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Popis práce

Bakalářská práce je zaměřená na realizaci nového operačního programu zaměřeného na
rozvoj Brněnské metropolitní oblasti pro období 2014 až 2020. Tento program spadá do sekce
"Integrované územní investice" a je spolufinancovaný Evropskou unií.
Jako úvod do dané problematiky slouží popis vývoje strukturální (též kohezní) politiky od jejích
počátků po současnost. V navazující, praktické části se studentka věnuje aktuální stav projektů
zaměřených na technickou infrastrukturu a těm, které mají být v nejbližší budoucnosti
prováděny. Tato část je doplněna praktickým příkladem Svazku vodovodů a kanalizací
využívajících dotace z národních i unijních prostředků na řešení dané problematiky.

Hodnocení práce studenta:

Přístup studentky ke zpracování své bakalářské práce byl velmi zodpovědný. Přes obtíže
s obstaráváním aktuálních informací se jí podařilo dosáhnout zadaný cíl. Práce je zpracována
jak formálně tak i věcně na dobré úrovni, je opatřena odkazy na literaturu a ostatní zdroje.
Textovou část doplňují grafy a tabulky shrnujícími či upřesňující uvedený text.

Studentce bych položila 1 otázku:
Jakjsou obecně charakterizovány prioritní osy a cíle stanovené v operačních programech?

,-
'Q) ,~I- '--'..o ~

'Q) o >
C "O o
I- .- 'Q) ~
o E I-

~..o ..o
'>-. Q) o Q)
> > o z

1. Úroveň zpracování řešeného tématu O O ~ O

2. Přístup autora při zpracování práce O ~ O O

3. Využití odborné literatury a práce s ní O O ~ O

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce O O ~ O

5. Splnění požadavků zadání práce O ~ O O
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Celkové hodnocení a závěr:

Cílem práce bylo provedení zhodnocení stavu pnpravy a realizace projektů technické
infrastruktury zpracované pro Brněnskou metropolitní oblast pro období 2014 až 2020 a
zahrnutých do programu "Integrované územní investice". Tohoto cíle bylo v bakalářské práci
dosaženo. Údaje prezentované v tabulkách v praktické části mohly být opatřeny komentářem.
Rovněž přehledy uvedených v části zaměřené na zhodnocení stavu přípravy a realizace
projektů technické infrastruktury (str. 46) měli být vysvětleny a doplněny vlastním
stanoviskem.

Práce splnila zadaný cíl, a proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím

Klasifikačním stupněm podle ECTS: C/ 2

Datum: 6. června 2018 P doi d ího oréo prs ve OUCI o prac
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