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Náročnost tématu 

 
výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující 

nelze 

hodnotit 

Teoretické znalosti ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vstupní údaje a jejich zpracování ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Použité metody ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kritéria hodnocení práce 

 
výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující 

nelze 

hodnotit 

Stupeň splnění cíle práce ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Původnost zapracování tématu ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Adekvátnost použitých metod ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 
☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Logická stavba práce a rozsah ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Práce s českou a zahraniční 

literaturou včetně citací 
☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Formální úprava práce 

(text, grafy, tabulky) 
☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Jazyková úroveň 

(styl, gramatika, terminologie) 
☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Využitelnost výsledků práce 

 vysoká střední nízká nelze hodnotit 

Pro teorii ☐ ☒ ☐ ☐ 

Pro praxi ☐ ☒ ☐ ☐ 



Ostatní připomínky k práci 

Práce na cca. 70 stranách textu analyzuje aktuální právní úpravu zadávání veřejných zakázek v České republice. 

Vzhledem k tomu, že zákon. č. 134/2016 Sb., regulující tuto problematiku nabyl účinnosti k 1.10.2016 a 

judikatura interpretující některé problematické instituty není zatím dostupná, se práce zaměřuje na analýzu 

základních zásad zadávacího řízení a jejich dopad na aplikační praxi. Po teoretickém úvodu, který je zaměřen na 

vysvětlení základních pramenů práva, druhů zadávacích řízení a subjektů na straně zadavatele, následuje vlastní 

analýza základních zásad. Objasňuje, že pro aplikační praxi slouží jako interpretační vodítko a zároveň nástroj, 

k němuž se aplikační praxe uchyluje, není-li v zákoně obsažena dostačující právní úprava. V této části 

diplomantka analyzuje relevantní správní rozhodnutí vydaná Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a 

judikaturu správních soudů i Evropského soudního dvora, kterou k dané problematice vyhledala.  Analyzuje, jak 

unijní zásady, tak zásady výslovně upravené v českých právních normách – zejména zásady rovného zacházení, 

zákazu diskriminace, přiměřenosti a zásadami 3E. 

Následně se práce věnuje demonstraci využití těchto zásad v zadávacím řízení vedeném dvěma obcemi – Novým 

Bydžovem a Chlumcem nad Cidlinou. Zásady se promítají do vnitřních směrnic, které doplňují zákonnou úpravu 

zejména pro zakázky malého rozsahu. Zároveň zadávací řízení v obcích komparuje a shledává dílčí odchylky.  

Diplomantka prostudovala patřičnou literaturu, včetně relevantní judikatury. Se zahraniční literaturou pracovala 

v adekvátním rozsahu – zejména u analýzy judikatury Evropského soudního dvora. Práce je pěkně formálně 

upravena. Přesto jí lze vytknout místy poněkud nižší stylistickou úroveň a drobnější gramatické chyby. 

Problematiku základních zásad zadávacího řízení je v práci pojednána komplexně, metody použity adekvátně, 

nicméně analýza použití zásad v aplikační praxi mohla být provedena do větší hloubky. V samém závěru práce 

diplomantka uvádí výsledky komparace a na ně navazující doporučení – pro zpřehlednění zásad by tyto měly být 

v zákoně uvedeny ve větším rozsahu, případně by měla být zpracována jednotná metodika. Práce tedy rovněž po 

věcné stránce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. S přihlédnutím k výše uvedeným připomínkám 

hodnotím práci známkou výborně méně.  

 

 

Otázky a náměty k obhajobě 

Na straně 53 uvádíte, že správní soudy přezkoumávají dodržení zásad 3E v zadávacím řízení. Vysvětlete, jaké 

důsledky z porušení těchto zásad mohou soudy dovodit. Dále vysvětlete, zda spatřujete rozpor mezi závěry 

soudů a ÚOHS ohledně přezkumu dodržování těchto zásad a případně jak by se tento rozpor měl odstranit. 

Závěrečné hodnocení 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Tuto diplomovou práci navrhuji hodnotit známkou: výborně mínus 
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