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Aktuálnost (novost) tématu: 

 

Téma uzavření smlouvy na veřejnou zakázku je navýsost aktuální, a to zejména s ohledem na 

novou zákonnou úpravu. 

 

Náročnost tématu: 

 

Jedná se o středně náročné téma, které však vyžaduje zevrubnou znalost soukromého práva. 

Je nutno konstatovat, že judikatura, ale i česká odborná literatura zabývající se daným 

tématem je značně rozsáhlá. Vědeckými metodami, které se nabízejí při zpracování tématu, 

jsou analýza, komparace a nejnáročnější metodou při zpracování tohoto tématu je bezesporu 

syntéza. Diplomant použil všechny potřebné metody a problému se věnovala v celé jeho šíři a 

hloubce.  

 

Hodnocení práce: 

 

Práce je velmi kvalitním zpracováním dané problematiky a obsahuje řadu vlastních úvah, 

názorů a osobních postřehů diplomanta. V práci nejsou faktické chyby. Práce se vyznačuje 

jasnou koncepcí a metodikou zpracování práce akademického charakteru a neodchylováním 

se od svého tématu. Je vidět, že diplomant přistoupil ke zpracování práce a aplikaci 

vědeckých metod pečlivě, s rozmyslem a jasným plánem, díky čemuž splnil cíl práce.  

 

Pokud jde o výběr a aplikaci vědeckých metod, diplomant ovládá metodu analytickou, 

částečně komparatistikou s tím, že metodě syntetické bylo věnováno dostatečně pozornosti. 

Práce má logickou stavbu, rozebírá relevantní témata související s uzavíráním smluv na 

veřejnou zakázku a soustředí se na podstatné problémy její koncepce. Práce vychází 

z dostatečného počtu pramenů, ke škodě je pouze malé využití pramenů zahraničních.  

 

Diplomant prokázal přehled o českém soukromém právu. Grafická úprava práce je na dobré 

úrovni. Jazykové a stylistické zpracování práce je rovněž na dobré úrovni, práce je napsána 

živým, čtivým a srozumitelným jazykem.  

 

V rámci celkového hodnocení diplomové práce lze uvést, že se jedná o kompaktní, 

přehlednou, úplnou a logicky zpracovanou práci, která obsahuje vlastní odborné úvahy, a to 

ještě s využitím dostatečného množství literatury a judikatury. Diplomant dokumentoval svoji 

schopnost zpracovat práci akademickým způsobem, přičemž dochází i k vlastním 

odůvodněným závěrům, které jsou podloženy. Práce prokazuje orientaci diplomanta v oboru a 

schopnost dospět k samostatným řešením problémů, kterých se téma práce týká. Práce též 

obsahuje vlastní odůvodněná odborná stanoviska.  

 



Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 

Co podle Vašeho názoru tvoří návrh na uzavření smlouvy na veřejnou zakázku? 

 

Doporučení práce k obhajobě: 

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň: 

 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci stupněm výborně.  
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