
Sociální ekonomika  

PhDr. Jaroslava Šťastná, PhD.  

Předmět představuje studentům 

SOuhrnkoncept sociálního 

podnikání, jeho zásadní 

principy, včetně praktických 

příkladů podnikání. Součástí 

seminářů je příprava vlastního 

podnikatelského záměru 

(možnost práce v týmu) 

Interaktivní  výuka umožňuje 

kriticky posoudit různé přístupy 

k rozvoji hospodářských aktivit 

ve prospěch lokálních komunit 

a cílových skupin osob.  

 



 
Sociální ekonomika 

 

• Ekonomické aktivity,  které zohledňují sociální 
otázky (situaci lidí se zdravotním nebo 
sociálním handycapem), posilují místní 
komunity a jsou šetrné k životnímu prostředí.  



Obsah kurzu 

• Co je sociální ekonomika a sociální podnikání  

• Exkurze do sociálního podniku  (popř. typy na individuální 
návštěvu) 

• Kontext sociální ekonomiky a sociální integrace 

• Tradice v různých zemích  EU 

• Příklady sociálního podnikání a jejich dopad na místní komunitu  

• Alternativní formy ekonomické činnosti, sociálně solidární 
ekonomika 

• Příklady projektů alternativní komunitní ekonomiky  

• Příprava případové studie sociálního podniku 



Příklady 

• http://junuvstatek.cz  

• (první sociální firma v ČR) 

• http://www.ceske-socialni-
podnikani.cz/socialni-
podnikani/videa?start=24 

• http://www.idobnet.cz/news/modry-
domecek-centrum-kultury-i-socialni-firma 

• / 
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Požadavky na studenta  

• Účast na přednáškách i seminářích  

• Příprava případové studie sociálního 

podniku a odevzdání (elektronicky + 

vytištěné) do konce semestru 

  



 
Data přednášek 

• kontrola našich diářů 



  
Literatura  

• Základní: Dohnalová, M., Sociální ekonomika v evropském měřítku. Brno 2006 

• Doporučené: Feierabend, L., Zemědělské družstevnictví v Československu do 
roku 1952. Stehlík 2007 

• Základní: Johanisová, N., Kde peníze jsou služebníkem, nikoli pánem. Stehlík 
2008 

• Další texty o sociální ekonomice dle vlastního výběru  a doporučení lektorky 
kurzu 

• Základní: www.ceske-socialni-podnikani.cz 

• Doporučená: Borzaga.C, Defourny.J. ed, The Emergence of Social Enterprise. 
London 2001  

• Doporučená: Schumacher, E.F., Malé je milé. Brno: Doplněk 2000 

• Doporučená: Sociální podnikání: 10 úspěšných příkladů z Evropy. Praha: Nový 
Prostor, o.s. 2008  

• Doporučená: Giddens, A. Třetí cesta a její kritici. Praha: Mladá fronta, 2004.  

 

 

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/


materiály a korespondence 

• ukládání materiálů do IS 

• korespondence: stastna@etf.cuni.cz 
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