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Připomínky a otázky k obhajobě:
DP má rešeršní charakter, což však nesnižuje její kvalitu a penzum práce, které autorka
odvedla. Pro nové programové období 2014-2020 byly postupně schváleny programové
dokumenty a operační programy, z nichž budou moci ekonomické subjekty čerpat opět dotace
na projekty. Cílem práce bylo zmapovat tyto dokumenty a zaměřit se zejména na priority
vhodné pro územní samosprávu (obce a kraje) a na organizace zakládané územními
samosprávami. Veškeré podklady a schválené dokumenty jsou velmi obsáhlé, což vyžadovalo
ze strany autorky nastudovat je a analyzovat prioritní oblasti vhodné pro územní samosprávy
(podmínky čerpání dotací, omezení z hlediska území apod.). Zejména představitelé malých
obcí nemají takové časové možnosti, aby získali přehled o všech potenciálních zdrojích ze
strukturálních fondů. DP by měla tuto orientaci usnadnit, a to nejen představitelům
samospráv, ale i studentům, kteří se s danou problematikou setkávají v různých předmětech
oboru HPS.
Autorka pracovala samostatně, v průběhu zpracování DP pravidelně konzultovala s vedoucím
práce. Oceňuji i vlastní iniciativu autorky, když se zúčastnila semináře pořádaného MMR ČR
o strukturálních fondech a IROP. Vzhledem k tomu, že v době zpracování DP byly OP
postupně schvalovány a upravovány, autorka konzultovala některé nejasné otázky
i s příslušnými resorty.
1. V DP popisujete zejména tematickou dimenzi politiky hospodářské, sociální a územní
soudržnosti současného programového období. Není příliš zmíněna územní a urbánní
dimenze. Mohla byste při obhajobě objasnit i tyto oblasti a nástroje, pomocí kterých se
budou nově tyto dimenze zohledňovat? Jsou to oblasti, které se zejména týkají měst
a obcí. Jak si jednotlivé resorty podle Vašeho názoru s těmito dimenzemi ve svých OP
poradily?
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