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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

 

Název diplomové práce: Integrační sociální podnik jako nástroj aktivní politiky 

zaměstnanosti 

 

Autorka práce:  Bc. Zuzana Dudáková 

 

Jestliže se nezaměstnanost a sociální vyloučení staly průvodními jevy 

postmoderních společností, pak je sociální podnikání jedním z možných způsobů, jak na 

tyto jevy reagovat. Společenským zájmem pak je jasně definovat pojmy a nastavit 

podmínky, v rámci kterých by se bylo možné věnovat sociálnímu podnikání a skrze tuto 

činnost pak umísťovat nebo vracet na trh práce jedince, kteří by jinak museli čelit 

absolutní závislosti na sociálním systému, bídě a sociální exkluzi. Z této perspektivy je 

možné považovat zvolené téma diplomové práce za vysoce aktuální a také vysoce 

společensky prospěšné. 

     

Další silnou stránkou práce je také metodologie, kterou její autorka Bc. Zuzana 

Dudáková, zvolila. Autorčiným cílem bylo ověřit validitu dříve navržených ukazatelů, 

s jejichž pomocí by měly být definovány integrační sociální podniky. Pro naplnění tohoto 

cíle rozdělila práci tradičním způsobem. V teoretické části nejdříve odhaluje kořeny 

sociální ekonomiky jak v zahraničí, tak v ČR. Následně představuje legislativně finanční 

podmínky, ve kterých v současné době subjekty sociální ekonomiky provozují svoji 

činnost. Závěrečné dvě podkapitoly teoretické části jsou věnovány představení 

integračního sociálního podniku typu WISE a indikátorům sociálních podniků 

používaných v zahraničí. Závěrečnou podkapitolu doplňuje popis vzniku sady domácích 

ukazatelů, včetně popisu průběhu jejich pilotního ověřování. 

 

V empirické části diplomantka prezentuje zjištění, ke kterým došla na základě 

provedeného kvalitativního výzkumu. Pro sběr dat zvolila kombinaci obsahové analýzy 

vybraných dokumentů a polo strukturovaných rozhovorů, které vedla se zástupci šesti 

integračních sociálních firem. Z důvodu velmi konkrétního využití výsledků výzkumu se 

diplomantka nevěnuje hluboké interpretaci dat (str. 62 – 76). Svůj zájem směřuje 

k prezentaci týmového výstupu (Fraňková, Dudáková, Francová), kterým je soubor 

indikátorů, jež by svým způsobem provozu měl naplňovat integrační sociální podnik. 

Tabulka má jednotnou strukturu, kterou ve vybraných oblastech tvoří formulace 

indikátoru, popis jeho definice/důkazu a komentář. Indikátory jsou definovány na obecné 

rovině, dále pak v oblastech sociální, ekonomické, environmentální a místní prospěšnosti. 

Indikátory jsou částečně procesního charakteru, část z nich lze měřit na výstupu. 

Z návrhů ukazatelů je patrné, jak obtížné je indikovat sociální realitu, zvláště pak 

v oblasti legislativně nezakotvené a tudíž tak závislé na politické podpoře. Návrh je 

možné přijmout jako dostatečný základ pro plánované pilotní ověřování ve čtyřech 

sociálních podnicích. Na druhou stranu je zřejmé, že se jedná, a bude jednat, jen o 

nástroj, jehož funkčnost bude nutné pravidelně testovat a na základě výsledků testů jej 

také následně modifikovat. 
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Napětí mezi tím, co je dosažitelnou výzvou sociálního podnikání v ČR ve 

stávajících podmínkách a co již nedosažitelným snem tak zůstává stále aktuální otázkou. 

 

Závěrem hodnocení bych chtěl ocenit Bc. Zuzanu Dudákovou za trpělivost a úsilí, 

které vynaložila na dokončení diplomové práce. Autorka se při psaní práce obdivuhodně 

dokázala vyrovnat jak s tematickými, tak osobními překážkami. Finální podoba 

diplomové práce pak dokládá, že diplomantka patří k úzké skupině odborníků na sociální 

podnikání v ČR, kteří mají vedle teoretické průpravy také přímou zkušenost 

s manažerskou prací.   

      

Otázka k obhajobě diplomové práce: 

 

a) Některé formulace indikátorů na stranách 76 – 81 svádějí při posuzování míry jejich 

naplnění k formálnosti (0a3, 0b2, 1a2, 3d1). Můžete zdůvodnit jejich výběr? 

Dokážete aspoň u jednoho z těchto ukazatelů určit jiný, který by indikoval existenci 

žádoucího stavu v organizaci? 

 

Prohlašuji, že diplomová práce, Integrační sociální podnik jako nástroj aktivní politiky 

zaměstnanosti, splňuje nezbytné požadavky a klasifikuji ji stupněm výborně. 

 

V Praze 27. ledna 2014 

 

Hodnocení zpracoval: Mgr. Petr Vrzáček 


