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Diplomová práce nazvaná "Investiční výstavba spolufinancovaná z fondů EU" se zaměřuje na
otázky spojené se strukturální politikou Evropské unie. V úvodní části se student zabývá
západoevropským integračním procesem a etapami vedoucími ke vzniku Evropské unie. Text
je doplněn vývojem a přeměnou regionální politiky v politiku strukturální. Způsob a obsah
zpracování textu vypovídá o velmi dobré orientaci studenta v dané problematice.

Strukturální politika České republiky je popsána v navazující kapitole. I když její etapizace
začíná rokem 2000 jsou programy realizované před rokem 2000 uchazečskými státy včetně
České republiky zmíněny v části věnované regionální politice Evropské unie (str. 20).
Podrobněji student zpracovává a srovnává dvě finanční období a v jejich rámci 2 programy,
z kterých byly financovány projekty popisované v praktické části. Ve finančním období 2007-
2013 se jednalo o regionální operační program Jihovýchod (s prioritní osou Pl - Dostupnost
dopravy). Vobdobí 2014-2020 byl finančním zdrojem Integrovaný regionální operační
program (s prioritní osou Pl - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony). K popisu
jejich přípravy až realizace využil student obecné poznatky specifikující projekt a projektový
cyklus. Prvním z vybraných projektů: byla rekonstrukce silnice II třídy (viz. str. 67), druhým
dostavba jejího 2. úseku (viz. str. 78).

V této souvislosti bych položila studentovi 2 otázky:

1. Jaká opatření mohla zabránit pochybení ze strany Kraje Vysočina (viz. str. 78).

2. Zda .Ministerstvo pro místní rozvoj nevypracovalo metodiku pro zadávání veřejných
zakázek spolufinancovaných ze strukturálních fondů?

Po věcné stránce nedoznává předložená práce žádných pochybení či nedostatků a zadaný cíl
rovněž splnila. Po formální stránce neobsahuje text gramatické chyby, citované pasáže jsou
důsledně označeny, rovněž i použité zdroje, grafy a tabulky i přílohy včetně velkého souboru
citované literatury.
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