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Studentka si vybrala relativně náročné téma na pomezí sociálních věd, ekonomie a managementu. 

Byla inspirována diskusí o efektivitě vynaložených investic, které mají potenciální dopad i do oblasti 

sociální. Jedním  z oborů, kde se hodnocení investic implicitně předpokládá, je sociální ekonomika. 

Studentka využila zkušeností ze svého pobytu ve Velké Británii, kde měla možnost se s metodou SROI 

seznámit, a též s několika příklady jejího uplatnění v praxi.  

 

Zatímco v některých zemích EU se tato metoda ujala  jako jedna z evaluačních technik, v ČR bylo zatím 

učiněno několik pilotních pokusů. Proto si  autorka práce vytkla za cíl kriticky posoudit uplatnitelnost 

SROI v českém prostředí.  

 

Práce je logicky členěna, metodologické jádro práce rozumně zakotveno v širším kontextu sociální 

ekonomiky a sociálního podnikání.  Studentka prokazuje jejich slušnou znalost a chápe spojení 

s veřejným zadáváním, kdy zřetelně  vyvstává otázka efektivity vynaložených prostředků.  Studentka 

zvolila vhodnou literaturu, vyhledala relevantní internetové zdroje a zdárně zvládla i nelehký úkol 

prezentovat technické údaje procesu SROI  srozumitelně a za použití výrazných grafických prvků. 

 

Přidaná hodnota bcp je obsažena především ve 4. kapitole, která se snaží kriticky pojmenovat a stanovit 

jak pozitivní, tak i rizikové rysy metody SROI . Správně nabádá k opatrnosti při případném paušálním 

doporučování této metodiky a vyjmenovává úskalí, se kterými mohou zpracovatelé počítat. 

 

Práce je psaná kultivovaně, technická podstata doplněna o grafické prvky. Je zvládnut akademický styl 

odkazů i citací.   

 

Studentka se věnovala zpracování tématiky důkladně, kromě pravidelných konzultací se zúčastnila i 

několika konferencí a seminářů, které se širokými kontexty sociální ekonomiky zabývají.    

  

Práci doporučuj k obhajobě.  

Zdůvodnění, závěr: 

Práce představuje  na úrovni bakalářského studia neobvyklý a zdařilý pokus vyrovnat se s náročnou 

tématikou interdisciplinárního charakteru. Studentka navíc prokázala schopnost orientovat se 

v mezinárodním prostředí a pracovat s anglickými texty. Práce obsahuje i kapitolu, v níž je doložena 

schopnost autorky kriticky hodnotit možnosti pojednávané metody.    

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

Jaký konkrétní příklad praktického využití SROI byste uvedla, kdybyste měla tuto metodu někomu 

doporučit?   

 

Navrhované hodnocení: A-výtečně 
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