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Cílem diplomové práce nebylo podle diplomanta pouze objasnit typy veřejných
zakázek a variant zadávacího procesu, ale i nadnést přehled problémů a pochybení, které
se často vyskytují v procesu veřejného obstarávání a zadávání veřejných zakázek. Dá se
říci, že diplomant tento cíl splnil.
K práci diplomanta lze uvést, že přestože je problematika veřejných zakázek je
v literatuře relativně častým tématem, je práce naspána čtivým způsobem s netradičním
úhlem pohledu. Práce nejprve popisným způsobem uvádí čtenáře do problematiky
veřejných zakázek, aby ji posléze autor spojil s tématikou hodnotícího systému a kriterii
hodnocení veřejných zakázek. Poslední dvě části jsou věnovány pochybením a kritickým
bodům zadávacího procesu u veřejných zakázek.
Lze konstatovat, že zvolené téma diplomové práce je poměrně náročné na
teoretické znalosti, protože vyžaduje jak znalosti právní úpravy institutů, tak samozřejmě
i znalost ekonomické podstaty zkoumaného fenoménu.
Z metod použitých v diplomové práci je možné uvést zejména komparaci,
abstrakci, indukci, syntézu i analýzu.
Lze uzavřít, že z pohledu na koncepci textu, má diplomová práce požadovanou
strukturu.
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Práce podává podle mého názoru strukturovaný a logický přehled této
problematiky. Svým rozsahem – 50 stran psaného textu, práce splňuje požadavky na
minimální rozsah diplomové práce.
Úprava, grafická část i tabulky jsou provedeny na požadované úrovni, stejně jako
stylistická a jazyková úroveň diplomové práce. Autor využil dostatečně i dostupnou
literaturu. Bohužel práce postrádá předepsanou formulaci prohlášení autora. Z textu
práce také není zejména o jakého autora a jakou práci se jedná, když diplomat píše
„Pavel ďalej odporúča…“. Dále bych uvítal i větší prostor pro objasnění problematiky
rentseeking v kontextu tématu práce.
Otázky k zodpovězení: co je to rámcová smlouva a jaké subsystémy tento institut
právní úpravy veřejných zakázek obsahuje?
Vzhledem k úrovni zpracování diplomové práce jak po formální stránce, kde práci
hodnotím jako dostatečně rozsáhlou a na dobré grafické úrovni, tak po obsahové stránce,
doporučuji práci k obhajobě a pro případ zodpovězení doplňující otázky práci ohodnotit
jako velmi dobrou.
V Praze dne 17. května 2011
………………………………………
JUDr. Ing. Zdeněk Hraba
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