
 

 

Posudek vedoucího bakalářské práce 

 

Jméno vedoucího práce: Ing. Lukáš Melecký, Ph.D. 

 
Název práce:   

Využití Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na příkladu 

vybraného projektového záměru 

Jméno posluchače:  Nela Ondruchová 

Volba tématu a cíl práce:  
Tématem bakalářské práce studentky je problematika využití Operačního programu Podnikání a 

inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) v podmínkách České republiky, která je aplikována 

na konkrétní příklad investičního projektového záměru, jenž je navržen k realizaci na území 

Zlínského kraje v katastrálním území města Vsetín. Studentka si zvolila téma, které je užitečné a 

zajímavé, neboť v programovém období 2014–2020 se podpora rozvoje malého a středního 

podnikání (MSP) těší na domácí úrovni silnému programovému zázemí. Studentka si ve své práci 

klade za cíl přiblížit východiska politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU a 

aplikovat je na zpracování žádosti o podporu pro vybraný projektový záměr realizovaný v rámci 

OPPIK, jenž je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Z obsahu a 

praktické části bakalářské práce je zřejmé, že cíl práce byl naplněn.  

Struktura práce, způsob zpracování: 

Struktura bakalářské práce je logická a metodicky správně zvolena. Práce je rozdělena do tří 

kapitol, které jsou doplněny o úvod a závěr. Studentka přechází od úvodní teoretické kapitoly, ve 

které vymezuje východiska podpory podnikání a metodiky tvorby projektů spolufinancovaných 

z fondů EU, ke třetí kapitole, která nabízí komplexní charakteristiku OPPIK pro programové 

období 2014–2020. Jádrem bakalářské práce je čtvrtá kapitola, ve které se studentka zabývá dvěma 

procesy standardního projektového cyklu - inicializací a plánováním. Tyto fáze prakticky naplňuje 

identifikací a zjednodušenou specifikací konkrétního projektového záměru s názvem „Nákup nové 

technologie ve dřevozpracujícím průmyslu pro zvýšení konkurenceschopnosti drobného 

podniku“. Nutno říci, že název projektu je stanoven poměrně jednoduše a neslibuje tak žádný 

inovativní přístup. Studentka, v souladu s metodikou tvorby žádosti o podporu spolufinancované 

z ERDF, přibližuje základní strukturu projektového návrhu, jehož účelem je zakoupení nové 

mobilní pásové pily, která povede k zajištění dalšího rozvoje žadatele. Struktura předloženého 

projektového záměru je zpracována na přijatelné úrovni a s využitím metodického přístupu 

logického rámce projektu (LFA), který je doložen samostatnou přílohou. Studentka prokázala 

schopnost využit teoretické znalostí získané během studia k tvorbě praktické případové studie.   

Formální úprava 

Po formální stránce neobsahuje předložená bakalářská práce chyby či nedostatky, jež by výrazně 

snižovaly celkový výsledek práce. Všechny grafické objekty jsou zpracovány přehledně, logicky 

a v jednotném grafickém formátu.  

Připomínky, náměty k diskusi: 

Připomínky k bakalářské práci nemám.   
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V rámci obhajoby doporučuji, aby se studentka zaměřila na následující otázky: 

1. Jaká je reálná šance předložení a (v případě schválení) i realizace takto zpracovaného 

projektového záměru?  

2. V čem spatřuje studentka největší přínos (y) předloženého projektového záměru? 

 

Závěry práce a její přínos:  
Přínosem bakalářské práce je komplexně zpracovaný pohled na politiku soudržnosti EU pro 

programové období 2014–2020 se zacílením na podporu podnikání a především pak praktická 

využitelnost představeného projektového záměru. Bakalářská práce přináší návrh praktického 

řešení, které po jistých úpravách může naplnit základní parametry nezbytné pro předložení ke 

spolufinancování prostřednictvím OPPIK. Bakalářská práce může být ve své podstatě využitelná 

jak v teoretické, tak praktické rovině probíhajícího procesu podpory malého a středního podnikání 

v podmínkách ČR. 

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 
V Ostravě dne 27. května 2016 


