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Hodnocení vedoucího bakalářské práce

Název práce: Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje

Autor práce:
Vedoucí práce:

Marek Kujawa
PhDr., Mgr. Dagmar Hrabincová

Popis práce:

Cílem práce bylo provedení nejen charakteristiky strukturální (též kohezní) politiky Evropské
unie, ale i aplikace jejich obecných poznatků na realizovaný stavební objekt.
Úvodní kapitoly věnoval student vývoji strukturální politiky od jejích počátků po současnost.
Praktickou část zaměřil na popisu projektu "Centrálního dopravního terminálu Český Těšín a
parkoviště P+R,který se chystá Český Těšín v nejbližší době realizovat. To byl důvod, proč byla
popsána zejména jeho přípravná fáze.

Hodnocení práce studenta:

Přístup studenta ke zpracování bakalářské práce byl sice aktivní, ale mnohé informace získával
na poslední chvíli. Navíc si student vybral projekt, který je ve fázi přípravy, a to rovněž způsobilo
proč se student setkal při získávání informací i s určitými obtížemi. Odrazilo se to rovněž na
rozsahu a obsahu praktické části a uváděných přílohách. Při popisu samotného projektu
vychází student z jednotlivých fází projektového cyklu, do nichž se pokusil ne vždy přesně a
vhodně zařadit získané informace a podklady. Vobecném popisu projektového cyklu
postrádám fázi zabývající se výběrem zhotovitele.

Studentovi bych položila 2 otázky:
1. Které z orgánů Evropské unie jsou zaměřeny na ovlivňování strukturální politiky?
2. Jaký postup zvolí město Český Těšín při výběru zhotovitele na daný projekt?
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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
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4. Formální, grafická a jazyková úprava práce O O I:8J O

5. Splnění požadavků zadání práce O O I:8J O

Celkové hodnocení a závěr:

Cílem práce bylo provedení nejen charakteristiky strukturální (též kohezní) politiky Evropské
unie, ale i aplikace jejich obecných poznatků na realizovaný stavební objekt. Tohoto cíle bylo
v bakalářské práci dosaženo.

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

Klasifikačním stupněm podle ECTS: C/ 2

Datum: 6. června 2018 Podpis vedoucího prác ·
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