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Cílem diplomové práce bylo osvojení si základních poznatků o fungování Evropské unie se
zaměřením na jednu z oblastí prováděných politik, a to na politiku hospodářské, sociální a
územní soudržnosti. Získané poznatky měl student aplikovat na popis stavebního projektu
spolufinancovaného z prostředků strukturálních fondů.

I když je práce rozdělena do 4 kapitol, sestává ze dvou tematických částí. V první části uvádí
diplomant obecné informace o Evropské unii včetně jejího historického vývoje a integraci
České republiky do této mezinárodní organizace. Danou část doplňuje informacemi o
unijním rozpočtu zajišťujícím financování schválených oblastí činnosti. Navazující kapitola
pojednává o strukturální politice Evropské unie. Je velmi dobře popsána z hlediska obsahu,
nástrojů i cílů, na jejichž základě Evropská unie zajišťuje podporu a rozvoj regionů
s ekonomickými a sociálními problémy. Mimo strukturálních fondů, věnuje student pozornost
i dalším finančním nástrojům využívaným ve finančním rámci pro období 2007 až 2013.

Získané teoretické poznatky doplňuje a aplikuje student v navazující části praktické. Tato
část textu je zaměřena na popis dvou projektů realizovaných městem Ústí nad Labem v letech
2007 a 2011. První z projektů byl zahrnut pod prioritní osu 1 - "Regeneraci a rozvoj měst"
s cílem zvýšit urbanistickou hodnotu a přitažlivost města a zlepšit kvalitu života obyvatel
revitalizací řešeného prostranství viz. "Sektorové centrum - demolice". Druhým navazujícím
projektem zajistilo město výstavbu sportovní infrastruktury (viz. "Sektorové centrum -
výstavba sportovní infrastruktury") a přispělo tak k účelnému využití dané lokality místními
obyvateli.

V souvislosti s touto částí diplomové práce bych diplomantovi položila otázku:
1. V čem student spatřuje možnost ohrožení principu transparentnosti při výběru

dodavatele losem (viz. str. 65) a jaké hodnotící kritérium stanovil zadavatel pro výběr
dodavatele (str. 67) ?

Diplomová práce je zpracována dobře (drobné jazykové a věcné nepřesnosti, př: str. 65; 67) a
z hlediska pojetí samostatně. Výklad je doplněn tabulkami a odkazy na příslušnou literaturu a
přílohami zařazenými v závěrečné části textu. Práce splňuje všechna kritéria na ni kladená.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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