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OVERAL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
Tato práce analyzuje preference, transakčních náklady a časové náročnosti na veřejné zakázky u 
jednotlivých typů veřejných zadavatelů. Autorčiny výsledky ukazují na významné rozptyly mezi 
jednotlivými zadavateli. Analýza také ukazuje, že instituce přestávají využívat externí administrátory a 
přiklání se spíše ke konzultantům a právnímu poradenství. Zároveň z výzkumu také vyplývá cena jako 
nejčastěji užívané hodnotící kritérium.  

Text splňuje všechny formální náležitosti, přes jistý sklon k beletrické formě psaní je napsán 
srozumitelnou angličtinou a má logickou strukturu. Všechny relevantní informace jsou řádně citovány a 
autorka čerpá ze soudobé odborné literatury.  

Teoretická část práce diskutuje vybrané ekonomické aspekty veřejných zakázek za použití široké 
odborné literatury k danému tématu. Nicméně je nutno přiznat, že v některých podkapitolách se 
studentka až příliš drží již napsané literatury (konkrétně Pavel (2009)) a přináší velmi málo nových 
nebo souhrnnějších poznatků. 

Praktická část práce je zaměřena na identifikaci transakčních nákladů spojených s nákupem softwaru. 
Jako metodu si studentka zvolila dotazníkové šetření mezi zadavateli. Je nutno přiznat, že 45 
dotazníků je velmi malý vzorek, zejména v situaci, kdy se autorka snaží nalézt rozdíly ještě mezi 
jednotlivými skupinami. I přes to se autorce povedlo data kvalitně zpracovat a srozumitelně 
odprezentovat své výsledky – ty se ovšem skládají pouze z prostého popisu získaných dat, bez 
detailnějšího testování nějakých hypotéz a podobně. Zároveň mi v práci chybí detailnější porovnání 
výsledků s obecným povědomím a již napsanou literaturou a detailnější rozbor toho, co výsledky 
znamenají a co je může způsobit (např: dá se očekávat, že ministerstva budou mít vyšší transakční 
náklady a časovou náročnost procesu nákupu SW prostě proto, že nakupují nesrovnatelně složitější 
SW na rozdíl od města, které nakupuje tak maximálně účetní SW.) 

I přes tyto výhrady k dílčím postupům a výsledkům je práce kvalitní, studentka prokázala schopnosti 
potřebné k napsání bakalářské práce a zaslouží si velmi dobré hodnocení. Navrhuji tedy, aby tato 
bakalářská práce v případě úspěšné obhajoby získala hodnocení 2 (velmi dobře). 
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CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points) 17 

Methods                      (max. 30 points) 18 

Contribution                 (max. 30 points) 14 

Manuscript Form         (max. 20 points) 18 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 67 

GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 2 
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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 

 


