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Cílem dip|omní magisterské práce by|o zjistit aktivitu obcí při přípravě projektů v rámci Společného
regioná|ního operačního programu v části území Středočeského kraje. Za pomoci něko|ika hypotéz,
které vycháze|y z dostupných dat a vlastního hodnocení dip|omantky, sestaveného z řízených
rozhovorů ve vybraných obcí, se tato práce pokouší zodpovědět na zák|adní otázku, proč některé
obce by|y aktivní při čerpání prostředků z Programu SROP a jiné niko|iv, byť výchozí podmínky pro
všechny aktéry by|y stejné.

Diplomová práce je č|eněna do třívelkých ce|ků:

Teoretická část, ke které mám jisté dí|čívýhrady

- Chybí podrobnější vysvět|ení, proč by|y vybrány dané tři mode|ové okresy (Příbram, Benešov'
Beroun).

- Nezdá se mi zce|a vhodné, že mode|ová území jsou všechna vjihozápadní části
středočeského regionu (navrhova| bych |epší řešení např. region v supurbá|ní zóně pražské
ag|omerace,, Praha východ., jeden periferní, zde může zůstat např. Příbram a da|ší např.
semiperiferní např. Mě|ník).

. Není zce|a pravdou strana 18, že obce si projekt musí zafinancovat samy i v předeš|ém
období by|o možno projekty etapovat .

- Na straně 23 jsou uváděny ce|ková částky na jednot|ivá programová období v korunách.
Doporučuji uvádět částku v EURo vzh|edem k měnícímu se kurzu.

- Na straně 30 je uvedeno, že data přijatých Žádostí jsou k červnu 2006, přitom v dalších
částech práce se již pracuje se souhrnným datem jednacího období.

Závěrem k této kapitole |ze podotknout, že teoretická část se ve|mi obšírně zabývá problematikou
sRoP, potažmo RoP, nicméně v něktených částech je teorie až pří|iš, d|e mého názoru, nesouvisí
s h|avním cí|em dip|omové práce (strana 35 - 39 sociá|ní kapitál).

Druhá hlavní část práce je zaměřena na v|astní ana|ýzu mode|ového území a to z h|ediska čtyř
zák|adních ukazatelů:

Ana|ýza aktivity obcí v oP sRoP ve vztahu k popu|ační ve|ikosti obcí
Ana|ýza aktivity obcí v oP sRoP ve vztahu k předvstupním programům
Ana|ýza aktivity obcí v oP sRoP ve vztahu k k sociá|nímu kapitá|u

Ana|ýza aktivity obcí v oP sRoP ve vztahu k ke geografické po|oze



Lze konstatovat, že analytická část práce je vcelku dobře vypracována' Hlavní závěry, které ztéto
ana|ýzy vypl'ivají, musím potvrdit, že mají z mých zkušeností ve|mi reá|ný dopad na tvorbu projektů
v rámci Středočeského kraje.

K analýze mám pouze dí|čí připomínky a to sice na straně 47 a dá|e postrádám ke grafům srovnání
ce|orepub|ikových údajů s údaji za Středočeský kraj, respektive region soudržnosti NUTS 2 Střední
čechy.

Ve|mi oceňuji, že dip|omantka použi|a ke své práci í metodu řízených pohovorů, které by|y dobře
navrhnuty a i výs|edné údaje z pohovorů jsou pro diplomovou práci velkým přínosem, byť některé
rozbory jsou pří|iš detai|ní, d|e mého by stačilo, udělat jeden ce|kový závér z těchto rozhovorů.

Závěrem |ze konstatovat, že před|ožená dip|omová práce je v ce|ku dobře strukturovaná. Výs|edné

výstupy v závěru strana 73 jsou srozumite|né a jak jsem již podotknu|, ce|kem korespondují s reaIitou

Středočeského kraje. ovšem je velkou škodou, že uvedené závěry dip|omantka nekonzu|tova|a

s pracovníky Řidícírro orgánu programu sRoP (MMR) či|i se zprostředkujícími subjekty uvedeného

programu (sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy či případně Centrum pro

regioná|ní rozvoj)'

Domnívám se, že reakce pracovníků uvedených institucí by práci moh|a obohatit o reá|nou odezvu.

Na výs|edku závěru práce, by se konzu|tace jistě ve|mi zajímavě odrazi|a. Doporučuji tak učinit
a|espoň zpětně, aby práce mohla být využita pro efektivnější práci při přípravě projektů pro nové
progra movací období zo07 -2oL3.

Dip|omantka přistoupila k danému tématu, přes mé dí|čí výhrady, vce|ku uspokojivě, proto

doporučujidip|omovou prácikobhajobě a navrhujihodnotit stupněm ve lm i d o b ře.

V Praze dne: 17.9.2008

-/ Mgr. Marek Kupsa


