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Hodnocení vedoucího bakalářské práce

Název práce: Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje

Autor práce:
Vedoucí práce:

Martin Mužík
PhDr., Mgr. Dagmar Hrabincová

Popis práce:

Cílem práce bylo provedení charakteristiky strukturální či kohezní politiky Evropské unie (též
EU), České republiky (též ČR) a srovnání stanovených obecných postupů s národními
podmínkami u realizovaného projektu.
Tohoto cíle bylo v bakalářské práci dosaženo jen částečně. Na úvodní kapitoly věnované vývoji
strukturální politiky EUa ČRod jejích počátků po současnost navázal student v části praktické.
Tu zaměřil na popisu projektu "Archeologický park Pavlov", který však prezentuje velmi stručně
bez návaznosti na příslušný regionální program ajeho specifika vymezená pro uplynulé finanční
období roku 2007-2013.

Hodnocení práce studenta:

Přístup studenta ke zpracování bakalářské práce byl pasivní. Práce byla třikrát konzultována.
Poprvé při jejím zadávání, poté při napsání teoretické části a potřetí týden před odevzdáním
s neúplně zpracovanou částí praktickou. To ovlivnilo zejména její věcnou stránku. Student
nedostatečně popsal regionální operační program NUTSIIjihovýchod v jehož rámci byl zvolený
projekt realizován. Některé pojmy nevysvětlil vůbec (př. implementace, monitoring,
monitorovací zpráva, vztah ERDFk danému regionálnímu programu) některé nedostatečně (jak
byl projekt financován, jaká pravidla platí pro výběr zhotovitele apod.). V práci se nezmiňuje o
obecných pravidlech ROPa specifických pravidlech požadovaných u výzvy "cestovního ruchu"
v jejímž rámci byl projekt prováděn. Tyto skutečnosti jsou důvodem, proč je cíle práce neúplný.

Studentovi bych položila 2 otázky:
1. jaké bylo zaměření, cíle a oblasti podpory ROPNUTSIIjihovýchod ?
2. jaká pravidla stanovila EUpři výběru dodavatelů realizujících schválený projekt?
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu D D ~ D
2. Přístup autora při zpracování práce D D ~ ~
3. Využití odborné literatury a práce s ní D D ~ D
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce D D ~ D
5. Splnění požadavků zadání práce D D ~ D

Celkové hodnocení a závěr:

Cílem práce bylo srovnání obecných postupů stanovených v rámci strukturální politiky a těch,
které byly použity na realizovaný stavební projekt. Tento cíl byl splněn jen částečně. Sohledem
na celkovou úroveň bakalářské práce a i přes uvedené výhrady doporučuji práci k obhajobě a
hodnotím

Klasifikačním stupněm podle ECTS: E/ 3

Datum: 29. května 2019 Podpis vedoucího práce .
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