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

 
Tato práce aplikuje Agent Based Modelling („ABM“) na prostředí veřejných zakázek v České 
republice, za účelem simulace reálných událostí v experimentálním prostředí. Autor uvádí, že cílem 
práce je analýza možných faktorů, ovlivňujících vzorce přihazování a tudíž výsledky aukcí, pomocí 
reálných dat z České republiky v ekonometrickém modelu. Následně jsou testovány čtyři návrhy 
legislativních možností, pomocí modelové simulace.  
 
Text splňuje všechny formální náležitosti, je napsán čistou a čtivou angličtinou a má jasnou a 
srozumitelnou strukturu. Autor si zvolil velmi náročný úkol – namodelovat celý trh veřejných zakázek a 
jeho práce je velmi zajímavá a používá metody, která se v ekonomii veřejných zakázek příliš 
nevyužívá. Autor vychází z dobrého zázemí již napsané literatury: a to jak empirické studie v oblasti 
veřejných zakázek, tak studie užívající metodu ABM na aukční procesy a veřejné polity obecně. 
 
Kapitola 3: Stanovení hypotéz je nedostačující: chybí k nim řádná diskuse motivace, předpokladů a 
formalismus. Dále některé hypotézy jsou podle mne nesmyslné: „The same 
should also happen with services rather than works, because services are more dificult to be 
evaluated.“ (str. 13) – zde autor nezohledňuje vysokou heterogenitu jak služeb (od úklidových prací po 
poradenství) tak stavebních prací (od opravy silnice po výstavbu jaderné elektrárny). Touto výraznou 
je následně i významně pokřiven i prezentovaný OLS model: schopnost zadavatele „správně“ určit 
odhadovanou cenu (vstupující do vysvětlované proměnné modelu), volba druhu řízení, hodnotící 
kritéria i počet uchazečů jsou silně závislé na míře komplexnosti/specifičnosti dané zakázky a tím 
vnáší silné podezření na endogenitu modelu.  
 
Kapitola 4: Zde několik poznámek k identifikaci ABM: 

 Nerozumím, jak do této identifikace zapadá OLS model z kap 3? 

 Na str. 18. autor uvádí: „Both authorities and companies try to maximize their profit. The profit of 
authorities is given by the diference between the expected value of the procurement and the final 
price they are paying for it.„ To je v rozporu s teoriemi veřejných financí (Buchanan,Tollison, 
Niskanen, a další) i zdravým rozumem: veřejný sektor nemá zisky. to ostatně přiznává i sám autor 
na str. 19 a upravuje: „The motivation of Authorities, as mentioned in the previous paragraph, is the 
well being of the society, expressed in the number of successful procurement auctions.“ Ani takto 
definovaná optimalizační funkce úřadu mi nepřijde v souladu s již napsanou literaturou na dané 
téma. Pokud je toto základní předpoklad modelu, pak si dovolím pochybovat o jeho závěrech. 

 Na str. 23 Autor uvádí: „Bidder evaluates the auction (draw the expected cost) and assign the 
contract their own private value.“ Zde by mne zajímalo, jak se autor vypořádá se skutečností, že 
nacenění jednotlivých uchazečů budou určitě vzájemně závislé a přidružené (interdependent & 
affiliated: pokud jeden uchazeč nacenil zakázku draho, je velmi pravděpodobné, že i další ji nacení 
draho). Tím se do modelu dostane fenomén „Winners curse“, tedy, že zakázku vyhraje ten, kdo ji 
podcenil nejvíce – tím pádem by zakázky měli zejména vyhrávat firmy, které následně budou mít 
záporné zisky – než se naučí bidovat s dostatečným polštářem. 

 
V kapitole 5 autor uvádí jako klíčový výstup své práce: „setting a minimal number of bidders to three e 
ectively reduces the final price by about 9% and therefore should be encouraged where possible. If a 
conclusion of which change to incorporate in the Procurement Law and related legislature should be 
drawn out of this analysis, it would certainly be the requirement of minimal number of bidders.“ 
K tomuto si dovolím poznamenat, že od roku 2012 platilo pravidlo alespoň dvou uchazečů v řízení a 
bylo to právě toto pravidlo, které je nejvíce rozporováno ze strany zadavatelů jakožto velmi přitěžující, 
neboť se tím dostávají do pozice, kdy je mohou uchazeči snadno vydírat. 
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Přes mé výhrady k dílčím postupům a závěrům je práce velmi dobrá a je patrné, že student nad 
modely strávil spousty hodin a dnů. Student prokázal schopnosti ekonomického modelování a jeho 
následné prezentace jako akademické práce. Je trochu škoda, že autor svou velmi dobrou práci 
trochu znehodnotil některými významnými nepřesnostmi ve specifikaci modelu. 
 
Nicméně práce je kvalitní a zaslouží si výborné celkové hodnocení. Navrhuji tedy, aby tato bakalářská 
práce v případě úspěšné obhajoby získala hodnocení 1 (výborně) 
 

 
 
 
 
 
 

 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 

CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points) 13 

Methods                      (max. 30 points) 25 

Contribution                 (max. 30 points) 26 

Manuscript Form         (max. 20 points) 19 

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 

 


