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Oponentský posudek diplomové práce: Sociální ekonomika v ČR a její realizace 

v projektech CIP EQUAL 
 
Autorka: Bc. Marie Šimková, DiS.  
Oponentka: Mgr. Romana Šloufová 
 

Marie Šimková téma své diplomové práce zaměřuje na problematiku šíření konceptu 
sociální ekonomiky v České republice v rámci podpory z Evropského sociálního fondu – 
programu CIP EQUAL. Cílem práce je jednak obecné seznámení s chápáním konceptu 
sociální ekonomiky u nás i v zahraničí, dále potom analyzovat zaměření aktivit a cílových 
skupin projektů financovaných z Evropského sociálního fondu, operačního programu CIP 
EQUAL v období 2004-2006 se zaměřením na  posilování sociální ekonomiky.   
 

Marie Šimková formuluje následující hypotézy: 

„Koncept sociální ekonomiky se objevil v ČR po r. 1989. K jeho rozšiřování v ČR dochází 
zejména po vstupu ČR do EU. 
K šíření konceptu sociální ekonomiky v ČR významnou mírou přispívá Evropská unie, která 
podporuje zavádění konceptů sociální ekonomie do praxe. EU podporuje zavádění programů 
zaměřených na SE zejména pomocí fondů ESF, které jsou hlavním zdrojem financování 
projektů. Sociální ekonomika je úspěšně šířena v ČR právě skrze projekty financované z větší 
částí EU. Organizace neziskového sektoru této podané ruky využívají a zavádějí cíle sociální 
ekonomiky do praxe. Deklarované cíle v oblasti sociální ekonomiky mají praktický dopad na 
činnost neziskových organizací v ČR – přispívají k šíření sociální ekonomiky. 
Projekty EU zaměřené na posilování sociální ekonomiky jsou uplatňovány na komunitní 
úrovni.“ 
 
Pro empirickou část své práce zvolila dvě výzkumné otázky: 

1. Jakým způsobem byl šířen koncept sociální ekonomiky v praktické činnosti českých 
organizací prostřednictvím výstupů projektů CIP EQUAL – zaměřených na posilování 
sociální ekonomiky. 

2. Jaké cílové skupiny byly předmětem projektů. Jaké výstupy byly realizovány a pro 
které cílové skupiny jsou využitelné. 

  
Text diplomové práce je rozdělen na úvod, část teoretickou, empirickou a závěrečná 

doporučení a shrnutí. V teoretické části se Marie Šimková nejprve věnuje vymezení pojmu 
sociální ekonomika obecně, následuje stručný nástin uplatnění konceptu sociální ekonomiky 
v rámci Evropské unie. Zbývající prostor teoretické části se zabývá vymezením problematiky 
sociální ekonomiky v podmínkách České republiky. Kromě popisu pojetí sociální ekonomiky 
u různých autorů je zde uvedeno legislativní vymezení jednotlivých subjektů sociální 
ekonomiky v ČR, programy a dokumenty EU zaměřené na sociální ekonomiku a cílové 
skupiny sociální ekonomiky. Empirickou část práce autorka věnuje popisu a analýze výstupů 
a cílových skupin projektů zaměřených na posilování sociální ekonomiky. 

  
 Marie Šimková si zvolila relevantní a aktuální téma vzhledem ke studovanému oboru, 

věnovala prostor formulaci hypotéz a dílčím výzkumným otázkám. Vhodně volí výzkumné 
metody, kterými jsou: rešerše a analýza výstupů dostupných na webových stránkách projektů, 
webových stránkách organizací doplněné o informace ze sborníku produktů CIP EQUAL. 
V závěru empirické části vyhodnocuje poznatky o výstupech projektů a cílových skupinách, 
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které doprovází vlastní konstruktivní doporučení možností pro šíření konceptu sociální 
ekonomiky v České republice.  Autorka využívá vhodnou českou i cizojazyčnou literaturu.   

 
 K diplomové práci mám následující připomínky: 
V úvodní části autorka formuluje hypotézy. Z formulace hypotéz v úvodní části práce 

však není zcela jasné, kolik jich vlastně je a které z uvedených vět jsou hypotézy. V závěru 
práce potom autorka píše, že hypotéza byla pouze jedna. 

V části II. 5. Cílové skupiny sociální ekonomiky autorka uvádí výčet osob 
znevýhodněných na trhu práce podle zákona o zaměstnanosti, dále znevýhodněné skupiny 
podle NAPSI a vlastní výčet hlavních cílových skupin sociální ekonomiky. Na straně 88 jako 
klíč k tabulce č. 1 uvádí výčet cílových skupin projektů zaměřených na sociální ekonomiku. 
Všechny výše zmíněné výčty se liší co do počtu i struktury uváděných skupin. Autorka toto 
však nikde nereflektuje.   

Na straně 38 (v rámci kapitoly 3.2.1. Legislativní vymezení jednotlivých subjektů 
sociální ekonomiky v ČR) autorka uvádí, že jako vhodnou právní formu pro založení 
sociálního podniky v České republice považuje společnost s ručením omezeným. V rámci 
dalšího výčtu a charakteristiky vhodných právních forem s.r.o. zastoupeno není. Proč? 

V rámci shrnutí poznatků o výstupech vidím značné překrytí v bodě 6 (využitelnost 
výstupů pro cílové skupiny ze strany uživatelů) a 7. (nová pracovní místa). V čem je mezi 
těmito body rozdíl? 

Autorka v závěru diplomové práce dále rozepisuje doporučení z předchozích částí. 
Chybí zde však celkové shrnutí výsledků analýzy popsaných v práci, které by podepřelo 
tvrzení autorky, že potvrdila stanovenou hypotézu/y.   

Na diplomové práci jsou patrné značné nedostatky z formálního hlediska. Téměř na 
každé stránce lze nalézt překlepy, neukončené závorky, čárky ve větách, chybějící tečky za 
větou, chybějící konec uvozovek atd. (např. na straně 82 je 8 překlepů). Grafická úprava práce 
je ne vždy jednotná a přehledná. Například struktura při popisu jednotlivých projektů v části 
III.1. je nejednotná. Odkazový aparát je nejednotný. Při odkazování v textu autorka užívá 
přibližně 5 různých forem odkazu (příklady na straně:   30, 36, 48, 56, 57, 87). U tabulky č. 1 
na straně 88 chybí zdroj dat, v odkazu na tabulku č. 2 na straně 96 chybí číslo přílohy, kde zle 
tabulku nalézt.  

Na závěr prvního oddílu teoretické části autorka uvádí dílčí shrnutí. Podobná shrnutí by 
byla vhodná také u dalších čtyř oddílů teoretické části.  

Na straně 46 při popisu fungování Evropského sociálního fondu autorka uvádí: „Za 
řízení  a čerpání finančních prostředků z jednotlivých  programů jsou pak odpovědné 
příslušná  ministerstva: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrát hlavního 
města Prahy“. Magistrát hlavního města Prahy není ministerstvem.  

 
Otázka k obhajobě: 
1. V části 3.1. Pojem sociální ekonomika u vybraných autorů diplomantka uvádí 

stručný popis definic sociální ekonomiky podle Čepelky, Hunčové, Dohnalové a 
expertní skupiny NESEA. V čem se tyto definice liší, v čem se shodují? 

 
Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře (2-3 dle obhajoby). 

 
V Praze, 3. 6. 2009 
 
Mgr. Romana Šloufová 
oponentka 


