Příklady diplomových a bakalářských prací, obhájených v posledních
letech na FSE UJEP v Ústí nad Labem s přímým vztahem na identifikaci
subjektů sociální ekonomiky a sociálního podniku.
Soupis uvádí vybrané příklady studentských prací, obhájených v posledních letech na FSE
UJEP v Ústí nad Labem s přímým vztahem k identifikaci, komparaci a definici sociální
ekonomiky a sociálního podniku. V rámci tohoto seznamu není zahrnuta celá řada
studentských prací, týkajících se neziskových organizací, obcí, mikroregionů a dalších aktérů,
taktéž s přímým vztahem na uvedené téma, tedy v rámci výzkumu vedeném v oblasti
občanského sektoru, sociální ekonomiky a sociálního podniku na FSE již řadu let. Nejsou zde
uvedeny ani drobné studentské práce typu seminárních prací, včetně překladů ze zahraničních
originálů, mapujících danou oblast.
DP Markéta Fuksová 2007 „Podmínky aktivit sociálního podniku v ČR“
Cílem práce je zmapovat situaci ohledně aktivních sociálních podniků na Chomutovsku,
výsledky zobecnit a porovnat s "evropskou definicí". Posoudit, zda může v našich
podmínkách sociální podnik plnit svou roli nástroje veřejných politik, nebo zda ji již plní.
DP Zdeňka Haladeyová 2006 „Komparace státních a nestátních organizací v oblasti
sociální sféry“
Cílem práce bylo identifikovat sociální podnik v evropském pojetí - jako nástroj veřejných
politik a provést komparaci poskytovatelů sociálních služeb v ČR s evropským „sociálním
podnikem.
DP Luděk Vomáčka 2006 „Družstevní podnikání v EU a v ČR“
Cílem práce bylo identifikovat a porovnat družstevní spolčování podnikání (jako aktivity
sociální ekonomiky) v EU-15 a v ČR.
BP Lucie Volfová 2005 „Ekonomické a právní aspekty družstevní identity a vstup
ČR do EU“
Cílem práce bylo, na vybraných příkladech z ČR a ze zahraničí identifikovat rozdíly mezi
družstevní organizací v ČR a v EU-15 v souvislosti s identifikací aktérů sociální
ekonomiky a právního prostoru pro jejich aktivity.
BP Jan Křivánek 2005 „Marketing a ekonomika chráněných dílen“
Cílem práce bylo provést analýzu ekonomické soběstačnosti chráněných dílen v rámci
politiky zaměstnanosti a konceptu sociální ekonomiky v chráněných dílnách na volném a
chráněném trhu a s podporovanou asistencí.
BP Miroslav Kindlová 2004 „Ekonomické aspekty družstevní identity před vstupem
ČR do EU“
Cílem práce bylo, na vybraných příkladech z ČR a ze zahraničí identifikovat rozdíly mezi
družstevní organizací v ČR a v EU-15 v souvislosti s identifikací aktérů sociální
ekonomiky a právního prostoru pro jejich aktivity.
BP Iva Dromníková 2004 „Ekonomika chráněných dílen v rozvoji zaměstnanosti a
regionu“

Cílem práce bylo provést identifikaci chráněných dílen a jejich podílu na zaměstnanosti
handicapovaných a jejich vztah na aktivní politiku zaměstnanosti, včetně financování
z veřejných zdrojů ve vztahu na pojem sociální ekonomika.
BP Lenka Knorrová 2004 Aktivity subjektů sociální ekonomiky a jejich financování.
Cílem bylo identifikovat a ekonomicky analyzovat subjekty sociální ekonomiky na
Mostecku.

BP Zbyněk Marcín 2003 „Vandrování po Tolštejnské panství“
Cílem práce je identifikovat sociální podnik typu mikroregionální podpory místní
ekonomiky v souladu s politikou zaměstnanosti a regionálního rozvoje.
(spolupráce veřejného a podnikatelského sektoru v oblasti cestovního ruchu při podpoře
hospodářského růstu regionu „Šluknovsko“. Ekonomicky soběstačný sociální podnik
zaměstnává cca 80 místních drobných podnikatelů v lokální, ekonomice).

Výběr z obhájených diplomových a bakalářských prací na Fakultě
humanitních studií, Univerzita Karlova Praha
Lucie Závitkovská: „ Historický vývoj Mezinárodního družstevního svazu“
Libuše Muheirezová: „Výrobní družstevnictví a jeho význam v oblasti zaměstnávání
osob se zdravotním postižením v ČR“
Vojtěch Souček: „ Srovnávací analýza mapování sociálně vyloučených lokalit ve
Velké Británii a České republice“
Petra Pašková:“ Sociální podnikání jako cesta k finanční stabilitě českých neziskových
organizací?“
Marie Šimková: Sociální ekonomika v ČR a její realizace v projektech CIP EQUAL“
Olga Vokurková: „Podporované zaměstnávání a jeho uplatnění v rámci pracovní
rehabilitace“

Výběr z obhájených diplomových a bakalářských prací na Fakultě
sociálních studií, Masarykova univerzita Brno
Lenka Parkánová: „Sociální podnikání v ČR a jeho enviromentální
dimenze:případová studie firmy Strom“ (dostupné na http://is.muni.cz/thú143655/fss_b/)
Petra Němcová: „ Družstva v proměnách družstevních principů: analýza naplňování
principu udržitelného rozvoje komunit“ (dostupné na http://is.muni.cz/th/178689/fss_b/)
K. Navrátilová: „ Strategie a identita nevládních neziskových organizací, které se
zabývají sociálním podnikáním“
L. Ovčáčková: “ Okrašlovací spolky včera a dnes“
J.Vartecká: „ Přínosy zaměstnávání zdravotně postižených v chráněných dílnách na
jejich začleňování do společnosti“

Výběr z obhájených diplomových a bakalářských prací na dalších vysokých
školách a univerzitách v ČR
Provozně ekonomická fakulta, Mendlova univerzita Brno
E. Višňanská: „ Družstva a jejich pozice v hospodářství České republiky“ (dostupné na
http.//is.mendelu.cz/zp/

Vysoká škola finanční a správní o.p.s. Praha
A.Bey: „Úloha sociální ekonomiky v rozvoji sídel a regionů“

