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Bc. Simona Burešová se ve své práci věnuje aktuální tematice, kterou jsou 
Strukturální fondy EU, jejich implementační struktury a způsob řízení projektů na 
úrovni Pardubického kraje. O aktuálnosti zvoleného tématu svědčí např. fakt, že ČR 
stále ještě nebyly Evropskou komisí schváleny operační programy na programovací 
období 2007 – 2013, a že podoba zpracování jednoho z operačních programů se pro 
ministerského předsedu stávají záminkou pro odvolání odpovědné ministryně.

Autorka magisterskou práci dělí do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část 
je pak rozdělena na dvě kapitoly. Rozsáhlejší je kapitola první, ve které jsou srovnány 
podoby implementačních struktur ve dvou obdobích – zkráceném 2004 – 2006 a 
následném řádném programovacím období 2007 – 2013. Toto srovnání je přínosné a 
pomáhá, zvláště pak laické veřejnosti, proniknout do specifického žargonu unijní 
administrativy.

Druhou kapitolu Simona Burešová věnuje situaci v Pardubickém kraji, Všímá si jak 
obsahu zpracovaných projektů, tak systému řízení grantových schémat.

V teoretické části autorka analyzuje stávající systém řízení projektů financovaných ze 
Strukturálních fondů EU v Pardubickém kraji a odhaluje nedostatky v řízení 
především tzv. neinvestičních projektů. I toto odhalení, včetně doporučení potřebných 
změn stávajícího systému řízení projektů, patří k silným stránkám magisterské práce.

Ze způsobu zpracování je patrné, že se autorka ve zvolené tematice dobře orientuje a 
má s ní, jako zaměstnankyně Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje, 
dostatek přímých zkušeností.

Pochvalu se Simona Burešová zaslouží za efektivitu práce. Soustředěným výkonem se 
autorce během relativně krátkého časového úseku podařilo vytvořit práci, která má 
bezpochyby potenciál i na praktické využití.

Během tvorby magisterské práce autorka dodržovala stanovené termíny a za zmínku 
stojí i skutečnost, že magisterskou práci dokončila jen několik týdnů před narozením 
svého syna. Tato skutečnost minimálně svědčí o dobře zvládnutém time 
managementu.

K práci, i když jsem s jejím obsahem v zásadě spokojen, mám dvě připomínky. 
Autorka při psaní magisterské práce, především pak první kapitoly teoretické části, 
postupovala eklekticky, což v tomto případě znamená, že se často uchyluje k citacím 
rozsáhlých převzatých textů. Tento postup je v daném případě pochopitelný, na 
druhou stranu znemožňuje posoudit autorčinu schopnost psát odborný text.

Druhá připomínka se týká vztahu mezi názvem práce a jejím obsahem, respektive
obsahem druhé kapitoly teoretické části. Simona Burešová klade v magisterské práci 
rovnítko mezi regionálním rozvojem Pardubického kraje a Strukturální fondy EU. 
Osobně se však domnívám, že k regionálnímu rozvoji dochází i skrze aktivity, které 



nejsou výhradně financovány ze Strukturálních fondů EU, a předpokládám, že i tento 
proces je řízen, tedy plánován, monitorován a vyhodnocován. Na celistvější uchopení 
problematiky regionálního rozvoje však autorka v práci rezignovala, což je, podle 
mého názoru škoda.

Výše uvedené připomínky nejsou zásadní povahy a nebrání tedy k připuštění 
magisterské práce k obhajobě.

Otázky k obhajobě:

a) Můžete stručně popsat mechanismy řízení regionálního rozvoje 
v Pardubickém kraji?

b) Jakými indikátory je regionální rozvoj měřen a jakých významných výsledků 
bylo v regionálním rozvoji Pardubického kraje dosaženo?

Závěrem tohoto hodnocení je možné prohlásit, že:
Magisterská  práce, Regionální rozvoj a využití Strukturálních fondů EU, podle mého 
názoru splňuje nezbytné požadavky a lze ji klasifikovat stupněm velmi dobře.

V Praze 8. října 2007
Hodnocení zpracoval: Mgr. Petr Vrzáček




