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Cílem práce je popis a následné určení specifik čerpání dotací z fondů 
Evropské unie z pohledu místních samospráv v České republice. Analýza 
současné situace, určení silných a slabých stránek čerpání dotací a návrh 
doporučení vedoucích ke zlepšení stávající situace. 
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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: 
Práce se zabývá oblastí dotací z Evropské unie a možnostmi jejich čerpání místními 
samosprávami. V úvodních kapitolách autor popisuje českou veřejnou správu s akcentem na 
místní samosprávu a evropskou politiku soudržnosti společně s fondy, které se v jejím rámci 
využívají. Následuje určení a analýza slabých a silných stránek možností místních samospráv  
při čerpání prostředků u Evropské unie včetně uvedení příkladů z praxe. V závěru práce je 
uvedeno shrnutí a zhodnocení současného stavu při čerpání dotací a navržení možných 
zlepšení. 
Bakalářská práce se dotýká vysoce aktuálního tématu, kterým čerpání dotací z Evropské unie 
bezesporu je. Je třeba uvést, že autor se profesně zabývá zkoumanou problematikou, což se 
pozitivně odráží v kvalitě zpracování. Práce je logicky strukturovaná a má nadprůměrnou 
stylistiku. SWOT analýza, kterou autor užil pro stanovení silných a slabých stránek, je 
následně vhodně okomentována a ne jejím základě je provedeno zhodnocení a navržení 



možných zlepšení. Samostatnou zmínku si zaslouží subkapitola, ve které jsou navržena možná 
zlepšení. Autor zde vhodně propojil poznatky z vlastní praxe a teoretické znalosti získané 
rešerší literatury a ukázal, že je schopen hodnotně naplnit zadaný cíl. Bakalářskou práci 
celkově hodnotím jako přínosnou, vyzdvihuji autorovu samostatnost při jejím zpracování, 
vysoký stupeň porozumění problematice a schopnost vyvodit vlastní závěry.    
 
Práci hodnotím stupněm výborně. 

V rámci obhajoby navrhuji tyto otázky: 

1. Lze definovat obecný postoj českých místních samospráv k problematice čerpání dotací 
z Evropské unie? Jaký je současný trend? 
2. Jako jednu ze silných stránek ve SWOT analýze uvádíte zpracovanou strategii rozvoje 
obce. Jaký význam má tento nástroj v souvislosti s čerpáním dotací z Evropské unie? 
 
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 
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