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Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru  
 

            1 

Téma diplomové práce (104 stran, 4 přílohy) je relevantní vzhledem ke studovanému oboru. Jeden z  

výzkumů třetího sektoru (Salamon, Sokolowski, 2016) je spojen s novou koncepcí třetího sektoru. 

Autorka připomíná systém národních účtů neziskových organizací ze 40 zemí a to, že statistika 

nezahrnuje všechny formy, například hybridní organizace, které vznikají na rozhraní jednotlivých 

sektorů, což jsou právě také sociální podniky. Tím také odůvodňuje zájem a výběr tématu DP. 

Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce 
 

            2-3 

Obsah teoretického/konceptuálního rámce je vhodný vzhledem k tématu práce s tím, že Marie 

Loumová vychází zejména z domácí literatury, a to z informací na webu České sociální podnikání. 

Tyto doplňuje dalšími zdroji, které jsou uvedeny v seznamu literatury.  

Formulace cílů 
 

           1-2 

Autorka si kladla za cíl popsat sociální podniky v Libereckém kraji (LK). Cílem výzkumu bylo ověřit, 

zda se na území Libereckého kraje daří naplňovat záměr sociálního podnikání.  

První část práce představuje solidně sestavenou studii k tématu sociálního podnikání vůbec a také 

studii LK  včetně připomenutí  analýzy problémových oblastí v regionu a strategických rozvojových 

dokumentů kraje. Ve druhé části představuje výsledky provedeného výzkumného šetření na téma 

sociálního podnikání v Libereckém kraji. Hlavní výzkumná otázka zní: Jak se daří naplňovat záměr 

sociálního podnikání v Libereckém kraji? 

Metody získávání a analýzy dat a jejich použití 
 

          1-2 

Ve druhé části práce je popsán průběh výzkumného šetření, kterým autorka zjišťovala, jak sociální 

podnikání v Libereckém kraji probíhá. Provedla rozhovory  se třemi zástupci za sociální podniky, se 

dvěma zástupci za veřejnou správu a úřady, dvěma zástupci za odborníky v oblasti vzdělávání, 

propagace a podpory sociálního podnikání. Rozhovory doplňuje stručné dotazníkové šetření, které 



 
                       Fakulta humanitních studií 
                       Univerzita Karlova v Praze  

The Faculty of Humanities 
Charles University in Prague 

 

se zjišťuje informovanost ohledně sociálního podnikání u veřejnosti (praktický rozměr toho, jak 

sociální podnikání v Libereckém kraji zavedeno a vnímáno).  

Podle adresáře sociálních podniků jsou v Libereckém kraji pouze 4 sociální podniky: Elekce, 

Terapoint, Farní charita Česká Lípa a družstvo TEXman. V roce 2012 kraj založil s.r.o. Krajský sociální 

podnik, jakožto první svého druhu v republice.  

Kvalita závěrů práce 
 

           2  

Jako největší překážky sociálního podnikání byly identifikovány: nízká úroveň propagace sociálního 

podnikání, omezená dostupnost cizích finančních zdrojů a nedostatečná legislativní opora. 

Přínosným prvkem je prezentace sociálního podnikání na internetu, ve sdělovacích prostředcích, 

pořádání konferencí, seminářů a vzdělávacích akcí k tématu sociálního podnikání.   

Práce se zdroji 
 

           1- 2 

V práci je dodržen jednotný standard odkazů na literaturu a prameny. Zdroje jsou uvedené na 

seznamu použité zahraniční a domácí literatury a pramenů. V práci jsou využity i informace z 

webových stránek a dokumentů zveřejněných on-line. 

Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 
 

             2 

Práce je vhodně strukturovaná, grafická úprava dobrá, formulace jsou na některých místech 

neobratné. 

 
Celková známka před obhajobou:  2 
 

Otázka k obhajobě: 

1) Co jsou tzv. obecné sociální podniky? Kde je tento termín používán?  

2) Obrázek č. 5 znázorňuje všechny typy sociálních podniků, které se nacházejí v tzv. hybridním 
(smíšeném) pásmu finančních zdrojů. Co to znamená ve vazbě na zkoumané sociální podniky 
v LK? 

 
 
Celkové vyjádření vedoucího práce:  

Diplomovou práci Bc. Marie Loumové doporučuji k obhajobě. 
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