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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Jméno diplomanta: Bc. Tereza Plavcová

Název diplomové práce: Absorpce finančních prost edk ze strulrturálních fond Evropské

Unie v kontextu meziregionálních disparit České republiky

cíl práce: Diplomová práce je zamě ena na problematiku absorpce finančních prost edkri ze

strukturálních fondri EU a potencionální vliv na snižování meziregionálních disparit v ČR na rovni

NUT53. Cílem p edkládané DP bylo zjistit, zda absorpce finanČních prost edkri z vybran, ch operaČních

program v regionech ČR zamě en, ch na vědu, v, zkum a inovace vytvá í p edpoklady pro regionální

konvergenci.

roisahu 10 ádk k diplomové práci z hlediska splnění jejich cÍI ,
s literaturou a jejínávrh opat ení včetně formální prayy, práce

Diplomová práce obsahuje 82 stran textu, Diplomantka se v ťrvodnÍ,,rh kaPitolách věnuje základním

pó. n,, jakb je regionální roanoj, regionální disparita a současnym teoriím regionálního rozvoje. Dále se

"Ěfiuiá 
áng* rejionální politiky tU a problematice strukturálních fond . Navazuje struČnou

charakteristir<ou poJp inv.ň program v obáobí 2007-L3 v ČR. V praktické Části._Pak Provádí v_běr

óieračníctr prográrd v náuaznosti na teorie regionálnilho rozvoje, které se vYznaČují .PodPorou vědY,

,ďrň; a'iňací ve ejné i privátní sféry. ďpomocí vybran ch indikátol a uYPoČtg souhrnného

inovačního indexu pruáái ur.s[ní rompiáiiuni !nál,i.u iáovačnítro potenciálu jednoťirn ch kraj Č&

i5;6ili.- ,rounáni wiÉoku absorpie finančních prost edk z vybran, ch program s v sledkY

ii.rpáiáii"ni ánal zy ihovačního potenciálu krajr1 a vyhodnocení. V prácí p.ostrádám maPu intenzitY

ve qné podpory plíkož není prav'd a, že na meŽiregionální disparity není brán ohled, jak diPlomantka

,"aái";rffi ijrá.á. cn prácé b splněn, nicméně práce témě neobsahuje návrhy a oPat enÍ. VYuŽití

metod ešení rroonoiim jai<o primerené. FÓrmální tipravu práce hodnotím jako velmi dobrou, rovněŽ tak

její logickou stavbu u prác, s Ůeskou literaturou. Nedostatlcy vidím v práci se zahraniČní literaturou.
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Vyjád ení minimálně v
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Jméno vedoucího diplomové práce: Ing, Blanka Baráková, Ph,D.

NeprospělV'. borně

I. Hodnoceni zpracování tématu diplomantem!
splnění cíle práce

Iikace p i zlraclvánítématuvolba metod a ,iejich aplikace pri z
Hloubka Drovedené analy
tI. Hodnocení struktury a obsahu práce:
P ehlednost a loqická stavba (struktura) práce

nt<tuálnost a vhodnost použitVch pramenl3

sctróbnost dip|omanta zpracovat získané podklqd

Pnme enost a srozumitelnost závěrr3 práce

Formulování vlastních názorl3 diplomantem
m Hodnocení formy a stylu práce:
Formální prava práce (text, tabulky, gIq

swlistická roveň práce
eraturou vČetně odkazr3 a citq !

eraturou včetně odkazr3 a citací
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Otázky k obhajobě diplomové práce:

/ 1. Jaké okresy jsou dle intenzivní mapy podpory zv hodněny a proč?

2. Meziregionální disparity jsou ve Vaší práci vnímány spíše negativně, avšak jedná se o
p irozen proces, prď EU vynakládá takové prost edky na jejich snižování?

Práci doporučuji - nedeperuěujix k obhajobě. (xnehodící se škrtněte)

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: velmi dob e

Datuml 31.05.2011
Podpis vedoucího diplomové práce
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