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Diplomová práce Bc. Daniela Beláse je zpracována na téma "Porovnání stavu PPP projektů se

zahraničím" v rozsahu 84 stran textu a 8 stran příloh.

V rámci úvodní části diplomant nejprve vymezuje obecnou problematiku PPP projektů, která

zahrnuje popis PPP projektů, jejich principy, smysl a význam pro veřejný a soukromý sektor. Jsou zde

uvedeny formy a modely PPP projektů, oblasti vhodné pro realizaci formou PPP, obecný průběh

projektu PPPa analýza právní úpravy.

V následující části jsou podrobně charakterizovány PPP projekty postupně pro Slovensko, Česko

a Rakousko. Pro jednotlivé země jsou řešeny zejména otázky týkající se počátků projektů PPP,

legislativy PPP projektů, institucí spojených s podporou PPP, historie PPP projektů a současný stav

PPP projektů v dané zemi. Následně je provedeno porovnání problematiky PPP projektů

v jednotlivých zemích. Poslední kapitola je věnována dotazníku, který byl adresován veřejným

zadavatelům na komunální úrovni a zaměřen na řešení PPP projektů v dané obci. Vzhledem k jeho

nulové návratnosti však není zpracováno jeho vyhodnocení a jeho přínos pro výstupy práce není

žádný.

Diplomová práce je zpracována na odpovídající odborné úrovni, z práce je patrné, že se diplomant

dostatečně obeznámil s řešenou problematikou a zjištěné informace dokázal promítnout do dílčích

analýz. Po prostudování práce lze konstatovat, že cíle vymezené zadáním diplomové práce byly

naplněny. V práci jsou využity aktuální legislativní podklady i vhodné hodnotící přístupy a metody.

Práci bych však vytkl absenci podrobnějších závěrů plynoucích ze srovnání jednotlivých zemí či

případných doporučení vyplývajících ze srovnání. Z formálního hlediska je práce v zásadě v pořádku,

vytkl bych jen otočení některých stránek v textu na šířku, což zhoršuje práci s textem. Jinak je práce

zpracována přehledně a bez většího počtu gramatických chyb a překlepů.

Otázka:

• Shrňte základní předpoklady pro úspěšný projekt realizovaný formou PPP.

Diplomová práce je zpracována v souladu s platnými předpisy, diplomant prokázal odpovídající

teoretické znalosti, které dokázal promítnout do praktické aplikace. Z tohoto důvodu doporučuji

diplomovou práci Bc. Daniela Beláse k závěrečné obhajobě.
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