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1. Aktuálnost (novost) tématu:  

 

Téma práce je bezpochyby aktuální, zvlášť při uvědomění si dvou skutečností, a to že není 

v literatuře, až na výjimky, hojně zpracované, a že je kriminalizaci rozhodování v souvislosti 

s veřejnými zakázkami věnována ze strany orgánů činných v trestním řízení v současné 

době věnována značná pozornost. 

 

 

2. Náročnost tématu na: 

 

- teoretické znalosti – vzhledem k interdisciplinaritě tématu byly potřeba znalosti z oblasti 

trestního práva a obchodního práva, konkrétně oblasti veřejných zakázek a hospodářské 

soutěže, 

- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomant vyhledal nadstandardní množství údajů, z nich 

vybral relevantní informace, 

- použité metody – odpovídající tématu (diplomant používá běžné výkladové metody a 

prostředky, komparativní metoda se neobjevuje). 

 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

 

- splnění cíle práce – za cíl práce si diplomant stanovil „analýzu právní úpravy vybraných 

trestných činů, a to zejména těch, jejichž skutkové podstaty jsou s veřejnými zakázkami 

neoddělitelně spjaty“. Při zhodnocení věcné stránky práce lze pak tento cíl považovat za 

splněný. 

- logická stavba práce – po formální stránce má předložená práce logickou a přehlednou 

strukturu, kapitoly na sebe přirozeně navazují, kdy po úvodní kapitole se autor stručně 

věnuje historii úpravy veřejných zakázek a trestněprávním konsekvencím. Následuje 

kapitola analyzující současnou úpravu oblasti veřejných zakázek. Dále se autor zabývá ve 

dvou kapitolách skutkovým podstatám trestných činů typických pro oblast veřejných 

zakázek, což lze považovat za meritum práce. Za přínosnou pak lze hodnotit kapitolu šestou, 

kde analyzuje příslušnou judikaturu. Poslední kapitolou předkládané diplomové práce je 



závěr. 

- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – diplomant v 

nadstandardním pracuje s poznámkovým aparátem; okruh použitých pramenů vzhledem 

k tématu práce je spíše nadstandardní, zahraniční literatura však bohužel obsažena není. 

Autor využil existující judikaturu, která se k tématu vztahuje, a rovněž rozhodovací praxi 

Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, což lze považovat za značný klad diplomové práce. 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – nadstandardní, 

- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - práce je graficky přehledná, grafy a tabulky absentují, 

- jazyková a stylistická úroveň – práce má velmi dobrou jazykovou úroveň,. 

 

 

4. Případné další vyjádření k práci:  

Práce je velmi pěkným zpracováním zvoleného tématu a její úroveň, jak je naznačeno 

v předchozím textu, lze považovat za nadstandardní. 

 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 

 Dopady nového zákona o veřejných zakázkách ve vztahu k trestným činům dle § 256 TZ 

a § 257 TZ. Objasněte. 

 

 

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 

 

 

7. Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně) 
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