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Předkládaná bakalářská práce Radky Novobilské s názvem „Analýza veřejné finanční podpory 

rozvoje informační společnosti v Moravskoslezském kraji“ má 62 stran a 20 příloh, přičemž 
v textu je zařazeno 6 tabulek a 4 obrázky, které ilustrují vlastní text práce. Ta rovněž 
disponuje seznamem použité literatury (70 položek) a seznamem zkratek.  
 
Definované cíle práce a její vnitřní struktura odpovídají zadání, autorka přistupovala k jejímu 
vypracování samostatně, přičemž s vedoucím práce pravidelně konzultovala všechny vzniklé 
nejasnosti a otázky. 
 
Obsahově je práce na úrovni zcela odpovídající úspěšnému absolventu bakalářského studia 
oboru INSK, autorce se podařilo vytvořit ojedinělý a ucelený přehled současných možností 
financování rozvoje informační společnosti z veřejných zdrojů, se zaměřením na 
implementaci na krajské úrovni, v daném případě v rámci Moravskoslezského kraje.    
 
Stěžejní částí práce je 5. kapitola, kde autorka shrnuje vyhledaná a v předchozích kapitolách 
zpracovaná data o minulém a současném programovém obdobím, včetně stručné analýzy a 
výhledu do budoucnosti možného financování rozvoje informační společnosti, a to jak na 
krajské a státní úrovni, tak na úrovni EU a její budoucí kohezní politiky v oblasti. Srovnání 
obou zkoumaných období by mohlo být názornější, ovšem zásadní překážkou je v tomto 
smyslu především rozdílně nastavená metodika oficiálně sledovaných výstupů a určení 
poskytnutých finančních prostředků v obou sledovaných obdobích, takže celkově můžeme 
výstupy analýzy považovat za hodnotné a dostačující. 
 
Formálně je text strukturován logicky, neobsahuje zbytečné gramatické chyby či vážnější 
formulační neobratnosti. Úroveň práce s citacemi je na odpovídající úrovni a rovněž ke 
grafické stránce nemám připomínek. 
 
Celkově můžeme předkládanou práci považovat za hodnotné dílo, které analyzuje dané téma 
na regionální úrovni, čímž je poměrně ojedinělé a rozhodně může sloužit jako vhodný 
podklad pro další činnost krajského úřadu Moravskoslezského kraje. I přes relativně značnou 
náročnost zvoleného tématu se s ním autorka skvěle vypořádala a danou problematiku 
evidentně pochopila na odborné úrovni. Práci proto doporučuji k obhajobě, s navrhovanou 
klasifikací výborně. 
 
 
V Praze 7. 9. 2011        PhDr. Aleš Pekárek 


