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Diplomová práce na téma "Využití elektronických aukcí ve stavebnictví se zaměřením na
soukromý sektor" je z odborného hlediska zpracována komplexně. Elektronické reverzní aukce jsou
dnes stále více využívány a své uplatnění mají právě i ve stavebnictví. Zvolené téma je proto velice
aktuální.

V teoretické části diplomové práce autorka uvádí potřebný odborný vhled do problematiky od
širších souvislostí firemního nákupu a jeho řízení až po samotné užší téma aukcí. Pro teoretickou část
bylo užito značné množství zdrojů, které diplomantka uceleným způsobem velmi precizně zpracovala.

Praktická část se zakládá na dotazníkovém šetření a řízeném rozhovoru ve dvou firmách.
Diplomantka nejdříve v kapitole 5 komentovala data získaná dotazníkovým šetřením a dále
vyhodnotila stanovené hypotézy. V kapitole 6 jsou interpretovány informace z řízeného rozhovoru
doplněné o porovnání vstupní a výstupní ceny z elektronické aukce ze tří stavebních zakázek.
Praktická část je obsáhlá a zajímavá. Za zvážení ale stojí vhodnost užití kategorie velkých firem
(autorkou vymezená jako 100-300 zaměstnanců) ve vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření
z důvodu malého zastoupení respondentů.

V závěru autorka uvádí několik doporučení pro bezproblémové využívání elektronických
reverzních aukcí ve stavebnictví, které během zpracovávání své diplomové práce zjistila. Tato
doporučení mohou být skutečně přínosná všem současným i budoucím pořadatelům i účastníkům
elektronických aukcí.

Uvedená práce vyhovuje podmínkám diplomové práce z obsahového i formálního hlediska. Práce
je velmi kvalitně zpracována. Autorka plně splnila zadání diplomové práce a z tohoto důvodu ji
doporučuji k závěrečné obhajobě, přičemž pokládám následující doplňující otázku:

Na základě čeho jste zvolila členění firem podle velikosti pro dotazníkové šetření? Případně
navrhněte členění vhodnější pro vyhodnocení získaných dat s ohledem k četnosti zastoupení
respondentů v jednotlivých kategoriích a vyhodnoťte dopad tohoto členění na výsledky
(modifikovaných) hypotéz H2 a H3.
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