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1. Aktuálnost (novost) tématu: Téma Kvalifikační předpoklady a hodnotící kritéria 
v zadávacím řízení patří mezi aktuální témata zejména z hlediska častých 
změn právní úpravy

2. Náročnost tématu: Zpracování tématu vyžaduje prostudování právní úpravy, 
odborné právní literatury a příslušné rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže a judikatury soudů. 

3. Kritéria hodnocení diplomové práce: Diplomantka si výslovně vytýčila cíl práce 
na straně 6: „Cílem této diplomové práce není analýza celého procesu a 
všech aspektů zadávání veřejných zakázek, ale jeho vybraných oblastí, a to 
právě kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií.“ Tento cíl byl 
předloženou prací splněn. Autorka prostudovala příslušnou odbornou právní 
literaturu a seznámila se s odpovídajícími rozhodnutími Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže a s  relevantní judikaturou k dané problematice. V práci 
provádla řádně citace a odkazy na prameny. Jazyková a stylistická úroveň 
vyjadřování je solidní. Slabší stránkou autorky je nedostatek vlastních řádně 
odůvodněných názorů na sporné otázky. Pokud názor v díle zaujme (např. s. 
17-18), není dostatečně vysvětlen a odůvodněn. V závěru práce autorka 
neprovedla zhodnocení zjištění získaných provedením rozboru právní úpravy.

4. Další vyjádření k diplomové práci: 

Některé připomínky:

• nepovažuje se zpravidla za vhodné začínat větu značkou „§“ (např. s. 
36,37,39)

5. Otázka k zodpovězení při obhajobě:  Jak má postupovat veřejný zadavatel, 
který při zadávání veřejné zakázky na dodávku s  hodnotícím kritériem nejnižší 



nabídkové ceny obdrží návrh, u kterého je cena stanovena tak nízko, že 
vznikne podezření, zda lze vůbec za takovou cenu dodávku uskutečnit. 

6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře

V Praze 15.12.2012     JUDr. Petr Liška, LL. M. 

        oponent


