
TECHNICKÁ UNIVERZ|TA V LlBERC|
Ekonornická fakulta [3

posuDEK vEDoucíno DIpLoMovÉ pnÁcr

Jméno diplomanta: Bc. Kate ina Sakr tová
Název diplomové práce: Hospodá sképolitiky Evropské unie

CÍl Práce: CÍlem diplomové práce je p edložit pohted na hospodá ské politiky Evropské
unie, jejich Členění a uvést d vody pro centralizované rozhodování o uĚit ch zátežitostech
na rovni Eu či decentralizované v rámci jednotliv ch člensk ch stát .

Jméno vedoucího diplomové prácel tng. šárka Laboutková, Ph.D.

2) V První kaPitote na str. 14 uvádíte, že Smlouua o Eu_ropské unii zásadně pozměnila cíIe azáuazkY integrace definouané 
"."*Éiiiiái"n ".ň""e"i , -*jiišž] vvsvětlete.
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Diplomová práce se zab vá potitikami Evropské unie s d razem na sPoleČnou zemědělskou
poiititu a régionální potitiku. ryto politiky si diplomantka vybrala se záměrem vysvětlit
eil;dir r rróav a nerrgt ody ceňt.alirovaňého, resp. decentralizovaného rczhodovánÍ. Pruní
rart píá"dje vÉnováná čleňění hospodá sk ch_ politik Evropské unie a d vod m prc jejich
ešeňí na cántrální rirovni a naopak. U rrybran, ch potitik pak analyzuje jejich P ednosti a

nedostatky. Diptomantka neopomněta zd raznit v znam inovací a znalostní ekonomiku.
Žarary uyinotrly b t více rozpracované a navázané na stěžejní problematiku otázky 

_

centrálizáce, rešp.'decentralizace rozhodování. Diplomantka Prokázala schoPnost Práce
s titeraturou, text je vyváŽen a logiclry strukturovan, .
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