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

Diplomová práce se zabývá komercionalizací a komerčními aktivitami českých organizací občanského sektoru 
poskytující sociální služby v oblasti sociální rehabilitace. Jeho relevance vzhledem k oboru Studia občanského 
sektoru je zdůvodněno.
Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce 1-2

V první části jsou uvedeni zahraniční autoři vyjadřující se k marketingu a komerčním aktivitám OOS. Např. 
Weisbrod, který uvádí, že se jedná o proces, kdy se organizace občanského sektoru zaměřují spíše na zisk z 
komerčních činností nežli na získávání státních dotací a soukromých darů.
Studovaná literatura je představena přehledně.
Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz 2-3

Výzkumným cílem Antonína Galy bylo objasnit, do jaké míry jsou OOS poskytující sociální služby 
komercionalizované, tj. jaký je podíl organizací vykonávajících komerční činnost. Dále autora zajímalo, jak moc 
jsou dané organizace komercionalizované, tedy jaký podíl z příjmů tvoří příjmy z komerčních aktivit. Dalším cílem 
diplomové práce bylo určit, jaké jsou nejčastější formy komerčních činností OOS poskytujících sociální služby. A 
také, jaké faktory organizace vedly k tomu, že komerční aktivity začaly vykonávat. 
Cíle odpovídají úvodním kapitolám popisující vymezení marketingu a komerce, marketizace a komercionalizace.
Lze položit otázku, co znamená „jak moc“? V té souvislosti vůbec uvažovat, zda je lépe hovořit o 
komercionalizaci nebo o získávání vlastních příjmů. Protože zejména v oblasti sociálních služeb je nestandardní 
stanovování cen. Faktorů je více, např. sociální politika, důchodová situace klientů – zákazníků apod.
Metody získávání a analýzy dat a jejich použití 2

Pro zodpovězení daných otázek autor použil výzkumné metody kvantitativního výzkumu. Mezi dané organizace 
byl rozeslán dotazník, pomocí kterého Gala zjišťoval odpovědi na otázky s cílem znát odpověď na výzkumné 
otázky práce. Jednalo se o dotazníkové šetření (90 vyplněných dotazníků), byly zjišťovány podoby komerčních 
aktivit, míra komercionalizace a faktory vedoucí OOS k přijetí komerčních aktivit. 
Kvalita závěrů práce 3

Výsledkem šetření bylo zjištěno, že nadpoloviční většina zkoumaných organizací komerční činnost vykonává, 
nejčastější podobou komerční činnosti je prodej služeb a výrobků. Dále z výzkumu vyplynula nízká míra 
komercionalizace s potenciálem růstu do budoucna, nejčastějšími faktory k přijetí komerčních aktivit byly 
umístění klientů na pracovní trh a nejistota příjmů z dotací od státu, popř. EU. 
Jaké jiné komerční činnosti přicházejí v úvahu, kromě prodeje služeb a výrobků?
Co znamená „nízká kvalita“? Podle čeho je posuzována? Jakou vazbu má podíl komerčních aktivit a nejistota 
příjmů z dotací od státu v případě, že se jedná o poskytovatele sociální služby – v případě sociální rehabilitace 
jde o cca 300 subjektů.

Práce se zdroji 1

Standardní, odpovídá požadavkům kladeným na DP.

Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 2

V první části je popsána problematika komercionalizace, uveden přehled zkoumaných právnických osob a užité 
organizační teorie. V druhé metodologické části je představen design kvantitativního výzkumu a metodologické 
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náležitosti výzkumu. Třetí, empirická část se zabývá vyhodnocením výzkumu diplomové práce. Pokud jde o 
formulační úroveň, v textu jsou drobné chyby, neobratná souvětí a dle mého názoru nadbytečná slova (brilantně 
apod.).

Celková známka před obhajobou: 2

Otázky k obhajobě:

Můžete vysvětlit tzv. Skovajsovu definici podnikání OOS? „Definice bude tedy znít takto: Komercionalizace 

OOS je proces, kdy se organizace občanského sektoru zaměřují spíše na zisk z komerčních činností nežli na 

získávání státních dotací a soukromých darů. Komerčními aktivitami označujeme soustavnou činnost 

organizace občanské společnosti, prováděnou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za 

účelem dosažení zisku (Skovajsa a kol., 2010: 214)“. V knize je autorkou kapitoly, jejíž text je na s. 214 

Lenka Deverová.

Celkové vyjádření/komentář oponenta práce:

Diplomovou práci Bc. Antonína Galy doporučuji k obhajobě.

V Praze dne 23. 7. 2014

……………………………………………….

Podpis oponenta práce.


	Autor: 

