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Předložená diplomová práce se zabývá tématem, které je jedním z relativně nových témat
v oboru sociální práce. Týká se možností integrace lidí se zdravotními a sociálními handicapy
prostřednictvím sociálního podnikání, resp. sociálního zemědělství.
Cílem práce bylo představení konceptu sociálního zemědělství v několika evropských zemích,
jeho již zjištěné přínosy a nastínit situaci v ČR. Autorka práci rozdělila do 2 základních
bloků- teoretického a výzkumného. V úvodu práce objasňuje cíle práce (zasloužilo by si více
pozornosti), vymezuje kategorie spojené se sociální ekonomikou, konceptem green care a
sociálním zemědělstvím, představuje realizaci tohoto konceptu ve třech evropských zemích.
Na teoretickou část navazuje empirické šetření, ve kterém je zjišťován vliv sociálního
zemědělství na začleňování osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním. K získání
potřebných údajů použila autorka kvalitativní rozhovory s vedoucími pracovníky sociálních
farem a zaměstnanci z cílových skupin. Celkem bylo uskutečněno 10 rozhovorů v 5 různých
podnicích.
Práce je logicky členěna, vymezení a vysvětlení pojmů v teoretické části je provedeno
pečlivě. Rovněž postupy výzkumu a jeho závěry jsou po formální stránce bez podstatných
chyb, autorka si je vědomá limitů závěrů, které jsou dány velikostí vzorku. Jazyková úroveň
práce je kultivovaná, jako oporu si autorka stanovila vhodnou literaturu včetně zahraničních
zdrojů.
K práci uplatňuji přesto několik výtek:
1. Je zjevné, že se autorka neměla se zvoleným tématem předchozí praktické zkušenosti
a ani teoretické poznatky nepředstavují hlubší vhled do problematiky. Předložená
práce je poněkud popisná a přibližuje se více úrovni bakalářského stupně, nežli úrovni
magisterského studia.
2. Chronická je absence jakékoli kritické reflexe uplatňování modelu sociálního
zemědělství v právním prostředí ČR, kde „sociální podnikání“ není právně zakotveno
a sociálně podnikatelské aktivity jsou realizovány v rámci jiných právních forem.
Právě reflexe důsledků této právní roviny by bývala mohla otevřít diskusi magisterské
úrovně.
I přes tyto výtky práci k obhajobě doporučuji.
Navrhuji stupeň dobře, avšak záleží též na výsledku obhajoby.
Otázka k obhajobě:
Jakých právních forem mohou v ČR nabývat sociální podniky? Jsou tyto formy též
aplikovatelné pro sociální podniky v zemědělství? Jaké důsledky má podle Vás
neexistence zákona, který by upravoval sociální podnikání v ČR, pro začleňování
handicapovaných osob?
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