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1

Téma diplomové práce je vhodné vzhledem ke studovanému oboru a je aktuální v souvislosti s pro nás novým
tématem sociální ekonomiky, které je podporováno v prostředí EU. Díky podpoře sociální ekonomiky
z evropských fondů vznikají nová pracovní místa a organizace občanského sektoru se mohou stávat sociálními
podniky. Anna Dufková si určila cíl: popsat formy podpory sociální ekonomiky, která je jí poskytována institucemi
EU a to v kontextu politiky zaměstnanosti EU v období let 2010-2015. Práce identifikuje nejen formy podpory, ale
rovněž její zdůvodnění v dokumentech evropských institucí a také se zabývá podporou sociální ekonomiky v
České republice.
Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce

1

Obsah teoretického/konceptuálního rámce je relevantní vzhledem k tématu práce. Jde zejména o teorii
zaměstnanosti, její nástroje a její aplikování v politice EU. Jsou výstižně zařazeny části stěžejních dokumentů, ve
kterých je politika zaměstnanosti zakotvena, jako Lisabonská smlouva a Strategie Evropa 2020. Autorka vychází
z integrovaných hlavních směrů evropské politiky: dosažení inteligentního a udržitelného růstu. Analyzovala
rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států i stanoviska institucí EU (Evropská
komise, Evropský parlament, Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů a výbor pro zaměstnanost).
Mezi hlavní směry politiky zaměstnanosti, které jsou uvedené v návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech
politiky zaměstnanosti, patří: podpora poptávky po pracovní síle; zlepšení fungování trhu práce; zlepšení nabídky
práce a dovedností; zajištění spravedlnosti, boj s chudobou a prosazování rovných příležitostí. V těchto směrech
budou hledat v příštích letech své pozice také OOS.
Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz

1

Cílem bylo vymezit politicko-ekonomický rámec pro sociální ekonomiku, a to jak z pohledu institucí EU zejména
Evropské komise, tak z hlediska českých státních institucí, zejména ministerstev. V praktické části jsou
zodpovězeny výzkumné otázky týkající se způsobů podpory sociální ekonomiky i její zdůvodnění institucí EU, v
kontextu politiky zaměstnanosti EU. Autorka podává přehled podpory sociální ekonomiky evropskými institucemi,
kterou přijímá a provádí Česká republika.
Metody získávání a analýzy dat a jejich použití

1

Pro svůj výzkum autorka zvolila průzkum (survey) – prováděla analýzu, jejímž cílem bylo pokrýt celou oblast
podpory a důvody sociální ekonomiky institucemi EU, a to v kontextu politiky zaměstnanosti EU. Metoda byla
analýza dokumentů, kterou oblast systematicky popisuje a kategorizuje. Dokumenty byla seriózní veřejně
dostupná data, která vznikla v minulosti, byla pořízena někým jiným než výzkumníkem a pro jiný účel, než jaký
má aktuální výzkum. Způsob práce s daty bylo analyticko- syntetické zpracování dokumentů - analytickým
postupem rozložení celku (dokumentu) na části a syntetickým sjednocením daných částí do nového jednotného
celku.
V diplomové práci je vhodně zařazena tabulka Porovnání OP Z 2014 – 2020 a OP LZZ 2007 – 2013.
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1

Na základě analýzy dokumentů Anna Dufková kategorizovala získaná data, a to na kategorii týkající se forem
podpory sociální ekonomiky ze strany EU, zdůvodnění této podpory institucemi EU a formy podpory sociální
ekonomiky v České republice. Zjistila, že legislativní podpora je sociální ekonomice poskytována prostřednictvím
nařízení, usnesení a stanovisek vydávaných EHSV, Evropskou komisí a parlamentem. Finanční podporu sociální
ekonomiky lze dělit na investiční a neinvestiční. Díky finančním prostředkům vznikaly v ČR sociální podniky,
zvyšuje se informovanost o sociální ekonomice. Z organizací občanského sektoru to byly zejména obecně
prospěšné společnosti.
Autorka dochází k závěru, že sociální ekonomika se stává nástrojem politik zaměstnanosti a je součástí nástrojů
vedoucích k naplnění cíle Strategie 2020, který se zaměstnanosti týká.
Uvádí v textu práce také rozpoznávací znaky - seznam indikátorů, na základě nichž je v České republice možné
identifikovat sociální podnik.
Práce se zdroji

1

V práci je dodržen jednotný standard odkazů na literaturu a prameny. V textu byly použity zdroje uvedené na
seznamu použité literatury a pramenů.
Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava

1-2

Práce je vhodně strukturovaná, gramatická úroveň, grafická úprava je výborná. V textu jsou drobné formulační
nepřesnosti.

Celková známka před obhajobou: 1
Otázka k obhajobě:
Jakým způsobem jsou OOS informovány o možnostech získat finanční prostředky z evropských fondů pro sociální
ekonomiku?
Celkové vyjádření vedoucího práce:
Diplomovou práci Bc. Anny Dufkové Podpora sociální ekonomiky evropskými institucemi v kontextu politiky
zaměstnanosti EU doporučuji k obhajobě.
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