
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – VAVROUŠKOVO STIPENDIUM 
 

JMÉNO:…Hana Dudrová………………………  ROČNÍK:…II. navazujícího magisterského……. 

NÁZEV PROJEKTU/VÝZKUMU:…Solidární ekonomika v Córdobě, Argentině………………….. 

VÝŠE STIPENDIA: …9 000.- Kč………………  ZEMĚ REALIZACE: …Argentina……………. 

TERMÍN REALIZACE: …3. 2. – 18. 4. 2011....... 

OSNOVA: 
• Stručný popis projektu/výzkumu 
• Stručný souhrn vykonaných činností 
• Přínos pro studenta (získané dovednosti) a partnerskou organizaci 
• Návrh prezentace výstupů 
• Fotodokumentace (3 – 5 fotografií, jako příloha v .jpg) 

 
VYÚČTOVÁNÍ: 
 

 Vlastní náklady Hrazeno 
z Vavrouškova stipendia 

Cestovné (let + bus) 30 000 Kč 9 000 Kč 
Ubytování 12 000 Kč - 

Stravné 8 000 Kč - 
Ostatní (MHD, tel. 
kredit, cest. pas, 

kultura) 
5 000 Kč - 

CELKEM 55 000 Kč 9 000 Kč 

CELKOVÉ 
NÁKLADY  

(vlastní + stipendium) 

15 000 Kč (stipendium Hlávkova nadace) + 9 000 Kč 
(Vavrouškovo stipendium) + 25 000 Kč (stipendium 
Zahraniční mobility studentů z MŠMT) + 6 000 Kč 

(vlastní náklady) 
 

 
Stručný popis projektu/výzkumu 

Výzkumný projekt byl zaměřený na poznání konceptu solidární ekonomiky v praxi a měl dvě části – 

teoretickou a praktickou.  

Při teoretické části jsem měla možnost poznat koncept solidární ekonomiky díky stáži na Fakultě ekonomické 

na Universidad Nacional de Córdoba, a to prostřednictvím revize a analýzy odborné literatury pod vedením 

paní Mgter. Dalmiry Pensa. Na základě literatury a konzultací jsem si poté určila hlavní výzkumnou otázku: 

„P ředstavuje solidární ekonomika pouze způsob přežití, nebo svým účastníkům přináší i některé další 

užitky?“Na základě této otázky jsem si sestavila hypotézy, které jsem se za pomocí analýzy literatury, 

kvalitativního pozorování a strukturovaných i polo-strukturovaných rozhovorů snažila potvrdit či vyvrátit.  

Především při praktické části, tzn. při terénním výzkumu, kdy jsem navštěvovala šest vybraných organizací 

či hnutí praktikující v každodenní praxi solidární ekonomiku, jsem měla možnost poznat nejen tento koncept, 

ale především sociální realitu, ze které vychází. Při terénním výzkumu jsem se snažila podle strukturovaných 

rozhovorů sesbírat primární data, avšak pro jejich doplnění jsem sestavila i následné polo-strukturované a 

často polo-formální otázky k rozhovorům z důvodu doplnění základních strukturovaných rozhovorů. Tyto 



rozhovory jsem zapisovala a nahrávala. Významnou součástí výzkumu bylo i kvalitativní pozorování, kdy 

jsem jako dokumentaci použila fotografii. 

Nedílnou částí výzkumu byla závěrečná analýza a vypracování dat pro diplomovou práci, jejíž je tento 

výzkumný projekt součástí. 

Závěrem výzkumu byla přednáška, na které jsem prezentovala výsledky výzkumu za účasti některých 

organizací, které se na výzkumu podílely. Součástí této přednášky byla diskuze všech účastníků o otázkách, 

které mi vyvstaly během analýzy dat 

Stručný souhrn vykonaných činností 

- Revize a analýza doporučené literatury ze strany argentinské profesorky 

- Sestavení hlavní výzkumné otázky a hypotéz z ní vyplývajících 

- Navržení otázek pro strukturované rozhovory 

- Sběr primárních dat prostřednictvím strukturovaných rozhovorů a pozorování v šesti 

organizacích/hnutích 

- Doplnění dat ze strukturovaných rozhovorů formou polo-strukturovaných rozhovorů 

- Analýza sesbíraných dat 

- Přednáška o sociální ekonomice v České republice a o výsledcích výzkumu, následovaná diskuzí za 

účasti spolupracujících organizací a přítomných osob 

Přínos pro studenta (získané dovednosti) 

- Poznání sociální reality argentinské městské oblasti (konkrétně Córdoby) 

- Komunikace, diskuze a kontakt s představiteli solidární ekonomiky  

- Rozvoj kritického myšlení prostřednictvím poznání sociální reality a literatury 

- Rozvoj dovedností ohledně metodologie a realizace výzkumu 

- Kulturní poznání a obohacení 

Přínos pro partnerskou organizaci 

- Díky realizované přednášce uvědomění si následků komunistického režimu v ČR a střední Evropě, 

nahlídnutí do odlišné sociální reality a následovná reflexe 

- Při přednášce vzájemné navázání kontaktů mezi organizacemi a účastníky 

- Analyzované data a výsledky z výzkumu mohou posloužit jako body k zamyšlení, ke změně 

Návrh prezentace výstupů 

- Přednášky o sociální realitě Córdoby, o výsledcích výzkumu a o solidární ekonomice 

- Diskuze se studenty na stejná témata 

 

Fotodokumentace 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S prezidentem Družstva El Abasto 

 

 

Při návštěvě komunitního centra, ve kterém působí hnutí CTD Anibal Veron 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Návštěva pracovníky obnovené kliniky Cooperativa de Trabajo de la Salud Junin 

 

 

 

Přednáška o sociální ekonomice v ČR a o výsledcích výzkumu 


