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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak):

Veřejné zakázky (public procurement) jsou významným segmentem ekonomického a společenského 
zájmu vzhledem k váze veřejného sektoru. Jedná se obecně o stále aktuální téma a oblast vyvolájící 
potenciál manipulací a na druhé straně signifikantní úspory veřejných a rozpočtových nákladů. Ze 
známých důvodů je téma živé zvláště v prostředí České republiky a EU.

Cílem práce je ukázat, jak institucionální a často podceňované procedurální charakteristiky obvlivňují 
konečnou cenu poptávaného produktu (komodity: elktřina, plyn, palivo). Z důvodu korektního využití a 
interpretace dat se autor správně soustředil na tyto homogenní produkty.

Po povinné deskripci a definiční části následuje poněkud omezená rešerše literatury. Teoretický 
základ je citován a využit adekvátně, v části modelů  a empirie bych uvítal poněkud širší rešerši , 
analýzu a argumentovanou komparaci. Naopak oceňuji správně postavené, byť evidentní hypotézy a 
modelový základ s následným zpracováním dat, diskusí a závěry v kapitole třetí.

V záverečném shrnutí jsou přehledně formulována zjištění ukazující více méně očekávanou rigiditu 
trhu veřejných zakázek (zvlaště ve zvolených komoditách). Zároveň je ukazuje závislost na 
očekávaných cenách spíše než na aktuálním reálném vývoji přímých tržních cen. Zajímavá je analýza 
závislosti na typu zadavatele a dodavatele. Je kvantifikováno hypoteticky formulované snížení finální 
ceny při použití otevřené a přímo přístupné procedury soutěže s větším počtem soutěžících. Vyvolané 
náklady elektronických aukcí jsou vůči dosaženým efektům marginální.

Odpovídajícím způsobem jsou shromážděna a zpracována data umožňující empirickou analýzu. Autor 
prokázal schopnost využívat technické nástroje ke zpracování takových dat a jejich vyhodnocení. 
Adekvátně formuluje závěry na základě empirických zjištění a argumentace. Je zřejmé, že autor se 
v problematice orientuje a zabýval se jí již dříve.

Autor využívá dostatečný rozsah literatury a zdrojů. Vzhledem k četnosti prací související s důležitým 
a populárním tématem si lze představit i odlišný soubor pramenů teoretických i aplikovaných, 
případově a technicky orientovaných, je však na autorovi, aby provedl selekci tak, aby prameny 
sloužily ke kvalitnímu základu práce. To je splněno.

Diplomová práce splňuje obsahová i formální kritéria na ni kladená. Je logicky členěná a představuje 
standardní a využitelný příspěvek do již existující rozsáhlé literatury a diskuse k tématu. Navrhuji 
hodnotit výborně.
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SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):

CATEGORY POINTS

Literature                     (max. 20 points) 15

Methods                      (max. 30 points) 25

Contribution                 (max. 30 points) 25

Manuscript Form         (max. 20 points) 18

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 83

GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 1
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE:

LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way.

Strong Average Weak
20 10 0

METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.

Strong Average Weak
30 15 0

CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis.

Strong Average Weak
30 15 0

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography.

Strong Average Weak
20 10 0

Overall grading:

TOTAL POINTS GRADE

81 – 100 1 = excellent = výborně
61 – 80 2 = good = velmi dobře

41 – 60 3 = satisfactory = dobře
0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě
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