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V bakalářské práci s názvem "Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje"
se zabývá studentka problematikou strukturální politiky jejímž prostřednictvím jsou
spolufinancovány vybrané projekty z prostředků Evropské unie.
Práce je strukturována do 7 kapitol (včetně úvodu a závěru). V prvních 4 kapitolách uvádí
studentka základní fakta o vzniku a vývoji západoevropské integrace vedoucí ke vzniku
mezinárodní organizace - Evropské unie. Dále se zabývá historií strukturální politiky
prováděné Evropskou unií. Součástí těchto kapitol je popis nástrojů, principů a programových
dokumentů, jejichž prostřednictvím je strukturální politika (též politika hospodá
řské a sociální soudržnosti, či strukturální nebo kohezní politika) členskými státy realizována.
Tuto část doplňuje přehledem vývoje regionální politiky České republiky a uzavírá nástinem
kohezní politiky pro 5. programové období, do kterého vstoupila Evropská unie v tomto
kalendářním roce.

Na obecnou část navazuje praktický příklad projektu spolufinancovaného v rámci strukturální
politiky z prostředků Evropské unie. Ten se týká provedené revitalizace mlýnského náhonu
v Tasovicích nad Dyjí. Pro jeho přehledný popis využívá studentka obecné členění používané
pro charakteristiku jednotlivých fází projektového cyklu. Pod jednotlivé fáze podřazuje
získané podklady spojené s realizací projektu tj. zprůtočněním koryta náhonu řeky Dyje,
opravou technických objektů a zemní hráze. Navazující text je vhodně doplněn v přílohové
části příslušnou dokumentací včetně ekonomických výkazů.
V souvislosti s praktickou částí bych položila studentce otázku:

1. Na str. 36 uvádíte, že výběr zhotovitele proběhl: "mimo režim zákona dle směrnice
12/2009", a v závěrečné větě konstatujete: "že výběrové řízení proběhlo dle zákona o
zadávání veřejných zakázek", tak tedy mělo proběhnout, aby se nedostalo do rozporu
se zákonem?

Bakalářská práce je dobře a přehledně zpracována. I přes drobné formální nepřesnosti splňuje
z hlediska obsahu i rozsahu zadaný cíl. Text je uspořádán systematicky a v potřebné míře
zahrnuje danou problematiku. Součástí práce jsou tabulky, přílohy vhodně doplňující uváděné
skutečnosti. Bakalářská práce tak splňuje obecná kritéria na ni kladená, a proto ji doporučuji
k obhajobě.
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