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Bakalářská práce L. Hellebrandové si klade za cíl zhodnocení práce samosprávy na lokální 

a regionální úrovni v Ústeckém kraji a okresu Chomutov. Práce dle mého soudu splňuje 

základní předpoklady kladené na odborný text. Oceňuji celkovou strukturu práce, jednotlivé 

části práce na sebe logicky navazují a rozsah jednotlivých kapitol je také optimální. Kladně 

hodnotím výchozí pramennou základnu, především použití poměrně velkého množství 

cizojazyčných titulů, které autorka odpovídajícím způsobem cituje. V práci však postrádám 

hodnocení dostupné literatury. Z celkového formálního a jazykového hlediska je práce na 

odpovídající úrovni, nenarazil jsem na výrazné prohřešky. Výhradu mám pouze k nepoužívání  

tvrdých mezer za předložkami či spojkami na koncích řádků dle platných zvyklostí.  

Pro kapitolu 2 bych doporučil použít spíše klasické geografické členění (poloha, FG, SG atd.), 

či upravit její název, tak aby obsah odpovídal názvu kapitoly. Poslední odstavec do této 

kapitoly nejspíše vůbec nepatří. Z dalších kapitol je patrné, že autorka pracovala s velkým 

množstvím dat, které odpovídajícím způsobem přenesla do textu a používá i patřičné grafické 

vyjádření v podobě tabulek a grafů. Vzhledem ke studijnímu oboru diplomantky (Geografie 

a kartografie) však negativně hodnotím absenci vlastních mapových výstupů, které by text 

práce oživily. V kapitole 6 autorka předkládá vlastní kritické hodnocení zjištěných poznatků 

i na základě konkrétních příkladů z praxe.  

Autorce se podařilo zpracovat solidní přehled o aktuální situaci v roli samospráv a využívání 

finančních prostředků ve sledovaných obcích, čím si dle mého názoru vytvořila vhodnou 

základnu pro návaznost v práci diplomové. Práci by dále bylo vhodné rozšířit 

např. o dotazníkové šetření mezi obyvateli jednotlivých obcí či o analýzu projektů na zlepšení 

efektivity fungování samospráv, které autorka v textu několikrát kriticky uvedla.  

Bakalářskou práci L. Hellebrandové doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm 

velmi dobře. 

Otázky (okruhy otázek) k obhajobě: 

1.  Jaký je Váš názor na sloučení malých obcí? Jste pro povinné sloučení tak jako bylo 

provedeno v Německu, či jste spíše pro dobrovolnou variantu? Co by sloučení 

znamenalo pro jejich hospodaření? 

2. V textu jako příklad řešení snížení nezaměstnanosti uvádíte výstavbu několika 

průmyslových zón. Jak hodnotíte jejich výstavbu na zelené louce ve vztahu ke snížení 

nezaměstnanosti, jedná se o správnou cestu? 
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