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hodnocení, zda diplomová práce splňuje požadavky na ni kladené, zda ji oponent doporučuje k obhajobě, a
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podepsaný originál a 1x v elektronické verzi - „posudky@fm.vse.cz“) + DP odevzdejte nejpozději 14 dní před
konáním obhajoby).
Zpracovaná diplomová práce je věcně rozdělena na tři části, a to na část teoretickou na část vymezující
možnosti uplatnění subsidiarity a část praktické aplikace.
Teoretická část vychází z historických souvislostí uplatnění principu subsidiarity a jejího dalšího vývoje jako
prvku klasické politické filosofie. Vychází přitom z principu, že nejbližší vyšší jednotka přebírá úkoly jen tehdy, pokud
nižší jednotka je není schopna řešit. Tato část diplomové práce je zpracována stručně, ale věcně a dává dostatečný
přehled o historickém vývoji principu subsidiarity.
V další části zpracovaná diplomová práce poukazuje na uplatnění principu subsidiarity v rámci EU a jeho
zakotvení v Maastrichtské smlouvě a následně Amsterdamské smlouvě. Z hodnocení vyplívá, že uplatnění tohoto
principu v EU není snadnou záležitostí a neustále dochází k názorovým střetům.
Diplomová práce podrobně definuje princip subsidiarity a jeho provázanost s principy proporcionality a význam jejich
zařazení mezi základní principy Evropské unie. Je zde rovněž zdůrazněna úloha konventu pro zakotvení tohoto
principu v ústavní smlouvě.
Tato pasáž je zpracována přehledně a věcně.
Praktická část je zaměřena na aplikaci principu subsidiarity v praxi, konkrétně v programech LEADER, se
zaměřením na jeho aplikaci na regionální úrovni.
Zpracovatel dostatečně a jasně vysvětluje záměry programů, vymezuje regiony ve kterých je možno programy využít
a specifikuje odlišnosti od jiných programů a dotačních titulů.
V uplatnění principu subsidiarity je zdůrazněna úloha ,,Místních akčních skupin“ /MAS/. Je zdůrazněna jejich úloha
především v procesech aplikace jednotlivých programů a význam tohoto procesu na zkvalitnění života v jednotlivých
oblastech.
Autorka diplomové práce pak zvolila pro zhodnocení aktivity MAS, v obou formách programu LEADER dotazníkovou
metodu.
Volbu metody a postup zpracování lze hodnotit velmi pozitivně, i když tato metoda je věcně a časově velmi náročná.
Dává však nejpřesnější výsledky.

Volba kritérií, výběr respondentů i vyhodnocení výsledků průzkumu svědčí o erudovanosti zpracovatele diplomové
práce a pochopení významu zadaného tématu práce.
Zpracovaná diplomová práce má logické uspořádání. Každá kapitola je stručná ale dostatečně jasně
vysvětlena. V praktické části jsou aplikovány teoretické poznatky autora, vyhodnocení a zpracování informací svědčí
o pochopení principu subsidiarity v běžném životě. Zpracovanou diplomovou práci hodnotím výbornou.
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