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Cíl práce: analyzovat efektivnost poskytování vybraného okruhu veřejných služeb a to 

v závislosti na právní formě poskytovatele. 

 

 

A. Kriteriální hodnocení práce 

Kritérium Výborně Velmi dobře Dobře Nevyhověl/a 

Splnění cíle X    

Logické uspořádání kapitol (témat) X    

Dodržení citačních zvyklostí X    

Slohová a gramatická správnost X    

Typografická správnost X    

 

B. Slovní hodnocení práce 
Diplomant si pro zpracování své práce vybral velmi zajímavé, nelehké a potřebné téma. 

Zabezpečování veřejných statků a služeb patří v současné době k velmi diskutovaným tématům. 

Důvodem je neustálá snaha o optimalizaci procesů a efektivnosti veřejných výdajů. Autor vychází 

z teoretické premisy, že právní forma (resp. příslušnost poskytovatele veřejné produkce determinuje i 

její efektivnost).  

 

V první části práce se autor věnuje veřejným službám. Za pomoci vhodného spektra aktuální literatury 

pojednává o veřejných službách, zmiňuje jejich definici a změny historického pojetí. Autor se zaměřil 

i na zabezpečování veřejných služeb. Oceňuji puritu v používání pojmů, což není v odborných pracích 

příliš časté. Další části logicky navazují, jde o financování a samotné poskytování veřejných služeb. 

Kapitola je přísně logicky uspořádána, jednotlivé části na sebe bezprostředně navazují. Ke zpracování 

autor využit celou řadu anglicky psaných zdrojů. Jde o zdařilou kompilaci základních informací a 

údajů, které byly zpracovány na základě aktuální literatury. Některé pasáže jsou poplatné použité 

literatuře, doporučoval bych větší péči při prezentaci některých přebíraných informací.  

 

Druhá kapitola pojednává již konkrétně o způsobech zabezpečování veřejných služeb a zaměřuje se 

cíleně na jejich efektivnost. Zde autor popisuje a graficky znázorňuje předkládanou hypotézu (či tezi). 

Uvádí také informace o způsobech zabezpečování veřejných služeb v závislosti na právní formě, které 

je zabezpečování svěřeno. U kap. 2.2 oceňuji, že autor odolal pokušení a nezahrnul do kapitoly známé 

klišé v podobě PPP projektů. V další části se věnuje i nestátním neziskovým organizacím. Zde oceňuji, 

že autor aktualizoval poznatky a prezentuje správné rozdělení těchto organizací změněné nově 

účinným občanským zákoníkem. 

 

Praktická aplikace se nachází v kapitole třetí a čtvrté. Nejprve popisuje, kterými službami se bude 

zabývat. Zdůvodnění považuji za dostatečné, logická je i snaha definovat okruh služeb i v závislosti na 

dostupnosti primárních empirických dat. Další části jsou věnovány představení organizací, jejichž 

poskytované služby budou dále analyzovány. Ve všech vybraných organizacích se zaměřil na shodné 

charakteristiky, což usnadnilo komparaci. Té je věnována část čtvrtá. V závislosti na získaných datech 

provedl autor zajímavé komparace vybraných ekonomických ukazatelů. Je třeba ocenit, že dokázal 

získat primární ekonomická data v takovém rozsahu, který umožňuje alespoň základní ekonomickou 

analýzu pomáhající naplnit cíl práce. Ten byl v plném rozsahu splněn. 

 



Dílčí výsledky uvádí v přehledných tabulkových interpretacích. Veškeré závěry jsou podloženy 

datovými analýzami. K závěrům nemám žádné výhrady a jsem rád, že výsledky podporují teoretické 

závěry prezentované v literatuře. 

 

Závěrem je nutné konstatovat, že autor přistupoval ke zpracování DP velmi zodpovědně, poctivě 

prováděl konzultace. Práce je autorsky původní s vysokou mírou samostatnosti zpracování.  
 

C. Otázky k diskusi 
V rámci diskuse doporučuji položit tyto dotazy: 

1. Jak si vysvětlujete tak vysoký rozdíl v nákladové efektivnosti mezi soukromým a veřejným 

poskytovatelem? (str. 57-58) 

2. Vaše závěry a komentáře výsledků provedených analýz nereflektují dlouhodobé aspekty. 

Pokuste se své závěry modifikovat právě zohledněním dlouhodobých aspektů. 

 

 

D. Závěr 
Na základě výše uvedeného hodnocení práce konstatuji, že posuzovaná práce splňuje požadavky 

kladené na práce tohoto typu a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci výborně. 
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