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Bakalářská práce zpracována

na téma "Optimalizace

investice v obci" je vypracována

v rozsahu 72 stran textu a 14 stran příloh.
V teoretické

části

se student

zaměřuje

na obec

a legislativu

související

s jejím

financováním, včetně rozboru obecního rozpočtu. Přehledně popisuje investiční příležitosti
i jednotlivé zdroje financování.
Praktická část začíná představením
konkrétní projekt, a to rekonstrukce

obce Valašská Senice, ve které má být realizován
multifunkčního

zařízení. Jako prostředek

k analýze

aktuální situace si autor práce vybral SWOT analýzu. Samotné zpracování SWOT analýzy je
věcné a přehledné a dává prostor k vytvoření analýzy problémů konkrétní obce. Od analýzy
přechází autor k detailnějšímu

popisu konkrétního

projektu

a předkládá

možné návrhy

financování těchto aktivit za pomocí využití dotací. V závěru práce autor sestavil jednotlivé
scénáře
zpracoval

financování
do

rekonstrukce

tabulky

a

multifunkčního

z alternativních

scénářů

zařízení.
vybral

Tyto

informace

jako

možně

přehledně
dosažitelné:

"optimistickou" a " reálnou variantu".
Bakalářská práce je po formální stránce zpracována logicky a věcně, včetně odkazů na
použitou literaturu a zdroje informací, přesto se však autor dopustil několika formálních chyb.
Vytkla bych nedodržení

předepsané

šablony u tabulek a neoznačení

citovaného

Obsahově práce odpovídá bakalářské úrovni.

Doporučuji tuto bakalářskou práci k obhajobě a navrhuji klasifikaci hodnocením:

Klasifikační stupeň ECTS: CI2

textu.

Otázky:
1. Souhlasíte

s názorem

obce Valašská

možných) projekt "Rekonstrukce

Senice realizovat

multifunkčního

jako

první

(z několika

zařízení obce", v návaznosti

na

provedenou SWOT analýzu?
2. Pozitivní závěry a varianty vybrané jako výsledky práce opíráte o skutečnost kladných
zkušeností

obce z investičních

akcí předchozích

let. Můžete vyjmenovat

některé

z úspěšných obecních investičních akcí?
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Klasifikační stupnice
Klas. stupeň ECTS
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