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Diplomovou práci s názvem Použití hodnotové analýzy při financování inženýrských staveb v
obci student rozdělil na 2 základních části. V první teoretické části student defmuje základní
pojmy z problematiky veřejných zakázek, uvádí jejich druhy, posuzování apod. Dále se
zabývá hodnotovým inženýrstvím, kde nejprve uvádí jeho historii a vývoj, vysvětluje
základní pojmy, aplikaci ve stavebnictví a základní metodiku hodnotové analýzy.
Druhou část tvoří praktický příklad, na kterém student uplatňuje teoretické znalosti v praxi.
Student vyhodnocuje nejvýhodnější cenovou' nabídku veřejné zakázky 'na technickou
infrastrukturu ve městě Holice na Pardubicku. Jednotlivé cenové nabídky jsou přílohou
diplomové práce. Na přání městského úřadu v holicí jsou společnosti ucházející se o veřejnou
zakázku anonymní.

V práci se vyskytují gramatické chyby a výsledná tabulka v závěru se neshoduje s tabulkou u
vyhodnocením soutěžních nabídek.

Diplomová práce je jinak vypracována pečlivě a k zadanému tématu student přistupoval
zodpovědně. Z metodického hlediska je práce přehledná a správně rozdělena na teoretickou a
na ni navazující praktickou část. Z normalizační stránky je práce také správná, v textu se
student odkazuje na seznam použité literatury, kterou má uvedenou dle vyhlášky na konci
práce. Z celkového pohledu je formální úroveň diplomové práce velmi dobrá a student splnil
zadání diplomové práce.

Práce je využitelná v praxi, kde může sloužit jako vzor pro vyhodnocování nabídek nejen při
vyhodnocování veřejných zakázek, ale i zakázek v soukromém sektoru. Díky podrobně a
přehledně zpracované teoretické části je práce srozumitelná jak pro odborníky, tak i pro laiky.

Doplňující otázky:
Ve své práci zmiňujete PPP projekty. Dokázal byste popsat jejich princip? Věděl byste, jaké
jsou jejich výhody a nevýhody?
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