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Cílem této diplomové práce je návrh, jak by měl stát jako celek na svém webu přehledně 

zveřejňovat příjmy a výdaje svého rozpočtu. Součástí práce bude zpracování aktuálních dat 

o státním rozpočtu pomocí  vhodných nástrojů a následně tato  data  vhodně prezentovat  ve 

formě interaktivní www prezentace.

Cíl této práce byl splněn, jak je vidět převážně z kapitol 5 a 6.

Autor  přistupoval  k řešení  dané problematiky samostatně  a  dokázal  řešit  vyskytující  se 

problémy. 

Práce svým rozsahem i zpracováním splňuje zadání a je členěná do šesti hlavních kapitol: 

Veřejné finance, Veřejná správa, Veřejné rozpočty a rozpočtová soustava,  Státní rozpočet, 

Postup  realizace  návrhu  zlepšení  prezentace  dat  zákona  o  státním  rozpočtu  ČR  a  Další 

možnosti rozvoje prezentace.

Autor ve své práci nabízí pohled do teorie veřejných financí a veřejných rozpočtů. V další 

části se věnuje problematice transparentnosti státního rozpočtu a problematice prezentace dat 

o  státním rozpočtu jak v ČR, tak i  v jiných zemích.  Tato  část  práce je  zpracována  velmi 

podrobně a pečlivě.

V další části autor navrhuje a také realizuje zlepšení prezentace dat o státním rozpočtu. 

Výstupem práce je funkční interaktivní webová prezentace dat o stáním rozpočtu ČR. 

V závěru práce jsou navrženy možnosti dalšího rozvoje této prezentace.

Autor  v práci  prokázal  znalosti  z oblasti  zpracování  a  prezentace  dat,  modelování 

a programování.

V práci jsou použity vhodné analytické postupy a metody zpracování.

Práce má logickou strukturu, je zpracována čistě a přehledně.

K práci mám následující připomínky:

1) v práci se vyskytují drobné gramatické chyby,

2) v tabulce 5  chybí označení klíčů u posledních dvou položek.



I přes uvedené připomínky je práce na velmi dobré úrovni.

Autor práci pravidelně konzultoval a jeho přístup byl aktivní a tvůrčí.

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně.

V Pardubicích 7. 8. 2012            Ing. Renáta Máchová, Ph.D.
vedoucí diplomové práce


