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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 
1. Vymezte vztah pojmů resocializace a sociální rehabilitace.
2. Jak hodnotíte změny v oblasti sociálního podnikání realizované v průběhu roku 2012 

z hlediska naplňování idejí sociálního podnikání a dosahování sociálně pedagogických 
cílů?

3. V jakých oblastech by mohlo sociální podnikání přispívat k řešení problémů dětí a 
dospívajících?

4. Jaká rizika považujete v oblasti sociálního podnikání za hodny zřetele?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Největším přínosem diplomové práce je přenesení aktuální problematiky sociálního 
podnikání na půdu sociální pedagogiky. Vzhledem k tomu, že jde o první takový pokus na 
katedře pedagogiky FFUK, je třeba ho v tomto směru ocenit a brát ho jako určité hledání 
optimální interpretační cesty. 

Dalším pozitivem bezesporu je, že autorka těží z vlastní praktické zkušenosti s projekty 
sociálního podnikání a snaží se o komplexní přístup k tématu. Práce je psána s oporou o 
adekvátní literaturu, byť jí není v této oblasti mnoho k dispozici. O to víc oceňuji 
samostatnost diplomantky a schopnost reflexe poměrně složitého sociálního jevu.

Za klíčovou z hlediska teoretického považuji kapitolu 2, která se zaměřuje na analýzu
sociálně pedagogické dimenze sociálního podnikání. Empirickým přínosem je kapitola 3, 
která prostřednictvím kasuistik dává autorce příležitost analyzovat sociální podnikání jako 
formu sociálně pedagogické práce. Poněkud matoucí zde však je nesymetrie mezi 
výzkumnou otázkou (s. 30), cílem (s. 29) a úkolem šetření (s. 58). Také po stránce 
zpracování materiálu má autorka co dohánět: Přehled kódů jako výsledku otevřeného 
kódování měl být součástí příloh práce, stejně tak transkripce vedených rozhovorů.

Poslední kapitola zprostředkovává zkušenost autorky s fungováním sociální firmy a ukazuje 
detailně způsob plánování jejího rozvoje ve vztahu k sociálně pedagogickým cílům. 
Porozumění je zde místy komplikováno střídáním ich formy a plurálu druhé osoby, prospělo 
by i explicitní formulování zacílení kapitoly. 

V Závěru bych čekala důkladnější shrnutí hlavních poznatků, které byly z bohatého materiálu 
vytěženy. 

Dílčí výhrady:
K cílům a jejich formulaci: v Úvodu práce (s. 8-9) jsou vyjádřeny dosti vágně (od: „..snažím 
se o...“ po: „...využít sociálně pedagogických metod k vytvoření pracovní perspektivy...“ ). 
Cíl formulovaný ohledně vlivu zaměstnání osob se zdravotním postižením na kvalitu jejich 
života bohužel zapadl zcela. 
Ojediněle se vyskytuje vyšinutí z vazby větné (např. s. 50/51). Formulační zdatnost autorky 
je však většinou na vyspělé úrovni.
K tvrzení na s. 26: ohrožení nelze chápat jako potřebu.

Doporučení k obhajobě: doporučuji
Navrhovaná klasifikace: velmi dobře
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