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Diplomová práce zpracovaná na téma "Porovnání stavu PPP projektů se zahraničím" je
vypracována v rozsahu 85 stran + přílohy. V teoretické rovině diplomant popisuje oblasti,
které souvisí s daným tématem. Popisuje tedy detailněji projekty PPP, jejich historii, výhody a
nevýhody, formy a modely PPP projektů a analýzy právní úpravy PPP projektů v návaznosti
na právní předpisy EU. Dále z důvodu tématičnosti - porovnání PPP projektů - definuje
veřejně-soukromé partnerství ve Slovenské republice, v České republice a Rakousku. Zde
diplomant zachovává stejnou strukturu pro komparaci jednotlivých států. Analytická část
diplomové práce je sepsána v kapitole 6, kde diplomant přistoupil k porovnání všech
zmíněných států v rámci nastavených faktorů - porovnání počátků PPP projektů,
legislativních úprav, institucí spojených s PPP projekty a zjištěním současného stavu PPP
projektů. Diplomant také sestavil dotazník, na základě kterého chtěl zjistit stav povědomí o
PPP projektech, o jejich využití v praxi. Bohužel však výstupy, kdy účastníci dotazníkového
šetření jsou zaznamenáni v přílohách diplomové práce, nejsou relevantní k uveřejnění.

Diplomová práce je na dobré úrovni z pohledu stylistiky a gramatiky. Jsou zde občas
gramatické nesrovnalosti, ale malé významnosti. Co bych však vytkla, je grafická úprava.
Obrázky jsou jednotně uvedeny, avšak tabulky mají rozdílný formát (viz tabulka 3 na straně
54). Ze seznamu použitých literárních zdrojů je patrné, že student disponoval větším počtem
použitých zdrojů.

Musím konstatovat, že diplomant k vypracování své závěrečné práce přistoupil velmi
zodpovědně, účastnil se několika seminářů týkající se dané problematiky. By schopen
zanalyzovat daný stav a porovnat množství údajů mezi jednotlivými státy.

Doplňující otázka:

1. Mohl by student prezentovat grafické znázornění porovnání stavu PPP projektů ve
zmiňovaných státech na základě uvedených faktorů (viz kapitola 6)?
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