
                Posudek vedoucího DP – Michaely Dvořákové 

     Předložená diplomová práce Michaely Dvořákové nese název – Malé 

projekty Euroregionu Nisa – Neisse – Nysa jako nová dimenze přeshraniční 

spolupráce. Napsána je na 113 stranách textu, doplněných Seznamem použité 

literatury (8 s.) a Přílohami (3 s.). Práce má ucelenou logickou strukturu. Skládá 

se:  1. Úvod (2 s.), 2. Přeshraniční spolupráce (5 s.), 3. Pojem euroregion (10 s.), 

4. Euroregion Neisse – Nisa – Nysa (ERN) (42 s.), 5. Fond malých projektů (37 

s.), 6. Dotazník (47 s.) a 7. Závěr (4 s.). 

     Diplomantka si zvolila velmi důležité, zajímavé a aktuální téma – 

přeshraniční spolupráci relativně nových subjektů, tzv. euroregionů. Zvolila si 

jeden konkrétní euroregion, a to ten, ve kterém žije – Euroregion Nisa – Neisse 

– Nysa, což hodnotím pozitivně. Na tomto euroreginu je mj. zajímavé, že se 

týká třech sousedících regionů, třech sousedních států SRN, ČR a Polska. 

Těžištěm a hlavním cílem DP je analýza Fondu malých projektů, kterých je 

Euroregion správcem. 

      Autorka v práci vychází z velkého množství tištěných a internetových zdrojů. 

Převažuje deskriptivní metoda, spojená v některých částech se snahou o 

analýzu zjištěných poznatků. V závěrečné části práce diplomantka realizovala 

stručnou praktickou dotazníkovou sondu. 

      V prvních dvou kapitolách se autorka zabývá otázkou přeshraniční 

spolupráce, dále vymezením, právním postavením, členstvím, financováním 

euroregionů. Ve třetí kapitole zevrubně charakterizuje Euroregion Neisse- Nisa-

Nysa (ERN) – jeho vznik, vývoj, právní vymezení, strukturu, cíle, financování. 

Poté se podrobně věnuje jednotlivým oblastem, jako je hospodářství, doprava, 

cestovní ruch, bezpečnost, kultura a vzdělávání atd. V další, stěžejní kapitole 

diplomantka popisuje a analyzuje problematiku Fondu malých projektů 

v uvedeném euroregionu -  jednotlivé operační programy, financování, způsoby 

a formy žádostí, struktura projektů apod. Ve zmíněném závěrečném 

dotazníkovém šetření se autorka snaží ověřit význam Fondu malých projektů 

pro jednotlivá města a obce. 

       Po formální stránce DP splňuje (možná až na velký rozsah) požadovaná 

kritéria pro daný typ prací. Používá odborný jazyk, správně cituje a odkazuje na 

zdroje. 



       Závěr: Diplomantka prokázala hluboký zájem o zkoumanou problematiku a 

dobré zvládnutí základů vědecké práce. Diplomovou práci doporučuji 

k obhajobě. 

      Otázky k obhajobě: 1. Vidíte, kromě vámi zmiňované administrativní zátěže          

při žádostech a vyhodnocování Malých projektů, ještě nějaké jiné nedostatky 

nebo slabiny v této problematice? V případě že ano, charakterizujte je. 

 

Klasifikace:   

 

V Praze 23. 8. 2016                                                       PhDr. Stracený Josef, CSc. 

  

 


