
Strana 1/2 

P O S U D E K  
V E D O U C Í H O    B A K A L Á Ř S K É     P R Á C E 

 
 
Autor:    Abdelwalid ROUAG 
 
Bakalářská práce:  The Diversification of the Public Budgets Incomes in Algeria 
 
 
Posuzuji bakalářskou práci Abdelwalida Rouaga s názvem The Diversification of the Public 
Budgets Incomes in Algeria, která obsahuje devadesát číslovaných stran bez příloh. 
Bakalářská práce zpracovává zajímavé a užitečné téma.  
 
Cílem bakalářské práce je analyzovat veřejné rozpočty vybraných evropských a 
mimoevropských zemí, jejich ekonomika je závislá na příjmech z prodeje nerostného 
bohatství. Za pomoci rešerše literatury navrhnout způsob diverzifikace příjmů veřejných 
rozpočtů v Alžírsku. 
 
Bakalářská práce je na přání bakalanta zpracována v anglickém jazyce. 
 
První část je věnována strategiím ekonomické diverzifikace. Zde je velmi obsáhlým 
způsobem zpracována rešerše k danému tématu ze světové literatury. Zdroje jsou velmi 
vhodné a aktuální. Bakalant nezapomněl pojednat ani o vztahu mezi ekonomickým rozvojem 
a ekonomickou diverzifikací a vhodnými podmínkami pro provedení diverzifikace. 
 
Druhá kapitola je zaměřena na fiskální politiku a její specifika v zemích, kde převážná část 
příjmů pochází z prodeje nerostného bohatství. Je popisován systém veřejných rozpočtů, 
podoby fiskální politiky. Zásadní část je věnována změnám ve fiskální politice těch zemí, 
které profitují z prodeje ropy a plynu. Bakalant velmi správně zohledňuje krátké a dlouhé 
období a vliv dané fiskální politiky na rovnost a udržitelnost, resp. makroekonomické řízení a 
fiskální plánování. 
 
Další část je věnována charakteristice ekonomiky Norska, která je typickou ekonomikou, 
která je závislá na příjmech z prodeje nerostného bohatství, zejména ropy a zemního plynu. 
Bakalant se snaží na příkladu Norska ukázat, jak došlo k diverzifikaci veřejných příjmů 
v Norsku, jaké prostředí muselo být vytvořeno a jak Norsko zajistilo dostatečné financování 
veřejných výdajů. Inspiraci Norskem považuji za velmi dobrou a použitelnou pro aplikaci 
v alžírském prostředí. 
 
V poslední části autor ukazuje problematiku na Alžírsku a jeho ekonomice. Uvádí návrhy, jak 
provést diverzifikaci veřejných příjmů  také doporučení pro hladký průběh diverzifikace. 
 
Závěrečné hodnocení: 
Závěrem je třeba konstatovat, že autor spolupracoval s vedoucím práce podle stanoveného 
harmonogramu, respektoval připomínky a doporučení. Práce netrpí zásadními formálními 
závadami. 
 
Konečné zpracování bakalářské práce násobně převyšuje běžný standard. Práce je 
obsahově velmi přínosná, odborná a pregnantní ve způsobu pojednání a vyjadřování. 
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Nadstandardní je i rozsah zpracované literatury. Oceňuji také aplikovatelnost výsledků, 
ke kterým bakalant dospěl. 
 
V souladu s výše uvedeným konstatuji, že autor zpracoval velmi přínosnou práci v rámci 
zadaného tématu, splnil vytčený cíl a proto: 
 
konstatuji, že posuzovaná bakalářská práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce a 
proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji klasifikačním stupněm výborně. 
 
V rámci diskuse nad BP navrhuji položit tyto dotazy: 

1) Uveďte, zda již v Alžírsku započal proces diverzifikace veřejných příjmů nebo 
v jakém stádiu jsou alespoň úvahy o tomto procesu (v tomto případě definujte 
překážky, které brání započetí procesu diverzifikace). 
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