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Předložená diplomová práce se zabývá širším tématem, které je jedním z ústředních témat 

moderní sociální práce. Jde o nové možnostmi integrace lidí se zdravotním postižením, jejichž 

uplatnění je měřítkem celkové humánnosti a civilizační úrovně společnosti. Oblast je 

dostatečně mapována i akademickým výzkumem. Autor si téma zvolil na základě svého 

zájmu o tématickou oblast  i o lokalitu,  kterou zná.  

 

Cílem práce bylo představit sociální ekonomiku v kontextu České republiky a v návaznosti na 

toto pojetí analyzovat možnosti zaměstnávání osob s postižením v  mikroregionu Podřipsko.  

Empirická část práce se snažila odpovědět na otázky spojené se zaměstnáváním postižených 

osob prostřednictvím dotazníkového šetření u vybraných zaměstnavatelů a institucí 

Podřipska.  

 

Autor práci rozdělil do několika základních bloků. Objasňuje v nich cíle práce, vymezuje 

koncept sociální ekonomiky a sociálního podnikání v Evropě a ČR a zabývá se možnostmi 

financování této oblasti. Dále charakterizuje mikroregion Podřipsko a pracovní možnosti 

zdravotně postižených osob.  Empirická část se soustřeďuje na popis cíle a metodologie 

výzkumu, popis jeho realizace a na analýzu údajů dotazníků, které autor diplomové práce 

zaslal vytypovaným zaměstnavatelům, a které měly přispět k odpovědi, jaké jsou možnosti 

rozvoje sociálního podnikání v tomto regionu. Práce je zakončena shrnutím, ve kterém autor 

usuzuje na příležitosti i bariéry tohoto segmentu ekonomiky. Diplomová práce je doplněna o 

seznam použité literatury a  přílohy – dotazníky šetření.  

 

Práce má úroveň odpovídající nárokům na magisterský stupeň. Je logicky členěna, vymezení 

a vysvětlení pojmů je provedeno na slušné úrovni. Autor prokázal schopnost přemýšlet o 

tématu v mikroregionálním kontextu i kontextu moderní sociální práce. Jazyková úroveň 

práce je kultivovaná, čtivá, splňuje požadavky akademické argumentace, citace i odkazy jsou 

dle akademických norem.     

 

Moje výtky směřují do několika oblastí:  

1. Použitá literatura: některé důležité zdroje chybí, především odkaz na www.ceske-

socialni-podnikani.cz, které se stalo respektovanou odbornou platformou, z níž 

vycházejí i oficiální dokumenty použité např. při přípravě dotační politiky státu 

(MPSV, MMR aj). Použitím tohoto zdroje by se autor vyhnul některým jen částečně 

platným tvrzením o stavu sociální ekonomiky v ČR, snad nejvíce zavádějící 

v úvodním paragrafu kapitoly 3. Poněkud anachronicky působí též použitá studie 

příkladů ze zahraničí  vypracovaná před lety GLE, bylo možno použít novějších a 

aktuálnějších studií.  

2. V kapitole 3.1. se autor mohl zmínit plastičtěji o roli a stavu družstevnictví v ČR, 

především o důsledcích neblahé éry sovětského typu družstevnictví v letech 1949 – 

1989, i  o zpronevěření této značky po roce 1989.    

3. Empirické šetření: prezentace výsledků je málo přehledná, práci by prospělo uplatnění 

grafických prvků. I z těchto důvodů lze jen těžko posoudit, jak dalece jsou  shrnující 
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závěry odrazem získaných empirických údajů nebo úsudkem autora pramenícího z 

jiných zkušeností.    

 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji stupeň velmi dobře – dobře podle výsledků 

obhajoby.  
 

Otázka k obhajobě:  

Pokuste se shrnout, jaké nástroje podpory sociálního podnikání může použít místní veřejná 

správa.   

 

25. 8. 2014       PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. 

    


