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Diplomová práce, která je zpracovaná na téma "Vliv dotací na stavební výrobu v České
republice", je sepsána v rozsahu 81 stran + přílohy. Diplomová práce je strukturována do
dvou bloků, které se mírně prolínají. První část je věnována popsání problematiky v teoretické
rovině, kde studentka popisuje vývoj stavebnictví v období 2007 - 2013 a definuje prognózy
do dalších let, dále identifikuje faktory ovlivňující stavební výrobu. Také věnuje pozornost
dotacím, které podporují sektor stavebnictví. Tuto oblast rozčlenila na dotace poskytované
státem a dotace plynoucí z EU. Jsou zde popsány i dvě programová období, končící 2007 -
2013 a nové období 2014 - 2020. V praktické části se pak zaměřila na dotazníkovou část,
kterou směřovala jak obcím (potencionálním investorům), tak i stavebním firmám jakožto
dodavatelské části. Zde zkoumala, zda dané subjekty žádají o dotace, z jakých zdrojů, v jaké
míře a jakými fmančními zdroji by byla kryta realizace stavební zakázky v případě nezískání
dotačních prostředků. Další část případové studie byla již zaměřena analyticky, kde studentka
zkoumala vybrané operační programy vážící se ke stavebnictví v souvislosti s podanými
žádostmi o dotaci, s realizovanými žádostmi, ukončenými žádostmi a dobíhajícími žádostmi.
Tzn., že zde diplomantka zkoumala vliv dotací na vybraný sektor stavebnictví. Veškeré
výstupy z této i předešlé části má studentka velmi přehledně zpracované graficky.

Diplomová práce je po stránce grafické, stylistické i gramatické na velmi dobré úrovni. Je zde
zaznamenán nespočet literárních zdrojů, z kterých bylo čerpáno. I ilustrace jsou vhodně
zaznamenány, popsány včetně zdroje a zpracování.

Z diplomové práce je zřejmé, že diplomantka kjejímu zpracování přistupovala velmi
zodpovědně, provedla na začátku své práci velmi dobrou rešeršní činnost, na jejímž základě
byla schopna aplikovat teoretické poznatky do praktické roviny.
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