
HODNOCENÍ VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor diplomové práce: Bc. Sklenářová Hana

Vedoucí diplomové práce: PhDr., Mgr. Hrabincová Dagmar

V diplomové práci s názvem "Investiční výstavba spolufinancovaná z fondů EU" se studentka
zabývá problematikou regionálních projektů spolufinancovaných z rozpočtových prostředků
Evropské unie.
Text je rozdělen do 7 kapitol (včetně úvodu a závěru). V teoretické části zahrnující první 3
kapitoly uvádí studentka základní fakta o Evropské unie a její strukturální politice. Evropskou
unie charakterizuje nejdříve z pohledu jejího ekonomického zaměření, poté z pohledu
regionální politiky.
Na kapitolu o vstupu ČR do EU navazuje popis vývoje strukturální politiky EU včetně jejího
financování prostřednictvím unijních fondů. Vzhledem k tomu, že vybraný projekt spadá do
uplynulého programového období (2007-2013) je tato část podrobně zpracována a popsána
s důrazem na daný regionální operační program, v jehož rámci byl projekt proveden.
Teoretickou část diplomové práce uzavírá charakteristikou stávajícího sedmiletého
programového období, do kterého vstoupily členské státy Evropské unie v loňském roce.
Obecné poznatky z teoretické části aplikuje studentka v navazující, praktické části. V ní se
zaměřuje na analýzu konkrétního, realizovaného projektu spolufinancovaného z prostředků
vyhrazených na strukturální politiku Evropské unie. Cílem projektu byla výstavba
.Předvstupního terminálu IDS - JMK v městě Břeclavi. Projekt popsala dle fází jeho
realizace (od podání žádosti o přidělení prostředků po jeho provedení) a doplnila o
zhodnocení názorů získaných prostřednictvím dotazníku od občanů a vedení města na
vybudovaný přestupní terminál.
V závěru své práce studentka uvádí, proč si vybrala projekt spadající pod minulé a ne aktuální
programové období.

V návaznosti na obsah diplomové práce bych položila studentce 2 otázky:
1. Čím ajak se shoduje nebo odlišuje 4. programového období od 5.?
2. Jak zákon o veřejných zakázkách řeší situaci, pokud se nabídková cena výrazně

odchyluje od předpokládané hodnoty a jak danou situaci řešil zadavatel?

Diplomová práce je zpracována samostatně a z hlediska obsahu i rozsahu splňuje zadaný cíl.
Je uspořádána sy tematicky a v potřebném rozsahu zahrnuje danou problematiku. V textu se
vyskytují drobné formální nepřesnosti (mimo jiné nejsou přílohy na stránkách ani jejich počet
číslován), jinak práce vyhovuje platným normalizačním předpisům. Tím, že předložená práce
splňuje obecná kritéria na ni kladená doporučuji ji k obhajobě.

Klasifikační stupeň: Bil ,5

V Bmě dne 28. ledna 2015


