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Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru             1

Téma diplomové práce (78 stran + 3 přílohy) je relevantní vzhledem ke studovanému oboru a je aktuální i 

v souvislosti s tématem sociálního podnikání. Autorka se rozhodla pro oblast sociálních inovací a sociálního 

impaktu (dopadu) na cílovou skupinu, které zkoumá v české sociální ekonomice. Vychází z předpokladu, že 

sociální inovace by měly představovat nové a lepší řešení sociálních problémů, mají několik podob (nové 

produkty, služby, pravidla, normy, nové formy organizací a jiné). Sociální inovaci Adela Piatková zkoumá ve 

spolku Czechitas, který byl založen v roce 2013 a v roce 2015 se stal jedním z vítězů Social Impact Award. 

Spolek má v rámci vedlejších aktivit soustavnou ekonomickou činnost -  seminářů a workshopy, na kterých 

vzdělávají ženy v různých oblastech.

Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce             2

Obsah teoretického/konceptuálního rámce je vhodný vzhledem k tématu práce. Autorka vychází ze zahraniční i 

domácí literatury, zejména z konceptu sociální inovace jako "nového přístupu k řešení sociálních potřeb" (TEPS), 

jako inovace, která je "sociální v účelu i prostředcích" (Young Foundation, Saman) nebo jako jakékoliv nového

řešení sociálního problému, které je účinnější, funkčnější a udržitelnější než stávající řešení a jehož přidáním

hodnota směřuje k zájmům společnosti jako celku. Sociální inovace mohou vznikat v jakémkoliv odvětví, často na 

pomezí mezi sektory - veřejným, občanským a tržním.

Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz              1 - 2

Autorka se rozhodla pro občanský sektor. Při zpracování DP chce lépe porozumět sociálním inovacím a sledovat 
jejich dopad na cílovou skupinu u vybrané OOS. 

Formuluje výzkumné otázky:
. Jak projekt naplňuje znaky sociálních inovací v kontextu českého sociálního podniku?
. Jak sociální podnikání ovlivňuje realizaci projektu?
. Jaké jsou dopady projektu na cílovou skupinu?

Metody získávání a analýzy dat a jejich použití           1

Jako výzkumná metoda byla zvolena případová studie. V rámci ní autorka získávala data z volně dostupných 

článků a dokumentů, z rozhovorů a dotazníků ze zaměstnanci zkoumané organizace a také data

z dotazníků s cílovou skupinou. Je zřejmá triangulace dat.

Vzorek vybrala jako příklad dobré praxe (spolek Czechitas), u kterého je možné vidět dopad. Zdůrazňuje, že je 

důležité zkoumat alternativní cesty řešení sociálních problémů a že považuje právě sociální podniky se sociální 

inovačními prvky za jednu z možných cest jejich řešení.

Kvalita závěrů práce            2

V závěru je konstatováno, že zjištěný sociální dopad na zainteresované aktéry byl rozdělen do kategorií, na které 

má daná sociální inovace největší vliv a podle nich Piatková dopad popisuje. Sociální inovace spolku Czechitas je 

uváděna na základě charakteristik, kterými jsou novost, adresování sociálních potřeb, zapojování a mobilizace 
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příjemců, transformace sociálních vztahů a zavedení do praxe.

Práce se zdroji                1

V práci je dodržen jednotný standard odkazů na literaturu a prameny. Byly použity zdroje uvedené na seznamu 

použité zahraniční a domácí literatury a pramenů. Kromě monografií a odborných článků jsou v práci použity i 

informace z webových stránek a dokumentů zveřejněných on-line.

Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava              1

Práce je vhodně strukturovaná, grafická úprava je velmi dobrá. 

Celková známka před obhajobou: 1

Otázka k obhajobě:

Jaké jsou výhody a nevýhody OOS, která má sociální podnik a pracuje s jednou cílovou skupinou (jako OOS i jako 

SP)?

Celkové vyjádření vedoucího práce:

Diplomovou práci Bc. Adely Piatkové Sociálne inovácie a ich dopad v prostredí českej sociálnej ekonomiky
doporučuji k obhajobě.

V Praze dne 19. 1. 2017
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