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náročnost tématu na 
úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti x   

praktické zkušenosti  x  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 
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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, matematických, 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 
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obsah a relevantnost příloh v textu či přílohové 

části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

 

Připomínky a otázky k obhajobě:  

Téma práce působí na první pohled poměrně jednoznačně až jednoduše. Ve skutečnosti 

ale řeší velice složitou problematiku zasahující obce, města i kraje. V letech 2007-2013 

nebyla ČR schopna efektivně čerpat evropské dotace v mnoha oblastech a přišla tak o 

miliardy eur. Samospráva i podnikatelé žádající o dotace se „topili“ v celkové složitosti a 

nepřehlednosti dotační politiky a často jsme byli svědky dotačních chyb či úmyslných 

podvodů. Proto je předložený text potřebný a aktuální. 

Autor poměrně dobře zpracoval teoretický základ problému a popsal mechanismy 

čerpání prostředků z EU. V páté kapitole stručně vyhodnotil dotační období 2007-2013 

se zaměřením na Pardubický kraj. Tato část mohla být poněkud podrobnější.  



 Přínosná je vytvořená webová stránka obsahující informace o datačních možnostech 

v období 2014-2020. Ta by mohla být vhodná především pro prvotní pochopení dotací a 

přehled o nich hlavně v menších samosprávách, které nemají kapacity a odborníky na 

tuto oblast. 

 Jako celek je práce pěkná a stylisticky průměrná. Cíle práce byly splněny.  

 

Otázka: Jaká byla úspěšnost Pardubického kraje v čerpání dotací pro období 2007-2014 

v porovnání s dalšími kraji?  
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