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Volba tématu a cíl práce:  
Studentka si jako téma své diplomové zvolila problematiku projektového řízení se zaměřením na 

metodiku tvorby podnikatelského záměru, jako povinné přílohy v rámci Operačního programu 

Podnikání a inovace (OPPI). Význam této práce spočívá především v uchopení teoreticko-

metodologických aspektů problematiky přípravy podnikatelských záměrů v rámci OPPI. 

Vzhledem k obrovskému zájmu žadatelů o realizaci projektu a jeho spolufinancování 

prostřednictvím všech 15 dílčích programů v rámci OPPI v posledních dvou letech, je volba 

tématu diplomové práce aktuální a užitečná. Cílem diplomové práce je vymezení teoretických 

aspektů projektového řízení v kontextu politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU a 

následná aplikace získaných poznatků na praktickém příkladu tvorby vybraného 

podnikatelského záměru. Struktura a obsah diplomové práce napovídají, že cíle práce byl 

naplněn. 

Struktura práce, způsob zpracování: 

Diplomová práce je strukturována logicky a přehledně. Je rozdělena do tří obsahových kapitol, 

které jsou doplněny o úvod a závěr. V úvodní části je pozornost věnována vymezení základní 

terminologie strukturálních fondů EU v kontextu kohezní politiky a následně kapitola přechází 

k vymezení základních pojmů projektového řízení a představení metodických nástrojů pro 

přípravu projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU. Třetí kapitola přibližuje 

základní programový rámec strukturální pomoci EU v České republice se zaměřením na OPPI a 

východiska pro tvorbu podnikatelského záměru. Čtvrtá, aplikační část pak sehrává nejdůležitější 

úlohu z hlediska naplnění cíle diplomové práce. Předmětem této kapitoly je představení 

konkrétního podnikatelského záměru existujícího podnikatelského subjektu – společnosti 

Riddim, a.s., který byl zpracován jako povinná příloha v rámci programu Poradenství. Způsob 

zpracování diplomové práce v kontextu představeného podnikatelského záměru je originální a 

klade důraz na kvalitu zpracování podnikatelského záměru, jež následně ovlivňuje úroveň 

hodnocení předkládaných projektových žádostí v rámci OPPI Poradenství.  

Formální úprava 

Po formální stránce netrpí diplomová práce závažnějšími chybami. Text průvodní zprávy je 

doplněn vhodnou přílohovou částí, která dotváří celkový obraz o dalších hodnocených 

podkladech, jež jsou součástí žádosti o dotaci v rámci programu Poradenství. V práci nechybí 

citace a odkazy na použitou literaturu. Předložený seznam použité literatury je dostatečný a 

vyhovuje požadavkům kladeným na diplomové práce. Diplomantka také prokázala dobrou 

orientaci v odborné literatuře a metodických pokynech zabývajících se přípravou žádosti o 

dotaci v programech OPPI. 

VŠB - Technická univerzita Ostrava 

Ekonomická fakulta 

Katedra evropské integrace 



 

Připomínky, náměty k diskusi: 

Připomínky k diplomové práci nemám. V rámci obhajoby navrhuji, aby se diplomantka 

soustředila na zodpovězení následujících otázek: 

1. Postavení programu Poradenství je ve spektru ostatních dílčích programů OPPI do jisté 

míry ojedinělé. V čem spatřuje diplomantka hlavní výhody programu Poradenství ve 

vztahu k žadateli o dotaci?  

2. Existuje v rámci OPPI ještě jiný program, který by se obsahově zabýval problematikou 

inovací pro malé a střední podniky? 

Závěry práce a její přínos:  
Závěry práce jsou obsaženy zejména v podkapitole 4.5 (s. 66), která obsahuje závěrečné shrnutí 

představeného podnikatelského záměru společnosti Riddim, a.s. v oblasti procesních a 

produktových inovací. Hlavním přínosem diplomové práce je prokázání schopnosti syntetického 

propojení teoretické doktríny projektového managementu s praktickou ukázkou tvorby reálného 

podnikatelského záměru dle předem nastavené obsahové osnovy. Výsledky předložené 

diplomové práce jsou využitelné v procesu přípravy reálného podnikatelského záměru jako 

povinné přílohy žádosti o dotaci nejen v programu Poradenství, ale i v ostatních programech 

OPPI.   

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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