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Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru 1
Téma je vhodné. Autorka provedla analýzu občanských sdružení v Praze jako sociálních podniků. 

Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 2
Literatura k sociálnímu podnikání je relevantní (Defourny, Deverová), další teoretická literatura je obsažena 
částečně.

Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 1
Cílem autorky bylo zjistit, do jaké míry naplňují vybrané sociální podniky ekonomická a sociální hlediska metodiky 
EMES, která představuje charakteristiky pro „ideální sociální podnik“.
„Hlavním cílem práce je zjistit, jak občanská sdružení, která se samy identifikují jako sociální podnik, naplňují v 
praxi definiční znaky sociálního podniku dle metodiky EMES.“

Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 2
Výzkumná část analyzuje příklady vybraných sociálních podniků prostřednictvím metodiky EMES. Autorka 
provedla analýzu osmi vybraných sociálních podniků z Prahy na základě tří ekonomických a tří sociálních hledisek 
metodiky EMES. 

Výzkumná otázka byla: 
Do jaké míry naplňují vybraná občanská sdružení z Prahy, která provozují sociální podnik, sociální a ekonomická 
hlediska metodiky EMES? 

Splnění vytčeného cíle 1
Cíl byl splněn.

Vhodnost zvolených metod a jejich použití 2
Jako použité metody jsou uvedeny: kvalitativní analýza dostupných dokumentů (výročních zpráv) a rozhovory se 
zástupci sociálních podniků.

Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 3

Autorka konstatuje: „Analýza sociálních podniků také potvrdila teorii vzájemné závislosti nastíněnou v úvodu 
práce, která upozorňuje na skutečnost, že vztahy mezi organizovanou občanskou společností, trhem a státem 
nejsou pouze konkurenční, ale že se také vzájemně doplňují a může mezi nimi existovat vztah partnerství.“
Tento závěr je dosti obecný, navrhuji při obhajobě uvést v souvislosti s teorií sociálního podnikání.

Kvalita vlastních závěrů 2
Kvalita vlastních závěrů je odpovídající možnostem dostupných dokumentů.

Práce s literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů 2
Standardní.

Formulační a gramatická úroveň 2

Standardní.

Grafická úprava 2
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Standardní

Celková známka před obhajobou: 

Velmi dobře

Témata a připomínky pro obhajobu, průběh obhajoby:

Uveďte aktivity, které musí výzkumník provést před rozhodnutím použít metodu případové studie (konkretizujte 
to, prosím, na tématu Vaší diplomové práce).

V Praze dne 12. 8. 2013
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