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Cíl prácel

CÍlem DP je zhodnotit absorpci podpory inovaČnít:h projekt realizovan,ch v rámci Programu inovace z oppp a
uvést návrhy, které povelou ke zv Šení absorpce podpory. Práce byla realizována v rámci v zkumného poektu
,,InovaČní p ístup k eŠení disparit na rovni region " Katedry podnikové ekonomiky pro MMR, reg. č. projektu
WD-30-07-1.
Jméno vedoucího diplomové práce: doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D.
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I. Hodnoceni zpracování tématu diplomantem:
Splnění cíle práce x
Volba me!9q q jejich ap|ikace p i zpracování tématu x
-tou bka provedené a na lÝzv x
rI. Hodnocení struktury a obsahu prácel
P ehlednost a logická stavba (struktura) práce x
AktuáInost a vhodnost použitYch pramenl3 x
schopnost diplomanta zpracovat získané podklady x
P imě enost a srozumitelnost závěr práce x
Formulování vlastních názorů diplomantem x
III. Hodnocení formy a stylu práce:
Formální riprava práce (text, tabulky, qrafu) x
r$istická uroveň práce x
práce s českou literaturou včetně odkazr3 a citací x
práce se zahraniční literaturou včetně odkazl3 a citací x

DalšíhodnoceníapipomínkykdipIomovépráciuved,te,pros
Otázky k obhajobě diplomové práce:

Téma práce je aktuální a kromě rlvodu a závěru je zpracováno ve č[y ech kapitolách, doplněno šesti p ílohami.
Autorka DP v práci realizovala anal, zu absorpce inovačnírch projeK podpo en, ch z ve ejn, ch zdrojh v rámci
OPeraČního programu pr mysl a podnikání (probíhal v letech 2o0! - 2006). Nejprve provédia rozboi možností
Čerpání finanČnírch prost edk z dotací EU a státního rozpočtu ČR, násleáně proveaia anal, zu stavu čerpání
PodPory Pro Kerou si_data zajistila vlastním dotazníkov m pr zkumem s 19olo návratností. Na základě zajištěn,ch
dat vYPracovala dále p ípadové studie ke 27.jnovačním projekt m financovan,ch v rámci oppp - Inovacé. r piáci
lze vYtknout následující skuteČnost: p estože v práci byly využity zahraniční publikace, nejsou citované jinak
v rozsáhlém seznamu_ literatury. Ot.: Shrňte, prosím, zkuŠenosti s dostupností dat o projektech a firmách
podpo en,ch z ve ejn,ch finančních zdroj na p . OPPP- Inovace.

Práci doporučuji - . (*nehodící se škrtněte)

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: v, borně

Datum: 20,1. 20LI
Podpis ved práce
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