Evropský sociální fond
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Kód předmětu:

5IE442

Název v jazyce výuky:

Společnost, firmy, neziskový sektor

Název česky:

Společnost, firmy, neziskový sektor

Název anglicky:

Society, corporations, non-for-profit sector

Způsob ukončení a počet
kreditů:

zkouška ECTS (4 kredity)
(Jeden ECTS kredit odpovídá 26 hodinám studijní zátěže průměrného studenta.)

Forma výuky:

Prezenční studium: 0/2
(počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)

Jazyk výuky:

čeština

Vyučující:

doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D. (garant)

Zaměření předmětu:

Předmět se zabývá strategickým vedením neziskových organizací a managementem
projektů neziskového sektoru. V rámci předmětu se také proberou modely a možnosti
spolupráce třetího sektoru a firemního sektoru. Cílem předmětu je: osvojit si a rozvíjet
schopnosti potřebné k propojení podnikatelských cílů ve vztahu k zájmovým skupinám
a rozvíjet dovednosti potřebné k zapojení do projektů ve prospěch neziskového sektoru.

Výstupy předmětu:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni strategického řízení projektů
neziskových organizací, uplatnit současné trendy v ČR a ve světě v této oblasti. Získá
zkušenost s implementací, měřením spolupráce neziskových organizací a firem a praxi
s přípravou projektů kombinující netradiční přístup firem ve spolupráci s neziskovými
organizacemi, které budou řešeny týmově. Student bude také schopen orientace
v problematice sociálního podnikatelství u nás i ve světě, ale díky úzkému sepětí s firmami
v rámci výuky bude také dobře připraven aplikovat sociální podnikání v praxi.

Obsah předmětu:

1.Úvod, metodologie
2.-3. Teoretický rámec – ekonomie, etika, corporate governance a reputace.
4. Firma a její zájmové skupiny. Kritika alternativních přístupů.
5. Podnikatelské strategie a neziskový sektor. Koncepty udržitelného rozvoje a firemní
odpovědnosti
6. Role neziskových organizací ve společnosti. Hospodářská politika a NO
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7. Role neziskových organizací ve společnosti. Rada vlády pro NO
8. Efektivita a možnosti měření spolupráce firmy a neziskových organizací
9. Společné projekty firem a neziskových organizací. Příklady ze zahraničí.
10. Řízení lidských zdrojů a dobrovolnictví
11. Praxe a příprava projektu s konkrétními firmami a neziskových organizací. Případová
studie
12.-13 Prezentace projektů

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh

Prezenční studium

Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech

26 h

Příprava na cvičení/semináře/tutoriály

13 h

Příprava semestrální práce

39 h

Příprava prezentace

26 h

Celkem

104 h

Požadavky na ukončení (váha):
Druh

Prezenční studium

Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích

40 %

Vypracování semestrální práce

40 %

Prezentace

20 %

Celkem

100 %
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Zvláštní podmínky a podrobnosti:
V případě hodnocení 4+ bude student ústně přezkoušen, na základě čehož může být hodnocen jakoukoliv
známkou.

Literatura:
Typ

Autor

Název

Nakladatel

Rok

ISBN

Praha

Oeconomica

2009

978-80245-1650-9

KREBS, V. -- DURDISOVÁ, J. -D KOTÝNKOVÁ, M. -Sociální politika
POLÁKOVÁ, O.

Praha

Wolters Kluwer ČR

2010

978-807357-585-4

D KREBS, V.

Sociální politika

Praha

ASPI

2007

978-807357-276-1

D FRIČ, P.

Neziskové organizace a ovlivňování
veřejné politiky : (rozhovory o neziskovém Praha
sektoru II)

Agnes (Agentura
neziskového
sektoru)

2000

80-9026336-4

D PUTNOVÁ, A. -- SEKNIČKA, P.

Etické řízení ve firmě : nástroje a metody :
Praha
etický a sociální audit

Grada

2007

978-80247-1621-3

D

Corporate power in civil society
[elektronický zdroj] : an application of
societal constitutionalism

New York

New York University
2001
Press

D BARTOŠOVÁ, Z.

Měření a benchmarking jako součást
strategie CSR

[Praha]

Fórum dárců

D

Dytrt, Z. (2006) . Dobré jméno firmy . 80-86851-45-1

D

Marc Benioff, Carlye Adler . (2006) . Business of Changing the World . 0071481516

Z BOUKAL, P.

Nestátní neziskové organizace : (teorie
a praxe)

Místo vydání

2006

80-9029656-4

Z základní literatura, D doporučená literatura
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