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Cílem práce je analýza dotačních možností, schopnosti obcí a dalších 
subjektů využít dotace z Evropských strukturálních fondů a odraz 
realizace projektů na rozvoj vybraného regionu v období 2007-2013. Dále 
bude práce zaměřena na vliv místních akčních skupin na zvýšení čerpání 
evropských dotací v území. Součástí práce budou též popsány změny a 
nová pravidla v oblasti poskytování dotací obcím pro nové programové 
období 2014-2020. 

Vedoucí diplomové práce Ing. et Ing. Veronika Linhartová, Ph.D. 

 
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   
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    
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: 

Autorka si pro svou diplomovou práci zvolila problematiku čerpání evropských dotací a jejich 
vliv na rozvoj zvoleného regionu. Téma dotací z ESF a jejich vlivu na rozvoj regionu je stále 
velmi aktuální. Kromě obecné analýzy dotačních možností, schopnosti obcí a dalších subjektů 
využít dotace z Evropských strukturálních fondů se práce zaměřuje na praktickou analýzu 
vlivu čerpání dotací vybraného regionu NUTS II Severovýchod na jeho rozvoj 
v programovacím období 2007 – 2013. Cíl práce lze hodnotit jako průměrně obtížný. 

Diplomová práce je členěna přehledně a její části na sebe logicky navazují. Obrázky, tabulky i 
přílohy práce jsou zpracovány v požadované kvalitě a účelně doplňují provedenou analýzu. 



Oceňuji plynulé provázání teoretických východisek zvolené problematiky s aplikační částí 
práce. Závěry analýzy vlivu čerpání dotací na zvolené ukazatele jsou v práci podpořeny 
využitím standardních statistických metod. 

Studentka pracovala v průběhu zpracování diplomovéé práce samostatně a látku průběžně 
konzultovala s vedoucím práce. 

Na základě výše uvedeného hodnocení práce diplomovou práci doporučuji k obhajobě a 
navrhuji ji hodnotit známkou výborně. 

 

V rámci diskuse doporučuji položit následující dotazy: 

1) Postup získání dotace z ESF zahrnuje několik základních kroků. Jaké úkony je obecně 
nutné uskutečnit pro získání příslušné dotace? 

2) Uveďte způsoby financování MAS Železnohorský region, o.s.. Stručně charakterizujte 
hospodaření této místní akční skupiny. 

 
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 
Vedoucí diplomové práce: 
Jméno, tituly:    

Ing. et Ing. Veronika Linhartová, Ph.D.                                 Podpis: 

 

V Pardubicích dne:  21.5.2015 
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