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Aktuálnost (novost) tématu :

Diplomantka si zvolila za téma rozbor kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií v zadávacím 
řízení. Lze konstatovat, že s přihlédnutím k posledním změnám platné právní úpravy, a v obecné 
rovině k velmi častým změnám právě této problematiky v rámci platné právní úpravy, lze zvolené 
téma hodnotit  jako mimořádně aktuální a velmi zajímavé. Je totiž třeba konstatovat, že právě otázky 
spojené s nastavením kvalifikačních předpokladů a zejména hodnotících kritérií v rámci zadávání 
veřejných zakázek jsou praxí hojně reflektovány a také jsou zdrojem řady nejasností, komplikací a 
problémů. Proto lze dané téma hodnotit jako mimořádně přínosné.

Náročnost práce :

S přihlédnutím k tomu, co již bylo uvedeno, totiž k relativně velmi častým novelizacím platné právní 
úpravy a jejich následným změnám, je zvolené téma nutno hodnotit  jako mimořádně náročné. Nadto je 
třeba konstatovat, že rozbor kvalifikačních předpokladů a zároveň i pojednání o hodnotících kritériích 
v zadávacích řízeních je tématem velmi širokým, proto komplexní pohled, o který by se autorka 
pokusila, by mohl vést  ke značné popisnosti práce. Toho se však autorka v rámci zúžení svého tématu 
s úspěchem vyvarovala.

Hodnocení práce :

1) Splnění cíle práce

Autorka již v úvodu své práce konstatuje, že se nebude pokoušet  o komplexní rozbor problematiky, 
což je velmi správný přístup. Kdyby se totiž autorka pokusila o komplexní, úplný a hloubkový pohled 
do zvolené problematiky, lze mít  za to, že by buď musela předložit práci o zcela mimořádném a zcela 
odlišném rozsahu, anebo by šlo o práci, která by měla pouze obecný popisný charakter. Autorka si 
vymezuje, že se bude zabývat pouze dílčími otázkami a problémy v rámci zvoleného okruhu témat, a 
lze konstatovat, že z tohoto pohledu takto vytyčený cíl autorka splnila.

2) Samostatnost při zpracování tématu

V práci jsem neobjevil žádné pasáže, které by svědčily o snaze autorky čerpat  z odborných pramenů, 
aniž by byla provedena příslušná citace či odkaz. Kladně hodnotím, že diplomantka se pokouší o jisté 
novátorské pojetí a o nový pohled na zvolenou problematiku. V rámci tohoto cíle diplomantka zaujímá 
svá osobní stanoviska, která však ne vždy dostatečně argumentačně podkládá. Pro případ, kdy autorka 
bude v budoucnu zpracovávat  další odborná pojednání na zvolené téma, lze doporučit, aby při 
zaujímání vlastních názorů a stanovisek byla výrazně detailnější a podrobnější v argumentačních 
otázkách, tj. v popisu, jak ke svému závěru dospěla a o co jej opírá.



3) Logická stavba práce

Posuzovaná diplomová práce má jasnou strukturu a systematiku, která je na vysoké úrovni. Autorka 
správně postupuje od obecného ke konkrétnímu.

4) Hloubka provedené analýzy

Jak již bylo konstatováno, autorka se nesnaží o komplexní pohled na zvolenou problematiku, ale 
vybírá si dílčí problémy a ty rozebírá z pohledu dostupné odborné literatury, judikatury a také 
rozhodnutí orgánu dohledu, tj. Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Autorka se nedopouští 
žádných zásadních pochybení, text  je přehledný a čtivý, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a 
systematika práce je velmi dobrá. Lze konstatovat, že veškeré názory, které jsou v práci vysloveny, 
jsou přínosné, a autorka se v nich nedopouští zásadních pochybení. Znovu je však třeba vytknout 
v práci nikoli vždy a do všech podrobností provedenou analýzu z hlediska argumentace vlastních 
stanovisek autorky.

5) Práce s literaturou

Práce s odbornou literaturou je dostatečná a přiměřená zvolenému tématu.

6) Jazyková a stylistická úroveň

Jazyková a stylistická úroveň práce je dobrá a nemám k ní zásadních připomínek či výtek.

7) Úprava práce (texty, grafy, tabulky)

K formálnímu zpracování a podobě práce nemám připomínek.

Otázky k zodpovězení při obhajobě

V rámci ústní obhajoby by bylo velmi přínosné, aby se autorka znovu vrátila k otázce optimálního 
nastavení hodnotících kritérií v rámci veřejných zakázek, a to s přihlédnutím nejen k platné právní 
úpravě, ale zejména k jejím změnám, které byly v nedávné minulosti provedeny, a také s přihlédnutím 
k rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a k soudní judikatuře. Lze mít  totiž za to, že 
právě otázka správného, logického ale zároveň citlivého nastavení hodnotících kritérií bývá v praxi tou 
nejtěžší otázkou při přípravě zadávacího řízení. Bohužel, praxe v posledních měsících směřuje 
k reflexi jediného kritéria, a to ekonomické výhodnosti nabídky, což však nikoli vždy vede 
k optimálnímu řešení z hlediska výběru nejvhodnější nabídky (s přihlédnutím zejména k otázkám 
spojeným s výší nabídkové ceny). Bylo by tak velmi přínosné, aby se k těmto problémům, které se 
v praxi vyskytují, autorka při ústní obhajobě vrátila a zaujala svá vlastní stanoviska, která by 
dostatečně argumentačně podložila.

Závěrečné hodnocení

Posuzovanou diplomovou práci - s přihlédnutím k výše uvedenému - považuji za zcela odpovídající 
úrovni požadované pro závěrečné práce v rámci magisterského studia, doporučuji ji k ústní obhajobě a 
navrhuji její klasifikaci stupněm velmi dobře.



V Praze dne 3. ledna 2013

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.


