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1) Věcný přínos práce a její přidaná hodnota 

 

Diplomová práce se věnuje problematice tzv. „veřejného zeleného zadávání“ (green public 

procurement; GPP). Aktuálnost tématu práce je vzhledem k nabytí účinnosti novely zákona  

o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) od 1. ledna 2021 nesporná.  

Materii, kterou práce zpracovává, považuji za obsahově i časově náročnou. Diplomantka  

při zpracování odvedla poctivou práci. Na základě provedené analýzy soudobého vědeckého 

diskurzu zelených veřejných zakázek, zadávací směrnice EU, ZZVZ a postojů oslovených 

obcí a městských částí v rámci vlastního kvalitativního výzkumu vyvodila zobecnění                      

a vhodná doporučení v dané oblasti.  

Zvolené téma je společensky významné (realizace cílů environmentální politiky ČR) a skýtá 

značný potenciál pro nastolení změny v chování dodavatelů. Přidanou hodnotu diplomové práce 

lze spatřovat také v jejím praktickém přínosu. Lze ji využít jako informační zdroj                         

pro zadavatele veřejných zakázek ke zkvalitnění procesu GPP. 
 

 

2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení 

 

Bc. Markéta Šlechtová si v práci stanovila cíl „zjistit, jak probíhá zadávání zelených 

veřejných zakázek obcí a v čem se liší zadávání běžné veřejné zakázky od zelených 

veřejných zakázek“ a hledala odpovědi na čtyři výzkumné otázky (str. 12):  

 

1. Jaký je postoj obcí k zeleným veřejným zakázkám? 

2. Jak probíhá proces zadávání zelených veřejných zakázek obcí? 

3. Jak se promítá odlišnost zelených veřejných zakázek a běžných veřejných zakázek  

do procesu přípravy veřejných zakázek? 

4. Klade zadávání zelených veřejných zakázek vyšší nároky na zadavatele ve srovnání                    

s běžnými veřejnými zakázkami? Jaké nové nároky kladou zelené veřejné zakázky na postupy 

zadavatele a obsah zadávacích činností? 

 

Mohu konstatovat, že výzkumné otázky jsou relevantní, jasně formulované a zcela odpovídají 

zvolenému teoretickému rámci. Analýza odpovídá záměrům autorky. Otázky jsou podle mého 

názoru přesvědčivě zodpovězeny a odpovědi jsou v závěru práce řádně syntetizovány. 
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3) Strukturace práce 

 

Strukturace předloženého textu je standardní a odpovídá požadavkům kladeným                             

na diplomovou práci. Struktura práce je logická a odpovídá výzkumnému záměru.  

Diplomová práce je členěna vedle úvodu a závěru do 9 kapitol. Kapitoly 1 až 7 definují cíle, 

výzkumné otázky a metodologii a metodický postup, věnují se teoretickým východiskům, 

vymezují základní pojmy v oblasti zeleného veřejného zadávání a analyzují zadávací řízení.  

V kapitole 8 autorka shrnuje názorové postoje oslovených obcí a městských částí k GPP. 

Diplomantka oslovila asi třicet subjektů, z nichž polovina souhlasila s poskytnutím rozhovoru. 

Poslední kapitola analyzuje specifika přípravy zelených veřejných zakázek a s nimi 

související požadavky kladené na obce jako zadavatele. Závěr práce syntetizuje získané 

poznatky a obsahuje odpovědi na jednotlivé výzkumné otázky. 

 

 

4) Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace 

 

Z hlediska věcného jsem v práci nenalezl žádná pochybení. Diplomantka se v problematice 

daného veřejně politického problému velmi dobře orientuje. Opírá své argumenty o odbornou 

literaturu v oblasti GPP, právní dokumenty o veřejných zakázkách a provedené rozhovory  

se zadavateli veřejných zakázek. Vzhledem k logickému metodologickému ukotvení analýzy 

autorka bez větších potíží zvládá výstavbu argumentace při interpretaci výsledků.  

 

 

5) Propracování a aplikace teoretických východisek a přístupů 

 

Autorka velmi dobře aplikuje, propojuje a ilustruje zvolená teoretická východiska na zkoumání 

GPP v empirické části. Práce se opírá o 4 teoretická východiska: koncept veřejného zájmu, 

koncept trvale udržitelného rozvoje, koncept dobré správy a teorie veřejných financí. 

Vyzdvihuji úsilí podrobně prozkoumat veškeré adekvátní zdroje a systematickou práci 

diplomantky, jejíž výsledkem bylo vytvoření odpovídajícího teoreticko-konceptuálního 

rámce. 

 

6) Zvolený metodologický přístup a aplikace jednotlivých metod 

 

S ohledem na formulované cíle a výzkumné otázky autorka zvolila odpovídající 

metodologický přístup (kvalitativní typ výzkumu). Byla použita metoda desk research, 

analýza dokumentů a analýza sekundárních dat, které poskytly diplomantce základní poučení. 

Primární data zaměřená na zmapování postojů obcí (městských částí) na zelené veřejné 

zakázky byla získána na základě polostrukturovaných rozhovorů s vhodně zvolenými aktéry 

(působící buď jako úřednický aparát na odboru co nejrelevantnějším pro zkoumání GPP  

nebo jako politická reprezentace). Tuto volbu považuji za zdařilou. 
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7) Využití literatury a dat 

 

Bc. Markéta Šlechtová využila relevantní a aktuální (především zahraniční) odbornou 

literaturu a dokumenty související s procesem veřejného zeleného zadávání, a to jak na unijní, 

tak na národní úrovni. Prokázala schopnost analyzovat tyto zdroje, využít je jako podporu  

pro zkoumání dané problematiky, získávat z nich vhodná data, analyzovat je a vyvozovat 

odpovídající závěry.  

 

 

8) Stylistika a formální zpracování. 

 

Předložená práce splňuje všechny formální náležitosti včetně citací dle normy. Svým rozsahem 

(přes 80 stran čistého textu) tyto požadavky mírně přesahuje. Práce není zatížena překlepy  

ani gramatickými chybami.  

 

Otázky k obhajobě: 

1. Letos vstoupila v účinnost novela ZZVZ zahrnující zásadu sociálně odpovědného 

zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Jak transpozice                       

a implementace těchto nových zásad odpovídají směrnici EU? Je česká úprava 

přísnější? 

2. Jaké očekáváte společenské a ekonomické přínosy a dopady „veřejného zeleného 

zadávání“ v ČR? 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě  

a hodnotit ji známkou „výborně“ (A). 

 

Datum: 29.7.2021                                Podpis: 
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