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Oponentský posudek diplomové práce 

 

Název diplomové práce: Návrh optimální organizační struktury sociálního 

podniku 

Autor práce:   Bc. Jan Socha 

 

 

Cílem práce, definovaným v jejím projektu, je: „ Navržení organizační struktury 

sociálního podniku a její aplikace na projekt Mlsné kavky.“  Přičemž Mlsná kavka je 

název sociální firmy a zároveň tréninkové restaurace. Metodologicky je plnění cíle 

postaveno na rozhovorech, které diplomant vedl jak se zástupci organizace Green Doors, 

coby spoluvlastníky restaurace, tak zástupci organizací, které také provozují sociální 

firmu zabývající se poskytováním pohostinských nebo kavárenských služeb. Projekt 

diplomové práce je datován lednem 2011. 

 

Autor, Bc. Jan Socha, diplomovou prací navazuje na obsah své manažerské praxe a do 

značné míry vychází z jejího zaměření. Diplomovou práci strukturuje obvyklým 

způsobem. V teoretické části se věnuje čtyřem tématům a trochu překvapivě do teoretické 

části také zařazuje představení organizace Green Doors, které tvoří pátou kapitolu (str. 31 

– 35). Při strukturaci teoretické části postupuje od obecného stanovení „prostoru, který je 

sociálnímu podnikání určen v národním hospodářství.“(str. 5), aby se dále věnoval tématu 

sociálního podnikání a zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Čtvrtá kapitola 

teoretické části nese název Organizační struktura a obsahuje témata, jakými jsou – typy 

organizačních struktur, organizační architektura, role manažera, řízení lidských zdrojů a 

organizační kultura. Z popisu témat je zřejmé, že diplomant zvolil velmi široký tematický 

záběr, který logicky vedl k rozmělnění obsahu. Nelze mu vytknout, že by vybraná témata 

nebyla relevantní k předmětu jeho zájmu, problematickým je ne příliš hluboké uchopení 

zpracovávaných témat. Diplomant se ve výběru zdrojů omezil na knihy, v některých 

případech až skoro učebnicového charakteru, je škoda, že více nevyužil i jiné zdroje, 

především pak odborné články a diplomové práce, které byly na téma sociálního 

podnikání na katedře Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizací 

v minulosti zpracovány. 

 

V praktické části nejdříve dochází k posunu cíle (str. 36). Diplomant upouští od aplikační 

fáze a stanovuje dva nové cíle (str. 36): „1) Navrhnout optimální organizační strukturu 

sociálního podniku; 2) Navrhnout optimální organizační strukturu projektu Mlsná 

kavka“. Důvod, proč i v této fázi mluví o projektu, není z textu práce zřejmý. Hlavní cíle 

operacionalizuje pomocí čtyř dílčích cílů, jejichž naplnění má být dosaženo hledáním 

odpovědí na šest výzkumných otázek. Z formulací otázek je zřejmé, že autor věří, že 

k optimální organizační struktuře je možné dojít na základě vedení rozhovorů s vhodně 

vybranými respondenty a při následném rozhodování uvnitř vhodně sestavené ohniskové 

skupiny. 

 

Rozhovory se zástupci organizací, které se na různých místech ČR věnují sociálnímu 

podnikání v obdobné činnosti, slouží především ke zmapování klíčových aktérů a jejich 

aktivit. Autor práce neuvádí na základě jakých kritérií organizace a respondenty vybíral. 
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Z tohoto důvodu je těžké stanovit relevanci závěrů, které z rozhovorů vyvozuje. Čtenář si 

klade otázku, proč má být organizační struktura inspirována praxí organizace, která se 

sice sociálnímu podnikání věnuje, ale jen obtížně dosahuje kladného hospodářského 

výsledku? V závěru osmé kapitoly (str. 68) chybí shrnutí, které by shrnovalo závěry 

využitelné pro sestavování organizační struktury Mlsné kavky. 

 

Stěžejní částí jsou pak výstupy ohniskové skupiny, kterou tvořili vedoucí zaměstnanci 

Green Doors. Z obsahu deváté kapitoly je obtížné identifikovat výstupy, na kterých se 

účastníci ohniskové skupiny shodli. Např. pokud je jejím výstupem konstatování, že 

nastavení spolumajitelství v poměru 50:50 je nešťastným rozhodnutím (str. 69), pak je na 

místě otázka, proč účastníci ohniskové skupiny nedoporučili změnu tohoto poměru? 

Autor sice připouští hypotetickou možnost takovéto změny (str. 70), na druhou stranu  

však také navrhuje optimální organizační strukturu restaurace Mlsná kavka (str. 73). 

V této struktuře zřizuje pozici provozního manažera, který řídí číšníky, kuchaře a 

šéfkuchaře, zároveň však zcela vypouští pozici majitele, jehož zájmy v navržené 

organizační struktuře nereprezentuje vůbec nikdo. Zájmy organizace Green Doors 

zastupuje jednak Rada a také pracovní konzultant tak, že koordinují činnost provozního 

manažera. Na straně 73 diplomant zachycuje stanovisko Filipa Kavky Smiggelse, za 

kterého vyplývá, že spolumajitel považuje návrh za funkční, a rád se vzdá svých 

kompetencí a přivítá možnost působení v nových rolích. Tomuto konstatování lze jen 

stěží uvěřit. Pokud by totiž pan Smiggels nechtěl uplatňovat svůj vliv na provoz 

restaurace, neměla by organizace Green Doors s jejím chodem žádný problém, protože by 

jen obtížně docházelo k nějakým konfliktům. Konflikt je důsledkem snahy dosáhnout 

zisku, tedy podnikat. Tento zájem má v nastalé situace především spolumajitel restaurace, 

neboť ten do jejího vzniku investoval své soukromé úspory. 

 

I přes uvedené připomínky jsem přesvědčen, že má diplomová práce svá pozitiva 

především v tom, jak plasticky zachycuje napětí, které s sebou sociální podnikání nese. 

Její obsah se tak stává instruktáží pro každého jedince, který se rozhodne v tomto 

společensky prospěšném oboru aktivně angažovat. Práce je také napsána čtivě a 

nevykazuje zásadní formální nedostatky.  

 

Úkol k obhajobě diplomové práce: 

1) Definujte slovo projekt a na základě definice rozhodněte, zda je restauraci Mlsná 

kavka možné za projekt, v této fázi jejího vývoje, ještě považovat. 

2) Zdůvodněte, proč jste upustil od původně plánované aplikace změny organizační 

struktury. 

3) Navrhněte organizační strukturu Mlsné kavky, ve které by byly reprezentovány 

zájmy obou spolumajitelů. 

 

Prohlašuji, že diplomová práce, Návrh optimální organizační struktury sociálního 

podniku, splňuje nezbytné požadavky kladené na diplomovou práci a klasifikuji ji 

stupněm dobře. 

 

V Praze 9. června 2015 

Hodnocení zpracoval: Mgr. Petr Vrzáček 


