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I. Aktuálnost (novost) tématu

Jedná se o poměrně obecné téma, které je opakovaně zpracováváno, a proto je třeba zdůraznit,

že práce nepřinesla žádné nové poznatky.

 

II. Náročnost tématu

      Téma je velice specifické, formálně složité, a proto je třeba velice pečlivě pracovat jak s právním

předpisem, tak s empirickými studiemi. To se diplomantovi podařilo, ale témata zcela nevyčerpal.

Nemyslím si, že by se diplomantovi podařilo zcela naplnit cíl práce, tj. komplexní rozbor postupu

zadavatele v případě zadávání veřejné zakázky formou zjednodušeného podlimitního řízení.

III. Kritéria hodnocení práce

Cílem práce byl především komplexní rozbor postupu zadavatele v případě zadávání veřejné

zakázky formou zjednodušeného podlimitního řízení.

 Samotný popis zadávacího řízení však nestačí. 

Je zřejmé, že diplomant pracoval samostatně, avšak s literaturou a judikaturou pracovala pouze

povrchně bez hlubšího rozboru.

IV. Případná další vyjádření k práci

Nejsem spokojen s tím, že na mnoha stránkách je podáván historický vývoj zadávání veřejných

zakázek. To jistě nebylo třeba.

Stavba práce je logická, směřuje k výslednému cíli diplomové práce.

V. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Na  str.  18  uvádí  diplomant  tzv.  nepopsané  zásady  zadávacího  řízení.  Z čeho  tyto  zásady

vyplývají?

Na konci str. 20 hovoří diplomant o situaci, kdy „…veřejná zakázka obsahuje prvky více druhů

veřejných zakázek“. Mohl by tuto myšlenku rozvést a vysvětlit?



Na str. 56 hovoří diplomant o zrušení zadávacího řízení jako o krajním prostředku. Dokázal by

popsat postup úřadu od zahájení řízení až do zrušení zadávacího řízení?

VI. Doporučení práce k obhajobě

Práci považuji za průměrnou, ale doporučuji ji k obhajobě.

VII. Navržený klasifikační stupeň

Práce zcela nesplnila svůj cíl,  jedná se spíše o naznačení některých problémů při  veřejném

zadávání, z toho důvodu navrhuji klasifikační stupeň dobře.

V Praze dne 16. listopadu 2015

JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
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