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Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru: 
Diplomová práce obsahující 4 kapitoly a 3 přílohy je prakticky zaměřená a je výrazně 
aktuální: autorka zdůrazňuje propojenost občanského sektoru a sociální ekonomiky. Vychází 
z  dokumentů NAPSI CIP EQUAL, kde jsou vymezeny cílové skupiny sociální ekonomiky.  
Popisuje dosavadní příklady realizace sociální ekonomiky na 10 projektech schválených 
v rámci Evropského programu CIP EQUAL.  
Autorka formuluje cíl práce pro teoretickou část a pro empirickou část: V empirické části 
práce je nastíněna činnost českých nestátních neziskových organizací pracujících v oblasti 
sociální ekonomiky. Autorka uvádí použité metody. Užším cílem empirické části práce je 
analýza výstupů projektů financovaných z prostředků EU, na příkladech těchto výstupů 
autorka ukazuje, na která témata se zaměřuje činnost organizací a které cílové skupiny 
sociální ekonomiky jsou předmětem projektů. „Pro empirickou část práce  jsem vybrala 
schválené projekty z programu CIP EQUAL zaměřené na posilování sociální ekonomiky.“ (s. 
9). „Analýza by měla ukázat, jakým směrem se ubírá praktická činnost neziskových 
organizací, na jaké skupiny se zaměřuje a které jsou naopak na okraji zájmu. Cílem je nástin 
dalšího rozvoje sociální ekonomiky v ČR.“ 
 
Pro splnění cílů stanoví hypotézy. Jako hlavní metoda byla použita analýza vyúsťující v 
závěru práce, kde  jsou prostřednictvím analýzy výstupů projektů nastíněny možnosti dalšího 
vývoje  konceptu v ČR.  
Při zpracování tématu vychází z relevantní literatury a aktuálních pramenů. 
Cizojazyčnou literaturu vzhledem k zaměření tématu na české podmínky autorka v převážné 
míře nevyužívá. Seznam literatury je řádně sestaven.  
Marie Šimková pracuje zejména s literaturou cizojazyčnou i českou zveřejněnou 
elektronicky, prameny a zdroje v textu nejsou uváděny jednotně a také seznam literatury 
není sestaven dle požadavků katedry. V textu jsou gramatické chyby a překlepy. 
 
Závěrem autorka konstatuje, že cíl splnila. Považuje občanský sektor za největšího 
realizátora sociální ekonomiky. Doplňuje, že na šíření a realizaci sociální ekonomiky v České 
republice se podílejí nejen organizace neziskového sektoru, ale rovněž i subjekty spadající 
do soukromé sféry a zástupci veřejné správy. 

 
Práce nepřináší nové návrhy řešení, ale podává komplexní přehled teoretických i praktických 
kroků v přijetí koncepce sociální ekonomiky v českých podmínkách. 
Marie Šimková zpracovala aktuální text diplomové práce na dobré formulační a gramatické i 
grafické úrovni. 
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