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Jméno studenta Simona Pichová 
Téma práce Možnosti získávání a čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie 

se zaměřením na malé a střední podnikání a zemědělství  
Cíl práce Cílem bakalářské práce je zjistit informovanost zemědělců a malých a 

středních podnikatelů o možnostech získání finančních prostředků z fondů 
Evropské unie. Pomocí dotazníkového šetření zhodnotit, zda je vybraná 
skupina dostatečně informována a také přiblížit plnění cíle Programu 
rozvoje venkova a cíle Programu LEADER. Porovnání znalostí a zájmu v 
této problematice a případné doporučení, jak tuto situaci napravit. 

Vedoucí bakalářské práce Mgr. Jan Mandys 

 
úroveň náročnost tématu na 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti X   
praktické zkušenosti X   
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

X   

 
úroveň kriteria hodnocení práce 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce X    
samostatnost při zpracování tématu X    
logická stavba práce X    
práce s českou literaturou včetně citací X    
práce se zahraniční literaturou včetně citací X    
adekvátnost použitých metod X    
hloubka provedené analýzy X    
stupeň realizovatelnosti řešení X    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  X   
stylistická úroveň X    

vysoké průměrné nižší nejsou nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy  X    

ve velké míře přiměřené částečné absentuje použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. X    

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému X    

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) X    
 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
1. S jakými největšími potížemi se studentka při realizaci výzkumu a zajištění dalších 
podpůrných dat setkala? 
2. Umějí zemědělci dotace získávat a co je největší překážkou, se kterou se setkávají? 
 
Studentka si pro svou práci vybrala oblast, která je v porovnání s ostatními dotačními tituly 
spíše na okraji mediálního zájmu. Přitom se jedná o oblast velmi důležitou a závisí na ní často 
rozvoj a přežití celého regionu. Zároveň musela dotazníkové šetření v mnoha případech 
realizovat jako samotná tazatelka, což ji umožnilo poznat další rozměr empirického výzkumu. 
 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 



 

Navržený klasifikační stupeň: Výborně 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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