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Předložená diplomová práce se zabývá tématem sociálního podnikání, resp. nároků, které tento 

způsob podnikání svou povahou vytváří na vedoucí pracovníky, jednatele těchto společností.  Výběr 

tématu hodnotím jako oborově přiléhavý. Současně jeho řešení shledávám jako velice aktuální a 

významné, a to zejména s ohledem na stále se rozšiřující podoby aplikace tohoto akceptu, které 

paradoxně jdou ruku v ruce s nedostatečnou právní úpravou. 

Práce je tradičně dělena na část teoretickou a výzkumnou. Teoretická část je vystavěna na sedmi 

hlavních kapitolách. Na první pohled je výstavba práce zcela jasná, dostatečně dynamická a čtenáři 

poskytuje pro začátek kvalitní orientaci v tématu. Autorka seznamuje čtenáře s řadou dílčích témat, 

které dohromady pomáhají vytvářet celkový obrázek o studovaném problému. Od vymezení 

základních pojmů, přes historické souvislosti se diplomantka dostává k aktuální podobě a výzvám, 

kterým čelí sociální podnikání. Možná více pozornosti co do objemu informací bych očekávala u popisu 

situace v České republice (oproti rozsahu ostatních kapitol). Velice kladně hodnotím jazykový styl, který 

autorka v této části práce využívá. Je dostatečně odborný, věcný, čtivý a nese očekávaný význam. 

Nevyskytují se prakticky žádné gramatické ani stylistické prohřešky. V pořádku je i citování a rozsah 

použitých literárních zdrojů, příp. jiných zdrojových dokumentů.  

Na teoretický úsek navazuje část práce, kterou diplomantka věnuje výzkumnému šetření, pro které volí 

tzv. kvalitativní design. Jeho objektem jsou sociální podniky, které byly ustanoveny jako obchodní 

společnosti. Diplomantka se snaží prozkoumat jejich pozici a vlivy, které působí na charakter jejich 

činnosti. Svůj záměr formuluje do dvou výzkumných otázek, po kterých následují dílčí otázky. Zde bych 

očekávala větší provázanost s cílem výzkumu. Rovněž není zřejmé, zda tyto dílčí otázky tvořily scénář 
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rozhovoru. Ten by bezesporu zasloužil detailnější rozpracování a operacionalizaci co do formulace 

kladených otázek a logické podřazování jednotlivých podtémat (např. tab. č. 4).  

Výběr respondentů byl záměrný podle stanovených kritérií a sestával ze 14 zástupců integračních 

sociálních podniků. Sebraná data byla analyzována metodou otevřeného kódování. Svá zjištění 

diplomantka prezentuje velice jasně a přehledně. Výtku vznáším jen ke skutečnosti, že text v empirické 

části práce je doprovázen tabulkami a obrázky, na které diplomantka v textu zpravidla neodkazuje a 

často je ani nijak nekomentuje. Byť je smysl sděleného patrný, provázání těchto doprovodných 

materiálů s textem je podstatné. V závěru práce nechybí diskuze, v níž diplomantka porovnává 

výsledky svého výzkumného šetření s aktuálním stavem vědění a praxe. Jako poslední oddíl  je zařazeno 

shrnutí a jakési překlenutí autorčiných zjištění formou doporučení do praxe a nástin možných dalších 

výzkumných kroků. Tímto diplomantka svoji kvalifikační práci vhodně  uzavírá. 

Předložená diplomová práce splňuje nároky kladené na tento typ kvalifikační práce a doporučuji ji 

k obhajobě.  

 

Doporučuji hodnotit známkou „výborně“ (dle průběhu obhajoby). 

 

Otázky: 

1. Jakou podobu by mohlo mít výzkumné šetření, pakliže by bylo pojato tzv. kvantitativně? 

2. Jakým výzvám a perspektivám čelí sociální podnikání v následujících obdobích? 

3. Jakým způsobem s výsledky své práce diplomantka naloží? 
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