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PředloŽená ptáce Se pokouší vyhodnotit výsledky čerpání prostředků Ze Společného
regionálního operačního programu (SRoP) v proglamovacím období 2004-2006. Autorka si
zvo|1la téma, které je velmi významné, protoŽe umoŽňuje dobře zhodnotit příčiny čerpání
resp. nečerpání u vybraných kategorií obcí.

V první části práce se autorka soustředila na věcně správné ale nikoliv inovativní hodnocení
veřejné správy, regionální politiky EU a popisuje především SROP jako zák|adní rámec své
práce. Při formulaci hypotéz autorky vychází z dostupné literatury a formuluje je v logickém
kontextu cílů práce.

Autorka prověřuje svoje teze práce ve vybraném modelovém území okresů Beroun' Benešov
a Příbram na souboru celkem 48 obcí ve třech velikostních kategoriích. Soubor obcí byl
vybrán tak, aby na jedné straně pokrýval obce, které úspěšně žáda|y o podporu v rámci SROP'
Druhý srovnávací soubor je tvořen jako náhodně vybraný soubor obcí Ve stejných
velikostních kategoriích, které se o podporu z prostředků SROP nepokusily.

Vlastní tělo práce představuje kapitola 8 a další, ve které autorka řeší příčiny aktivity resp.
pasivity obcí při podávání žádosti o podporu v rámci programu SROP' PŤt ana\ýze úspěšnosti
obcí podle velikostní kategorií postrádám diskuzi jednotlivých priorit SROP a jejich moŽnost
uplatnění i v nejmenších obcí' Dále by bylo účelné doplnit i diskuzi omezených moŽností
spolufinancování projektu ze strany těchto malých a proto i relativně chudých obcí. Proto je
mimo jiné i výsledkem práce vyšší četnost projektů a i vyšší míra úspěšnosti u větších obcí.

Při sledování jednotlivých žádostí podle jejich věcného zaměřeni by bylo účelné posoudit
četnost podaných/pŤiznaných dotací s rozdělením objemu finančních prostředků podle
jednotlivých priorit resp. porovnat žádosti s objemy prostředků, které byly na jednotlivé
výzvy určeny. Je tedy obtižné argumentovat, že žadate|é preferovali právě některé typy
investičních záměrů. Je pravděpodobné, že Žadate\é podávali ty oblasti podpory, na které byly
vypsané jednotlivé výzw.

Při sledování odpovědi na hypotézu související s aktivitami obcí v předvstupním období je
nutné upozornit na relativně malý rozsah předvstupních programů a a tedy i malou účast obcí
v nich. Proto by bylo vhodné sledovat nejen kolik obcí se zúčastnilo aktivit jak v rámci
předstupních programů tak i v rámci SROP, ale i kolik obcí celkem se vůbec předstupních
programů (v tomto případě SAPARD) mohlo účastnit. Tak by bylo moŽné vyhodnotit i shodu
23 % jako možná relativně úspěšnou.

Druhou samostatnou část práce představuje hodnocení Ťízených rozhovorů s představiteli
obcí. Autorka diplomové práce vedla strukturovaný rozhovor většinou se starosty jak
úspěšných tak i neúspěšných obcí. Jednotlivé odpovědi správně interpretuje v souhrnném
textu rozděleném podle velikostních skupin obcí. Kromě jednotlivých odpovědí podle
velikostních skupin považuji za dtiležité především shrnutí těchto odpovědí vkap. 12.1.4 .

tento typ výzkumu velmi dobře dokládá stěžejní roli starosty jako klíčového aktéra
usměrňování lokálního rozvoje u velmi malých obcí. Výsledky tohoto rozhovoru budou jistě
přínosné i pro představitele Regionální rady Středočeského kraje, protoŽe zobrazují výsledky
j ej ich propagační a pr ezentační aktivity pŤi r ea|izaci S RoP.



/
Z rozhovoru s představiteli pasivních obcí vypLývá, že příčinou jejich ,,pasivity.. můŽe být na
jedné straně skutečně ma|ý zájem nebo vůle informovat se a zajistit nové možnosti. Na druhé

straně však příčinou jejich malé aktivity v tomto operačním programu může být vysoká
investiční zátěž zpŤedcházejícího období a proto i nizká schopnost spolufinancovat další
projekty. V této části práce by bylo účelné větší prostor věnovat srovnání obou sledovaných
skupin obcí a pokusit se hledat další rozdíly mezi aktivním a neaktivními obcemi.

Y závěrupotvrzenáteze, že aktivita obce je přímo úměrná jejich populační velikosti, dokazuje
i správnost nastavení podpory ze strukturálních fondů, která má bý určena na klíčové a
rozsáhlé investiění projekty, které mohou samy o sobě podpořit další rozvoj v řešeném uzemi.

Autorka se v předloŽené práci zabývala pouze jiŽní segmentem Středočeského kraje. Je

možné proto předloŽit hypotetickou oténku, zda-|i by bylo možné očekávat stejné nebo
podobné výsledky při sledování aktivit obcí i v regionu s jinou strukturou osídlení.

Práce nemá žádnévýznarrtné formální závady,je psána srozumitelným jazykem a je doplněna

standardním soupisem především domácí literatury a dalšími ilustrativními přílohami.

Práci doporučuji k obhajobě.
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