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Otázky směřování regionální a strukturální politiky EU patří v současné době
přechodu jednoho programového období EU (2007-2013) v další (2014-2020) k velmi
aktuálním. Diplomant uchopil zvolené téma diplomové práce ve velké šíři od historických
počátků regionální politiky v prvních desetiletích minulého století až po její současné
struktury, instituce a programy podpory rozvoje regionů jednotlivých členských států EU.
Z vyčerpávajícího přehledu dotačních programů EU je zřejmá snaha podporovat evropské
regiony v širokém spektru zájmů a možností jednotlivých členských států se základním cílem
vyrovnání životní úrovně jednotlivých regionů.

Regionální rozvoj je možný prostřednictvím podpory smysluplných investičních
záměrů. Možnost získání finančních prostředků na projekty spadající do příslušných
strategických oblastí je možné pouze za podmínky zpracování projektové žádosti a prokázání,
že projekt vykazuje celospolečenskou efektivnost. Vzhledem k tomu je zařazení kapitoly
týkající se administrace projektových žádostí více než vhodná. Diplomant na vybraném
operačním programu OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko demonstruje vnitřní
strukturu OP, postup výběru projektů z předložených projektových žádostí.

V závěru diplomové práce velmi stručně nastiňuje projekt Polyfunkčního centra
sportovních a volnočasových aktivit Zubří. O projektu uvádí základní technické údaje a
informace o investičních a provozních nákladech. Škoda, že autor nepopsal také údaje týkající
se výše zmiňované celospolečenské efektivnosti. Nelze také zcela souhlasit s tvrzením
diplomanta, že Fond soudržnosti je jedním ze strukturálních fondů EU (str. 110).

Diplomová práce obsahuje 133 stran textu a přílohy. Představuje poměrně komplexní
pohled na problematiku fungování regionální a strukturální politiky v rámci EU. Obecné
kapitoly tvoří přehledně uspořádaný dokument dobře využitelný pro výuku oboru
Management stavebnictví v předmětech týkajících se veřejných investic. Diplomová práce má
po formální i jazykové stránce dobrou úroveň.

V rámci obhajoby diplomové práce doporučuji, aby diplomant komentoval, na základě
jakých ekonomických výstupů mohou být projekty podpořeny.

Vzhledem k tomu, že diplomant prokázal zpracováním diplomové práce potřebné
znalosti řešené problematiky, doporučuji diplomovou práci Bc. Miroslava Chytky k obhajobě.
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