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1. Aktuálnost (novost) tématu:
Problematika veřejných zakázek je poměrně četné téma diplomových prací. 

Autorka diplomové práce zúžila téma na otázku pojmu a druhů veřejných zakázek.  

2. Náročnost tématu:
Zpracování práce vyžaduje prostudování příslušné právní úpravy, odborné 

literatury, rozhodovací praxe Úřadu pro hospodářskou soutěž a judikatury 
tuzemských a evropských soudů. 

Diplomantka v práci postupovala od obecného ke zvláštnímu. Nejprve 
charakterizovala vývoj platné právní úpravy veřejných zakázek, její předmět a 
působnost platného zákona. V dalších částech se zabývala právní úpravou 
zadavatelů veřejných zakázek a členěním veřejných zakázek zejména z hlediska 
jejich předmětu a výše předpokládané hodnoty.

3. Kritéria hodnocení práce:
Diplomantka výslovně nevymezila cíl své diplomové práce. Z obsahu 

zpracované materie lze soudit, že se zaměřila na právní analýzu relevantní právní 
úpravy zkoumaných otázek v českém právu, a to i s přihlédnutím k právu 
evropskému a rozhodovací praxi Úřadu pro hospodářskou soutěž a orgánů EU. 
Skutečnosti, že cíl diplomové práce nebyl vymezen, odpovídá i poněkud vágní obsah 
závěru předloženého díla.  Práce vytěžila v přiměřené míře poněkud omezenou 
českou monografickou odbornou literaturu, literatura časopisecká je zastoupena 
velmi spoře. V práci je zastoupen i  odkaz na odbornou literaturu cizojazyčnou (pozn. 
č. 4). Počet poznámek pod čarou (59) je ovlivněn poměrně omezeným množstvím 
odborné literatury zpracovávající zkoumané téma.  V práci jsou obsaženy odkazy i 
na významná rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou činnost, rozhodnutí orgánů EU a 
na judikaturu v této oblasti.

Hloubka provedeného právního rozboru zpracovaného tématu odpovídá 
rozsahu diplomové práce. 
  Kvalitu diplomové práce snižuje její popisnost a absence odůvodněných 
vlastních názorů autorky.   



 

4. Další vyjádření k práci:
Některé další připomínky k dílu:

• problémem je neujasněnost používání „my“ ( např. str.34) a „já“ (např. 
str.37) v rámci diplomové práce,

• v případě odkazu na judikaturu Evropského soudního dvora je třeba 
provést vždy  bližší specifikaci rozhodnutí (str. 15),

• v případě odkazu na výroční zprávu obchodní společnosti (str. 18) je 
třeba uvést nějaký bližší údaj o této zprávě, aby mohla být 
identifikována.

  

5. Otázka k zodpovězení při obhajobě:
V závěru na str. 61 práce autorka uvádí, že právní úprava veřejných zakázek 

není ještě dostatečně propracovaná, a zmiňuje se, že úprava obsahuje nedostatky, 
které budou muset být odstraněny. V rámci obhajoby diplomové práce bych uvítal 
označení konkrétních nedostatků současné právní úpravy a uvedení možných 
obecných principů jejich nápravy. 

6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň:
Předběžně hodnotím diplomovou práci stupněm  2.

V Praze dne 23.4.2011 JUDr. Petr Liška, LL.M.  
oponent
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