
POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE

Typ posudku: posudek oponenta
Autorka práce: Bc. Iveta Valentová
Název práce: Partnerství veřejného a soukromého sektoru v České republice
Autor posudku: PhDr. Petr Witz

Na práci Ivety Valentové je pozitivní to, že prostřednictvím rozhovorů získala některá cenná 
svědectví od samotných aktérů procesu implementace PPP v ČR. Rovněž zaměření se na oblast 
využití PPP v oblasti sociálních služeb, jenž by mělo být reflektováno v jinak povšechném názvu 
práce, by v českých podmínkách bylo svým způsobem nové. Nicméně schopnost formulovat a 
dodržet jednotný záměr, samotný přístup k problému a úroveň zpracování výzkumného materiálu 
poněkud zaostávají za standardy běžnými u magisterských studentů ISS. Celkově práce působí 
dojmem, že byla sepsána ve spěchu. Autorka tak nemohla provést tak promyšlenou a 
propracovanou analýzu, jak si zřejmě na začátku představovala a celé její pojetí problematiky PPP 
v ČR je tak místy nutně značně zjednodušující. Ve velké části práce je redukováno na doslovné či 
opisné citace z nejrůznějších zdrojů, jež mají různou relevanci a z nichž některé se v různých 
variantách opakují. Vlastní úvahy, ucelená interpretace získaných poznatků a celkový přínos 
autorky k tématu jsou tak poněkud upozaděny.

Hlavní výzkumná otázka: „Je možné v České republice využít PPP projekty pro provoz 
domovů pro seniory?“, kterou si autorka zvolila, je poněkud nešťastně formulovaná, jelikož sama o 
sobě neobsahuje výzkumný problém a nenabízí příliš výzkumných možností. Navíc autorka sama 
píše o projektech ve Vysokém Mýtě a Litoměřicích, které už reálně fungují, a jsou tak svým 
způsobem odpovědí. Větší smysl by snad dávalo porovnat fungování - náklady na provoz a kvalitu 
poskytovaných služeb – v existujících PPP projektech s porovnatelnými zařízeními vystavěnými a 
provozovanými tradičním způsobem a prozkoumání možností případné replikace vysokomýtského 
modelu. Jen těžko lze na zmíněné výzkumné otázce stavět strukturu práce, která je ve výsledku 
zmatečná, povrchní a nesleduje ucelenou linii. Dochází k vršení nesouvisejících témat, termínů a 
definicí bez zjevného cíle a smysl práce se tak místy úplně vytrácí.

Komentář k vedlejším otázkám:

„Jaké jsou výhody a rizika PPP projektů?“

Tato obecná otázka již byla mnohokrát v literatuře zodpovězena.

„Jaký je rozdíl mezi PPP projekty a veřejnou zakázkou?“ 

Tvrdit, že PPP projekty nejsou veřejnými zakázkami, je poněkud zavádějící. Pokud byl myšlen rozdíl 
mezi PPP a tradiční veřejnou zakázkou, znovu se domnívám, že není nutné, na toto hledat odpověď, 
protože autoři, které sama autorka cituje, již dostatečně fundovaně odpověděli.

„Jaká je v České republice situace ve službách domovů pro seniory?“

To je jistě dobrý výchozí bod pro otázku, zda a jak mohou PPP projekty situaci vylepšit.



Zvolené otázky ilustrují velký rozptyl, který si autorka zvolila a který jí odvádí od zaměření 
se na řešení jednoho konkrétního problému. To potvrzuje i výběr širokého okruhu respondentů. 
Vyplývá z toho nejistota, čeho se autorka chce dopátrat.

Volba výchozí teorie je taky do jisté míry poznamenána touto nejistotou a představuje 
nesourodý soubor zkratkovitých informací vytržených z kontextu. Po sobě následují samostatné 
kapitoly Veřejná správa, Veřejná politika, Hodnocení veřejné politiky, Veřejný a soukromý sektor, 
Pojem veřejná služba, Veřejný zájem, Teorie byrokracie, NPM – alternativní řízení veřejné správy 
atd. Je nakousnuta řada konceptů, které ale autorka nerozvádí, nevyužívá a nepotřebuje. Mohla by 
autorka lépe vysvětlit teoretickou konstrukci, kterou vytváří a jak jednotlivé její části spolu 
souvisejí?

Hlavní analytickou část práce tvoří doslovné přepisy rozhovorů s aktéry PPP v ČR vždy se 
stručným komentářem autorky. Ačkoli lze pochválit výběr jistě kvalifikovaných osobností, jak 
sama autorka přiznává, jedná se převážně o stoupence PPP. Vyvážení jednostranně zaměřeného 
vzorku respondentů by snad bylo na místě, ale především by již v souvislosti s výše zmíněným bylo 
lépe zúžit okruh i předměty otázek na konkrétní problém PPP v sociálních zařízeních a službách.

Argumentace je nepřesvědčivá, založená na často kusých a ne zcela přesných informacích.
Závěry práce jsou spíše banálními konstatováními, nepotvrzenými domněnkami a rekapitulací toho, 
co si autorka přečetla nebo co jí kdo řekl. Schází kriticky-analytický přístup. Vhodnost PPP řešení 
pro domovy seniorů v ČR nebyla řádně prozkoumána a zhodnocena. Autorka se při tvoření závěrů 
příliš spoléhá na nepodložené informace z rozhovorů. To, že někteří respondenti tvrdí, že PPP je 
vhodným řešením, ještě nutně neznamená, že je to pravda.

Ze stylistického a formálního hlediska se jedná o podprůměrnou práci. Věty často nedávají 
smysl, práce postrádá přehledné členění a číslování kapitol a text je neupravený a plný chyb.

Celkově se jedná o práci na samé hranici připustitelnosti k obhajobě. Má-li být práce
obhájena, autorka musí vysvětlit nejasnosti a zásadní nedostatky ve své práci a prokázat, že se 
orientuje v jejích základních souvislostech. 

Mimo výzvu k objasnění teoretických východisek bych tedy autorce položil několik otázek, 
které by měly prověřit její porozumění tématu:

V jakém sektoru je v ČR PPP nejvíce využíváno a o jaký typ PPP se jedná?

Jakým zákonem by se řídilo zadávací řízení pro projekt úseku dálnice D3, pokud by býval 
byl realizován jako PPP?

O jaký typ partnerství se jedná a jak je nastaven smluvní mechanismus v případě PPP 
projektu ve Vysokém Mýtě? Jak jsou nastaveny finanční toky? Jaké jsou náklady pro veřejný sektor
a kdo je hradí?



Proč je parkovací dům Rychtářka příkladem úspěšně fungujícího PPP projektu? Jaká je jeho 
průměrná obsazenost a kdo je jeho provozovatelem?

Z výše uvedených důvodů lze práci podmínečně přijmout k obhajobě 
a v závislosti na výkonu u obhajoby a zodpovězení otázek ji hodnotit známkou „dobře“.
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