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Připomínky a otázky k obhajobě:
Student se pokusil v diplomové práci vyhodnotit dopady podpory venkovských regionů
v minulých plánovacích obdobích EU. Vzhledem ke skutečnosti, že v posledních letech
stoupá tlak na vyhodnocování praktických dopadů regionálních politik, jedná se o velice
aktuální téma, které student zpracoval velice pečlivě.
Popište největší úskalí, na která jste narazil při vyhodnocování dopadů regionální politiky do
praxe, jako formu podpory (jestli vůbec nějakou) byste pro venkovské regiony zvolil
v případě, že byste se mohl podílet na návrhu regionální politiky v příštím plánovacím období
a proč?
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