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1) Věcného přínosu práce a její přidané hodnoty; 

 

Práce autorky Moniky Hořínkové se zabývá velmi aktuálním a zároveň zejména 

z empirického hlediska neprobádaným tématem komercializace v prostředí organizací 

občanského sektoru. Každý pokus o zmapování reálných dějů v oblasti sociálního podnikání 

je třeba ocenit, zvláště pokud je zpracován na úrovni, což je i případ autorky. Lze jen 

litovat toho, že se nepodařilo sehnat více účastníků pro rozhovory a rozvinout práci do 

podoby komparativní studie, kde by se daly vysledovat různé kategorie sociálních podniků a 

trendy v oblasti. 

 

2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení; 

 

Výzkumné otázky jsou dle mého názoru stanoveny vhodně. K jejich zodpovězení byly 

primárně použity čtyři rozhovory (z toho tři se samotnými zástupci organizací a jeden 

rozhovor s expertem). Dále byly využity i další primární zdroje jako výroční zprávy 

organizací. K zodpovězení otázek dochází vzhledem k rozsahu zkoumání adekvátně.  

 

3) Strukturace práce; 

Struktura práce je logická a je v souladu s požadavky na akademickou práci dané úrovně. 

Poněkud nepřehlednou se stává v empirické části, kdy se čtenář občas ztrácí v toku 

argumentace i přes nápomoc extraktů tabulky 12. 

 

4) Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace; 

 

Autorčina argumentace odpovídá rozsahu zkoumání. V tomto ohledu lze konstatovat, že 

autorka „vykřesala“ z rozhovorů co se dalo. Je otázkou, do jaké míry ji byly nápomocny 

další primární zdroje, které z mého hlediska nepřináší toliko podporu pro argumenty, ale 

fungují spíše jako nikoli nezajímavé ilustrace. 

Je ovšem nutné podotknout, že autorka perfektně propojuje vlastní empirické poznatky 

s literaturou a vhodně je kategorizuje. 
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5) Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů; 

 

Konceptuální základ práce je mimořádně pevný a propracovaný. Slouží jako velmi dobrý 

odrazový můstek k autorčině následné analýze. Autorce nelze v tomto ohledu nic vytknout. 

Jednoznačně prokazuje dokonalou orientaci v problematice a značnou pečlivost. 

 

6) Metodologického přístupu a aplikace jednotlivých metod; 

 

Autorka jako hlavní metodický přístup práce zvolila případovou studii. Ve výsledku se 

soustředí na analýzu tří organizací poněkud odlišného typu. Do jisté míry pak rozvíjí snahu 

o komparaci, což vnímám pozitivně. Závislost na poznatcích, byť z omezeného počtu 

rozhovorů, je značná, a proto bych osobně věnoval větší prostor představení koncepce a 

struktury rozhovoru. Ideálně autorka měla formou přílohy vložit seznam otázek, které 

pokládala. 

 

7) Využití literatury a dat; 

 

Vysoce lze hodnotit objem literatury, který autorka dokázala pojmout a zpracovat. Data 

z rozhovorů a dalších primárních zdrojů vhodně s literaturou kombinuje a tím plně 

prokazuje schopnost, která je vyžadována od práce na této úrovni. 

  

8) Stylistiky a formálního zpracování (citace, grafická úprava atd.). 

Rád bych autorku pochválil rovněž za formální zpracování a stylistický projev, které 

jsou až na nepatrné drobnosti na vysoké úrovni. Jediný komentář bych si dovolil 

k užívání pojmu „komercionalizace“. Navrhoval bych místo něj spíše 

„komercializace“. 

 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě  

a hodnotit ji známkou „výborně“. 

 

 

Datum:      10.6.2017                                                 Podpis: PhDr. Petr Witz, Ph.D. 

 

 

 


