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Diplomantka si jako téma své práce zvolila „Fungování a financování příspěvkové organizace„. 
Tato diplomová práce by nám měla vysvětlit, jak fungují, z čeho jsou financované a jak hospodaří 
příspěvkové organizace v české právní úpravě. 
Pisatelka si jako příklad příspěvkové organizace zvolila Speciální základní školu a Praktickou školu v České 
Kamenici. 
Dalším cílem práce je předložení návrhu možného zlepšení ekonomické situace školy. 
Diplomová práce se dále zabývá projektem na vybudování víceúčelového hřiště, následně jeho efektivity 
využití z pohledu ekonomického a z pohledu spokojenosti uživatelů tohoto hřiště. 
Ekonomické údaje pisatelka čerpala z interních zdrojů Speciální základní školy a Praktické školy. Při 
vyhodnocování spokojenosti návštěvníků hřiště bylo použito dotazníkového šetření mezi žáky školy.  
 
Teoretické část obsahuje velké množství vymezených a vysvětlených pojmů. Diplomantka pracuje 
s dostatečným množstvím dostupné literatury.  
Poukazuje na veřejné finance, právní postavení příspěvkových organizací, jejich financování a 
hospodaření. Zaměřuje se na majetek příspěvkových organizací a na tvorbu a použití fondů. Dotýká se i 
finančních kontrol, jak veřejnoprávních, tak i vnitřních kontrolních systémů. 
 
V praktické část jsme seznámeni s příspěvkovou organizací, kterou si pro svou diplomovou práci pisatelka 
vybrala. S historií školy, zřizovací listinou, charakteristikou a hospodařením. Škola se také zapojila do 
rozvojových a mezinárodních programů, které nám diplomantka v této části dopodrobna představuje.  
Velmi podrobně je popsán projekt na vybudování sportoviště, které do této doby škole chybělo. 
Charakteristika projektu, výběrové řízení dodavatele stavby, průběh stavby, účetnictví a dalších činností 
spojené s realizací stavby.  
Tato část práce je doplněna tabulkami, grafy a fotografiemi dotčeného pozemku (před a po realizaci 
stavby víceúčelového hřiště). 
Dále je zde zpracováno dotazníkové šetření, které proběhlo mezi žáky školy. Účelem bylo zjištění 
spokojenosti a efektivnosti využití hřiště po jeho uvedení do provozu. Výsledky dotazníkového šetření 
jsou zobrazeny v tabulkách a grafech. Samotný dotazník je součástí této diplomové práce. 
Součástí je také hodnocení efektivnosti z ekonomického hlediska, porovnání nákladů při nutnosti 
pronajmout pro školní sportovní akce jiná sportoviště. V tomto případě se po vybudování vlastního hřiště 
náklady školy snížily.  
 
Krom běžných překlepů nebo nesprávně formulovaných vět není na práci nic, co bych ji mohla vytknout.  
Diplomantka ve své práci splnila předem stanovené cíle. 
Bylo nám vysvětleno fungování, financování a hospodaření příspěvkových organizací. Závěrem byla 
navrhnuta i možná řešení, při kterých by se mohla vylepšit ekonomická situace školy. 
Autorka představila velmi kvalitní práci. 
 
 

 


