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OPONENTSKÝ POSUDEK  DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 
 

Autor/ka:  Bc. Jan Šach 

Název práce: Interaktivní rozpočet 

 

Vedoucí práce:    Ing. Renáta Máchová, Ph.D. 
 

 

Hodnocení práce: 

  (hodnocení: 1 je výborný, … ,  4 je nevyhovující) 
 

1 1- 2 2- 3 4 

1.  Náročnost tématu x      

2.  Volba vhodné metodiky zpracování x      

3.  Splnění cílů práce x      

4.  Odborný přínos autora/rky  x     

         

5.  Logický postup řešení  x     

6.  Využití teoretických znalostí x      

7.  Návrh modelu řešení x      

8.  Sběr dat, materiálu pro řešení  x      

9.  Výstižný souhrn práce a vhodná klíč. sl. 

slova 

x      

10.  Průběžná citace použité literatury x      

11.  Formální úprava textu  x     

12.  Formální úprava grafická (obrázky, …)  x     

         

13.  Celkové hodnocení práce x      

 

 
 

 

Další připomínky, vyjádření, doporučení nebo nedoporučení k obhajobě: 

 

 

Cíle předložené práce spočívá ve zpracování dat o státním rozpočtu a ve vytvoření 
interaktivní webové prezentace. Ta by měla být vodítkem, jak by stát mohl přehledně 

zveřejňovat své hospodaření. 

 

Autor se nejprve zaměřuje na základní pojmy jako veřejné finance, veřejná správa, 

státní rozpočet apod. Neopomněl ani na zahraniční prameny a popsal prezentace 
veřejných financí ve vybraných státech. Následně v kap. 5 popisuje postup získávání 

zdrojových dat, jejich importy a tvorbu webové prezentace.  Vlastní webovou 

prezentaci, její obsah, přehlednost i technické zvládnutí hodnotím pozitivně. Na 

přístupné webové adrese je možné procházet fungující a přehlednou prezentací 

státního rozpočtu.  
 

Domnívám se, že diplomant splnil cíle diplomové práce v plném rozsahu. Předložený 

text je přehledný a srozumitelný a splňuje požadavky na diplomovou práci. Obsahuje 

minimum formálních chyb. Pokud se týká použité literatury, je nadprůměrně rozsáhlá 

a dobře citovaná. 
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Práci doporučuji k obhajobě 
 

Hodnocení práce známkou:        Výborně  

 

 

 
Otázky k obhajobě:     

Součástí práce je kapitola s ukázkami prezentace vládních výdajů v zahraničí – který 

stát má dle vás toto nejlépe zvládnuto a proč? 

 

Jaká je přidaná hodnota vašeho projektu oproti jiným prezentacím státního rozpočtu? 

(http://budovanistatu.cz  nebo http://www.spcr.cz/statistika/sr_d.htm atd.) 
 

 

 

 

V Pardubicích, dne 26.8. 2012   Ing. Pavel Jirava, Ph.D. 


