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Předmětem hodnocení je diplomová práce na téma Kvalifikační požadavky zadavatele u
vodohospodářských staveb. S ohledem na současnou veřejnou diskusi na téma eliminace
korupce při zadávání veřejných zakázek se jedná o téma velmi aktuální a užitečné pro
odbornou praxi. Práce má 65 stran textu. Autor se v úvodní části věnuje teoretickému popisu
jednotlivých procesů a institutů, které se vztahují k zadávání veřejných zakázek. Následuje
praktické srovnání čtyř vybraných veřejných zakázek (v obcích Olešnice, Ivanovice, Trstěnice
a Křesín) zejména se zaměřením na používané kvalifikační požadavky.

S ohledem na skutečnost, že v druhé kapitole se autor zabýval především výkladem právní
normy, je na škodu, že z textu nevyplývá, kjakému datu je používaný právní stav. Jelikož
práce byla odevzdána v lednu 2014, autor měl reflektovat stav právní úpravy zadávání
veřejných zakázek po 1.1.2014, zejména ve vztahu k senátem přijatému zákonnému opatření
z 10.10.2013 č. 341/2013 Sb. Tyto dílčí nepřesnosti však nemají vliv na hlavní těžiště práce.

Vlastní srovnání čtyř konkrétních veřejných zakázek je provedeno velmi popisně a podrobně.
Jak již bylo výše uvedeno, jedná se o téma velmi společensky živé a proto je na škodu, že
soubor srovnávaných vodohospodářských staveb nebyl širší. Obdobných vodohospodářských
staveb je v rámci ČR zadávána celá řada a získání dat by tak neměl být problém. Nicméně i
přes omezený zkoumaný vzorek lze konstatovat, že diplomant splnil schválené zásady pro
vypracování práce.

Práce s literaturou a dalšími informačními zdroji je v menším rozsahu. Kvalitě práce by jistě
prospěly např. informace o používaných kritériích v zahraničí či informace o metodických
doporučeních orgánů EU. V teoretické části rovněž mohla být zmíněna některá publikovaná
rozhodnutí ÚOHS nebo správních soudů.

Po stránce formální je práce zpracována přehledně a bez chyb. Přehlednosti textu přispívají
používané grafy.

Přes shora uvedené výhrady lze konstatovat, že práce splňuje požadavky kladené na
diplomové práce a lze ji doporučit k obhajobě.

V rámci obhajoby doporučuji, aby diplomant komisi vyložil, jaké kvalifikační požadavky na

~b~::~:::h~~:I:MSkésta~::s:;~::;~~:::I:~:v::~r~~I~~..2 .
Podpis


