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Kriteria hodnocení: Hodnocení:

Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru 1
Stručné slovní hodnocení:
Téma je vhodné a aktuální.

Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 2
Stručné slovní hodnocení:
Výběr teoretické literatury je trochu užší vzhledem k obsahu DP.

Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 3
Stručné slovní hodnocení:
Výzkumná otázka je jasně definována na základě předem dané definice sociálních podniků. Chybí 
však jakákoli teorie propojující téma sociálních podniků s tématem občanského 
sektoru/společnosti, ačkoli zvolené téma samotné diplomky se k takovému propojení přímo nabízí.
Teorie vzájemné závislostí je pouze uvedená, nesouvisí však tolik s výzkumem.
Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 2

Stručné slovní hodnocení:
Výzkumná otázka se tyká komparace mezi už existující definici soc. podniků a její aplikace na 
české soc. podniky.
Splnění vytčeného cíle 1

Stručné slovní hodnocení:
Cil práce byl splněn.
Vhodnost zvolených metod a jejich použití 1

Stručné slovní hodnocení:
Metody byly zvolené velmi dobře, jejích použití ve výzkumu je výborné.
Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 2

Stručné slovní hodnocení:
Práce je praktický zaměřená, konkrétní doporučení však chybí.
Kvalita vlastních závěrů 2

Stručné slovní hodnocení:
Vlastní závěr je solidní, mohl být víc ambiciózní.
Práce s literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů 1

Stručné slovní hodnocení:
Autora cituje správně a v souladu se standardem.
Formulační a gramatická úroveň

Stručné slovní hodnocení:

Grafická úprava 1

Stručné slovní hodnocení:

Celková známka před obhajobou: 1-2

pozn.: Lze udělovat známky od 1 do 4. Vpřípadně, že  bude jedna část práce hodnocena známkou 4, je třeba 
práci nedoporučit kobhajobě.
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Témata a připomínky pro obhajobu, průběh obhajoby:

(Je nutno vyplnit, aby se student mohl připravit na obhajobu; počet témat a připomínek upravte podle Vaší 
potřeby.)
Předložená DP je povedená, autorka pevně sleduje definovanou výzkumnou otázku s použitím 
povedeného výzkumu. Výzkum provedeny v práci je solidní, ale relativně málo ambiciózní. Proto zde 
uvádím několik drobných poznámek/požadavků na vysvětlení.

- V anglickém abstraktu se vyskytuje chyba („earned incoma school of thought”)
- Str. 8: Podkapitola 2.2.2. se jmenuje podle jednoho autora, tam se uvádí též skutečnost, že 

odpřednášel na FHS UK. Taková informace, dle mého názoru, patří do poznámky pod čarou, 

nikoli nemůže fungovat jako samostatná kapitola.

- Str. 25: Prosím o vysvětlení: „Naproti tomu uvádí tři klíčové znaky, které odlišují OOS a 

sociální podniky – určení cílů organizace (sociální podniky mají oproti OOS jasně stanovený 

cíl, který se týká poskytování služeb pro členy nebo komunitu),“

- Str. 33: Je možné, že na základě zvolených kritérií vyšlo pouze 8 podniku? Pokud ne, tak na 

základě čeho si autorka vybrala pouze těchto 8 podniku?

- Vazbu na OS autorka předpokládá, zmiňuje se o teorii vzájemné závislostí, kterou pokládá

za potvrzenou výzkumem, ale nemá to příliš propracované. Mohla to zpracovat lepe, téma 

se k tomu přímo nabízí.

Cítí-li vedoucí práce či oponent potřebu vyjádřit se k práci či k průběhu obhajoby podrobněji, nechť 

tak prosím učiní zde (příp. na přiloženém archu).

V Praze dne 3.9.2013

……………………………………………….
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