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1.

Aktuálnost tématu:

Téma je aktuální zejména vzhledem ke specifičnosti tématu a relativně nové právní úpravě zadávání
veřejných zakázek.
2.

Náročnost tématu:

Téma Specifika zadávání sektorových veřejných zakázek zahrnuje specifickou tématiku, pro níž je jen
omezeně dostupná odborná právní literatura. Pro zpracování tématu bylo třeba prostudovat právní
úpravu, obecnou odbornou právní literaturu a příslušná soudní a správní rozhodnutí.
3.

Kritéria hodnocení práce

Autor cíl své diplomové práce výslovně vymezil na straně 2: „Cílem této práce je uceleně popsat
českou právní úpravu sektorového zadávání s důrazem na její odlišnosti proti obecnému režimu.“
Autor vytýčený cíl v zásadě splnil. Obecným problémem takto nastaveného cíle je, že se principiálně
zaměřuje na utřídění a popis právní úpravy a neobsahuje až na výjimky nastolení právních problémů
a případný návrh jejich řešení. V tomto případě tak vznikla práce, která shrnuje a utříďuje dostupné
výklady a judikaturu, ale autor si pouze v některých případech klade právní otázky a řeší problémy
(např. str. 11, s. 26). Diplomant pečlivě prostudoval zejména tuzemskou i evropskou úpravu
problematiky a judikaturu tuzemskou i evropskou. Citace odborné literatury tuzemské je zastoupena
v potřebném rozsahu. V řadě případů autor cituje příslušná správní rozhodnutí. Práce má solidní
stylistickou úroveň.
4.

Otázky k zodpovězení při obhajobě:

Jaké jsou nejčastější pochybení zadavatelů veřejných zakázek při zadávání veřejných zakázek obecně
a jde i o pochybení sektorových zadavatelů?
5.

Doporučení práce k obhajobě:

Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě.
6.

Navržený klasifikační stupeň:

Diplomovou práci hodnotím předběžně před provedením ústní obhajoby stupněm velmi dobře.
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