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1

Téma diplomové práce je vhodné vzhledem ke studovanému oboru a je aktuální v souvislosti s tématem
sociálního podnikání, které se stává perspektivním z hlediska vícezdrojového financování OOS.
Kristýna Malá studovala výstupy projektů výzkumné sítě EMES a hledala jejich uplatnitelnost a využití v českých
podmínkách. Cílem její práce bylo popsat vymezení sociální ekonomiky, sociálního podnikání a sociálního podniku
podle přístupu a definic EMES a zjistit, jak se vybrané výstupy studií EMES využívají v České republice.
Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce

1

Obsah teoretického/konceptuálního rámce je relevantní vzhledem k tématu práce. Autorka vychází z konceptu
sociální ekonomiky i solidární ekonomiky, v textu se prolínají názory zahraničních autorů na subjekty sociální
ekonomiky a organizace třetího sektoru. Pracuje s přístupy autorů: Anheier, Evres, Defourny, Laville, Dees a
dalších. Uvádí rozdíl mezi pojetí v USA v Evropě, využívá evropských dokumentů pro popis role a významu
sociální ekonomiky. „Sociální ekonomika má potenciál přispět k plnění cílů strategie Evropa 2020.“ Od s. 27 se
zabývá studiemi EMES, které využívá jako dokumenty pro své zkoumání.
Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz

1

Cílem bylo představit vymezení sociální ekonomiky, sociálního podnikání a sociálního podniku podle EMES.
Autorka si klade za úkol zjistit, jak se vybrané výstupy studií EMES využívají v České republice.
Praktická část práce má dva dílčí cíle:
1) Systematicky popsat způsob využití dvou výstupů studií EMES, tj. sociálního podniku a integračního sociálního
podniku, v definicích sociálního podniku a integračního sociálního podniku ustanovených v České republice.
2) Kategorizovat a zpřehlednit definice sociálního podniku a integračního sociálního podniku ustanovené v České
republice.
Z uvedených cílů Malá formuluje výzkumnou otázku: Jaké výstupy studií EMES a jak jsou v českém prostředí
využívány?
Metody získávání a analýzy dat a jejich použití

1

Výzkumná strategie byla kvalitativní výzkum. Autorka pracovala s veřejně dostupnými dokumenty a prováděla
obsahovou analýzu dokumentů s cílem odhalit konkrétní témata, pravidelnosti, vztahy a kvality.
Pro svoji analýzu zvolila dva výstupy studií EMES: koncept sociálního podniku a koncept integračního sociálního
podniku, které jsou obsahem v publikacích:
Borzaga, Carlo, Rocío Nogales, Giulia Galera (eds.). 2008. Social enterprise: A New Model for Poverty Reduction
and Employment Generation.
Davister, Catherine, Jacques Defourny, Olivier Gregoire. 2004. „Work Integration Social Enterprises in the
European Union: an Overview of Existing Models“. Working Paper no. 04/04.
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Zahraniční metodiku tří skupin indikátorů, které definovala EMES, aplikovala na definice sociálního podniku a
integračního sociálního podniku, které vznikly v České republice. Podle této metodiky přibližuje a analyzuje české
prostředí, zejména iniciativu zdola platformy TESSEA.
V případě sítě EMES pracovala s dokumenty z roku 2004 a 2008, v domácích podmínkách byly pro analýzu
vybrány údaje z roku 2014.
Kvalita závěrů práce

1-2

Na základě analýzy dokumentů Kristýna Malá dochází k závěru, že na základě vymezení zjednodušené teoretické
definice ideálního typu sociálního podniku a konceptu integračního sociálního podniku dle EMES se v definicích
ustanovených v českých podmínkách využívá převážná část kritérií teoretického rámce EMES. Došlo k potvrzení
skutečnosti, že definice sociálního podniku a integračního sociálního podniku vzniklé v České republice nenaplňují
všechny charakteristiky EMES najednou a jsou přizpůsobeny české realitě, a to prostřednictvím specifických
principů, indikátorů a jejich vah, o které jsou obohaceny.
Práce se zdroji

1

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

2

Práce je vhodně strukturovaná, grafická úprava je výborná. V textu jsou drobné formulační nepřesnosti, tam,
kde jsou uvedeny citace z cizojazyčné literatury, je patrná obtížnost překladu.

Celková známka před obhajobou: 1-2
Otázka k obhajobě:
Jakým způsobem a kde OOS získávají informace o principech sociálních podniků kromě stránek „české sociální
podnikání“?
Celkové vyjádření vedoucího práce:
Diplomovou práci Bc. Kristýny Malé Studie EMES a jejich využití v českých podmínkách doporučuji k obhajobě.
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