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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta: Bc. David Axmann 
Název diplomové práce: Podpora rozvoje měst a obcí v programovacím období 
Evropské unie 2014 - 2020 
Cíl práce: Cílem této diplomové práce je zhodnocení možností financování projektů z Evropských 
fondů pro rozvoj obcí s 500 - 2000 obyvateli, a to ve dvou po sobě jdoucích 
programovacích obdobích 2007 – 2013 a 2014 - 2020 a určit, jak se změnila situace pro 
výše zmíněné obce. 
Jméno vedoucího diplomové práce: Ing. Jana Šimanová, Ph.D. 
 
 
 
 

Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:  
Splnění cíle práce  x    
Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu   x   
Hloubka provedené analýzy  x   
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  
Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x    
Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x    
Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady x    
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce  x    
Formulování vlastních názorů diplomantem  x   
III. Hodnocení formy a stylu práce:  
Formální úprava práce (text, tabulky, grafy)  x   
Stylistická úroveň práce  x   
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací   x   
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací  x   

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejich cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její 
citace (uveďte na druhou stranu posudku).  
 
Autor v úvodu práce definuje dva výzkumné předpoklady a tři dílčí cíle vedoucí ke splnění hlavního 
cíle práce. 
Práce je přehledně členěna do 6ti kapitol pro splnění hlavního cíle práce jsou zásadní kapitoly 
praktické části, tj. 4 – 6. V teoretické části autor předkládá teoretický rámec regionální politiky EU, 
obecně analyzuje základní předpoklady, cíle a zásady obou programovacích období. V části praktické 
pak provádí rešerši a analýzu 3 operačních programů a Programu rozvoje venkova v obou 
programovacích obdobích, a to z hlediska alokací, priorit, podporovaných aktivit a koncepce 
programů, zaměřuje se na důležité změny v novém programovacím období s dopadem na 
definovaný okruh žadatelů (měst a obcí 500 – 2000 obyvatel. Zaměřuje se také na problematiku 
integrovaných nástrojů rozvoje území, především pak CLLD v rámci MAS a změny v alokacích a 
koncepci Leader a CLLD v novém programovacím období. Výsledky a ověření VP shrnuje v kapitole 
č. 5. Své obecné závěry pak aplikuje na konkrétním případu obce a diskutuje možné dopady na 
rozhodnutí obce o využití dotačních programů v novém programovacím období, ty jsou však 
směřovány pouze do OP Životní prostředí, případová studie je poměrně strohá a neobsahuje celou 
dříve diskutovanou oblast.  Práce obsahuje 9 příloh, které jsou relevantní a podporují závěry 
diplomanta. 
Cíl práce byl splněn, autor v práci popisuje metody, které využil, považuji je za adekvátní, formální 
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úpravu práce hodnotím jako velmi dobrou, stejně jako práci s dostupnou literaturou (vzhledem 
k povaze práce a požadavku na aktuálnost údajů autor uvádí především internetové zdroje a 
elektronické dokumenty, které jsou však oficiálními dokumenty autorit v dané oblasti). Práci považuji 
za praktickou a přínosnou pro aktéry veřejné správy v oblasti regionálního rozvoje a čerpání podpory 
z EU fondů v novém programovacím období. Pozitivně hodnotím i provázanost jednotlivých kapitol a 
logiku závěrů diplomanta. Autor prokázal poměrně pokročilou orientaci v dané problematice. 
 
Otázky k obhajobě diplomové práce: 
 
1. V práci prezentujete případovou studii obce Jedlí, diskutujte aktuální plán rozvoje obce, nové 
záměry a jejich potencionální uplatnění v rámci probíraných dotačních titulů. Jaké zdroje obec 
v současné době využívá k podpoře svých rozvojových aktivit? 
 
2. Shrňte a diskutujte pozitiva a negativa změn pro obce 500 – 2000 obyvatel v novém 
programovacím období. Jakou strategii by dle Vašeho názoru měla obec, která chce být úspěšná 
v čerpání zdrojů z ESIF a EZFRV v PO 2014 - 20, realizovat.  
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.   
 
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm:     velmi dobře 
 
 
Datum:   3. 6. 2016                                                      .....……………………………………..... 
                                                                                   Podpis vedoucího diplomové práce 
 
 


