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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Užití metody BVA v podmínkách ČR 
Jméno autora: Bc. Markéta Petroušková 
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. 
Diplomatka se zaměřila na téma v českém prostředí dosud nezpracované. Její práce se zabývá představením 
americké metody Best Value  Approach (BVA) na zadávací řízení, hodnocení nabídek a řízení projektů. Cílem její 
práce je zhodnotit možnosti použití této metody v České republice na základě porovnání českého pilotního 
projektu s nizozemským projektem. 

 

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. 

Zadání diplomové práce bylo splněno. Diplomatka velmi komplexně představila metodu BVA na teoretické 
úrovni, a to především za využití zahraniční odborné literatury. Praktická část reflektuje dosavadní stav v českém 
stavebnictví, kdy byla metoda BVA  využita pouze na jednom pilotním projektu SŽDC . 

 

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 pravidelně konzultovala řešení své práce a prokázala také schopnost samostatné práce. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Diplomatka velmi podrobně využila informace ze zahraniční odborné literatury zabývající se metodou BVA. Za 
přínosné považuji představení praxe soutěžení veřejných zakázek v USA a Nizozemí a následnou analýzu možnosti 
využití metody BVA v českém stavebním prostředí z hlediska legislativy a zvyklostí. Tuto analýzu provedla na 
základě porovnání kritérií mezi zakázkou zadávanou tradičně a zakázkou zadávanou metodou BVA. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Kritické poznámky mám pouze k přehlednosti některých pasáží a stylistické stránce práce, která by mohla být 
více srozumitelnější.  

 

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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Diplomatka během psaní práce prokázala mimořádně aktivní přístup při získávání zdrojů a studijních materiálů. 
Nejen že využila relevantní zahraniční literaturu, ale také konzultovala výběr zdrojů s odborníky z praxe.  Citace 
jsou v souladu s citační normou. 

 

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.  
 
Téma, které si diplomatka zvolila, představuje originální a málo zpracovanou problematiku v České republice. 
Diplomová práce je proto jedním z prvních dokumentů v češtině, který se snaží komplexně seznámit tuzemské 
prostředí s metodou BVA. Kromě teoretického popisu této metody diplomová práce obsahuje také SWOT analýzu 
možností využití metody BVA. Závěry práce – vzhledem k rozsáhle zpracované teoretické části– by mohly ale být 
podrobnější.   

Práci doporučuji k obhajobě.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
Otázka: Jak lze rozpoznat dominantní informace a jak je může mít dodavatel připraven před zakázkou. 
 
 
 
Datum: 25.1.2020     Podpis: 


