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Student se v bakalářské práci zabývá kohezní politikou Evropské unie (dále EU) a České Republiky
(dále ČR). V teoretické části má uvedenu historii a základní informace o EU, vyjmenovává instituce
EU a také vývoj strukturální politiky EU. Také se zabývá vznikem regionální (strukturální) politiky v
České Republice, její přípravu na vstup do Evropské unie a také následnou účast ve třech
programovacích obdobích. Student dále řeší cyklus dotačního projektu.
Praktická část obsahuje přípravu podání žádosti o dotaci z výzvy 73. Výstavba a modernizace
přestupních terminálu II. - projektu Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R,
který má být spolufinancován z prostředku Evropské unie. Zde student rozebírá identifikaci a
formulaci projektu na začátku přípravy projektu a přípravy podání žádosti o dotaci.
V kapitole financování je rozebrán způsob financování projektu a to způsobilé a nezpůsobilé výdaje
projektu a finanční náročnost jednotlivých etap projektu. Zde mohl student objasnit, jak k daným
částkám žadatel dotace dospěl a z čeho se vychází při výpočtu způsobilých a nezpůsobilých výdaju
a především celkové výše dotace.
Student se okrajově zabývá i následnými kroky v rámci dotace a to monitoring a hodnocení, které
započnou až při realizaci projektu.



Hodnocení práce:
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1. Odborná úroveň práce O g] O O

2. Vhodnost použitých metod a postupu O I2l 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 požadavku zadání práce O ~ O O

Připomínky a dotazy k práci:

V bakalářské práci zcela chybí zmínka o obecných pravidlech IROP a specifických pravidlech výzvy
73. Výstavba a modernizace přestupních terminálu II. a informačním zdroji, kde se všechny výzvy
najdou. Každá žádost o dotaci vychází především ze specifických pravidel dané výzvy. Zde je
popsána možnost čerpání dotace v jaké výši a na jaké akce.
Student se měl zabývat i možností čerpání národní dotace. Měl předložit výčet národních dotačních
zdrojů a odůvodnění proč se žádná (zřejmě) nehodí na tento typ projektu (zde mohlo být uvedeno
požadované porovnání evropské a národní dotace).
Doporučuji studentovi při dalším zpracování daného tématu navštívit i CRR, případně jejich školení
nejlépe k dané výzvě (to se nyní již zřejmě nebude konat, ale školení o čerpání a monitoringu
dotací z IROP se bude konat jistě).
Dotazy:

1. Co je MS 2014+?
2. Co jSQu tzv. indikátory v žádosti o dotaci?
3. Co bude v rámci hodnocení projektu ze strany CRR kontrolováno?

Závěr:

Dle zadání bakalářské práce měl být výstupem práce studenta popis obecných postupu a jejich
použití v rámci strukturální politiky na vybraném stavebním projektu a jejich srovnání s národními
podmínkami. V práci je zpracováno porovnání strukturální politiky ČR a EU, porovnání postupu
v rámci projektu Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R při evropské dotaci.
Možností čerpání národní dotace na projekt Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště
P+R se student nezabývá.
V závěru bakalářské práce se student snaží obhájit správnost zařazení ČR do Evropské unie,
domnívám se, že toto nebylo smyslem bakalářské práce a určitě tak nelze učinit na základě
zkoumání jednoho dotačního projektu v jeho přípravné fázi.
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