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Oceňuji, že si studentka vybrala jako téma své diplomové práce 
zpracování konkrétního podnikatelského plánu pro sociální podnik, a 

to navíc v jeho nezvyklé podobě, kdy se již fungující firma bude 
transformovat na sociální podnik. 
 

TEORETICKÁ ČÁST 
Část 1 Teoretické zpracování pojmů, resp. Historie a definice, je 

zpracovaná celkem dobře a studentka se snažila o poněkud jiný pohled, 
než bývá v diplomových pracích obvyklé. V části 2 Sociální podnik jsou 
dílčí věcné nedostatky. Na začátku by mělo být uvedeno, že specifickým 

typem sociálního podniku je integrační sociální podnik, který 
zaměstnává znevýhodněné osoby a je podmnožinou pojmu sociální 

podnik.  

V části 2.1 Podmínky statutu sociálního podniku toto rozlišení chybí, 
přestože je důležité pro další popis problematiky - integrační sociální 

podnik má svou specifickou verzi principů sociálního podniku. 

Podmínky zde uvedené (str. 18)  jsou podmínkami výzev na podporu 

sociálního podnikání z Operačního programu Zaměstnanost, který je 

financován Evropským sociálním fondem, nejedná se o podmínky sociálního 

podniku jako takového. V části 2.4.4. Podpora a poradenství by mělo být 

také uvedeno poradenství MPSV poskytované v rámci projektu Podpora 

sociálního podnikání v ČR pokračuje a poradenství Klastru sociálních 

podniků a inovací SINEC (www.klastr-socialnich-podniku.cz).  V části 2.6 

Standardy sociálního podniku jsou uvedeny standardy sociální firmy, které 

vytvořil Fokus Praha (ne FOCUS, jak je v práci uvedeno). Fokus Praha zavedl 

v prvním desetiletí 21. století, kdy se teprve v ČR vytvářelo nové pojmosloví, 

britský pojem sociální firma s vlastními standardy. V té době vznikaly 

souběžně definice a principy sociálního podniku, které byly obecnější, byly 

konsenzuálně přijaty všemi aktéry a používají se od té doby dodnes (viz moje 

přílohy). Pokud zde studentka uvádí standardy sociální firmy, měla by 

správně vysvětlit, v jakém kontextu jsou používané.   

Celkově doporučuji opatrnější práci s literaturou. V definicích sociální 

ekonomiky (str. 14) a sociálního podnikání (str. 16) jsou uváděné jako 

http://www.klastr-socialnich-podniku.cz/


autorky Bednáriková a Francová - nejedná se o jimi vytvořené definice, ale o 

definice Tematické sítě pro sociální ekonomiku TESSEA. Studentka také 

cituje jako zdroje webové stránky, které přejímají informace z jiných 

původních zdrojů (např.  www.komora-socialnich–podniku.cz nebo 

www.reparto.cz, které není pravým zdrojem standardů). 

Část 3 Podnikatelský plán je zpracovaná dobře, pouze u finančního plánu 

chybí zmínka o bodu zvratu. Ke zpracování podnikatelského plánu existují 

různé přístupy a studentka si vybrala jeden z nich, což je v pořádku. Část 4 

Vybrané analytické nástroje je zpracovaná také dobře. 

 

PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část je zpracovaná až na několik dílčích nedostatků dobře. 

Studentka uvádí, že firma MINERAL BANGLE bude žádat o dotaci z ESF, 

resp. Z výzvy 129 OP Zaměstnanost a využije k tomu praktickou část její 

diplomové práce. Pokud je tomu tak, pak nerozumím tomu, proč 

nezpracovala podnikatelský a finanční plán podle struktury požadované 

touto výzvou. Téměř všechny informace a analýzy jsou v diplomové práci 

obsažené, podnikatelský plán ale bude třeba přepracovat.  

Upozorňuji, že cílová skupina matky samoživitelky nebo na/po rodičovské 

dovolené nepatří mezi cílové skupiny podporované výzvou. Pokud to bude 

možné, doporučuji zvolit cílovou skupinu dlouhodobě nezaměstnaných, tj. 

matky by musely být evidované na úřadu práce jako dlouhodobě 

nezaměstnané. Nedostatek zaměstnanců z cílové skupiny je vyšším rizikem, 

než je uváděno - v současné době nízké nezaměstnanosti může být složité 

tyto zaměstnance získat. Pro prokázání reálnosti jejich přijetí do zaměstnání 

nestačí mít jen statistiky z úřadu práce o počtu nezaměstnaných. 

Dále v podnikatelském plánu chybí popis demokratického řízení a 

participace, což je pro sociální podnik důležité, a popis naplňování principů 

sociálního podniku v praxi. Ve SWOT analýze (str. 77) má být v horních 

segmentech mikroprostředí, v dolních makroprostředí – v uvedené SWOT 

analýze je prakticky ve všech segmentech mikroprostředí. Ve finančním 

plánu žádosti musí být zpracován bod zvratu i cash flow (na str. 87 a 88 je 

uvedeno, že to není potřeba). Podnik bude žádat o dotaci nejen na 

transformaci na sociální podnik, ale i na rozvoj. Díky dotaci se změní příjmy i 

výdaje, a pokud by si podnik musel půjčit tyto peníze u banky, musel by je 

splatit.  

 
Diplomovou práci považuji celkově za zdařilou a užitečnou pro praxi a 

doporučuji ji k obhajobě. Vzhledem k výše uvedeným dílčím 
nedostatkům navrhuji klasifikaci velmi dobře. 
 

Otázky: 

www.komora-socialnich–podniku.cz%20
http://www.reparto.cz/


1. Jak lze lépe pracovat s informacemi na jednotlivých webových 

stránkách, aby bylo možné lépe poznat pravý zdroj informací, 
když jsou tyto informace často přejímané bez uvádění původních 

zdrojů? 
2. Co studentku vedlo k tomu, že si zvolila jinou strukturu 

podnikatelského a finančního plánu, než je požadována ve výzvě 

č. 129 OPZ? 
 
 

 
Přílohy: 

Principy sociálního podniku 
Principy integračního sociálního podniku 
 

 
 

 
 


