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Dagmar ČÁMSKÁ si podle mého m íněn í zvoli la aktuální námět, který zevrubně zpracovala. Abych své tvrzení
doložil: když jsem pop rvé pro č ítal ob sah, postrádal jsem pasážvěnovanou r i z i kům a úskalím PPP. P ři č te ní se
však ukázalo, že o rizicích a nástrahách PPP autorka píše p ř i popisu a analýze každého dílčího kro ku aktivit

spadajících pod PPP. Výsledek takového postupu považuji za lepší, než p ři analýze rizik ve zvláštní kapitole, kde
lze některé aspekty snáze p ře hléd no u t a vynechat.

Ri z ikům PPP autorka svým z p ů so bem věnovala kapitolu 2, která je koncipována jako pokus o porovnávání

výhod a nevýhod PPP p ři jedno tlivých fázích přípravy a realizace PPP. Přestože text působí převá žně jako
d oporučení pro využívání PPP, nelze říci , že autorka není ve svých soudech dostatečně kriti cká a obezřetná .

Pro předloženou práci je podl e mne příznačný důkladný, věcný a úsporný popis všech důle ži tých aspektů PPP.
Průběžn é autorčiny poznámky, post řehy a komentáře dokládají, do jaké hloubky a šíře zvoleného námětu

pronikla, s jakým odstupem a nadhl edem jej dokázala zpracovat.

Mám jen jednu díl čí výhradu . Na st r. 27 se v textu ( pa t rně nesprávně) píše o " kauci" , namísto správného:

" aukce". Tuto chybu však nejspíše "za a u torčinými zády" způsobil software, resp. textový editor.

Shrnu-li svůj celkový doj em, pak aktuální námět, jeho důkladné zpracování (na důležitých místech i

v mezinárodním kontextu a porovnání), průběžně prokládané auto rči nými post ře hy a komentáři, úče l né

p řílohy, práce s nemalým počtem dokumentůa p ramenů a bezchybné forrn ální zpracování, nemo hu než

dopo ru č it , aby tato práce byla přijata k obhajobě a navrhu ji hodnot it j i jako výbornou.
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