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 Posudek na rigorózní práci Petra Witze „Transformace Public – Private 

Partnership v éře post-New Public Management: výzvy britskému a 

španělskému modelu  

 

Autor se ve své rigorózní práci věnuje zajímavé problematice řešené nejen ve sféře ekonomie, 

veřejné správy a sociálních věd, ale i na ekonomické a politické scéně. Problematika souvisí s 

posunem od vlády k vládnutí, se vstupem dalších aktérů kromě státu do veřejného prostoru: s 

trhem a občanskou společností. Autor vychází ze své magisterské práci, kterou obhájil na 

výbornou s pochvalou. 

 

Autor se zaměřil na analýzu a komparaci struktur veřejného sektoru, které se spolupodílely a 

podílí na řízení projektů tzv. PPP (Public-Private Partnership). Motivací zavedení tohoto 

konceptu je více: snaha o úspory z často zadlužených veřejných rozpočtů, větší 

transparentnost, vtažení racionálnějšího privátního sektoru a veřejnosti do partnerského 

vztahu.  

Teoreticky se autor opřel o teorie správy a řízení, zmapoval současný i nedávný diskurs dané 

problematiky, stanovil si výzkumnou problematiku i cíle výzkumu. Metodologicky se opřel o 

komparaci případových studií, těmi pro něj byly příklady Velké Británie a Španělska.  

 

Autor vytvořil ideální model PPP, který pro něj představoval referenční bod.  

Značná část práce je potom věnována oběma případovým studiím, britskému a španělskému 

modelu. Práce je doplněna vhodnými tabulkami, které pomohou k lepšímu pochopení 

problematiky a činí práci přehlednější.  



Závěr práce velice přehledně zhodnotil oba modely, poukázal na jejich silné i slabé stránky a i 

na jejich vhodnost.  

Autor se kromě rozsáhlého seznamu monografií a odborných článků opírá o rozsáhlý 

pramenný materiál včetně mnoha interview.  

 

Práce je čtivá, má logickou strukturu a sevřený obsah, patří k výborným pracím katedry ZES.  

Práci doporučuji k obhajobě. 
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