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Téma práce 

 

Diplomantka předložila k posouzení diplomovou práci na téma: Problematika in-house zadávání 

(vertikální spolupráce a sektorový in-house model). Jde o téma, které považuji za velmi specifické. 

Sama problematika výjimek z jinak závazně daného postupu stanoveného zákonem o zadávání 

veřejných zakázek (tedy včetně vertikální spolupráce) je tématem obtížným a nelehkým k uchopení, a 

to zejména vymezí-li si autorka za cíl jak zkoumání z pohledu národní, tak i evropské právní úpravy. 

Pokud však nadto ještě diplomantka konstatuje, že se chce zaměřit i na problematiku sektorového in-

house zadávání, tedy vertikální spolupráce v oblasti sektorových veřejných zakázek, jde o vymezení, 

které činí diplomovou práci obzvláště obtížnou, a to nejen pro specifičnost tématu, ale zejména pro 

omezený rozsah dostupné odborné literatury, která by se zvolenou problematikou zabývala.  

 

I přes uvedená úskalí mohu již v úvodu konstatovat, že diplomantka předložila ucelené pojednání 

zvolené problematiky, které zpracovala na vysoké úrovni při reflexi dostupných odborných pramenů i 

judikatury na národní i evropské úrovni.  

 

 

Cíl práce 

 

Cíl práce diplomantka podrobněji nevymezuje, a to ani v úvodu práce. Podobně nespecifikuje ani 

metodu zpracování odborného textu. Pouze stručně uvádí, že cílem práce je podrobná analýza celého 

procesu in-house zadávání veřejných zakázek, a to nejdříve z pohledu jeho vývoje na úrovni Evropské 

unie a kvality převzetí této úpravy do vnitrostátních zákonů. Autorka dále uvádí, že následně se zaměří 

na problematické aspekty postupu vertikální spolupráce a postupu formou sektorového in-house 

modelu.  

 

Mohu konstatovat, že takto vymezený cíl práce autorka naplnila a předložila přehledné a ucelené 

pojednání zvolené problematiky. 

 

 

Systematika a struktura práce 

 

Diplomantka rozčlenila práci do pěti kapitol. V úvodní věnuje pozornost definici základních pojmů. 

V kapitole druhé je pojednáno o vývoji právní úpravy in-house zadávání na úrovni Evropské unie. 

Třetí kapitola je zaměřena na právní úpravu in-house zadávání v České republice. Čtvrtá a pátá 



kapitola se pak soustředí na podrobný rozbor obou modelů in-house zadávání, tedy zadávání formou 

vertikální spolupráce a zadávání formou sektorového in-house modelu.  

Proti systematickému uspořádání práce nemám zásadních připomínek. Text je velmi přehledný, 

jednotlivé kapitoly a subkapitoly na sebe logicky navazují. Z hlediska zvoleného tématu je 

systematika, kterou autorka uplatnila, zcela odpovídající a dostatečně strukturovaná.  

 

Obsahová úroveň práce 

 

Po obsahové stránce nelze práci vytknout zásadnější pochybení či nedostatky. Jak již bylo výše 

uvedeno, práce se zabývá velmi specifickým tématem, pro které byla charakteristická omezená 

dostupnost odborné literatury, která by se danou problematikou do podrobností a příslušné hloubky 

zabývala. A tak mohla autorka čerpat spíše s judikaturních závěrů, ovšem opět více na úrovni evropské 

než národní. I přes tato úskalí se autorka zvoleným tématem zabývala do potřebné hloubky a 

s maximální mírou odpovědnosti.  

 

Velmi kladně hodnotím zejména kapitolu čtvrtou a pátou. Obě lze označit za stěžejní části práce, které 

komplexně pojednávají o všech podmínkách aplikace zákonné výjimky při zadávání těchto zakázek 

(resp. uzavírání příslušných smluv) v rámci vertikální spolupráce. Za obtížnou pro zpracování, a o to 

více kvalitní, pak považuji kapitolu pátou, v níž se autorka zaměřila na zadávání formou sektorového 

in-house modelu. Do budoucna by si právě tato problematika zasloužila ještě další, podrobnější 

zkoumání.  

 

 

 

Formální úroveň práce (jazyková a stylistická úroveň)  

 

K formální úrovni práce nemám zásadnějších připomínek. Text je přehledný a čtivý, autorka se 

vyvarovala rozsáhlejšího výskytu gramatických a pravopisných chyb. Drobnou výtku si dovoluji učinit 

pouze proti některým komplikovaně formulovaným vyjádřením a složitým větným konstrukcím, které 

na některých místech plynulost textu, jeho čitelnost i pochopení znesnadňují.  

 

Proti citačnímu aparátu nemám zásadnějších výtek.  

 

 

Otázky k ústní obhajobě 

 

U ústní obhajoby by se diplomantka měla podrobněji zaměřit na vymezení podmínek aplikace 

sektorového in-house modelu a na vymezení jejich specifik.  

 

 

Shrnutí a hodnocení 

 

Na základě provedeného posouzení hodnotím předloženou práci jako kvalitní a naplňující všechny 

náležitosti závěrečných prací studentů magisterského studia. Proto jí hodnotím stupněm výborně. Práci 

plně doporučuji k ústní obhajobě. 
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