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V diplomové práci s názvem "Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje"
se studentka zabývá problematikou spolufinancování regionálních projektů z prostředků
Evropské unie.
Text je rozdělen do 8 kapitol (včetně úvodu a závěru). V prvních 2 kapitolách uvádí studentka
základní fakta o strukturální politice prováděné Evropskou unií a následně Českou
republikou. Evropskou unie charakterizuje z pohledu vzniku a rozvoje regionální politiky
včetně nástrojů a programových dokumentů, jejichž prostřednictvím je strukturální politika
(též politika hospodářské a sociální soudržnosti, či strukturální nebo kohezní politika)
členskými státy realizována. Navazující kapitola je věnována novému, začínajícímu
programovému období, které je charakterizováno řadou změn akceptovaných v zpracovaných
dokumentech České republiky. V rámci srovnání minulého a stávajícího programového
období, postrádám uvedení změn zejména v oblasti programových cílů a zapojených fondů.

Na obecnou část navazuje studentka konkrétním příkladem projektu spolufinancovaného
z prostředků strukturální či kohezní politiky Evropské unie. Týká se výstavby nové mateřské
školy v Jihlavě.
Jak uvádí studentka ve svém úvodu (str. 12), aplikuje na tvorbu projektu jednotlivé fáze
projektového cyklu, které doplňuje o podklady spojené s realizovaným projektem. V této
souvislosti postrádám fázi zaměřenou na posouzení a schválení projektu. Závěrečná část
věnovaná financování projektu je doplněna tabulkami doplňujícími daný text. V závěru své
práce zmiňuje osobní přínos spojený se zpracováním daného tématu a poukazuje i na
nedostatek informací k programovému období 2014 - 2020.
V této souvislosti bych se chtěla zeptat:

1. Proč předcházelo vytvoření ESUO, EHS a Euroatomu ?

2. Proveďte srovnání programového období 2007 - 2013 s 2014 - 2020 i z hlediska
stanovených cílů, programů a použitých fondů

Diplomová práce je zpracována samostatně a z hlediska obsahu i rozsahu splňuje zadaný cíl.
Obsah je spořádán systematicky a v potřebném rozsahu zahrnuje danou problematiku, je
rovněž doplněn abulkami, grafy a přílohami. I když se v textu vyskytují drobné faktické i
formální nepřesňosti (např: str. 11, 13, 26 a 44), vyhovuje práce platným normalizačním
předpisům. Práce doporučuji k obhajobě.
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