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Předložená diplomová práce se zabývá tématem sociální ekonomiky a sociálního podnikání, 

jejichž význam – jak lze oprávněně očekávat – v příštích letech v ČR poroste. Důvodem je 

jednak přibližování se praxi zemí EU, ale hlavně reálné sociální, environmentální a 

ekonomické potřeby společnosti, které vyžadují nová řešení. Jde o inovace v oblasti 

poskytování služeb, sociální integrace znevýhodněných skupin obyvatelstva a o nové impulsy 

v místní ekonomice. Cílem práce bylo vyhodnotit validitu navrhovaných indikátorů tzv. 

integračních sociálních podniků v ČR a podat návrh na jejich případnou úpravu. Jak autorka v 

úvodu vysvětluje, tyto indikátory jsou potřebné pro legislativní vymezení sociální ekonomiky 

v právním řádu ČR, aby veřejně-právní i soukromé subjekty mohly s fenoménem sociální 

ekonomiky  důkladněji  pracovat.    

 

Autorka se dobře orientuje v teoretickém konceptu sociální ekonomiky a základní literatuře 

evropského významu, české literatuře (Dohnalová, Hunčová, Johanisová), v dílčích 

výzkumných pracích a v dokumentech relevantních projektů  (TESSEA, projekty organizace 

PPP atd.).  Tyto znalosti uvádí v kontextu třetího sektoru, který je širším operačním polem i 

pro sociální podnikání. Ve středu zájmu studentky je integrační podnik typu WISE a 

indikátory, které jsou pro něj typické.  Pro tyto účely pracuje s vhodně zvolenou literaturou a 

dalšími zdroji.   

 

Jazyk práce je kultivovaný, čtivý, technika odkazování standardní, text je doplněn vhodnými 

poznámkami pod čarou.  

 

Nejsilnější stránkou práce, a také originálním výzkumem,  je důkladné empirické šetření 

v šesti vybraných sociálních firmách typu WISE s cílem ověřit navržené indikátory a 

navrhnout případné změny.  Výzkum je součástí probíhajícího projektu organice People- 

Planet-Profit, jenž se mj. soustřeďuje na toto téma a jehož se diplomantka účastní jako členka 

expertního týmu.  

 

Výzkum je strategicky vedený, pečlivý,  přehledně popsaný a dokumentovaný. Interpretace 

dat je logická a závěry adekvátní zvoleným cílům i použité metodě. Empirická část je 

zakončena vybranými případovými studiemi.   

 

Obecně lze konstatovat, že práce obsahuje množství zajímavého materiálu, bohatý obsah,  

dokazuje schopnost diplomantky pracovat samostatně v oblasti empirických šetření a 

orientovat se relevantních zdrojích..     

 

Moje připomínky a výtky  směřují hlavně k výraznému nesouladu mezi názvem práce a 

vlastním obsahem práce.  V celé práci nenalezneme žádný odkaz na aktivní politiku 



zaměstnanosti, v práci není pojednáno o souvislostech mezi APZ a sociálním podnikáním.  

Jde nejen o velkou formální chybu, ale i nevyužitou příležitost k rozvinutí debaty o sociální 

ekonomice ve vztahu k aktivní politice zaměstnanosti v ČR, protože například ve Slovenské 

republice se sociální ekonomika stala jednou ze součástí APZ již před několika lety.  

 

I přes tento nedostatek považuji práci za velmi slušnou: přináší nové pohledy na sociální 

podnikání v České republice, pracuje s různorodými zdroji, autorka je schopna analytické 

práce a  náročné samostatné práce v terénu.   

 

Práci doporučuji k obhajobě.  

 

Navrhuji klasifikaci velmi dobře.            

 

Otázky pro diplomantku:   

       

1) Pokuste se shrnout argumenty, které podle Vás hovoří ve prospěch zařazení sociálního 

podnikání do aktivní politiky zaměstnanosti, a které hovoří proti.    

 

    

   PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. 

    


