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Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Dotace jako zdroj pro financování veřejných stavebních 
zakázek  

Autor práce: Filip Doležal 
Oponent práce: Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D. 

Popis práce: 

Práce se zabývá možnostmi financování veřejných investičních projektů realizovaných na základě 
veřejných zakázek na stavební práce. Praktická část práce řešila možnosti financování výstavby 
kanalizace v obci Mrákotín v několika variantách kofinancování dotace, vlastní zdroje, cizí zdroje. 
S ohledem na hospodaření a budoucí možnosti obce byla vybrána nejvýhodnější varianta 
kofinancování projektu výstavby kanalizace. Shodou okolností jako nejvýhodnější varianta byla 
potvrzena varianta, která byla i ve skutečnosti realizována. Bakalářská práce je vypracována 
v rozsahu 57 stran bez příloh.  

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 
2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☐ ☒ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Bakalářská práce je po obsahové stránce zpracována přehledně avšak ve formě téměř samostatných 
bloků. Práci by prospělo jednotlivé kapitoly textově provázat. Cíl práce je jednoznačně definován, 
nicméně závěry se jeví subjektivní. V práci postrádám definici hodnotících kritérií, na základě kterých 
byla vybrána nejlepší varianta financování. Vhodná by byla a sumarizační tabulku s hodnotami, 
případně váhami jednotlivých kritérií. K bakalářské práci mám dvě doplňující otázky:  

1) Jak by obec postupovala, pokud by se ceny stavebních prací, vzešlá z veřejné soutěže, blížila 
předpokládané ceně stanovené pravděpodobně ze směrných cen?  

2) Jaká byla použita hodnotící kritéria pro výběr nejlepší varianty kofinancování? 
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Závěr: 

Předložená bakalářská práce je sestavena uceleně dle podmínek zadání. Závěry bakalářské práce by 
bylo vhodné podpořit analýzou vhodně zvolených hodnotících kritérií. Práce je na dobré úrovni, 
obsahuje popis potřebné terminologie i teoretický základ potřebný pro řešení praktické části. 
Bakalářskou práci doporučuji k závěrečné obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 10.6.2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


