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Jmé připomínky: Z textu práce je patrný velký zájem autorky o dané téma. Práce Je jednoznačně
velmi přínosná a inspirativní pro celou oblast možného financování sociálních
služeb.Větší pozornost by bylo třeba věnovat podrobnějšímu popsání vazeb PPP
projektů na státní a veřejné rozpočty, resp. rizikům vzniku dlouhodobých
rozpočtových závazků - dluhů. Otevřenou také zůstává otázka vazeb PPP a daní.
V práci je místy použitá nejednotná terminologie v sociální oblasti.

Otázky k obhajobě: JAKÉ JSOU JEDNOZNAČNÉ VÝHODY A NEV'1HODY POUŽITÍ ppp
PROJEKTŮ V SOCIÁLNÍ OBLASTI?
JE MOŽNÉ KOMBlNOV AT FlNANCOV ÁNÍ PPP PROJEKTŮ S VYUŽITÍM
PROSTŘEDKŮ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU?
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