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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma veřejných zakázek je oblastí, která je z různých pohledů zkoumána relativně často. 
Nicméně téma, tak jak ho pojala diplomatka - výběrem probíraných problémů a zbůsobem 
použití ekonomickoprávního analytického aparátu, považuji za velmi aktuální. 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 
 
Téma právní úpravy veřejných zakázek považuji za náročné na teoretické znalosti, neboť 
se jednak prolíná v jednotlivých institutech značnou částí právního řádu a jednak úzce 
souvisí s ekonomickými kategoriemi při analýze postupu zadavatelů z pohledu efektivity, 
účelnosti a hospodárnosti zadávacího procesu a zadání veřejné zakázky.  
Diplomantka pracovala metodou komplexních literárních rešerší s využitím záznamů 
různých druhů dokumentů (např. knih, zákonů, statí nebo judikatury, apod.).   
 

3. Formální a systematické členění práce 
 
Práce je členěna systematicky po kapitolách a subkapitolách, jazykově i typograficky je 
práce zpracována výborně.  
Diplomová práce je uspořádána předhledně a systematicky. 
 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Obsahově je práce vyvážená a zpracována v logických celcích. Diplomantka se nejprve 
věnovana historickému exkurzu právní úpravy zadávání veřejných zakázek a vymezení 
základních pojmů zkoumané materie, aby posléze popsala vybrané problémy zadávání 
veřejných zakázek z pohledu jak požadavků 3E (economy, efficiency and effectiveness) 
tak třeba požadavků transparentnosti. Jako vybrané problematické okruhy zadávání 
veřejných zakázek diplomantka vymezila zejména předpokládanou hodnotu veřejné 
zakázky, dělení veřejných zakázek, ekonomickou kvalifikaci, nabídkovou cenu, pravidla 
hodnocení nabídek, stanoven finační limity a možnosti přezkumu zadávání veřejných 
zakázek. Výběr okruhů považuji za vhodný a podle mého názoru se jedná o zásadní 
aktuální problémy zadávání veřejných zakázek v České republice.  
 
     

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cílem diplomantky bylo „definovat základní 

problémy veřejných zakázek, které jsou příčinou 

neekonomického nakládání s prostředky z veřejných 

rozpočtů“, a „navržení řešení daných problémů, 



  

aby došlo ke zvýšení efektivity zadávání veřejných 

zakázek“.  
Podle mého názoru se tento záměr diplomantce 
podařilo dosáhnout. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Splněno 

Logická stavba práce Výborná 
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autorka využila dostatečné množství národních i 
cizojazyčných zdrojů 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Výrazně nadstandardní úroveň 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Výborná 

Jazyková a stylistická úroveň Výborná 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 
 
Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě 

Navržený klasifikační stupeň Výborná; v případě zodpovězení doplňující 
otázky při obhajobě. 

 
Otázka k zodpovězení: 
Jaké jsou možnosti obrany neúspěšného uchazeče v případě veřejné zakázky malého rozsahu, 
pokud se tento uchazeč domnívá, že zadání veřejné zakázky bylo v rozporu s ZZVZ? 
 
 
V Praze dne 26. března 2019 
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JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. 
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