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Magisterská práce s názvem „Regionální rozvoj a využití Strukturálních fondů EU“ 
zpracovává problematiku systému čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů na 
přelomu programových období a hodnocení současného stavu řízení projektů financovaných 
prostředky EU na území Pardubického kraje. Cílem práce je vyhodnocení silných a slabých 
míst procesu řízení projektů, kde je Pardubický kraj sám žadatelem. Autorka práce se 
zaměřila v praktické části především na oblast neinvestičních projektů v oblasti rozvoje 
lidských zdrojů. 

Dle mého názoru autorka zvolila velmi dobrý postup, ve kterém se v první fázi 
zaměřila na analýzu stávajícího fungujícího systému řízení a distribuce finanční pomoci z EU 
na území České republiky, seznámení s připravovanými změnami na období 2007-2013, 
zpracování přehledu čerpání finančních prostředků z EU na úrovni Pardubického kraje. Dále 
na hodnocení dosavadní úspěšnosti čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů 
Pardubickým krajem v rámci regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod. V závěrečné 
kapitole se autorka práce věnuje popisu aktuálně fungujícího mechanismu řízení, především 
v oblasti individuálních projektů a Globálního grantu v období 2007 – 2013 s důrazem na 
neinvestiční projekty. 

Ze zpracování praktické části je zřejmé, že autorka práce chápe podstatu celého 
procesu řízení jako koordinace aktivit vedoucích ke skloubení potřeb regionu s jeho 
potenciálem, nástroji a prostředky, které má koordinátor k dispozici. S důrazem kladeným na 
respektování vnějších (EU) a vnitřních (PK) pravidel. Je třeba ocenit snahu zpracovatelky 
získat co nejvěrohodnější analytické podklady, a následně se v nich velmi kvalitně orientovat. 
Tímto postupem autorka práce prokázala, že si uvědomuje obtížnost a odpovědnost aplikace 
získaných informací. Konkrétním přínosem pro praktické využití je chápání změny jako 
systematického trvalého procesu a nástroje pro dělbu úkolů pro dosažení stanoveného cíle. 

Pro praktické využití je přínosný pohled „věcí nezaujaté“ zpracovatelky a tím vysoká 
míra nestrannosti při získávání dat jejich analýze a následných závěrů v praktické části. 

Z úvodní, teoretické části práce je znát, že se zpracovatelka orientuje v oblasti 
Strukturálních fondů, a jejich konkrétních specifik. Ze závěrů praktické části je zřejmá 
kvalitní orientace v problematice strategického plánování a projektového řízení. 

Z formální stránky je práce zpracována přehledně, úhledně a bez pravopisných 
nedostatků.

Závěrečné celkové hodnocení: V Ý B O R N Ě (30 kreditů)

Navržené otázky k obhajobě  práce: 
Jaký konkrétní význam vidí zpracovatelka v aplikaci navržených kroků vedoucích ke změně v 
systému řízení projektů u jednotlivých odborů Krajského úřadu Pardubického kraje?
Jaké překážky mohou nastat při aplikaci zavádění změn na Krajském úřadě Pardubického
kraje? 
Pardubice, 30. září 2007           Ing. Michael Skalický, Ph.D.
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