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Kriteria hodnocení: Hodnocení (1 – 4): 

Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  
Je téma relevantní vzhledem k oboru? Je dobře zdůvodněno? 
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Stručné slovní hodnocení: 
Téma udržitelnosti SP je relevantní k problematice občanského sektoru. Jak uvádí autorka: Stále přibývají oblasti 
služeb, které nejsou řešeny veřejným sektorem, ale nejsou ani dostatečně atraktivní pro trh. A právě zde vzniká 
prostor pro subjekty, které stojí mimo stát i trh a tvoří tzv. třetí sektor, někdy označovaný také jako sektor 
občanský. 

Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce 
Nakolik je obsah rámce relevantní vzhledem k tématu práce? Do jaké míry byla studovaná 
literatura představena přehledně a kriticky? Byla použita zahraniční literatura? 
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Stručné slovní hodnocení: 
Obsah práce je odpovídající. Obsahuje analýzu teoretických zdrojů vztahujících se ke zkoumané problematice. 
Doporučuji více provázat jednotlivé části práce tak, aby na sebe navazovaly. 

Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz  
Jsou dostatečně konkrétní a jasné? Odpovídají tématu práce a jejímu 
teoretickému/konceptuálnímu rámci? 
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Stručné slovní hodnocení: 
Cílem práce bylo zjistit, jaká je schopnost sociálních podniků podpořených rámci Výzvy č. 30 OPLZZ „Sociální 
ekonomika“ udržet svou činnost i po skončení této finanční podpory. Dále si výzkum klade za cíl zmapovat další 
možnosti podpory sociálního podnikání v ČR. Výzkumné otázky byly dobře formulovány vzhledem k vymezeným 
cílům práce i teoretickému rámci. 

Metody získávání a analýzy dat a jejich použití 
Je vhodně zvolen, zdůvodněn a v průběhu výzkumu realizován design výzkumu/výzkumný 
rámec? Jsou využité techniky sběru dat, vzorek a metody analýzy dat dobře popsány, 
zdůvodněny a realizovány v rámci výzkumu vzhledem k výzkumným otázkám? Jsou 
diskutovány limity výzkumu a jeho etické aspekty? 
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Stručné slovní hodnocení: 
Autorka zvolila kombinaci kvalitativních výzkumných metod, které zahrnovaly dotazníkové šetření, případové 
studie dvou SP a analýzu dokumentů. Popsaný postup výzkumu není příliš přehledný. 

Kvalita závěrů práce 
Byly naplněny praktické nebo teoretické cíle a zodpovězeny výzkumné otázky práce? Jak 
byla formulována praktická doporučení, pokud byla cílem práce? 
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Stručné slovní hodnocení: 
Cíle práce byly naplněny. Autorka v závěru uvádí shrnutí svého výzkumu, ve kterém doporučuje legislativní 
ukotvení sociálních podniků a nastavení provázaného systému jejich podpory. Nepracuje s jinými možnostmi 
např. s formou vícezdrojového financování. 

Práce se zdroji 
Je v práci dodržen jednotný standard odkazů na literaturu a prameny? Byly v práci použity 
zdroje uvedené na seznamu použité literatury a pramenů? 
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Stručné slovní hodnocení: 
Práce se zdroji odpovídá standardům používaným na FHS UK. 

Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 
Je práce vhodně strukturovaná? Odpovídá formulační i gramatická úroveň magisterské 
práci? 
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Stručné slovní hodnocení: 
Strukturu práce by obohatilo větší provázání jednotlivých kapitol. Práce obsahuje určité formální nedostatky.  

 
Celková známka před obhajobou: 2 

pozn.: Lze udělovat známky od 1 do 4. V případě, že bude jedna část práce hodnocena známkou 4, je třeba práci 
nedoporučit k obhajobě. 

 

 

 

Otázky k obhajobě: 

(Je nutno vyplnit, aby se student mohl připravit na obhajobu; počet témat a připomínek upravte podle Vaší 
potřeby.) 
 

V práci je uvedeno: V dalších fázích vývoje sociálního podniku je pak třeba reagovat na jeho potřeby a to ideálně 

nabídkou vhodných finančních nástrojů. I tento způsob podpory u nás sociálním podnikům chybí a zatím 

neexistuje nabídka žádných finančních nástrojů vhodných pro sociální podnikatele. Které nástroje byste 

doporučila? 

 

Celkové vyjádření/komentář oponenta práce: 

(Není povinné.) 

Autorka v rámci diplomové práce zmapovala současný stav v oblasti udržitelnosti 

zkoumaných sociálních podniků, navrhla některá opatření ke zlepšení tohoto stavu. Práce 

odpovídá zadání, doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

V Praze dne  

………………………………………………. 

Podpis oponenta práce.  

 

 


