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Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru 1

Téma je vhodné. Autorka provedla analýzu občanských sdružení působících v sociální oblasti v ČR. Tématem 
občanského sdružení jako sociálního podniku tato diplomová práce upozorňuje na skutečnost, že část
občanských sdružení působících v sociální oblasti je často zmiňována nejen jako součást organizací občanského 
sektoru, ale také jako oblast sociálního podnikání.

Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 1
Literatura česká i zahraniční je relevantní (Defourny, Skovajsa, Deverová). Empirická část práce vychází z dat 
získaných z Registru poskytovatelů sociálních služeb.

Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 2

Cílem autorky bylo analyzovat služby poskytované občanskými sdruženími v sociální oblasti, zmapovat spektrum 
poskytovaných služeb, popsat a diskutovat pozici občanských sdružení jako sociálních podniků v sociální oblasti.

Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 2
Výzkumné otázky:
· Jak velkou část poskytovatelů sociálních služeb tvoří občanská sdružení?
· Jaké typy služeb poskytují občanská sdružení v sociální oblasti?
· Převládá určitý typ služeb poskytovaných občanskými sdruženími v sociální oblasti?

Splnění vytčeného cíle 1

Cíl byl splněn.

Vhodnost zvolených metod a jejich použití 1

Jako použité metody jsou uvedeny: kvantitativní výzkum vycházející z údajů Registru poskytovatelů sociálních 
služeb – metoda kvantitativní sekundární analýzy. Konkrétní postup je uveden na ss. 26-28. 
Autorka vyšla z 5522 sociálních služeb registrovaných k 27. 4. 2013.

Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 3
Částečně jsou zmíněny vazby mezi koncepcí občanského sektoru a sociální ekonomikou.

Kvalita vlastních závěrů 3
Kvalita vlastních závěrů je odpovídající možnostem dostupných dokumentů. Janotová konstatuje, že u organizací 
občanského sektoru, stejně jako u sociálních podniků, je vedle advokační funkce zmiňována funkce servisní, kdy 
se poskytování služeb zaměřuje především na znevýhodněné skupiny občanů, jako např. na seniory. Právě oblast 
sociálních služeb je zmiňována jako oblast, kde je možné předpokládat významný rozvoj sociálních podniků.
Toto tvrzení by bylo vhodné podpořit vazbou na teorii sociálního podnikání.

Práce s literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů 3
Do s. 25 je text popisný.

Formulační a gramatická úroveň 2
Standardní.

Grafická úprava 1
Práce obsahuje značný počet přehledných tabulek a grafů, z velké části vlastní výpočty.
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Celková známka před obhajobou: 

Velmi dobře.

Témata a připomínky pro obhajobu, průběh obhajoby:

„Existencí cenové regulace se zvýrazňuje nutnost vícezdrojového financování v oblasti sociálních služeb. Ačkoliv 
jsou úhrady za sociální služby cenově regulované a některé sociální služby jsou dokonce poskytovány zdarma, 
nezdá se, že by toto bylo rozhodujícím motivem pro občanská sdružení působící v sociální oblasti.“
– Rozhodujícím motivem pro co? Sociální podniky sledují finanční zisk jako vlastní příjem. Pokud tomu tak u nás 
není, jaké motivy pro sociální podnikání jsou dle vlastního výzkumu autorky důležité?

V Praze dne 12. 8. 2013

……………………………………………….
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