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1) Věcný přínos práce a její přidaná hodnota; 

Práce se zaměřila na analýzu fenoménu komercionalizace občanských organizací ve 

vybraných sociálních podnicích. Autorka ve své práci konfrontovala širokou paletu hypotéz a 

tvrzení domácích i zahraničních autorů ohledně dopadů komercionalizace na naplňování 

poslání občanských organizací s vlastními empirickými zjištěními, která sice potvrdila 

očekávanou kontroverzní povahu komercionalizace v občanských organizacích, ale zároveň 

více vyzdvihla její pozitivní přínosy tak, jak je viděli dotazovaní reprezentanti sociálních 

podniků. Posuzovaná práce rozhodně umožňuje čtenáři získat kvalitní vhled do jevu 

komercionalizace, resp. do jedné z jeho forem. Oceňuji, že autorka byla schopna kriticky se 

zabývat názory vědeckých autorit v daném oboru a že podala tak robustní analytický výkon.  

 

2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení; 

Autorka si evidentně dala značnou práci s vycizelováním výzkumného problému, čím položila 

solidní základ pro svoji analýzu. Hlavním cílem práce dle autorky bylo „zjistit, jaký význam má 

pro život organizace občanského sektoru její transformace v sociální podnik a jak tato 

transformace ovlivňuje její fungování a podstatu. (24) Takto formulovaný cíl je sice poměrně 

široký, autorka však v textu postupně svůj záměr upřesňovala a hlouběji zasazovala do 

teoretického rámce. Nakonec své empirické šetření orientovala na tři hlavní dimenze 

komercionalizace (motivy komercionalizace, vztah poslání a komerce a riziko odklonu od 

mise), které identifikovala na základě tematické analýzy dostupné literatury. Konstatuji, že 



 

 

 

jejich analýzou a získanými poznatky autorka cíl své práce naplnila. 

 
3) Strukturace práce; 

Struktura práce má charakter empirické studie postavené na solidních teoretických 

základech. Text se odvíjí od analýzy výzkumného problému přes teoreticko-metodologická 

východiska až po prezentaci zjištění a závěrečnou diskusi, což považuji za standardní 

akademický postup. 

 

4) Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace; 

Práce konfrontuje běžné hodnocení komercionalizace v občanském sektoru se získanými 

poznatky z empirického šetření, ale nijak svoji teoretickou oporu nekritizuje a nesnaží se 

dokazovat, že se nezakládá na faktech. Vzhledem k malému počtu zkoumaných případů, by 

k tomu ani neměla oprávnění. Zdržela se zevšeobecňujících tvrzení v souladu se svými 

metodologickými rozhodnutími. Nicméně i tak se jí podařilo demonstrovat přístup, který 

potenciálně může k zevšeobecňujícím tvrzením vést a podnítit úvahy o „obecně přijímaných 

pravdách“ týkajících se jevu komercionalizace. 

 

5) Propracování a aplikace teoretických východisek a přístupů; 

Autorka pečlivě shromáždila relevantní teoretické poznatky a vytvořila si potřebné zázemí 

pro svoji analýzu, která byla skutečně vedena hypotézami a očekáváními vypreparovanými 

z prezentovaných teoretických rámců.  

 

6) Metodologický přístup a aplikace jednotlivých metod; 

Autorka využívá kvalitativní metodologii, hlavní metodou její analýzy byla metoda tzv. 

mnohopřípadové studie, která jí umožnila komparovat zjištění ze tří různých sociálních 

podniků, které vybrala pomocí náhodného výběru. Pro empirický sběr dat zvolila metodu 

rozhovorů s návodem.  

 

7) Využití literatury a dat; 

Autorka využila širokou škálu relevantní domácí i zahraniční literatury. Její zpracování a 

prezentaci lze pro DP hodnotit jako vynikající. 

 

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

Ze stylistického hlediska lze práci hodnotit jako velmi dobrou. V práci jsem nezaznamenal 

častější překlepy a nesourodá slovní spojení či nesprávné větné stavby.  

 

 

 



 

 

 

Otázka do diskuse 

1. Autorka by mohla stručně vysvětlit co má na mysli, když píše o „podstatě“ a „fungování“ 

občanské organizace. 

 

 

 

Na základě výše uvedeného doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji známkou 

„výborně“. 
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