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Jméno studenta:
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Téma diplomové práce:

Náklady rÍčastive vyběrovém Íizenína veŤejnou zakázku
z pohledu dodavatele

Hodnotitel - vedoucí práce:

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevnf

Kritéria hodnocení:
(1 nejtepší'4 nejhorší,N.nelze hodnotit)
A) Definovarrí cíl práce
B) Metodickj. posfup vypracováni práce
C) Teoretickf zákLadpráce (rešeršní
část)
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavcri)
E) Jazykové z4racovánípráce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracování práce
G) PŤesnostformu|ací apráce s odborn1imjazykem
H) Práce s odbornou literafurou (normy, citace)
I) Práce se zahraničníliteraturou, uroveř souhrnu v cizim jazyce
a ptáce s informacemi
o Celkovy postup Ťešení
K) Závěry práce ajejich formulace
L) Splnění cílti práce
M) odborny pŤínospráce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucimpráce a katedrou
problematiky práce
o) PŤístupautora k Ťešení
P) Celkoqf dojem z práce
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Do Port áia ZČU byl zadany tento vysledek kontroly ptagiátorsfuí1:
Posouzeno
Posouzeno - podezÍeláshoda

X

Nawhuj i klasifikovat diplomovou práci klasifikačnímstupněm:2
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StruěnézdťrvodněnínavrhovanéhoklasiÍikačnihostupně:3
Tématempráce je ekonomickévyhodnocenídopadrlákona o zadáv{ni veŤejnfchz*ázsk na frrrny,
kterése o $o zakiizlq wháze1i arealizuji je. Diplomant dokrázalv poměmě knítkémčaseanalyzovat
relativně vfznamnf vzorek realizovanfch vefujnfch zakiuek' Provedl šeťenís cílem co nejpŤesněji
odhadnout ná,klady' kterémusí bjt vynaloŽeny ze strany uchazečeo veŤejnouzakázkll. Ziskané
poznatky následněvyhodnotil a dospěl k poměmě zajímavjm ávěrrim.
Práce je zpracována na solidní rovni. vyďcytuje se vní několik drobnějšíchformrílníchči
stylistickfch nepŤesností
a na st. 39 poněkud zmaten! komentiíŤtfkající se statistickéhotestování
popisovanéávislosti, nicméněneovlivřuje to celkové závěry ďplomové pníce. ocenit je tfuba

samostatnýaktivnípřístupdiplomantak řešenídanéhoproblému,jeho spoluprrícis vedoucímpnícei
výsledky' kterých dosáhl.
Na základě ýše uvedenéhonavrhuji hodnotitpráci stupněmýbomě.
otrízky a připomínky k btižšímu
vysvět|enípři obhajoběal
1. Na základě pÍovedenéanalýzy velmi hrubě odhadnětepřínos novely ZZYZ pro
podniků.
segÍn'ent
2. Jak si vysvětlujete více neŽ l00% nírůstvysoutěženéceny oproti předpoklrídanéhodnotě
zakivky v piipadě zjištěných8 zakázsk?

V Plzni,dne16.5.2017

Metodické poznámky:
')Kliknutím
na pole vyberte požadovanf kvalifikační sfupeř.
,,
stručnězd vodněte navrhovanf klasifikační sfupeř, odrivodněnízpracujte v rozsahu 5 . 10 vět.
3)oté:rky pŤipomínkyk
a
bližšímuvysvětlení pŤi obhajobě _ ďvéaŽtši otázky.
Posudek na DP odevzdejte ve dvou originálních vyhotoveních (oboustrannj,tisk) nejpozději do 16. s.2017
spolu s prací na sekretariát KPM.
Posudek na BP odevzdejtéve dvou originálních vyhotoveních (oboustrannj'tisk) nejpozději do 22.2.2017
spolu s prací na sekretariát KPM.
Posudek musí b;it opatŤenvlastnoručním podpisem moďŤe (pro rozeznání originálu).

