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Téma práce Jak dosáhnout vyrovnaného státního rozpočtu? 

Cíl práce 

 

 

Cílem práce je na základě analýzy příjmů a výdajů státního rozpočtu za 

období 5-10 let najít zbytné výdaje, ideální nastavení daňových sazeb a 

vymezit další opatření vedoucí k dlouhodobě vyrovnanému státnímu 

rozpočtu. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Jan ČERNOHORSKÝ, Ph.D. 

 

náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti x   

praktické zkušenosti  x  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

x   

 

kritéria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací    x 
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň x    
nároky BP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 

x    
použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

 x   
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

x    
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

x    

 

Bakalantka ve své práci zpracovala aktuální téma týkající se státního rozpočtu. Bakalantka při zpracování 

vycházela ze standardní charakteristiky státního rozpočtu, vč. uvedení struktury příjmů a výdajů, a pokračovala 

analýzou příjmů a výdajů státního rozpočtu ČR ve vybraných letech. V této části se zaměřila na hlavní 

determinanty ovlivňující tyto veličiny. Výstupem práce je poté shrnutí hlavních poznatků a návrhy a doporučení 

vedoucí ke snižování výdajů státního rozpočtu (resp. snižování tempa jejich růstu) a zvyšování příjmů státního 

rozpočtu. Tyto výstupy odpovídají požadavkům na úroveň bakalářské práce. V práci bakalantka prokázala široké 

znalosti z daného tématu. Při zpracování práce byla bakalantka iniciativní a samostatná. 

  



 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

1. Jak vysvětlíte, že naprostá většina zemí Evropské unie, vč. ČR, hospodaří dlouhodobě 

se schodkovým státním rozpočtem? 

2. Jak hodnotíte kroky minstra financí k efektivnějšímu výběru daní v podobě 

elektronické evidence tržeb a kontrolních hlášení DPH? 

 

Práce je doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň: výborně  

 

Vedoucí bakalářské práce: 

Ing. Jan Černohorský, Ph.D.     Podpis: 

V Pardubicích dne 18. května 2016 


