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Cílem diplomové práce s názvem "Vliv dotací na stavební výrobu" bylo zpracování
přehledu "veškerých" dotací používaných v sektoru stavebnictví a následná ukázka jejich
vlivu na vývoj stavební výroby v České republice. Tento cíl byl v diplomové práci zcela
naplněn.
Úvodem do dané problematiky se stala charakteristika základních pojmů, které studentka
v této části popsala a v praktické části aplikovala.
Součástí tohoto celku bylo zjištění změn a jejich vliv na vývoj stavebnictví (viz str. 17-20).
Tento přehled byl doplněn statistickými pojmy a daty využitými i v praktické části. Stálo by
za zvážení, zda by nebylo vhodné rozšířit text i o metodiku Českého statistického úřadu
týkající se klasifikace činností zařazených dle CZ-Nace do stavebnictví (viz. pojem výstavba
budov použitý v textu práce jako pozemní stavitelství str. 16; inženýrské stavitelství str. 16 a
specializované stavební činnosti str. 17) a u jednotlivých etap vývoje stavebnictví
v uvedených létech 2007 - 2013 uvést i celkovou výši stavební produkce včetně jejich
procentuálního podílu.

V kapitole zaměřené na jednotlivé druhy dotací (viz str. 28) doporučuji prověřit zdroj
jejich financování, neboť podpory programů určených malým a středním podnikům včetně
výzkumu a vývoje vyhlašovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu byly v létech 2007 -
2013 financovány z operačního programu "Podnikání a inovace".

Zajímavě pojatá a zpracovaná praktická část diplomové práce sledovala 2 cíle. Jednak
se zaměřila na vyhodnocení odpovědí získaných prostřednictvím dotazníků od
veřejnoprávních (obcí) a soukromoprávních subjektů týkající se "zkušeností" s dotacemi.
Vzhledem k tomu, že řada otázek byla u dotazovaných subjektů stejná či podobná, mohla
studentka kromě odděleného zhodnocení, provést i vzájemné srovnání, z kterého by bylo
možné odvodit komplexnější závěr.
Druhým cílem praktické části, bylo provedení analýzy a zhodnocení čerpání dotací u dvou
vybraných operačních programů: "Dopravy" a "Podnikání a inovace". Získané informace tak
jako v prvním případě byly komentovány a ilustrovány prostřednictvím vytvořených grafů. I
tyto dílčí části mohly být propojeny vzájemným porovnáním a doplněny o zjištění v jakém
rozsahu zkoumané projekty ovlivnily stavební výrobu.
V závěru student a zhodnotila vliv dotací na jednotlivé části stavební výroby. Svá tvrzení
mohla podložit konkrétními čísly získanými z předchozích analýz a případně je srovnat
s makroekonomickými ukazateli.

V návaznosti na obsah diplomové práce bych položila studentce 3 otázky:
1. V souvislosti s faktory ovlivňujícími stavební výrobu bych se zeptala, proč je zde

uváděn jen počet stavebních povolení a ne i hodnota staveb a z jakého důvodu nejsou
uváděny a započítávány i ohlašované stavby (viz. str. 23) ?

2. Jakou vypovídací hodnotu má rozdělení obcí na města a městyse (viz. str. 52) ?
3. Jaký je procentní podíl a absolutní hodnota dotací na inženýrské stavitelství a pozemní

stavitelství u OP Doprava a OP Podnikání a inovace a jak se liší od podílů stavební
produkce v letech 2007 - 2013 v rámci ČR ?



Diplomová práce je zpracována samostatně a systematicky, z hlediska formy vyhovuje
platným normalizačním předpisům. Po stránce obsahové nejen splňuje, ale v praktické části i
překračuje zadaný cíl. Text je vhodně doplněn řadou tabulek, grafů a příloh.
Přínos práce vidím zejména ve výsledcích získaných zpracováním dotazníků a jejich
zapracování do výkladu příslušného odborného předmětu. S ohledem na rozsah a výsledky
zpracovaných podkladů bych navrhovala práci na příslušné ocenění.
Předloženou práci doporučuji k obhajobě.
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