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1. Aktuálnost (novost) tématu: 
Téma veřejných zakázek je nesporně aktuální, tato aktuálnost je dále akcentována zaměřením 
na významnou a pro praxi nelehkou otázku vyhodnocení nabídkové ceny jako mimořádně 
nízké. 

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody). 
S ohledem na velmi úzké zaměření práce se jedná o dosti náročné téma. 

3. Kritéria hodnocení práce: 

A.  Splnění cíle práce 
Cíle vytčené v úvodu práce diplomantka naplnila. 

B.  Samostatnost při zpracování tématu 
Při zpracování tématu autorka předkládá v dostatečném rozsahu vlastní odůvodněná 
stanoviska.  

C.  Logická stavba práce 

Systematika práce byla vhodně zvolena. 

D. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací 
Autorka k vypracování textu použila dostatečný počet českých pramenů. Cizojazyčné 
literatury nebylo využito. Práce s literaturou včetně použitých citací odpovídá požadavkům 
kladeným na odborný text, jakým je diplomová práce. 

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 
Autorka v práci prokázala schopnost detailně analyzovat otázku mimořádně nízké nabídkové 
ceny. 

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky) 



Úprava práce je standardní. Žádné grafy ani tabulky práce neobsahuje.  

G.  Jazyková a stylistická úroveň 
Jazyková a gramatická úroveň textu odpovídá standardům diplomové práce.  

4.  Případné další vyjádření k práci: 
Především nutno ocenit množství pramenů, které dokázala diplomantka k tématu shromáždit a 
tvůrčím způsobem zpracovat. 

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
Jakou konkrétní definici by diplomantka pro případné legislativní zakotvení doporučila (str. 
67)? 

6.  Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň: 

Doporučuji práci k obhajobě a s ohledem na kvalitní zpracování náročného tématu ji 
navzdory absenci komparace se některou ze zahraničních úprav předběžně navrhuji 
klasifikovat stupněm „výborně“.  
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