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Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru 1-2

Téma diplomové práce (97 stran, 2 přílohy) je relevantní vzhledem ke studovanému oboru. Je zdůvodněno 

v první části práce, kdy studentka seznamuje s přístupy ke třetímu sektoru a tím, že sociálními podniky v Evropě 

jsou často organizace občanského sektoru. Téma udržitelnosti sociálních podniků není v dosavadní české 

literatuře o sociálním podnikání zpracováno a ani výzkumy se zatím na oblast udržitelnosti sociálních podniků 

nezaměřily. U nás je to dáno i tím, že sociální podniky nemají jednotnou právní formu a neexistuje žádný 

povinný registr. V rámci výzkumu byla zkoumána schopnost integračních sociálních podniků fungovat i po 

skončení finanční podpory z OPLZZ, dále se výzkum věnuje otázce dalších možností podpory sociálních podniků.

Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce 2

Obsah teoretického/konceptuálního rámce je relevantní vzhledem k tématu práce, i když by mohl být precizněji 
formulován. Udržitelnost sociálních podniků zkoumá studentka z ekonomického pohledu a vychází z teorie 
selhání trhu a státu, podle níž se právě organizace občanského sektoru angažují v těch oblastech, v nichž trh a 
stát z různých důvodů nefungují v dostatečném rozsahu či kvalitě, případně nefungují vůbec. Využívá zahraniční 
literaturu, ale nepřistupuje kriticky. Uvádí již používanou metodu měření sociálního dopadu (social impact) (např. 
v rámci studie Modrého domečku). 
V rámci analýzy se zaměřuje  na 4 roviny udržitelnosti: 

provozní udr・・ žitelnost, 
finan・・ ční udržitelnost, 
bilan・・ ční udržitelnost, 
sociální udr・・ žitelnost (udržitelnost sociálních dopadů). 

Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz 1

Cíl je zdůvodněn v souvislosti se seznámením s textem Výzvy č. 30 OPLZZ „Sociální ekonomika“, která byla 

vyhlášena MPSV v roce 2009 a ukončena v roce 2013. Jana Šímová formuluje cíl výzkumu:  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 odpovídají konceptuálnímu rámci a cílům práce:  Jaká je udržitelnost podpořených sociálních 
podniků po ukončení financování z OPLZZ? Existuje ještě sociální podnik? Omezil (případně rozšířil) sociální 
podnik svůj provoz? Změnil se po ukončení projektu počet zaměstnanců z cílové skupiny? Je podnik finančně 
soběstačný nebo potřebuje další podporu? Má sociální podnik dostatečné znalosti a dovednosti v oblasti řízení, 
obchodního plánování a marketingu? 
Jaké jsou další (předpokládané) možnosti podpory sociálního podnikání v ČR? 

Metody získávání a analýzy dat a jejich použití 1-2

Pro svůj výzkum autorka zvolila kvalitativní výzkumný design.
Pro zodpovězení první výzkumné otázky provedla dotazníkové šetření mezi sociálními podniky a následné studie 
dvou vybraných podniků. Na základě jejich analýzy zvolila dva sociální podniky, které zkoumala detailněji. Data 
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pro studie sociálních podniků získávala analýzou dokumentů (výroční zprávy, projektové žádosti, zakládací 
listiny), informací z webových stránek, rozhovory a emailovou komunikací se zástupci sociálních podniků. 
Na druhou otázku (o možnostech další podpory sociálních podniků) hledala odpověď pomocí analýzy dostupných 
dokumentů (webové stránky, usnesení Vlády ČR, dokumenty ministerstev, grantové kalendáře).
Limity výzkumu a jeho etické aspekty dostatečně diskutovány.

Kvalita závěrů práce 1

Byly zodpovězeny výzkumné otázky práce. Výsledky ukázaly, že všechny zkoumané sociální podniky fungují i po 
skončení finanční podpory z OPLZZ a jediná další podpora, kterou v současné době využívají, jsou příspěvky od 
Úřadu práce. Mnohem více než jednorázovou a nepříliš jistou podporu ve formě grantů, stojí podniky o podporu 
formou úlev na daních a odvodech za zaměstnance, rozšíření příspěvku Úřadu práce na další cílové skupiny a 
zvýhodnění ve veřejných zakázkách. Tyto způsoby podpory jsou pro dlouhodobou udržitelnost sociálních podniků 
mnohem přínosnější než žádání o granty. Jan Šímová zjistila, že znalost specifik práce s cílovou skupinou a jejich 
potřeb je zásadní pro dobré fungování podniku.

Práce se zdroji 1

V práci je dodržen jednotný standard odkazů na literaturu a prameny. V textu byly použity zdroje uvedené na 
seznamu použité literatury a pramenů.
Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 2

Práce je vhodně strukturovaná, někdy jsou formace ne příliš výstižné a hlavní myšlenky nedostatečně 
zdůrazněny. Úvodem není formulován cíl práce a metody.

Celková známka před obhajobou: 2

Otázka k obhajobě:

Jaké jsou možné zdroje financování sociálních podniků v ČR?

Celkové vyjádření vedoucího práce:

Diplomovou práci Bc. Jany Šímové Udržitelnost sociálních podniků podpořených v rámci Výzvy č. 30 globálního 

grantu OPLZZ Sociální ekonomika doporučuji k obhajobě.

V Praze dne 3. 6. 2015

……………………………………………….

Podpis vedoucího práce
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