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Cílem práce je analyzovat odvětví zemědělství a prověřit, zda zemědělská 

dotační politika splňuje cíl v oblasti podpory podmínek podněcujících 

hospodářský růst v zemích EU a zda má vliv na konvergenci členských 

států EU. 

Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc. 

 

náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti x   

praktické zkušenosti  x  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich zpracování x   

 

kriteria hodnocení práce úroveň 

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    
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Připomínky a otázky k obhajobě: 
1. Pomocí Vámi vytvořeného ukazatele „jednotkové účinnosti evropských dotací“ jste 

klasifikovala země EU do 4 skupin. Odpovídá toto členění i vývoji hrubé přidané hodnoty 

v zemědělství na obyvatele v letech 2001-2010? 

2. Jaké dopady byly a jsou očekávány z naplnění „modulace“ v rámci programu Heath Check 

obecně a v ČR?   
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