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     Právní  úprava  zadávání  veřejných  zakázek,  její  interpretace  a  problémy  aplikace 
představují  téma stále  aktuální.  Jde  o materii  značně  rozsáhlou a  složitou.  Proto  je  třeba 
považovat zaměření diplomové práce jen na vybrané otázky, konkrétně na pojetí veřejných 
zakázek a na jejich druhy, za logické a účelné. Jako cíl své práce si diplomantka stanovila (str. 
1) osvětlit vybrané problematické otázky. 

     Diplomantkou zvolená struktura odpovídá uvedenému zaměření práce a vytýčenému cíly. 
Úvodní kapitola má obecnou povahu, obsahuje stručnou charakteristiku zákona o veřejných 
zakázkách a základního obecného vymezení pojmu veřejná zakázka. Další 3 kapitoly jsou 
věnovány podrobnějšímu rozboru pojetí zadavatele (včetně rozlišení jednotlivých druhů), a 
dále výjimek z působnosti zákona o veřejných zakázkách a druhů veřejných zakázek podle 
předmětu  plnění  a  podle  předpokládané  hodnoty.  Svým  obsahem  jednotlivé  kapitoly 
odpovídají názvům a mají věcné zaměření. Současně na sebe vhodně navazují. Výhrady mám 
ke kap. 5, označené „Závěr“. Svým obsahem totiž tato kapitola nepředstavuje skutečné závěry 
vyplývající  z rozboru  provedeného  v předcházejících  kapitolách.  Je  formulována  velmi 
obecně  a  stručně.  Obecné  tvrzení,  že  zákon  o  veřejných  zakázkách  stanoví  výslovně 
povinnost dodržení základních zásad pouze při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
(str. 61), se jeví jako ne zcela přesné a proto i poněkud zavádějící.

     Positivně hodnotím snahu, převážně úspěšnou, o samostatný přístup ke zpracování tématu. 
Současně  však  nelze  nevidět,  že  to  vede  k řadě  nepřesností  ve  formulacích  a  k ne  vždy 
dostatečnému argumentování autorčiných tvrzení. Ke kladům práce patří  i  snaha o zaujetí 
stanoviska  k dílčím  problémům.  Hloubku  provedené  analýzy  zkoumané  právní  úpravy 
hodnotím  jako  přiměřenou  možnostem  studenta  právnické  fakulty  bez  zkušeností  v této 
činnosti.  Diplomantka  při  zpracování  tématu  vycházela  ze  základní  dostupné  odborné 
literatury,  zejména  z komentářů  k zákonu  o  veřejných  zakázkách.  Stejně  tak  pracovala 
s judikaturou ÚOHS a ESD. Způsob práce s uvedenými prameny (citace, odkazy) však ne 
vždy odpovídá standardům.

     V seznamu použité odborné literatury je uvedeno 9 titulů (z toho pouze l článek), z nich l 
cizojazyčný. Takový rozsah literatury se jeví jako dost úzký. Lze to, ale jen částečně, vysvětlit 
skutečností,  že  knižní  literatura  není  početná.  Bylo  však  možné  věnovat  větší  pozornost 
literatuře  časopisecké.  Slabou  úroveň  má,  jak  již  bylo  výše  naznačeno,  vlastní  práce 
s literaturou v textu práce. Z celkového počtu poznámek pod čarou má pouze 16 poznámek 
povahu odkazu na literaturu a 6 povahu odkazu na judikáty. Ostatní poznámky pod čarou jsou 
vysvětlující nebo odkazují na konkrétní ustanovení zákonů. Na určitý  počet judikátů jsou 
obsaženy odkazy v textu práce, někdy dost neurčitě bez možnosti je spolehlivě identifikovat.

     Relativně slabší než věcná úroveň je také úroveň jazyková a stylistická. Kromě ne vždy 
správné interpunkce, některých neopravených písařských chyb a chyb gramatických vykazuje 
posuzovaná  práce  nepřesné  formulace  a  tvrzení  nevyplývající  z předcházejícího  textu, 
popřípadě nedostatečně argumentovaná ( např. str. 10, 12, 13, 14, 16). Vyskytuje se opakování 



nejen jedné a  téže myšlenky,  ale  i  formulace.  Vytknout  je  možné také  místy dlouhý text 
nečleněný na odpovídající odstavce (např. str. 2 – 3, 21 – 22, 32 – 33), což snižuje přehlednost 
práce.

     Z konkrétních připomínek považuji za vhodné uvést následující:
1/  Není jasné, v čem diplomantka spatřuje tvrzenou problematičnost § 11 odst. 3 ZVZ (str.8).
2/  Nejasná a i vnitřně rozporná je úvaha v souvislosti se zák. č. 219/2000 Sb. a č. 129/2000 
Sb. (str. 11-12) pokud jde o otázku kdo je zadavatelem.
3/  Diplomantka by měla uvést argument pro své tvrzení, že „nelze vyloučit případ, kdy stát či 
jiný  veřejný  zadavatel  jmenuje  či  volí  z více  než  jedné  poloviny  členy orgánu,  který  ale 
nepatří mezi vyjmenované, ale fakticky bude právnickou osobu řídit,“(str. 17).
4/  Zdůvodnění také vyžaduje tvrzení (str. 33), že „výsledná smlouva s vítězným uchazečem 
bude již uzavřena přímo s pověřujícími zadavateli“, když zákon nic takového nestanoví.

     Celkově  hodnotím  z věcného  hlediska  posuzovanou  práci  jako  relativně  samostatně 
zpracované téma na průměrné úrovni. Diplomantce se podařilo v základních směrech splnit 
cíl,  který si  vytkla.  Z tohoto hlediska práce představuje lepší  průměr s dílčími nedostatky. 
Z důvodů výše uvedených je práce slabší z hlediska jazykového a stylistického. Přes vytčené 
nedostatky  hodnotím práci  celkově  jako  vyhovující  požadavkům kladeným na  diplomové 
práce a způsobilou ústní obhajoby, ke které ji doporučuji.

Navržený kvalifikační stupeň: dobře s možností na velmi dobře podle průběhu obhajoby.
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