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 Předložená Diplomová práce na téma „Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního 
rozvoje“, vypracovaná autorkou Bc. Adélou Zmrhalovou, řeší problematiku financování investičních 
akcí z prostředků Evropské unie.  

 V teoretické části se autorka zabývá skladbou institucí Evropské unie a národními instituty, 
zabývajících se financováním, kontrolou a realizací investičních akcí. Tuto část pojala autorka zevrub-
ně a úplně a podrobně popisuje skladbu všech institucí jak EU, tak institucí národních v několika ča-
sových etapách. Podrobně popisuje vývoj a srovnává rozdíly zejména mezi lety 2000÷2006 a 
2007÷2013. Výsledky jsou přehledně uspořádány do tabulek s citacemi předpisů a pramenů. Je po-
drobně rozebrán vývoj regionální politiky po r. 2004 po vstupu ČR do EU. Vše je vypracováno syste-
maticky pro období 1991÷2013. Údaje jsou uspořádány přehledně do tabulek a to s vyjmenováním OP 
a jejich financování. Samostatně se autorka věnuje výhledu a plánování pro období 2014÷2020. I zde 
jsou uvedeny citace předpisů a pramenů. 

 V praktické části se autorka věnuje problematice financování a provádění konkrétního projektu 
„Zřízení MŠ Nad Plovárnou 5 v Jihlavě“ v rámci programu „Rozšíření Mateřských škol v Jihlavě“. 
V této části popisuje přípravu projektu a jeho financování s pomocí zdrojů z operačních programů, 
zajištění projektové dokumentace, výběru zhotovitele a vlastní výstavby. Podrobně se věnuje technic-
kému popisu investice, uvádí zhotovitele stavby firmu Podzimek a synové s.r.o. 

 Diplomová práce je zpracována ve výborné kvalitě systematicky a metodicky v souladu se 
zadáním, právními předpisy pro výstavbu a financování z operačních programů. Práci lze využít 
v praxi jako metodickou pomůcku při získávání finančních prostředků, poskytovaných z operačních 
programů, dotovaných Evropskou unií. 

 Diplomová práce obsahuje všechny náležitosti požadované pro uvedenou práci. Práci hodno-
tím kladně i s ohledem na chybějící praxi autorky, která se i přesto vypořádala úspěšně se složitým 
systémem podpory a financování staveb.    

 Otázky na diplomantku:  

1. Má oslabující koruna vliv na finanční alokace z Evropské unie? 

2. Myslíte si, že bude projekt dokončen v řádném termínu, tedy k 31.3.2015? 
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