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Aktuálnost problému, samostatnost při psaní práce  

Diplomová práce řeší zajímavou problematiku. Ta je doposud řešena většinou parciálně, a to v rámci 

ekonomické teorie a právní teorie. V ekonomické analýze dominuje  formálně kvantitativní analýza, 

která s použitím matematických modelů ukazuje na některé souvislosti mezi otevřeností soutěže, 

transparentností a cenou veřejné zakázky. Právní pohled se zaměřuje na procesně formální stránku. 

Prozatím tak zůstává neprozkoumán samotný obsah procesů a činnosti aktérů souvisejících 

s veřejným zadáváním. Diplomová práce tedy potenciálně řeší problematiku, která  je dosud 

nedostatečně prozkoumána. Diplomant si z množiny předmětů veřejného zadávání zvolil 

„elektronické zadávání“ v kontextu transparentnosti a bezkorupčnosti.  

Kladně hodnotím, že Martin Gurín při psaní práce prokázal vysokou míru samostatnosti, iniciativy a 

tvořivosti. Oproti původnímu zamýšlenému termínu odevzdání byla sice finalizace práce  posunuta, 

avšak toto ovlivnil užitečný  zahraniční studijní pobyt, což nakonec napomohlo kvalitnímu 

zpracování práce. Diplomantova práce překvapí již svým rozsahem. Nejde však o přemíru kvantity 

nad kvalitou.  Jedná se o hodnotný text, kde jsou zužitkovány informace ze studia   četných pramenů, 

informace z konzultací provedených se zahraničními i domácími experty.  

 

Struktura práce. Propracování a aplikace teoretických východisek a   přístupů  

Struktura práce je logická. Má poměrně rozsáhlá teoreticko-metodologická východiska, což je dáno 

především rozsahem tématu orientovaného k e-procurementu, faktoru korupce a faktoru 

transparence.  Diplomant prokazuje, že se dovede orientovat v soudové teorii a že umí vytvořit 

odpovídající teoreticko-konceptuální výzkumný rámec. K tomu prostudoval reprezentativní 

vědeckou literaturu. Jedná se (s ohledem na diplomovou práci) o nadstandardní seznam prací, který 

byl prostudován a při psaní práce také tvořivě aplikován. Diplomová práce je teoreticky ukotvena 

v neoinstitucionální ekonomii a teorii veřejné politiky. Vychází  z teorie principála a agenta, přístupu 

„collective action“, teorie morálního hazardu, teoretické reflexe korupce a „teorie“ veřejných 
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zakázek. Vytvořený teoretický rámec je klíčem pro analytickou část.  

 

Stanovení výzkumného cíle, výzkumných otázek a stupeň jejich zodpovězení  

Hlavní cíl práce  je orientován ke zmapování vlivu elektronického zadávání veřejných zakázek na 

transparentnost a eliminace korupce u veřejných zakázek. Tuto deskriptivní část cíle doplňuje jeho 

analyticko-syntetická část orientovaná k odhalení slabých a silných stránek, příležitostí a rizik  

elektronického zadávání. Cíl se autorovi podařilo splnit. Z  cíle je formulována hlavní otázka a 

několik vedlejších otázek. Otázky se staly  nosnou ideou logiky zkoumání. Text přináší odpovídající 

odpovědi na stanovené otázky.  

 

Adekvátnost použitých metod. Stupeň jejich osvojení 

Diplomant použil ke zkoumání odpovídající výzkumné metody, a to zejména expertní rozhovory, 

zúčastněné pozorování a analýzu aktérů. Prokazuje, že   použité metody  dovede tvořivě využít při 

zkoumání vědeckého problému. 

 

Využití literatury a dat 

Diplomová práce se opírá o rozsáhlou literaturu. Provedením vlastních rozhovorů se zahraničními 

respondenty byly získány  zajímavé informace. Taktéž byly vytěženy informace z analýzy 

dokumentů.  

 

Stylistika a formální zpracování práce  

Po obsahové a formální stránce diplomová práce splňuje náležitosti kladené na práce tohoto druhu.   

 

Přínos práce 

Práce je původní. Její přínos spatřuji jak v oblasti teorie,  tak i v oblasti praxe veřejné politiky. Práce 

přináší nový pohled na  otázku elektronického zadávání veřejných zakázek a analyzuje jej z pohledu 

otevřenosti (resp. transparentnosti) veřejné soutěže a z hlediska vytváření nekorupčního prostředí. 

Takovýto relativně rozsáhlý pohled dosud nebyl  v rámci veřejné politiky realizován. Hlavní přínos 

práce spatřuji v třetím  a závěrečném oddíle diplomové práce. Za nejvíce přínosné považuji tyto 

řešené problémy: evaluaci  protikorupčního  potenciálu  českého e-procurementu, výsledky analýzy 

příkladu „dobré praxe“ (Nizozemsko)“ a z ní  vyvozené závěry pro tvorbu protikorupčních 
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doporučení pro rozvoj českého e-procurementu.  

 

Otázky do diskuse: 

a) Jaké  hlavní doporučující závěry je možné formulovat k zefektivnění politiky e-procurement  

v ČR? 

b) Je elektronické zadávání veřejných zakázek, jak se táže téma diplomové práce, cesta ke 

transparentnosti a bezkorupčnosti? 

 

 

Závěr: Diplomovou práci doručuji k obhajobě. Hodnotím ji známkou  výborně.  

 

V Praze,  16.8. 2017 

                     

                                                                   Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. 

 

 

 


