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Zvolené téma sociálního podnikání je jistě aktuální a má perspektivu v dalším rozvoji 

sociálních služeb. Autor se ve své práci opírá o vlastní zkušenost zaměstnance Green Doors z. 

ú., na pozici vedoucího projektu tréninkové kavárny.  Svou pozornost ale zaměřil na řízení 

sociálního podniku Mlsná kavka, který je dalším projektem Green Doors. 

Výzkumným cílem práce bylo zmapovat zkušenosti s provozem zavedených sociálních 

podniků, porovnat je se situací v Kavce a inspirovat se při tvorbě její optimální organizační 

struktury. 

Dalším cílem bylo navrhnout obecnější model organizační struktury sociálního podniku 

podnikajícího v oblasti gastronomie, který by mohl sloužit jako vzor nebo inspirace pro 

podobná zařízení. 

 V teoretické části autor vymezuje kontext sociálního podnikání v rámci různých struktur a 

sektorů národního hospodářství. Dále vymezuje pojem sociálního podnikání a podává přehled 

jeho různých forem v kontextu právně-institucionálního přístupu a možných organizačních 

struktur s ohledem na zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. V závěru teoretické 

části popisu aktuální stav sociálního podniku v rámci Green Doors. 

Praktická část sleduje dva základní cíle: 1. Zmapovat zkušenosti se sociálním podnikáním 

v různých neziskových organizacích s gastronomickým provozem v ČR a zobecnit tyto 

zkušenosti do modelu Optimální organizační struktury, 2. Řešit konkrétní situaci Mlsné 

kavky. Tomu odpovídá i metoda kombinující sběr dat prostřednictvím polostrukturovaných  

rozhovorů a diskuse formou Focus group, která sloužila jako metoda řešení problému. 

Vlastním přínosem autora je analýza výstupů a formulace návrhu řešení. Praktická část byla 

ovlivněna vývojem reálií okolo Kavky, což způsobilo zejména její dilataci v čase. 

Práce nemá experimentální charakter. Teoretická část přináší ucelený přehled reálií spojených 

se sociálním podnikáním, praktická část, kromě konkrétního řešení Mlsné kavky, může 

sloužit jako zobecněná zkušenost a cenná inspirace pro sociální podniky podobného 

charakteru. 

Při obhajobě se doporučuji zaměřit zejména na to, jaký je konkrétní dopad práce na proměnu 

Mlsné kavky, jak vypadá její situace dnes a jak vidí autor výhled do budoucnosti. 

Mám za to, že práce je kvalitní a odpovídá nárokům i po formální stránce. V průběhu 

zpracování pracoval autor samostatně, na připomínky reagoval vstřícně. Doporučuji proto 

práci k přijetí a navrhuji klasifikaci velmi dobře. 
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