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Volba tématu a cíl práce: 
 

Téma využití strukturální pomoci EU prostřednictvím OP Zaměstnanost hodnotím jako velmi 

aktuální. I když není možné v rámci jedné krátké práce zahrnout veškerou problematiku 

financování projektu ze strany EU, tak kladně hodnotím volbu konkrétního příkladu, jehož 

zpracování odpovídá dosahu znalostí a zkušeností studenta.  

Studentka ve své práci jednoznačně formulovala cíle, které s ohledem na obsah a závěry práce 

pokládám za splněný. Práce odpovídá nárokům kladeným na diplomovou práci 
 

Struktura práce, způsob zpracování: 

Práce je rozdělena do tří samostatných celků, které na sebe logicky navazují a podávají ucelený 

přehled o zvolené problematice diplomové práce. Obsah práce je přehledný a jasně definuje 

postup, jímž se studentka bude ubírat. 

Teoretická část, která je velmi obsáhlá, vychází z více zdrojů, které jsou vhodně citovány. Zvolená 

metoda (metoda projektového cyklu) je na standardní úrovni a je odpovídající vzhledem ke 

stanoveným cílům.  

Zpracování praktické části je na průměrné úrovni, vyskytující se drobné nesrovnalosti v rozpočtu 

projektu, nicméně to vychází z nedostatku praktických zkušeností studentky.   

 

Formální úprava 

Po formální stránce je diplomová práce přehledná. V práci nebyly shledány závažnější nedostatky 

či chyby. Teoretická část je doplněna dostatečným množstvím tabulek a grafů, které jsou 

zpracovány přehledně a v jednotném grafickém formátu.  

 

Připomínky, náměty k diskusi: 

Práce byla jasná a přehledná. Připomínky závažnějšího charakteru nemám, ale zajímal by mě 

názor autorky na dopady a efektivitu takto vynakládaných prostředků.  

Je prostředků alokovaných do této oblasti dostatek?  

Jsou skutečně efektivně využity? 

 

Závěry práce a její přínos: 

Práce podává rychlou a všeobecnou orientaci v problematice a může posloužit jako možný 

inspirační prvek pro další rozvoj vědecké práce na tomto úseku. Diplomová práce může také 

posloužit zejména jako zdroj informací pro zájemce o problematiku strukturální pomoci EU 
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prostřednictvím OP Zaměstnanost. Autorka splnila vytýčené cíle, práce po formální i obsahové 

stránce, dle mého názoru, splňuje požadavky diplomové práce.  

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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