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Jméno a příjmení studenta: Tereza Jankůjová

Vedoucí bakalářské práce:    RNDr. Jakub Trojan, MSc

Akademický rok: 2015/2016

Téma bakalářské práce: Strategie rozvoje obce Šumice s ohledem na nové programovací
období Evropské Unie

Kritéria hodnocení:
Stupeň hodnocení podle ECTS

A B C D E F
1 Náročnost tématu práce X
2 Splnění cílů práce X
3 Teoretická část práce X
4 Praktická část práce X
5 Formální úprava práce X
Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:

T. Jankůjová předložila dobře zpracovanou bakalářskou práci, která synergicky se závěrečnou
prací M. Chmelinové vznikala na poptávku obce Šumice. V průběhu tvorby závěrečné práce
docházelo ke komplikacím spojeným s rozdílnými časovými představami o harmonogramu
tvorby práce – přesto došlo k sestavení poměrně slušného podkladového materiálu pro tvorbu
strategie rozvoje obce.

Bakalářská  práce  je  zaměřena  na  možnosti  využití  nástrojů  evropské  strukturální  politiky
promítnuté do podpory ESI fondů. Dobře sepsaná teoretická část práce nemá již tak kvalitní
návaznost  v praktické  části  –  velmi  dobře  provedené  dotazníkové  šetření  se  nepromítlo
v detailnějších návrzích a modelových projektových fichích. Seznam literatury, jehož úkolem
bylo poskytnout dostatečný základ pro logickou argumentaci autorky, je přiměřený, dovedl
bych  si  jej  však  představit  rozsáhlejší.  Autorku  chválím  i  za  provedenou  kartografickou
vizualizaci  a  slušnou  formální  stránku  práce.  Překlepy  a  češtinářské  lapsy  nemají  rušivý
charakter  a  v práci  se  vyskytují  spíše  stopově.  Korektní  práce  s citačním  aparátem
dokumentuje i negativní výsledek plagiátorské kontroly v IS/STAG.
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Otázky k     obhajobě:
1. Uveďte  příklad  jednoho  investičního  a  jednoho  neinvestičního  projektu,  který  se

v obci Šumice v minulém programovacím období EU povedl. Lze na něj navázat?
2. Jaké investiční/neinvestiční priority by měla obec sledovat v novém programovacím

období?

Klasifikace vedoucího bakalářské práce:  B – velmi dobře

V Uherském Hradišti dne 16. 5. 2016

…………………………………...
podpis vedoucího bakalářské práce

A - výborně B – velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně
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