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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

 

Název diplomové práce: Návrh podnikatelského plánu pro sociální podnik 
 

Autorka práce:  Bc. Jana Marčaníková 

 

Každoročně si několik studentů a studentek zvolí téma podnikatelského plánu jako námět 

své diplomové práce. Poprvé v historii katedry si však absolventka vybrala zpracování 

podnikatelského plánu popisujícího transformaci existující firmy na sociální podnik. Díky 

tomuto aspektu vnímám hodnocenou diplomovou práci jako jedinečnou a svým 

způsobem originální. 

 

Sociální podnikání je vděčným a přitažlivým tématem, i přes svou legislativní ne 

ukotvenost. Láká jedince, kterým je blízké téma sociální práce, ale i cílené dosahování 

kladného hospodářského výsledku. Vzhledem k aktuální míře nezaměstnanosti lze 

konstatovat, že ČR se v době ekonomického růstu daří integrovat na trh práce podstatnou 

část práce schopného obyvatelstva. Sociální podnikání lze v tomto kontextu vnímat jako 

jedinečný přístup k lidem, kteří mají v přístupu na trh práce, z různých důvodů, 

znevýhodněné výchozí postavení. Sociální podnikání tak jednoznačně patří k nástrojům 

aktivní politiky zaměstnanosti a má tudíž smysl mu věnovat patřičnou akademickou, ale i 

politickou pozornost. 

 

Cílem diplomové práce je, podle projektu: „Přispět k rozvoji a transformaci fungující 

firmy Mineral Bangle na sociální podnik, a to sepsáním podnikatelského plánu, který 

bude sloužit také jako inspirace pro ostatní studenty zajímající se o sociální podnikání.“ 

 

Tento cíl diplomantka naplňuje skrze text obvyklé struktury. Teoretická část je rozdělena 

na čtyři hlavní tematické bloky, kterými jsou: a) vymezení klíčových pojmů; b) sociální 

podnik; c) podnikatelský plán a d) vybrané analytické nástroje. V tomto uspořádání 

vnímám teoretickou část, jako vhodný základ pro vznik podnikatelského plánu, který je, 

jak název práce napovídá, ústředním tématem dokumentu. Teoretická část vznikla na 

základě studia rozsáhlého množství relevantních zdrojů, včetně několika publikovaných 

v angličtině. 

 

Praktická část nese strukturu podnikatelského plánu. Vzhledem ke skutečnosti, že plán 

popisuje transformaci existujícího podnikatelského subjektu, vychází z analýz ukazatelů, 

které dostatečně komplexně dokumentují dosavadní činnost firmy, např. návštěvnost e-

shopu, měsíční tržby za období duben 2016 – květen 2018, stav konkurenčního prostředí 

atd. Diplomantka při tvorbě podnikatelského plánu použila velké množství metod a 

manažerských nástrojů, které jí umožnily zformulovat základní strategický rámec 

budoucího sociálního podniku, jehož vznik opírá o čerpání relevantního dotačního titulu. 

 

Diplomová práce je ve své finální podobě jistě inspirací pro ostatní studenty, tedy plní cíl, 

definovaný před jejím vznikem. Obsahuje dostatek ukázek, jak aplikovat teoretické 

poznatky do procesu tvorby nově vznikajícího subjektu. Na druhou stranu si však umím 

představit, že by autorka ještě více mohla zdůraznit didaktickou složku textu a tím i 
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rozšířit spektrum jeho využití. Ve stávající podobě je podnikatelský plán dominantně 

nástrojem pro rozhodování managementu firmy Mineral Bangle. 

 

Oceňuji snahu, Bc. Jany Marčaníkové, odevzdat maximálně kvalitní diplomovou práci. 

Autorka text několikrát přepracovala a zařazovala do něj další a další části jen proto, aby 

lépe dokumentovala platnost závěrů, ke kterým v dokumentu docházela. Velmi si tohoto 

přístupu cením a jsem rád, že vedl k odevzdání dobře strukturovaného a logicky 

uspořádaného díla. 

 

Úkol k obhajobě diplomové práce: 

 

1) Zformulujte, na základě zkušenosti s tvorbou podnikatelského plánu pro 

transformaci firmy Mineral Bangle, pět doporučení, která byste dala zakladatelům 

nově vznikajícího sociálního podniku, kteří se rozhodli podnik vybudovat na 

základě vytvoření podnikatelského plánu.  

   

Prohlašuji, že diplomová práce, Návrh podnikatelského plánu pro sociální podnik, 

splňuje nezbytné požadavky a navrhuji ji klasifikovat stupněm velmi dobře.  

 

V Praze 5. července 2018 

 

Hodnocení zpracoval: Mgr. Petr Vrzáček 


