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Další připomínky, vyjádření, doporučení nebo nedoporučení k obhajobě:
Autorka diplomové práce se zabývá vývojem elektronizace veřejných zakázek,
přehledně uvádí související legislativu a modeluje průběh jednotlivých typů řízení
v Rozvojovém fondu Pardubice včetně podrobného popisu procesů.
Cíl práce byl splněn.
K práci mám následující připomínky, např.:
1. Na str. 10 autorka uvádí druhy veřejných zakázek, totéž je uvedeno na obr. 1,
ale u obojího chybí „Veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti“, která
je pak vysvětlena na str. 12.
2. Na str. 15 ř. 2 – chybí slovo „počet“.
3. V textu chybí odkazy na obr.: 2, 3, 5, 6 a 7.
4. Autorka v textu používá odkazy na „následující“ tabulky, vhodnější by bylo tyto
odkazy číslovat, navíc na str. 44 1. ř. uvádí „v následujícím“ a mělo být „v
předchozím“ diagramu.
5. Popis v tab. 4 zcela neodpovídá obr. 15 převážně v místech, kde jsou
rozhodovací bloky.
6. V tabulkách, které uvádějí procesy k diagramům je v záhlaví uveden „aktér“,
ačkoli v předchozím textu není tento pojem vysvětlen.

Práci doporučuji k obhajobě
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Vzhledem k připomínkám jsou otázky k obhajobě následující:
1. Vysvětlete, o jaký druh zakázky se jedná v případě „Veřejná zakázka v oblasti
obrany nebo bezpečnosti“.
2. Vysvětlete pojem „aktér“, který používáte v tabulkách 1 - 14 .

V Pardubicích, dne 20. 5. 2015

Ing. Renáta Máchová, Ph.D.

