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Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  
 

1 

Téma odpovídá studovanému oboru. Autorka se věnuje zajímavému a trochu kontroverznímu tématu 
komercionalizace organizací občanského sektoru. Oceňuji objektivní přístup autorky ke zpracování tohoto 
tématu. Téma je relevantní vzhledem k oboru SOS. 
 

Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce 

 
1 

V rámci teoretického vymezení autorka zahrnuje základní koncepty sociálního podnikání, občanské společnosti i 
komercionalizace OOS. Teoretická část tvoří vhodný základ pro praktickou část.  

 
Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz  
 

1 

Výzkumné otázky jsou dobře formulovány a odpovídají cíli práce. Autorka se zaměřila na zásadní oblasti při 
rozhodování manažerů OOS mezi ziskem organizace a jejím základním posláním. 
Metody získávání a analýzy dat a jejich použití 
 

1 

Autorka správně zvolila kvalitativní formu výzkumu formou případové studie jednoho subjektu. Kombinovala 
různé přístupy získávání dat, které vhodně analyzovala.  

Kvalita závěrů práce 
 

1 

Autorka přehledně shrnula závěry, které vyplynuly z výzkumu. Závěry jsou výborně formulovány, opírají se o 
popsané teorie v této oblasti.  
 

Práce se zdroji 
 

1 

Autorka vychází z dostupných zdrojů a to jak tuzemských, tak zahraničních. Použité zdroje odpovídají 

zvolenému tématu.  
 

Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 
 

1 

Práce je dobře strukturovaná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují.  
 

 
 
 
 
Celková známka před obhajobou:  1 
 
Diplomová práce odpovídá požadavkům na diplomové práce na Katedře studií občanské společnosti, doporučuji 
k obhajobě. 
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Otázky k obhajobě: 

Pracovala jste s jednou vybranou organizací. Nakolik je právě paradox řešení poslání organizace a tvorba zisku 

navázán na osobnost zakladatele, případně vedoucích pracovníků? Co považujete za nejdůležitější kompetenci 

manažera, který se bude snažit komercionalizovat neziskovou organizaci? 

 

V Praze dne 9.9.2020 
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