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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor bakalářské práce: Eva Maršounová

Oponent bakalářské práce: Ing. Martin Tuscher

Bakalářská práce je zpracovaná na téma "Investiční výstavba realizovaná v rámci
regionálního rozvoje".

Cílem práce byla charakteristika fungování strukturálních politiky EU a v ČR. V teoretické
části studentka popsala vznik a vývoj Evropské unie. Dále se podrobně zaměřila na vývoj
regionální a strukturální politiky EU. Tento vývoj podrobně rozepsala do 6 období, počínaje
rokem 1974 a konče 2020. Posléze se studentka zaměřila na strukturální politiku v České
republice. Vývoj strukturální politiky v ČR je popsán ve 4 období, od roku 2004 až do roku
2020. Dále studentka ve své práci popisuje Národní rozvojový plán v ČR, Strategické obecné
zásady Společenství soudržnost a Národní strategický referenční rámec.

V praktické části studentka popsala realizovaný projekt revitalizace mlýnského náhonu
v Tasovicích, který byl dotovaný z fondů Evropské unie - konkrétně z Operačního programu
Životního prostředí. Studentka v této části práce popsala přesné podmínky, které provází
získání dotace. Jmenovitě popsala identifikaci a formulace záměru, příprava a formulace
projektu, posouzení a schválení, financování projektu, monitoring a hodnocení.

Bakalářská práce splnila definovaný cíl a zásady pro vypracování dle oficiálního zadání
bakalářské práce. Studentka v teoretické části byla schopna z dostupné literatury
charakterizovat pojmy související se strukturální a regionální politikou. Následně v praktické
části studentka prokázala schopnost aplikovat teoretické poznatky do roviny praktické na
konkrétním projektu.

Po stránce stylistické musím studentce vytknout několik detailů. Práce obsahuje drobné
překlepy a gramatické nejasnosti, dále také různorodé řádkování, odsazení a členění textu.
Mohu však konstatovat, že celková úprava bakalářské práce odpovídá požadavkům na
bakalářském studiu.

Z bakalářské práce je patrné, že studentka věnovala dostatek času k prostudování dostupné
literatury, což potvrdila v seznamu použitých zdrojů.

Celkově lze konstatovat, že práce splnila veškeré náležitosti a tímto ji doporučuji k obhajobě
s klasifikačním stupněm:

Klasifikační stupeň ECTS: B/l,5



Doplňující otázky:

1. Jaký prospěch mají Strukturální fondy EU na stavební trh a ekonomiku v ČR?

2. V čem studentka vidí největší úskalí při sepisování žádosti o poskytnutí podpory v rámci
OP?

V Brně dne 11. června 2014
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Podpis

Klasifikační stupnice

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


