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Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  
 

1 

Téma personálního marketingu v sociálních podnicích je vhodné vzhledem ke studovanému oboru. Jde o 
propojení zájmu studentky o sociální podnikání a o řízení lidských zdrojů s cílem zjistit rozdíly mezi sociálními 
podniky rozdílných právních forem – sociálním podnikem OPS a sociálním podnikem s. r.o. 
Oceňuji, že jde o nové téma nejen v oblasti řízení lidských zdrojů, ale i ve studovaném programu. 
 

Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce 
 

1 

Autorka zpracovala přehled o sociálním podnikání, využila aktuální zahraniční i domácí literaturu. Uvádí modely 
sociálních podniků. Představuje employer branding jako budování značky zaměstnavatele. Funkční, ekonomické 
a psychologické výhody, které zaměstnavatel poskytuje a které slouží k jeho identifikaci.  
 

Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz  
 

3 

Na s. 45 autorka uvádí, že cílem práce bylo zjistit, jak je ve dvou konkrétních sociálních podnicích realizován 
sociální marketing. To není v souladu s výzkumnými otázkami na ss. 47-48. 
Nejspíš jde o chybu. Nebo lze ztotožnit sociální marketing s personálním marketingem? V určitém směru ano, ale 
chtělo by to dále vazbu vysvětlit.  
 

Metody získávání a analýzy dat a jejich použití 
 

1 

Výzkumným designem je případová studie. Výzkumná otázka hlavní byla: Jak je realizován personální marketing 
v sociálních podnicích? Následuje pět dílčích otázek. 
Autorka srovnávala sociální podnik KOKOZA, o. p. s. a Popelky s. r. o. 

Kvalita závěrů práce 
 

3 

V diplomové práci jsou formulované závěry ze srovnání. Výzkumné otázky byly zodpovězeny. 
Nedostatek komparace a volby otázek (dotazník je v příloze) vidím ve vazbě na teoretickou část práce (jakou 

úlohu hrají modely SP?) a v tom, že obecně prospěšná společnost jako OOS pracuje také s dobrovolníky, což by 
mohlo ovlivnit i další zkoumaná kritéria.  

Práce se zdroji 
 

1 

V práci je dodržen jednotný standard odkazů na literaturu a prameny. 
 

Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 
 

1 

Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava je velmi dobrá. V textu jsou vhodně zařazeny 
obrázky. 
 

 
Celková známka před obhajobou:  

1 - 2 
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Otázky k obhajobě: 

Jak se do personálního marketingu promítá to, že OPS je založena za plněním poslání, na rozdíl od s.r.o., která se 
zakládá proto, aby dosahovala zisk? 

 

 

Celkové vyjádření/komentář oponenta práce: 

Diplomová práce Martiny Šaškové splňuje požadavky na DP a doporučuji ji k obhajobě. 

 

 

 

 

V Praze dne 29. 1. 2019 

 

………………………………………………. 

Podpis oponenta práce.  

 

 


