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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 
Diplomantka si jako téma své diplomové práce zvolila problematiku veřejných zakázek. 
Ačkoli je téma veřejných zakázek hojně zpracováváno, nelze namítat, že se jedná o téma 
vyčerpané. Vyvstávají stále nové otázky, které zaslouží pozornost, přičemž i v mediálním 
prostoru je téma velmi frekventované. Jak diplomantka správně uvádí, problematika veřejných 
zakázek v sobě pojí aspekt právní s ekonomickým. Tyto dva aspekty pak diplomantka ve své 
práci vhodně prolíná, což práci přidává na aktuálnosti a v pracích obdobného typu není zcela 
běžná. 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

 
Zpracování tématu kladlo na autorku relativně vysoké nároky, a to zejména s ohledem 
na právně-ekonomickou komplexnost zvoleného tématu. Jak již bylo řečeno výše, vývoj ohledně 
zadávání veřejných zakázek stále pokračuje a autorka tak musela kriticky hodnotit dostupné 
zdroje a následně je prakticky aplikovat ve své práci. Dostupnost zdrojů lze díky tematickému 
zpracování hodnotit jako velmi dobrou, a to jak v českých, tak i zahraničních pramenech, které 
ovšem autorka využívala jen zřídka. Zpracování zdrojů je na velmi dobré úrovni. Autorka v práci 
využila zejména metodu desktriptivní, kdy popisuje vývoj a současný stav veřejných zakázek, 
které následně analyzuje a na základě provedené analýzy vyvozuje své závěry. Práci se zdroji 
i použité metody lze hodnotit jako odpovídající pracím tohoto typu.  
 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Předložená práce je přehledně a průběžně rozčleněna do úvodu, tří kapitol samotné diplomové 
práce, závěru, seznamu použitých zkratek a zdrojů a abstraktu v českém a anglickém jazyce. 
Autorka kapitoly dále systematicky dělí do podkapitol, dle jejich obsahového smyslu. 
Systematické členění práce je z hlediska jejího obsahu na výborné úrovni a je pro čtenéře velmi 
přehledné. Formálnímu a systematickému členění práce nelze prakticky nic vytknout. 
 
4. Vyjádření k práci 

 
Problematika zadávání veřejných zakázek je sama o sobě velmi komplexní, s bohatou 
judikaturou i přesahem do různých právních předpisů. Autorka prokázala, že v právním 
i ekonomickém aspektu dané problematice na velmi dobré úrovni rozumí a tomu též odpovídá 
zpracování a kvalita práce. Co práci ovšem vytknout lze, je nezpracování tématu do přílišné 
hloubky, což nevyváží až excelentní stylistická úroveň a čtivost. Autorka v práci popisuje vývoj 
zadávání veřejných zakázek, jednotlivé instituty a následně problematické aspekty jejich 
zadávání, avšak jejich možné řešení buď přebírá z uváděných zdrojů, případně doplňuje o svůj 
názor na věc, ale bez hlubšího rozpracování či analýzy. Některé oblasti, kde si daná otázka přímo 
říká o hlubší analýzu, autorka ponechává otázku otevřenou (např. str. 68). Práce se pak stává 



  

příliš deskriptivní, bez hlubšího rozřešení. Na druhou stranu cílem práce bylo definovat základní 
problémy veřejných zakázek a navrhnout jejich řešení. Toto autorka bezesporu splnila, avšak 
otázkou zůstává, do jaké míry jsou jí navržená řešení přelomová či nová. 
 

 
5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Oba dílčí cíle práce uvedené v jejím úvodu byly 
splněny. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

S ohledem na plagiátorství systém SIS vygeneroval 
nejvyšší dosaženou míru podobnosti: < 5% 
Práce je originálním dílem autorky. 

Logická stavba práce Logickou stavbu práce hodnotím jako velmi 
zdařilou. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autorka pracuje s literaturou řádně a průběžně na ni 
odkazuje. Tomu odpovídá i rozsah a struktura 
poznámkového aparátu, který je veden průběžně 
a čítá 216 poznámek pod čarou. S ohledem 
na zvolené téma práce převládají tuzemské zdroje. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Co do podrobnosti zpracovala autorka téma 
průměrným způsobem. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Práce má výbornou grafickou úroveň 
s připomínkami v bodě šest. Velikost písma i jeho 
rozpal je standardní, počet úhozů pravděpodobně 
odpovídá průměrné normostraně. Lze uzavřít, že 
úprava zcela odpovídá požadavkům kladeným na 
práce tohoto druhu. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazykovou a stylistickou úroveň hodnotím jako 
excelentí. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 
Z hlediska úpravy práce lze autorce vytknout nedodržování pevných mezer na konci řádků. 
Font textu, který následuje po v práci vložených grafech, občas neodpovídá ostatním částem 
textu. V práci se vyskytuje menší množství dalších pochybení (začátek věty by neměl začínat 
zkratkou, chyby ve formátování, apod.), jedná se však o záležitosti zcela marginální. Ostatní 
připomínky jsou uvedeny přímo v hodnocení práce (viz malé množství užitých cizojazyčných 
zdrojů a hloubka zpracování diplomové práce). 
 
Otázky k obhajobě 
 

1) V práci je kritizován fakt, že veřejnost není oprávněna podat podnět k zahájení řízení 
u ÚOHS. Pokud by tomu tak bylo, nenastal by obdobný problém s prodlužováním řízení, 
jako například v případě stavby dálnic, kdy se různá ekologická sdružení procesními 
prostředky snaží projekty zdržet / zvrátit?  

 
2) Autorka vyzdvihuje možnost využití tzv. centrálního zadavatele. Objektivně se na první 

pohled jedná o zcela logické a efektivní řešení. V čem autorka spatřuje důvod širšího 
nevyužívání centrálního zadávání? 
 



  

3) Popište a analyzujte podmínky a využitelnost tzv. „in-house“ zadávání. Mohlo by 
například Ministerstvo financí ČR zadat napřímo zakázku Českomoravské záruční 
a rozvojové bance, a.s.? Pokud ano, za jakých podmínek? 

 
Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 
Závěrem lze konstatovat, že předložená 
diplomová práce, jak po stránce obsahové, 
tak i formální, splňuje požadavky kladené 
na práce tohoto druhu, a proto doporučuji její 
přijetí k ústní obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně / velmi dobře 
 
 
V Praze dne 25.3.2019 

_________________________ 
oponentka 


