
Report on Bachelor / Master Thesis 
Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague 

 
Student: Magdalena Štelzigová 

Advisor: PhDr. Jiří Kameníček, CSc. 

Title of the thesis: Ekonomické chování základních škol 
 
 

OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
Bakalářská práce si klade za cíl analyzovat ekonomické chování základních škol, 
především to, jaký vliv na toto chování má velikost a místo působení základní školy. 
Poměrně velká část práce je věnována charakteristice základních škol, popisu právní 
úpravy regulující jejich činnost a způsobu jejich financování (32 stran). V kapitole 6 
popisuje organizační strukturu 5 základních škol a provádí velmi jednoduchou 
analýzu některých ukazatelů: příjmů, nákladovosti, platů zaměstnanců a dále se 
zabývá účastí škol na rozvojových projektech (13 stran).  
Autorka se snaží provést hodnocení uvedených ukazatelů v závislosti na velikosti 
školy a uvádí některé závěry. Nákladovost je vyšší u malých škol, ovšem obce jsou 
ochotné na provoz školy více přispívat, aby nemusely žáci především 1. stupně do 
školy dojíždět. Platy zaměstnanců nejsou nejvyšší v největší škole, autorka velmi 
rozumě vysvětluje tento stav vyšší pracovním zatížením zaměstnanců v malých 
školách. Tuto analýzu hospodaření škol bych doporučovala rozšířit zahrnutím většího 
počtu subjektů a zavedením měření pomocí kvalitativního ukazatele činnosti malých 
a velkých škol, měřeného např. počtem úspěšných absolventů přijatých na gymnázia 
a další střední školy. 
 
Zásadní připomínku mám k způsobu citování odborné literatury a zákonů. Autorka 
uvádí zdroj pomocí číselného označení zdroje v seznamu literatury, ovšem nikdy 
nezahrnuje informaci o straně nebo paragrafu zákona, na který odkazuje. Pokud se 
uvádí odkaz na literaturu pomocí číselných  odkazů, pak se od závorky uvádí včetně 
čísla strany, tj. např.: ( 2, str. 120 ). 
 
 
Otázky k diskusi během obhajoby: 
 
Na str. 18 se zdá, že je rozpor mezi dvěma větami, které se týkají rezervních fondů a 
jejich možného užití: rezervní fond slouží k úhradě ztrát nebo může být použit i 
k podpoře a zkvalitnění činnosti? 
 
Na str. 48 je uvedeno, že úbytek obyvatel vede k většímu propadu v příjmu obcí, než 
je odpovídající vyšší příspěvek obci díky vyšší nákladovosti. Ověřovala jste toto 
tvrzení na konkrétních číslech alespoň u některé z uvedených škol? 
 
V grafu 8 na str. 48 jsou uvedeny mzdové prostředky na zaměstnance, jsou tím 
myšleny průměrné roční hrubé mzdy jednoho zaměstnance? 
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Autorka v bakalářské práci popisuje pečlivě s principy fungování základních škol a 
rozebírá některé ekonomické aspekty řízení škol, ovšem analýza je provedena na 
velmi malém vzorku a nezahrnuje všechny aspekty činnosti školy. Předkládaná 
bakalářské práce je popisného charakteru, je dobře logicky uspořádaná. Po jazykové 
stránce je na dobré úrovni. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit „dobře“. 
 
 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 
CATEGORY POINTS 
Literature                     (max. 20 points) 5 

Methods                      (max. 30 points) 10 

Contribution                 (max. 30 points) 18 

Manuscript Form         (max. 20 points) 15 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 48 
GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 3 
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 
 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
  
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
Overall grading: 
 

TOTAL POINTS GRADE   
81 – 100 1 = excellent = výborně 
61 – 80 2 = good = velmi dobře 
41 – 60 3 = satisfactory = dobře 
0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě 
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