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Partnerství veřejného a soukromého sektoru a možnosti jeho využití v sociálních
službách v České republice

Teoretická práce systematicky popisuje možnosti partnerství veřejného a
soukromého sektoru obecně a pak také v sociálních službách. Téma je uchopeno
adekvátně, výklad popisuje problematiku PPP od obecností přes právní úpravy
EU a právo ČR k dobře zvoleným případovým studiím. V závěru je
zkonstruován hypoteticky model aplikace PPP na zřízení pobytového zařízení
pro semory.
Výklad je srozumitelný a jasný. Zkratka PPP je užita již v předmluvě, ale
vysvětlena až na str. 5. Na některých místech jsou zbytečně užívány anglické
výrazy (facility management zařízení, outsourcing servisních činností. .. ). Obr.
1, str. 12 by měl mít popis v češtině. Některé citace nejde najít v seznamu na
konci práce, např. Johnson a Kravařík, na str. 52. V práci jsou gramatické
chyby, ale není jich mnoho.
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Jiné připomínky:
Otázky k obhajobě: V kterých oblastech se dá očekávat rozvoj PPP v sociálních službách v nejbližších
letech? Jaké výhody pro stát a uživatele to může mít? Jak, rizika s tím budou spo~ená?
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