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Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti veřejných zakázek.
Zvolené téma je aktuální.
Z formálního hlediska se diplomová práce skládá z čestného prohlášení, z abstraktu v češtině a
v angličtině, z obsahu, seznamů obrázků, tabulek, zkratek a značek, úvodu, pěti meritorních kapitol,
závěru a seznamu použité literatury. Diplomová práce splňuje předepsaný počet stran (znaků).
Obsahově zahrnuje diplomová práce zejména vymezení pojmu „veřejná zakázka“, proces
hodnocení veřejných zakázek, hodnotící kritéria a problémy s veřejnými zakázkami. Diplomová práce
je psána srozumitelným jazykem.
Citování (identifikace) literatury i dalších zdrojů je dostatečná.
Z hlediska řazení a obsahu kapitol, lze určitý nedostatek spatřovat v neexistenci systematického
úvodu do problematiky spočívajícího v popsání nedávného legislativního vývoje v této oblasti. Oblast
veřejných zakázek je oblastí v tomto ohledu specifickou, neboť současnému zákonu o veřejných
zakázkách (č. 137/2006 Sb.) předcházely za dobu existence České republiky již dva zákony stejného,
resp. podobného názvu, a to zákon č. 40/2004 Sb. (o veřejných zakázkách) a před ním zákon č.
197/1994 Sb. (o zadávání veřejných zakázek). Diplomant sice zmiňuje právní úpravu předcházející
současnému zákonu o veřejných zakázkách, avšak až na straně 20 své práce a zmiňuje se pouze
stručně o zákonu č. 40/2004 Sb.
Předložené diplomové práci by také „slušelo“ uvedení více aktuálních statistických údajů
týkajících se veřejných zakázek (počty veřejných zakázek, jejich objemy), přičemž tyto statistické
údaje mohly být řazeny do přehledných tabulek, případně grafů.
Taktéž teorii „rent-seeking“ mohlo být věnováno více pozornosti, než kolik jí věnoval
diplomant ve své práci (s.35-36).
Diplomant by v diskusi při obhajobě mohl více rozebrat již-jím-nastíněnou odpověď na otázku,
která ustanovení zákona o veřejných zakázkách (případně jiných zákonů) by bylo vhodné novelizovat
a v jakém směru? Diplomant by mohl taktéž případně přímo navrhnout vhodná znění příslušných
paragrafů.
Celkově lze konstatovat, že z formálního i obsahového hlediska předložená diplomová práce
splňuje požadavky na ni kladené, a proto předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a po
celkovém zvážení ji navrhuji hodnotit známkou velmi dobře.
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