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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Hodnotící kritéria při zadávání veřejných zakázek 
Jméno autora: Bc. Anna Hlaváčová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Vedoucí práce: doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 
Dle zadání diplomové práce má diplomová práce obsáhnout problematiku hodnotících kritérií při zadávání veřejných 
zakázek, mimořádně nízkou nabídkovou cenu, dále porovnání zadávání veřejných zakázek v ČR a Německu, důvody 
sdružování uchazečů a stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky v praxi. 
Jedná se o náročnější zadání.  
 

Splnění zadání splněno 
 

V teoretické části diplomové práce studentka podrobně zpracovala problematiku veřejných zakázek, zejména hodnotící 
kritéria při zadávání veřejných zakázek a mimořádně nízkou nabídkovou cenu vč. možností jejího stanovení. Dále studentka 
porovnala hodnotící principy a zadávací parametry v České republice a v Německu. Jedna z kapitol je věnována sdružování 
uchazečů o VZ. Diplomantka vše dokládá konkrétními případy veřejných zakázek. 
Nosnou částí diplomové práce jsou kapitoly zaměřené na stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, srovnání 
s cenovými nabídkami uchazečů, pojednání o tlaku na cenu. Tuto část doprovází tabulky a grafy. Pro konkrétní veřejné 
soutěže jsou zpracovány přehledy použitých hodnotících kritérií a jejich vah.  
Rovněž je zpracováno vyhodnocení dotazníku, kde respondenty byli pracovníci generálního dodavatele, projekčních 
kanceláří a dodavatele. 
Zadání bylo splněno. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
 
Studentka byla při řešení aktivní, řešení průběžně konzultovala. Studentka je schopna samostatné tvůrčí práce. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
 
Diplomová práce je zpracována na odborné úrovni, studentka při zpracování využila znalosti získané v rámci studia a 
konzultací, dále čerpala z internetových zdrojů a legislativy, ale především využila zkušenosti z praxe ve stavební společnosti.  
V aplikační části využila studentka podniková data a informace o veřejných zakázkách, kterých se stavební společnost 
účastnila. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
 
K formální a jazykové úrovni nemám připomínky. Rozsah práce odpovídá požadavkům na diplomovou práci. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Studentka využila především právní normy, řadu internetových zdrojů, analýzy. Ve velké míře jsou použita podniková data a 
informace. Citace jsou označeny. 
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Další komentáře a hodnocení 
 
nejsou 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Jedná se o kvalitně zpracovanou diplomovou práci, velmi dobře uplatnitelnou v praxi. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 9.1.2015     Podpis: 
 
                                                                                                                      doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. 


