
Oponentní posudek 

Na bakalářskou práci sl. Jany Řepkové: Finanční řízení projektů Evropského sociálního fondu 
(ESF). 

Autorka si zvolila velmi aktuální a zároveň složitou problematiku, kterou zpracovala 
v rozsahu přibližně 70 stran textu. Obsah práce rozdělila do šesti základních kapitol, které 
jsou dále bohatě členěny na řadu subkapitol. Za stěžejní z hlediska tématu lze považovat 5. 
kapitolu nazvanou Kontext finančního řízení projektů ESF a jeho utváření. V uvedené 
kapitole se sl. Řepková zabývá např. vymezením finančního řízení projektů, vlivy typu 
projektu, projektového cyklu a struktury projektu na jeho finanční řízení. Za významné však 
lze považovat rovněž následující dvě kapitoly věnované vybraným dopadům realizace 
projektů ESF na organizaci a konkrétním otázkám spojeným s finančním řízením 
projektu.Zejména tyto dvě kapitoly obsahují složité otázky týkající se např. oblasti DPH 
(statut organizace z pohledu režimu DPH, nárok na odpočet DPH), vztahu k FÚ (porušení 
rozpočtové kázně), problematiky veřejné podpory, přípravy a čerpání rozpočtu. 

Sl. Jana Řepková ve snaze zpracovat dané téma co nejpodrobněji a z různých aspektů 
napsala bakalářskou práci velmi rozsáhlou a přesvědčila v ní o nadprůměrných znalostech i 
zkušenostech v dané problematice. Ocenění si zaslouží práce s odbornou literaturou a dalšími 
rozsáhlými zdroji informací. K formální stránce zpracování nemám připomínky (s výjimkou 
číslování úvodu a závěru). 

Hodnocené práci by prospělo výraznější rozlišení části teoretické a analytické a zdůraznění 
klíčových otázek. To do jisté míry nahrazuje krátké shrnutí v závěru jednotlivých subkapitol. 
Přínosem by bylo také uvedení konkrétních příkladů projektů a prezentace názorů autorky 
alespoň v některých částech práce. 

Jako námět pro diskusi při obhajobě navrhuji, aby autorka charakterizovala některé 
konkrétní projekty ESF v ČR Uejich zaměření, realizaci, financování) a současný stav čerpání 
prostředků z ESF organizacemi v ČR. 

V závěru hodnocení konstatuji, že sl. Jana Řepková splnila požadavky kladné na tento typ 
závěrečných prací. Proto její bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. Vzhledem k tomu, že 
se mé připomínky vztahují převážně k metodice zpracování, navrhuji klasifikaci stupněm 
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Praha 23. září 2006 Doc. Ing. Věra Košteková, CSc. 


