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Mohlo by se zdát, že k tématu sociálního podnikání bylo v akademickém prostředí za 

poslední dekádu již napsáno vše podstatné a sotva nalezneme novou otázku, kterou by stálo za 

to zkoumat.  

Diplomantka se přesto zaměřila na zajímavý aspekt sociálního podnikání, a tím je 

specifika řízení a vedení sociálních podniků z pohledu vedoucích pracovníků.  Byly položeny 

otázky, jaké jsou faktory ovlivňující management sociálního podniku, resp. jaké nároky na 

sociální podnikatele přináší zaměstnávání znevýhodněných osob, a co je při výkonu sociálního 

podnikání předpokladem a co překážkou úspěšného fungování sociálního podniku.     

Téma je aktuální a jak autorka v úvodních kapitolách správně předesílá, integrace 

znevýhodněných osob patří k primárním úkolům sociální práce.  Diplomová práce je jasně 

zacílená, vychází ze zájmu i znalostí autorky.  

 

Práce je logicky členěna, jednotlivé kapitoly na sebe plynule navazují. Práce je 

rozdělena na teoretickou část pracující s relevantní literaturou a dalšími zdroji, a empirickou 

část, která představuje výzkumné šetření autorky mezi 12 pracovníky různých sociálních 

podniků z 9 krajů ČR. Použitou metodou byl polostrukturovaný rozhovor. Výzkumná strategie 

a výzkumné postupy jsou logické, standardní, jasně popsané, vedou k vytýčenému cíli.   

 

Autorce se podařilo plasticky a věrohodně zachytit podstatné a specifické momenty z 

provozu sociálních podniků. Diskuse, kterou je diplomová práce zakončena, napovídá o 

schopnosti studentky přemýšlet o tématu tvořivě, kriticky a konstruktivně.  

 

Jazyk a styl psaní jsou kultivované, práce s odkazy a citacemi odpovídá předepsaným 

standardům. Výjimkou jsou poznámky pod čarou s daty citací uvedených zdrojů, data se 

uvádějí až v přehledu literatury.   

 

Obecně lze konstatovat, že práce obsahuje zajímavý materiál, dokazuje schopnost 

autorky orientovat se v relevantních zdrojích. Autorka je schopna analytické práce a náročné 

samostatné práce v terénu. Předloženou práci považuji za velmi zdařilou, využitelnou v oblasti 

sociální práce i managementu.   

 

Navrhuji klasifikaci VÝBORNĚ. 

 

Otázka k obhajobě:   

Pokuste se shrnout, jakou úlohu v rozšiřování sociálního by měla/mohla sehrát vedení měst a 

obcí.   
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