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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   
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 DP 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 DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

 x   

 

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: 
x 

 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: Práce je zaměřena na problematiku dotační politiky 

regionu. To je celkem široká oblast, neboť finanční zdroje pro dotace v regionu mohou 

být z evropských fondů, ze státního rozpočtu, z rozpočtů ministerstev,  z rozpočtů 

vyšších územně správních celků (krajů), z rozpočtů municipalit či z dalších zdrojů jako 

jsou Norské fondy apod. Autorka se v práci zaměřila na Operační program Životní 

prostředí a na konkrétní firmu zabývající se projekcí, dotacemi a energetickým 

poradenstvím. Na tomto příkladu se pak snaží danou problematiku popsat a analyzovat. 



Práce je rozdělena do 6 částí, přičemž nosné jsou především kapitoly 3-6. V souladu 

s cíli jsou v práci navrženy i některé modely, především v kapitole 6.  

Ve výstupech práce mi trochu chybí obecnější závěry. Autorka se soustředí na vybranou 

firmu a neuvádí oblasti zlepšení procesu dotační politiky, zlepšení fungování propojení 

dotačního systému s firmami v regionu 

 

Otázka 1:  : Ve své práci zmiňujete konzultace s manažery. O jaké konzultace se jednalo 

(kdo Vám poskytoval informace) a jaké získané informace byly pro Vaši práci 

nejpřínosnější? 
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