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ekonomiku vybraných regionů. 
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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 BP 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 BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
Bakalářská práce zachycuje v detailech vývoj přístupů k regionální politice EU v rámci jejích 
jednotlivých vývojových etap. Tato charakteristika je uchopena spíše deskriptivní formou. 
Bakalantka se při tom snaží využít širšího rozsahu dostupných zdrojů, které vzájemně 
kombinuje. Protože se jedná o naplňování dílčího cíle, bylo by dobré provést komparaci všech 
etap a uvést hlavní změny v postupném vývoji.  
Samotná analýza je založena na statistické analýze příslušných dat a jejich dopadů. V této 
souvislosti lze vyzdvihnout vzájemné kombinování statistických metod ve snaze získat hlubší 
posouzení daného stavu. 
 
Otázky do diskuze: 

1. K jakým hlavní změnám došlo v pojetí regionální politiky v průběhu jednotlivých 
etap? 



2. V závěrečné analýze byly zkoumány dopady čerpání dotací na výkonnost ekonomiky 
(ukazatelé HDP a míra nezaměstnanosti). Jaké další dopady (do jakých oblastí) je 
možné očekávat při čerpání dotací z fondů EU? 

 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
 
Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře 
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