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Diplomovou práci hodnotím podle níže uvedených kritérií následovně: 

 

1. náročnost tématu se zřetelem na získávání informací, na řešení problému; míra 

samostatnosti při zpracování práce 

Iveta Valentová si za téma své diplomové práce zvolila zajímavý a aktuální problém. Otázka PPP 

projektů je poměrně frekventovaným problémem, přičemž jak ukazuje diplomantka ve své práci, 

prozatím není rozpracována teorie PPP projektů. Jedná se tedy spíše o experimentování s touto 

formou zabezpečování statků a služeb pro veřejnost.  

Diplomantka vytěžila ke zpracování své práce  české zdroje a částečně i  zdroje cizojazyčné, což 

v tomto případě (s ohledem na téma práce), lze považovat za relativně dostačující zdroje.  Ač s PPP 

projekty nejsou v ČR  zkušenosti, diplomantka zmiňuje případy úspěšných projektů, jako je Domov 

pro seniory ve Vysokém Mýtě nebo parkovací dům Rychtářka v Plzni.  K psaní práce získala i vlastní 

empirické údaje z dotazníků a rozhovorů. Na jedné straně musím pochválit svoji diplomantku za 

samostatnost při zpracování diplomové práce a sběr vlastních informací. Na straně druhé pak (zřejmě 

pod časovým tlakem) již diplomantce ve finální fázi nezbyl čas na diskusi s vedoucím práce na potřebné 

„dolaďování“ kvality práce.  

 

2. výzkumný cíl, stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení 

Diplomantka si stanovila za cíl práce „pochopit, popsat a vysvětlit existenci PPP projektů v České 

republice a jejich možné využití v rámci poskytování služby domovů pro seniory“ a v kontextu daného 

cíle si stanovila tři výzkumné otázky, které byly směřovány k vymezení výhod a rizik PPP projektů, k 

porovnání PPP projektů s veřejnými zakázkami a k analýze vztahu PPP projektů  ke službám domovů 

pro seniory. Zejména analýza vztahu PPP projektů ke službám seniorů je původní a přínosnou prací, 

nakolik v naší literatuře tento problém prozatím nebyl v uvedené podobě teoreticky reflektován.  

 

 

 



 

 

 

3. použití výzkumných metod 

Diplomantka  ve své práci využila jak obecně vědní metody tak i speciálně vědní metody. Použila 

metodu rozhovorů, kdy získala informace od odborníků zabývajícími se danou problematikou. Metoda 

komparace byly použita při porovnávání PPP projektů  a  veřejných zakázek.   

 

4. věcný přínos práce a její přidaná hodnota 

Přínos diplomové práce spatřuji v přehlednosti informací o daném problému v tom smyslu, že 

přináší „utříděné poznatky o PPP projektech,“ které jsou zajímavé např. pro studenty  veřejné a 

sociální politiky.   Diplomantka však pouze nesumarizuje již existující poznatky, ale usiluje se daný 

problém „zarámovat“ do širšího teoretického rámce (teorie veřejné politiky, teorie veřejné volby, 

NPM).  

Z hlediska teoretických východisek se Iveta Valentová orientuje především na NPM, přičemž teorii 

NPM považuje za klíčovou pro strukturu své práce. K tvorbě práce používá i informace získané 

vlastním dotazováním a rozhovory.  Hledá přitom odpověď na otázku, jak lze využít PPP projekty 

v oblasti sociálních služeb. Dospívá k závěru, že soukromý investor dovede díky svým zkušenostem 

nastavit technické parametry (budovy), získat zkušený zdravotnický a ošetřující personál a poskytnout 

kvalitní služby seniorům. Za přínosnou část pokládám i závěry plynoucí z empirické části, kde jsou 

podány návrhy, jakými směry  novelizovat koncesní zákon a zjednodušit metodiku zadávání. 

  

5. struktura práce a logika výkladu  

Struktura práce odpovídá předmětu zkoumání, stanoveným výzkumným problémům (otázkám) a 

cílům. Práce má logickou strukturu.   

 

6. využití literatury a dat 

Diplomantka se ve své práci opírá zejména o knižní publikace českých autorů a několik 

zahraničních zdrojů, sekundární analýzu dokumentů a také těží z informací, které získala vlastními 

strukturovanými dotazníky resp. rozhovory s experty na danou problematiku.  Získané informace 

zpracovává v kontextu teorie veřejné politiky.  

 

 

 



 

 

 

7. stylistika a formální zpracování práce  

Diplomová práce splňuje obsahové a formální náležitosti, ač je potřebné zmínit,že se v ní vyskytují 

formální prohřešky (např. na s. 6 „vysoké Mýto“, aj.). Samozřejmě, že ve standardní situaci by 

takové chyby měl „vychytávat“ i vedoucí diplomové práce za předpokladu, že zpracovatelka  

diplomové práce bude dodržovat časový plán s vytvořenou dostatečnou časovou rezervou pro 

formální úpravy a odevzdání práce. To se ve finální části nepodařilo, což je na škodu věci, neboť 

diplomantka se na straně druhé usilovala zpracovat (a také zpracovala) obsahově zajímavou a 

přínosnou práci, avšak poznamenanou „mateřskými znaménky“  časového tlaku. 

 

Závěr: 

Diplomovou práci doručuji k obhajobě. Hodnotím ji známkou „velmi dobře.“ 

 

 

V Praze,  21. května 2013 

 

                                                                     Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. 

 
 


