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Diplomová práce studenta Bc. Aleše Kymličky s názvem "Investiční výstavba spolufmancovaná
z fondů EU" se zabývá v teoretické části popisem jednotlivých fondů včetně jejich vývoje v čase
v návaznosti na utváření Evropské unie jako celku. V praktické části se student zaměřil na analýzu
vybraného stavebního projektu.

Diplomant ve své práci velmi dobře zvládl zadání práce, které by mohlo svádět k bezbřehému
rozšiřování především v teoretické části. Vlastní zpracování pak jasně kopíruje zadání diplomové
práce.

Diplomová práce splňuje požadavky pro diplomovou práci. Výsledky práce jsou přehledně
prezentované a srozumitelně komentované.

Práce je z hlediska odborného a věcného na kvalitní úrovni diplomových prací. Samotná práce
obsahuje osobní názory autora formou vyslovení závěrů v rámci analýzy v praktické části. Velice
kladně hodnotím to, že autor ve své práci upozorňuje na různé nedostatky samotného posuzovaného
projektu a v teoretické části zamyšlení nad budoucím obdobím vývoje dotačních fondů. V praktické
části je celý průběh dotačního procesu podrobně rozebrán, analyzován a to z pohledu žadatele o
dotaci, tak z pohledu poskytovatele dotace. Oceňuji to, že si autor vytvořil vlastní rozpočet stavby, i
když s úrovní cen roku 2012.

Z normalizační stránky je práce také správná, v textu se student odkazuje na seznam informačních
zdrojů, které má dle vyhlášky na konci práce, tzn. předepsaným způsobem.

Současně autor splnil minimální předpokládaný rozsah práce. Celá práce je čtivá a přehledná. Děleni
práce, třídění kapitol, dělení na odstavce má logičnost a návaznost. Obě časti (jak praktická, tak
teoretická) jsou úměrně rozdělené k povaze tématu práce. Práce obsahuje obrázky, grafy a tabulky,
které autor převzal jak z jiných zdrojů, tak vypracoval sám pomocí sběru dat. Práce je psaná jasnou a
srozumitelnou formou. Po formální stránce a k úpravě nemám výhrady.

Plně souhlasím s autorem, že diplomová práce muže sloužit jako podklad pro seznámení s eurofondy a
současně dokáže na zkoumaném projektu nastínit průběh dotačního programu včetně jeho jednoduché
kontroly. Výsledná práce splňuje zadání v celém rozsahu.

Otázka:

Bylo rozdělení veřejné zakázky na dvě autonomní zakázky (demolice sektorového centra a výstavba
sportovišť) možné a správné z pohledu zákona o veřejných zakázkách v ČR?
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Podpis

Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS A B C D E F
Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4


