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Volba tématu a cíl práce:  
Jako téma bakalářské práce si studentka zvolila problematiku praktického využití dotačních 

prostředků EU v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskolezsko. 

Regionální operační program NUTS 2 Moravskolezsko patří k regionálním operačním 

programům, pomocí nichž můžou regiony soudržnosti v České republice čerpat strukturální 

pomoc Evropské unie v programovacím období 2007-2013. Z hlediska významu, které dotační 

prostředky EU mají pro rozvoj Moravskoslezského kraje v období let 2007-2013, je zaměření 

práce aktuální a přínosné. Cílem práce je představit základní aspekty regionální politiky EU a 

přiblížit využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko, a to na příkladu vybraného projektu realizovaného v rámci Regionálního 

operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko v programovacím období 2007-

2013.  

Struktura práce, způsob zpracování: 

Studentka rozdělila práci do tří stěžejních kapitol, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, 

přičemž název hlavních kapitol a podkapitol je provázán s obsahem. První obsahová kapitola 

práce se věnuje vymezení regionální politiky EU, přičemž se zaměřuje na charakteristiku 

současného programovacího období 2007-2013 a nechybí rovněž také nastínění otázky 

budoucnosti regionální politiky po roce 2013. První část druhé obsahové kapitoly se věcně 

věnuje charakteristice Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskolezsko, jehož 

využití je předmětem práce. Druhá část kapitoly poskytuje ucelený obraz o socio-ekonomické 

situaci Moravskoslezského kraje a města Bohumín. Praktickou realizaci Regionálního 

operačního programu Moravskolezsko přibližuje poslední obsahová kapitola práce. Předmětem 

této kapitoly je představení a zhodnocení vybraného investičního projektu „Cyklostezka K, S, V 

Bohumín – část trasy K“, který byl realizován v městě Bohumín v roce 2010 a spolufinancován 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Na základě dostupných údajů, jsou autorkou popsány 

cíle projektu a jeho výstupy, dále autorka detailně přibližuje časový harmonogram či financování 

projektu. Zhodnocení projektu je zpracováno na základě výsledků veřejného mínění o úspěšnosti 

projektu prostřednictvím vlastního dotazníkového šetření.  

Autorka práce čerpala z dostatečného množství kvalitních a ověřených tištěných či 

elektronických zdrojů, jež vhodně v textu odkazovala a citovala. Kladně hodnotím rovněž 

osobní kontakt studentky s Městským úřadem Bohumín za účelem získání aktuálních 

informačních podkladů sloužících k splnění stanoveného cíle. Samotný rozsah bakalářské práce 

je vzhledem k obsáhlosti dané problematiky relevantní. 

Formální úprava: 

Po formální stránce je práce na dobré úrovni, ačkoli se v práci vyskytuje několik málo 

gramatických chyb či stylistických nesrovnalostí. Analytická část práce je obohacena řadou 
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tabulek a grafů, které jsou v textu náležitě označeny a odkazovány. Práce je rovněž doplněna 

několika přílohami, které vhodně doplňují danou problematiku. 
 

Připomínky, náměty k diskusi: 

V rámci obhajoby bakalářské práce navrhuji, aby se studentka zaměřila na následující otázky: 

1. V čem osobně spatřujete hlavní přínosy a nedostatky projektu „Cyklostezka K, S, V 

Bohumín – část trasy K“? 

2. Považujete dosavadní využívání dotačních prostředků EU v rámci Regionálního 

operačního programu NUTS 2 Moravskolezsko za úspěšné a jak se region 

Moravskoslezsko připravuje na nové programovací období 2014-2020? 

Závěry práce a její přínos:  
Bakalářská práce přináší přehledné vymezení regionální politiky EU v programovacím období 

2007-2013, přičemž hlavním cílem práce bylo přiblížit realizaci strukturální pomoci EU v 

regionu soudržnosti Moravskoslezsko, a to na příkladu vybraného projektu realizovaného v 

rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko v 

programovacím období 2007-2013. Ze závěrů práce vyplývá, že cíl bakalářské práce byl splněn. 

Výsledky práce jsou využitelné v teoretické i praktické rovině. Práce může být především 

přínosným materiálem pro získání přehledu o způsobech využití strukturální pomoci EU a jejich 

realizaci v praxi. 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 
V Ostravě dne:  14. 5. 2012 
 


