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Jméno diplomanta:

Název diplomové práce:

rozvoj regionu

Jméno vedoucího diplomové

Jméno oponenta diplomové

Oponent: název firmy:

POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

petra Lanková

V znam peněžních prcst edk ze Strukturálních fond EU pro

práce: Ing. Miroslava Lungová, Ph.D,

práce: Ing. Petr Ponikelsk

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r,o.

- pracovní za azení: vedoucí katedry regionalistiky kontakt: ponikelsky@vsrr.cz

vyjád ení minimálně v rozsahu 10 ádk k diplomové práci z hlediska splnění jejich cíI ,
využití metod ešení a návrh opat ení včetně formální ripravy (uved'te na druhou stranu
posudku).

Díplomantka zvolila zajímavé a velmi aktuální téma, ZnaČny prostor7 kten se v rámci ešení uvedeného
tématu otevír.á pro analytickou práci, však v rámci diplomové práce využit nebyl. oponovaná diplomová
práce je poměrně zda ilou kompilací p evážně internetorn ch text a podklad . Vlastní názory, hodnocení,
komentá e či stanoviska zcela chybÍ. Práce je tak pouze uspo ádan,m p ehledem obecně dostupn,ch
informací. Kromě tohoto komplexního zhodnocení nelze nezmínit některé faktické chyby, které se v práci

objevují nap . nep esnosti v názvech operačních programr3 (str. 20), nedostatečně vysvětlen, wtah mezi
NRP a NSRR (str. 18, 19), absence dokumentu CSG (S$ategické obecné zásady společensWí) ve rn čtu
klíčorn ch u chozích dokumentr3 Strukturální politiky pro CR v programovacím období 2007-2013 (str. 1B),
princip monofondovosti plánovany až na následující programovací období (str. a1). Byly téžzaznamenány
gramatické nep esnosti. Zejména v druhé části práce, na kterou autorka klade zásadní d raz v vodu,
není patrná větší invence ve formulování závěr či v komplexním shrnutí ešeného tématu. Pozornost se
obrací u hradně k formálním problém m p i rispěchu či nerispěchu získávání dotací z ROP SV. Zcela
postrádám d raznější závér, kten se wtahuje k eŠenému tématu avizovanému v názvu práce, tj.

,,vyznam pro rozvoj regionu". I p es tyto nedostatky lze práci hodnotit jako ucelenou, logicky
uspo ádanou a využitelnou jako souhrn základních informací o tématu SF v CR v období 2007-2013.
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I. Hodnoceni zpracování tématu diplomantem:
Splnění cíIe Dráce
volba metod a ,ieiich aplikace p i zlracování tématu
HIoubka Drovedené analÝ
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:
p ehlednost a loqická stavba (struktura) práce
Aktuálnost a vhodnost použitvch Dramenl3

p imě enost a srozumitelnost závěrr3 práce

Formulování vlastních názorr] diplomantem
III. Hodnocení formv a stvlu prácel
Formální prava práce (text, tabul
swlistická uroveň Dráce
práce s českou literaturou včetně odkazr3 a citací
práce se zahraniční literaturou včetně odkaz a citacl

iomanta racovat získané
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Otázky k obhajobě diplomové práce:

1) Charakterizujte obsah a vftnam dokumentu Strategické obecné zásady společenství (CSG) ve vazbě
na zpracování Národního strategického referenčního rámce v programovacím období 2007-20t3.

2) Konkretizujte rn znam peněŽních prost edk ze Strukturálních fond EU pro rozvoj Regionu soudžnosti
NUTS II Severor,n chod, resp. pro Liberech kraj za ešené období.

Práci doporučuji - nedeperuěuiix k obhajobě, (*nehodící se škrtněte)

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: =dob e=

Datum: 24. ledna 2OLL
Podpis oponenta lomové práce
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