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Autorka v předložené bakalářské práci vypracovala analýzu financování rozvoje informační 

společnosti z veřejných zdrojů, tedy z fondů Evropské unie, státu a krajů.  Poskytuje precizně 

vytvořený přehled všech možností financování, seznamuje s programy financování a jejich cíli 

pro sledovaná období, s informační politikou státu a příklady strategií a financování na 

úrovni vybraných krajů. 

Po vysvětlení obecného v dané problematice přechází k analýze podpory rozvoje informační 

společnosti ve zvoleném Moravskoslezském kraji. V této části bakalářské práce porovnává 

dvě programová období 2004 – 2006 a 2007 – 2013, formuluje specifika kraje a z toho 

plynoucí informační politiku i specifika obou období. Uvádí příklady projektů financovaných 

ze zdrojů ministerstev a Evropské unie, které lze zařadit do oblasti podpory rozvoje 

informační společnosti. 

Vyústěním předchozí pečlivé práce autorky, která spočívala ve vyhledání a zpracování 

velkého množství dat k této problematice, je kapitola 5. Pro větší přehlednost zjištěných 

výsledků a názornější výstupy této analýzy by bylo dle mého názoru vhodné vytvořit

například tabulky shromažďující zásadní informace, případně přehledné grafy. Také se 

domnívám, že autorka mohla více vytěžit ze shromážděných dat, doplnit např. statistiky o 

vybavenosti škol informačními technologiemi, do jaké oblasti směřuje nejvíce prostředků, 

případně do jaké oblasti dle autorky je třeba intenzivněji investovat. Určitě zajímavé by bylo 

zjištění, jaká byla schopnost subjektů v kraji vypracovat projekty a čerpat prostředky, které 

byly vyčleněny na dané účely jednotlivými fondy EU, zda byly tyto možnosti dobře 

zužitkovány ve prospěch rozvoje informační společnosti.

Celkově lze konstatovat, že předložená práce je pečlivě zpracovaná, logicky strukturovaná, 

z hlediska citační úrovně odpovídá standardu. Studentka prokázala, že je schopna se 

orientovat v dostupných informacích, zpracovat je do ucelené studie a vyvodit závěry. Přes 

výše uvedené drobné výhrady doporučuji práci k obhajobě, navrhuji hodnocení výborně.

V Praze 6.9.2011 Ing. Zdeňka Šušáková




