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   Předložená diplomová práce je věnována problematice právní úpravy veřejných zakázek a jejich 

zadávání. Nezabývá se celou právní úpravou, ale pouze jedním ze zvláštních druhů zadávacího řízení, 
a to jednacím řízením v jeho dvou podobách (jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez 
uveřejnění). Je nepochybně kladem práce, že je zaměřena na určitý  vybraný  úsek. Autorovi to 
umožňuje jít  více do hloubky zkoumané materie a vyhnout nepřiměřené popisnosti. Téma práce je 
stále aktuální. Jednací řízení představuje v praxi relativně frekventovaný způsob zadávacího řízení, 
kterého se přímo a zejména nepřímo dotkla v nedávné době provedená novelizace zákona o veřejných 
zakázkách.

   Zkoumaná problematika není jednoduchá. Vyžaduje nejen hlubší znalost  ustanovení, která jednací 
řízení upravují, ale prakticky řady dalších ustanovení majících pro správné pochopení,  interpretaci a 
aplikaci úpravy jednacího řízení význam. Kromě toho jde o úpravu, která je založena na příslušných 
směrnicích EU. Vzhledem k tomu nabývá na významu soulad národní úpravy s úpravou EU a 
eurokonformní  výklad národní úpravy. Lze konstatovat, že diplomant  uvedené aspekty si nejen 
uvědomoval, ale je při práci na tématu důsledně sledoval. V úvodu práce (str. 4-5) si stanovil 
provedení analýzy  české právní úpravy jednacího řízení včetně posouzení jejího souladu 
s evropskými směrnicemi a provedení interpretace příslušných ustanovení s  těmito směrnicemi. Takto 
vymezenému zaměření práce plně vyhovuje.

   Rozsahem posuzovaná práce nejen  stanovenému požadavku odpovídá (50 stran), ale tento o 50% 
překračuje. Diplomant  se v textu vyhýbá neúčelné reprodukci ustanovení zákona a neodbíhá od 
vlastního tématu práce (práce neobsahuje žádnou tzv. „vatu“). Zároveň je třeba uvést, že text pokrývá 
všechny podstatné problémy z tématu vyplývající. Při práci na tématu diplomant  spolupracoval  
vedoucím diplomové práce a při konzultacích projevoval hloubavost a soustavnou snahu o samostatný 
přístup. 

   V souladu s názvem práce je text  (kromě úvodu a závěru)  rozdělen do 2 základních částí. Jejich 
vnitřní členění je přehledné a logické. Za klad práce považuji zakončení jednotlivého dílčího problému 
konkrétně formulovaným závěrem. Ve vztahu k tomu má celkový  závěr  přiměřený a odpovídající 
obsah. Text práce je srozumitelný, jednotlivé části na sebe vhodně navazují. Práce má velmi dobrou 
jazykovou a stylistickou úroveň a velmi dobré užití odborné terminologie.

   Materie je zpracována věcně a do potřebné hloubky. Diplomant bohatě využil odbornou literaturu a 
zejména judikaturu, a to jak evropskou, tak i národní. Pracoval i s dalšími zdroji (viz jejich seznam na 



str. 98-100). Použité zdroje (i cizojazyčné) mu většinou sloužily k poznání problémů a jako podněty 
k vlastnímu kritickému uvažování. Tomu odpovídá i skutečnost, že diplomant zaujímá ke sporným 
problémů samostatná stanoviska, zpravidla přiměřeně argumentovaná. Z věcného hlediska 
neshledávám  podstatnější chyby a nedostatky. Odkazy pod čarou jsou četné (celkem 312), převážně 
funkční a odpovídající obecným požadavkům. 

   Celkově hodnotím posuzovanou diplomovou práci jako velmi zdařilé zpracování zadaného tématu. 
Diplomant prokazuje hlubší znalosti obecně teoretické i praktické, schopnost  samostatně pracovat 
s textem zákona, stejně jako i s jinými odpovídajícími zdroji. Uvědomuje si širší souvislosti zkoumané 
problematiky v rámci celkové úpravy veřejných zakázek , formulovat výkladové i aplikační problémy 
a tyto s potřebnou argumentací řešit.  Práci považuji  po všech stránkách za nadprůměrnou. Proto ji 
bez výhrad doporučuji k ústní obhajobě. Při ní by se diplomant  mohl zaměřit  zejména na obhájení 
svých úvah a) o postavení dotovaného zadavatele ve vztahu k jednacímu řízení, b) opční právo a jeho 
využití v rámci jednacího řízení bez uveřejnění.
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