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Autorka posuzované práce si klade za cíl identifikovat dobré praxe nestátních neziskových
organizací při zakládání sociálních firem a v této souvislosti i shrnout informace o sociálním
podnikání NNO. Vzhledem k tomu, že jde o problematiku vysoce společensky zásadní a – na
rozdíl od většiny zemí Evropské unie – v České republice stále velmi opomíjenou, lze záměr
autorky vyzdvihnout.
V první polovině teoretické části práce autorka popisuje oblasti sociální ekonomiky, její
specifika včetně právních aspektů a s využitím řady zdrojů definuje sociální podnik. V textu
dále představuje zkušenosti se sociálním podnikáním u nás i v zahraničí a zabývá se
rozborem vhodnosti právních forem nestátních neziskových organizací pro sociální
podnikání. Ve druhé půli teoretické části jsou v podobě podnikatelského plánu a
strategického plánování představeny možnosti eliminace neúspěchu sociálních firem ve fázi
jejich zakládání.
V úvodu empirické části se autorka zabývá přípravou výzkumu, důvody volby postupu
výzkumu a především formuluje a zdůvodňuje výzkumnou otázku. Úvodní část přípravy
výzkumu je uzavírána určením základních zdrojů informací a stanovením metod
shromažďování dat.
Kapitola „Případové studie – dobrá praxe sociálních firem v ČR“ tvoří hlavní pilíř výzkumné
části práce. Jsou zde představeny vybrané subjekty, které byly předmětem výzkumu a v
návaznosti na to jsou detailně rozpracovány jednotlivé případové studie, které následují
stanovené výzkumné metody. Prezentovaná zjištění výzkumu jsou dále diskutována a v
závěru přehledně shrnuta.
Z hlediska zaměření na obsahové zvládnutí práce tvoří poslední kapitola její významnou
část, kapitola se soustředí na vyvození příkladů dobré praxe, které by mohly být významným
zdrojem informací pro NNO stojících před založením sociální firmy a jedná se tak o část
práce s čistě praktickým využitím. Z uvedeného vyplývá, že práce naplnila stanovené cíle i
samotný název práce.
V textu autorka uvádí i vlastní praktické zkušenosti s tématem práce vyplývající z
předchozích pracovních zkušeností v nestátní neziskové organizaci. Tato skutečnost se
myslím pozitivně promítla ve stylu zpracovaného textu nepostrádajícího jak pevné teoretické
základy, tak praktické zaměření.
Z hlediska formálních náležitostí autorka dodržela předepsané požadavky jak co do rozsahu,
tak i úpravy. Rozsah práce činí 110 stran textu s využitím více než 40 citací a více než 50
zdrojů. Text je výborně stylisticky propracován, což podtrhuje pečlivost, s níž byla práce
zpracovávána. V textu je jen několik překlepů. Na stranách 14 – 15, resp. 18 – 19 došlo
k opakování části textu.

V rámci obhajoby bych doporučoval věnovat pozornost a případně okomentovat následující
body:
1. V textu bych v některých pasážích přivítal kritické zhodnocení současného stavu jak po
stránce legislativní, tak správní a organizační. Například mi chybí posouzení informací
poskytnutých od pracovníka MPSV ČR Daniela Dárka k – dle mého názoru – nesmyslné
diskriminaci občanských sdružení a eliminaci těchto právních forem ze sféry sociální
ekonomiky zcela proti společenskému zájmu. Podobné zhodnocení by si vyžadoval i obsah
Výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPLZZ, která je popisována na
stranách 52 -59 a zdaleka není bez významných obsahových nedostatků.
2. Dále bych doporučil zhodnotit výhody a nevýhody zakládání sociálních firem jako
družstev (str. 48).
Celkové hodnocení:
Předložená diplomová práce se týká vysoce důležité tématiky. Je zpracována velmi
pečlivě, má jasnou a propracovanou strukturu. Splňuje veškerá formální pravidla.
Práci doporučuji k obhajobě a při zodpovězení výše uvedených bodů navrhuji stupeň
klasifikace výborně.
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