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Popis práce:

Cílem práce bylo provedení srovnání a zhodnocení podmínek účasti stanovených pro jednotlivé
zadávací režimy. Tohoto cíle bylo v bakalářské práci zcela dosaženo. V úvodních kapitolách se
student zaměřil na základní pojmy souvisejícími s jednotlivými typy a druhy zadávacích řízení
včetně zúčastněných subjektů. Stěžejní část práce spočívala v analýze a popisu zadávacích
podmínek požadovaných pro jednotlivé typy zadávacích režimů, s důrazem na podmínky účasti
dodavatelů, jejich srovnání a vyhodnocení.

Hodnocení práce studenta:
Přes to, že byla práce pouze dvakrát konzultována, nelze studentovi upřít velmi dobrou
orientaci v nové a ne zrovna jednoduché právní úpravě veřejných zakázek i způsobu zpracování
své práce. Na vybraných konkrétních příkladech (tj. vzorku 24 veřejných zakázek na stavební.
práce) jsou rozebírány a srovnávány jednotlivé podmínky účasti převzaté ze zadávací
dokumentace zveřejněné na portále či profilu zadavatele a to jak pro nadlimitní, tak i podlimitní
a zakázky malého rozsahu. Každá veřejná zakázka je stručně charakterizována a poté je pro
každý typ zadávacího řízení a jednotlivé kategorie podmínek účasti sestavena názorná tabulka,
obsahující příslušné informace a umožňující porovnání jednotlivých shod a odlišností.
Prezentované údaje jsou opatřeny komentářem a vlastním stanoviskem studenta. Text
uvedený v závěru práce je doplněn souhrnnou tabulkou uvádějící četnost požadavků na
kvalifikaci uplatňovanou v jednotlivých zadávacích režimech.
Práce je velmi dobře zpracována, opatřena odkazy na literaturu a ostatní zdroje. Je doplněna
grafy a tabulkami doplňujícími či shrnujícími uvedený text. Bakalářská práce splňuje požadavky
a kritéria na ni kladená.
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ~ O O O
2. Přístup autora při zpracování práce O O ~ O

3. Využití odborné literatury a práce s ní ~ O O O

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce O ~ O O

5. Splnění požadavků zadání práce ~ O O O

Celkové hodnocení a závěr:

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím

Klasifikačním stupněm podle ECTS: A / 1

Datum: 5. června 2017 Podpis vedoucího práce .....~c;;. ..V
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