
Univerzita Pardubice,  Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomie 
 

Posudek vedoucího diplomové práce 
 

Jméno studenta Dagmar Vítková 
Téma práce Investiční potřeby NUTS Severovýchod – Královehradecký 

kraj 
Cíl práce Analýza financování investičních potřeb obcí s využitím 

prostředků ze strukturálních fondů EU na příkladu vybraných 
obcí a měst Královehradeckého kraje 

Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Romana Provazníková, Ph. D 
 
náročnost tématu na úroveň 

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

 odpovídající  

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  splněn   
samostatnost při zpracování 
tématu 

odpovídající    

logická stavba práce odpovídá    
práce s českou literaturou 
včetně citací 

odpovídající    

práce se zahraniční literaturou 
včetně citací 

   x 

adekvátnost použitých metod odpovídající    
hloubka provedené analýzy  odpovídající   
stupeň realizovatelnosti řešení   x  
formální úprava práce (text, 
grafy, tabulky) 

odpovídající    

stylistická úroveň odpovídající    
nároky DP na podkladové 
materiály, konzultace, 
průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
 x   

použití analýz, matem. 
statistických a jiných metod, 
komparací apod. 

ve velké 
míře 

přiměřené částečné absentuje 

  x  
využitelnost námětů, návrhů a 
doporučení k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
 x   

obsah a relevantnost příloh 
v textu či příl. části DP 
(tabulky, grafy, propočty 
apod.) 

vysoce 
funkční 

funkční méně 
funkční 

neuspokojivé 

 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 



Připomínky a otázky k obhajobě: 

Diplomantka ve své DP zkoumala investiční potřeby vybraných obcí Královehradeckého 
kraje a hodnotila využívání finančních prostředků z OP na jejich realizaci. V analýze se 
zaměřila na obce s rozšířenou působností. V teoretické části diplomantka popisuje východiska 
hospodářské a regionální soudržnosti a OP, které mohou obce využívat pro financování 
investičních potřeb. V praktické části provedla dotazníkové šetření u 15 obcí s rozšířenou 
působností jaké. Diplomantka pracovala samostatně, kladně hodnotím sestavení dotazníku, 
postrádám však určitou projekci investičních potřeb vybraných obcí i z hlediska budoucího 
období.  

1. Jak diplomantka uvádí, problémem Královehradeckého kraje jsou tzv. brownfields. Mohla 
by autorka uvést jaké jsou odhadované finanční prostředky nutné na jejich revitalizaci?  

2. Mohla by autorka uvést (alespoň rámcově) jakou částí se zkoumaná města podílela na 
financování projektů svými finančními prostředky? 
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