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Diplomová práce sepsána na téma "Financování veřejné stavební zakázky a její dopad na
hospodaření obce" je vypracována v rozsahu 58 stran + přílohy. Diplomová práce je
rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části se diplomantka věnovala
pojmům, které úzce souvisí s daným tématem. Definovala zde veřejnou zakázku, její
charakteristiku, zadavatele veřejné zakázky, druhy zadávacích řízeni. Následně identifikovala
financování veřejné zakázky, které rozdělila podle místa vzniku, na dotační, rozpočtové a
úvěrové. V poslední kapitole se věnovala státnímu rozpočtu, jeho tvorbě a územním, obecním
rozpočtům. V praktické části se již věnovala popisu rozpočtu dané obce, jeho příjmovým a
výdajovým položkám, které dále strukturovala. Následně popsala projekt veřejné zakázky
"Vytvoření a společné označení městských turistických tras - společný turistický produkt
polsko-českého pohraničí", který byl hrazen z části dotačními prostředky z EU, státními
dotačními prostředky a vlastními prostředky obce. Vzhledem k tomu, že projekt byl
realizován v roce 2009, identifikovala a analyzovala rozpočet obce v letech, kdy došlo
k promítnutí dotačních prostředků či prostředků použitých na realizaci projektu.

Diplomová práce je po stránce stylistické, grafické i gramatické na dobré úrovni. V rámci
grafické úpravy bych jen vytkla možnost sjednotit velikostně úpravu grafů. A doplnit použité
zdroje a tvorbu u grafického zpracování dat.

Z diplomové práce je patrné, že studentka k jejímu zpracování přistupovala zodpovědně.
Pracovala s dostatečným množstvím odborné literatury a vhodně zaznamenala odkazy na ni.
Práce je velmi hezky zpracována. Protože je ale více popisná, měla bych doplňující otázku.

Doplňující otázka:

1. Mohla by studentka na základě dat uvedených v praktické části, graficky znázornit finanční
plán projektu (tzn. z pohledu realizace projektu), kde by následně promítla příjem dotačních
prostředků a užití vlastních prostředků z rozpočtu obce?
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