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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza vlivu zadávacích a smluvních podmínek na realizaci veřejné zakázky 
v dopravních stavbách 

Jméno autora: Bc. Kamila Zelinková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Vedoucí práce: Ing. Iveta Střelcová, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: K126 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomová práce se zaměřuje na zadávání veřejných zakázek v oblasti dopravní infastruktury. Práce je rozdělena 
na dvě části: první, teoretická, část diplomové práce se zabývá vysvětlením základních pojmů a legislativy týkající 
se zadávání veřejných zakázek se zvláštním důrazem na smluvní podmínky FIDIC. Druhá, praktická, část se 
zaměřuje na popis a porovnání konkrétních zakázek dopravních staveb pomocí metod Design-Bid-Build a Design-
Build.  

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Předložená závěrečná práce splnila zadání. Všechny pokyny byly přehledně a správně zpracovány. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Diplomatka během řešení práce byla velmi aktivní, pravidelně konzultovala a vždy byla připravená. Zároveň 
prokázala schopnost samostatné práce.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Z odborného hlediska je diplomová práce na vysoké úrovni. Diplomatka využila poznatky z odborné literatury, a 
navíc dané téma konzultovala a řešila nad rámec studia s externími odborníky.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková i formální stránka práce je v pořádku. Pouze bych chtěla upozornit na to, že na s. 98 v tištěné verzi jsou 
špatně vytisknuté vzorce (č. 10 a 11). 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
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Výběr zdrojů ke zpracování diplomové práce je dostačující a odpovídá požadavkům zadání. Z hlediska citační 
zvyklosti lze pouze poukázat na to, že první citaci diplomantka neobvykle uvádí číselným odkazem pět (s.14). 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení) 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Diplomatka si zvolila náročné a originální téma práce, které nebylo dosud zpracováno. V diplomové práci zároveň 
na základě analýzy porovnání metod Design-Bid-Build a Design-Build navrhla pro český systém způsob optimalizace 
finálního řešení (s. 104).  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Otázky: 

1. Jaké další smluvní podmínky FIDIC se používají u veřejných zakázek na dopravní stavby v ČR? 
2. Některé veřejné zakázky se vyhodnocují extrémně dlouho, šest měsíců i déle, jak lze urychlit výběr 

zhotovitele, aby investor mohl v čas využít finance z operačního programu EU? 
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