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Cílem autorky diplomové práce bylo ov ěřit v praxi, zda jsou 
české nestátní neziskové organizace subjekty, které napl ňují 
principy sociálního podnikání, a to čty ř nestátních 
neziskových organizací, které se staly sociálním po dnikem. 
Pera Pašková chce ur čit charakteristiky, které je činí 
úsp ěšnými či jim naopak v úsp ěšnosti brání a zárove ň 
formulovat doporu čení pro nestátní neziskové organizace, jaké 
charakteristiky by m ěly napl ňovat, aby se mohly stát úsp ěšným 
sociálním podnikem. Téma je pro studovaný obor vhod né, autorka 
propojuje získané znalosti s výsledky vlastního emp irického 
šet ření.„Sociální podnikání je proud, který jde „odspod u“, 
tedy vychází z aktivity samotných lidí, kte ří si uv ědomují 
nedostatky a snaží se jim čelit vlastními silami.“ „… principy 
sociálního podnikání jsou pro neziskové organizace velmi dob ře 
využitelné. Mohou pro n ě být inspirací a nástrojem, jak získat 
volné finance do svého rozpo čtu a tím také v ětší finan ční 
nezávislost a sob ěsta čnost.“ (s.8).  Vymezuje pojmy jako je 
sociální podnik nebo sociální firma. Literatura v četn ě 
cizojazy čné, ze které vychází, je relevantní. Významnou část 
textu je v ěnovaná financování a samofinancování organizací 
občanského sektoru, stejn ě jako možnostem vykonávání 
ekonomických aktivit. 
 
V empirické části práce si autorka stanoví hlavní cíl: ov ěřit 
v praxi, zda jsou české nestátní neziskové organizace 
subjekty, které napl ňují principy sociálního podnikání a 
charakterizovat specifické rysy českých nestátních neziskových 
organizací, které se staly úsp ěšným sociálním podnikem. 
Principy sociálního podniku, podle kterých organiza ce 
posuzuje, vychází z definice expertní skupiny NESEA  („za 
úsp ěšný sociální podnik je považován takový podnik, kte rý jde 
cestou napl ňování princip ů vypracovaných expertní skupinou 
NESEA a je schopen samofinancování svých aktivit v rozsahu 70-
100%.“). 
 
Metody zkoumání byly analýza dokument ů a rozhovory. Petra 
Pašková řádně zd ůvod ňuje výzkumný vzorek a uvádí díl čí 
výsledky šet ření u vybraných organizací (Fokus Praha, o.s. – 
Zahrada; Nový Prostor, o.s. „street paper“; SANANIM  o. s. - 
sociální firma Café Therapy; Portus Praha o. s. – P racovní 
centrum Slapy). V záv ěru konstatuje, jak se jí poda řilo splnit 
cíle v četn ě uvedení bariér úsp ěšnosti sociálního podniku. 
Jednotlivé organizace porovnává a zamýšlí se nad d ůvody 
úsp ěchu či neúsp ěchu. Kapitola 3.5 obsahuje záv ěre čná 
doporu čení. 
 
 



Diplomová práce má velmi dobrou formula ční a gramatická úrove ň 
i grafickou úpravu. 
 
Práci doporu čuji k obhajob ě a navrhuji hodnocení známkou 
výborn ě. 
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