
Univerzita Pardubice,  Fakulta ekonomicko-správní, Ústav  
 

OPONENTSKÝ POSUDEK  NA DIPLOMOVOU PRÁCI  
 

Jméno studenta Bc. Ivana MERVARTOVÁ 
Téma práce ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE ZDROJŮ EU NA 

ÚROVNI MUNICIPALITY 
Cíl práce 
 
 

Cílem předkládané diplomové práce je podat ucelený přehled o 
problematice strukturálních fondů a možnostech jejich využití v rámci 
municipalit v programovém období 2007-2013. 

VEDOUCÍ  diplomové práce PhDr. Miloš Charbuský, CSc. 
OPONENT diplomové práce RNDr.  Šárka Brychtová, Ph.D. 

 
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   
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: 
 

Předkládaná diplomová práce obsahuje  77  stran textu, 3 strany literatury a  2 přílohy. 

Práce se skládá, kromě úvodu a závěru, ze čtyř hlavních kapitol: Strukturální politika 

Evropské unie, Česká republika v Evropské unii v kontextu strukturální a regionální politiky, 

Čerpání finančních prostředků z  Evropské unie, Analýza projektu financovaného EU 

v Novém Městě nad Metují. 



Téma, které diplomantka zpracovávala je vysoce aktuální a velmi přínosné jak po 

teoretické tak i po praktické stránce. Obě tyto pomyslné části jsou zpracovány autorkou na 

poměrně dobré úrovni a navzájem se i dobře doplňují a prolínají. Práce je velmi přehledná, 

obsahově je na odpovídající úrovni, daná témata výstižně popisuje a představuje. Po formální 

stránce je práce dobře zkompletována, text je vhodně doplněn tabulkami, grafy a obrázky, 

které jej velmi dobře dokreslují. 

Autorka jistě prokázala patřičnou dávku svědomitosti a píle, neboť práce je dobře 

promyšlená, celkově provázána a působí velmi kompaktně, co by se však dalo vytknout je 

absence větší míry vlastní invence, kterou v práci mírně postrádám. Mnohá vlastní zpracování 

jsou sice na pěkné úrovni, ale většinou vycházejí z nějakých podkladů; dotazníkové šetření je 

sice zajímavé, ale vzhledem k jeho velikosti má jeho vypovídací hodnota jistě určité rezervy. 

Celkově je však snaha po objektivním hodnocení daného tématu velká a na úrovni diplomové 

práce je téma vystiženo pěkně, přehledně a smysluplně.  

Předkládaná práce, kterou zpracovala Bc. Ivana Mervartová je zpracována na 

odpovídající úrovni diplomové práce, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji, na základě výše 

uvedeného, její hodnocení stupněm ještě výborně. 

Otázky k obhajobě: 

• Jak Vy osobně, po prostudování značného množství materiálu, hodnotíte úroveň čerpání 

finančních prostředků obcemi ČR z fondů EU?. 

• Který z dalších potenciálních projektů v Novém Městě nad Metují považujete za nejdůležitější 

a proč? 

 

Práce    je   doporučena k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň: 
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