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Projekt WISED: Podpora žen v sociálním podnikání (2018-2020, č. projektu: 2018-1-UK01-

KA204-048060) je součástí tzv. Klíčové akce č. 2, v programu Strategických partnerství 

Erasmus+. Zaměřuje se na podporu zejména znevýhodněných a nezaměstnaných žen z řad 

místního obyvatelstva  i přistěhovalců, v zapojení do pracovního procesu. Pomáhá jim 

zorientovat se, usnadňuje jim přístup  k informacím a poskytuje rady, jak se realizovat v oblasti 

sociálního podnikání. Sociální podniky totiž představují jeden z nejinovativnějších způsobů, jak 

rozvíjet inkluzivní politiku na základě solidarity,  a to je také hlavní důvod, proč se v projektu 

WISED snažíme nabízet informace a specifické dovednosti pro usnadnění vstupu do světa 

sociálního podnikání. 

  

Projekt je implementován těmito subjekty:  

Language Link London ltd (koordinace projektu, Velká Británie)  

Archivio della Memoria (Itálie) 

ProEduca z.s. (Česká republika) 

Paragon Europe (Malta) 

Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Derneği (Turecko) 

Gestión Estratégica e Innovación (Španělsko) 

 

Naše poděkování patří těmto skvělým spolupracovníkům, kteří se podílejí na tvorbě materiálů pro 

jednotlivé moduly projektu: 

Diana Ragazzini, Margaret Curran (Language Link London )  

Sergio Pelliccioni, Milena Iaffaldano, Adriana Gallio (Archivio della Memoria)  

Lucie Brzáková, Kateřina Drlíková (ProEduca z.s.)  

Nadia Theuma (Paragon Europe)  

Şakir Çinkir (Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Derneği) 

Zaira Villalba, Carlos Franco Uliaque (Gestión Estratégica e Innovación)  

 

 

 

WISED 

 

2 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul č.6 – Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 



V posledních letech nabývá v jednotlivých zemích stále více na významu působení žen na 

pracovním trhu a jejich aktivnější účast v oblasti podnikání. Aktivace nevyužitého potenciálu na 

pracovním trhu a vytváření nových pracovních příležitostí lze dosáhnout podporou žen v 

zapojení do sociálního podnikání prostřednictvím nástrojů ICT; na čemž se shoduje akademická 

obec i podnikatelská sféra. Zejména znevýhodněné ženy si musí uvědomit svou sílu a možnosti, 

a díky tomu pak lze aktivovat jejich potenciál v sociální a ekonomické oblasti.  

  

Na portálu Evropské komise věnovaném sociální problematice a inkluzi (Social Affairs and 

Inclusion) se uvádí, že „podle zprávy zveřejněné Evropskou komisí  jsou sociální podniky 

důležitým stimulem inkluzivního růstu a hrají klíčovou roli ve zvládání současných ekonomických 

a environmentálních výzev. Sociální podniky jsou vlastně jedním z nejinovativnějších způsobů, 

jak rozvíjet inkluzivní politiku na základě solidarity, a to je také hlavní důvod, proč se v projektu 

WISED snažíme nabízet znevýhodněným a nezaměstnaným ženám z řad místního obyvatelstva 

i přistěhovalců informace  a specifické dovednosti pro usnadnění vstupu do světa sociálního 

podnikání. 

  

Termín „sociální podnikání“ se vyvinul ze všeobecné potřeby pojmenovat organizace, které 

využívaly sílu „byznysu“ k prosazování společenských a environmentálních změn, ale 

neexistoval pro ně jednotící název. Termín se dostal do širšího povědomí v 90.letech minulého 

století a od té doby se vede diskuse o tom, co to vlastně sociální podnikání je, a jestli si nálepku 

„sociálního podniku“ nemohou přisvojovat i firmy, které sociálními podniky vlastně nejsou, ač 

chtějí předstírat opak.  

  

Anglické termíny social enterprise a social entrepreneurship se často volně zaměňují. Podle 

O’Broina (2012) lze social enterprise charakterizovat jako obecný přístup k ekonomickému 

rozvoji založený na ekonomické a sociální solidaritě a více demokratizované společnosti, 

zatímco social entrepreneurship je pojem, který se v poslední době začal používat ve vztahu k 

marketizaci řízení a poskytování něčeho, co se dříve považovalo za veřejné služby, financované 

a zajišťované státem, případně regionální či místní samosprávou.  

  

Sociální podnik je organizace, která aplikuje komerční strategie s cílem dosáhnout co největšího 

zlepšení kvality života lidí a životního prostředí – může to  zahrnovat i maximalizaci sociálního 

dopadu společně s dosažením zisku pro externí akcionáře. Sociální podniky mohou být 

strukturovány jako ziskové i neziskové organizace a mohou mít různé právní formy (v závislosti                    

na tom, ve které zemi subjekt působí a jaké právní formy jsou tam možné), např.  družstvo, 

vzájemná společnost, daňově nesamostatný subjekt, „social business“, obecně prospěšná 

společnost, nebo charitativní organizace. Co sociální podniky odlišuje od ostatních je to, že 

jejich sociální poslání je pro ně klíčem k dosažení jakéhokoli potenciálního zisku. 

  

Na podporu žen při zapojování do sociálního a ekonomického života                                                            

bylo vytvořeno sedm modulů:  

 

1. Komunikace v sociálním podnikání 

2. Dimenze sociálního podnikání 

3. Sociální a občanské kompetence 

4. Iniciativa a podnikatelské dovednosti 

5. Kulturní povědomí a solidarita v sociálním podnikání 

6. Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 

7. Sociální podnik ve světě médií 

Úvod  
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WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul č.6 – Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 



Chose one noun 

project pictogram 

(or more than one if 

you like)  
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Modul 4  

Iniciativa a podnikatelské 

dovednosti 

Část 1. Klíčové faktory potřebné k založení sociálního 

podniku 

Část 2. Řízení sociálního podniku 

Část 3. Vedení lidí v sociálním podniku 
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WISED – Women in Social Enterprise Development - Module 4 – Sense of Initiative and Social Entrepreneurship WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul č.4 – Iniciativa a podnikatelské dovednosti 



V mnoha zemích po celém světě jsou ženy mnohem více zapojeny do podniků se 

sociálním dopadem než do tradičních společností. V mnoha evropských zemích 

mají sociální podniky více manažerek a ředitelek než jakýkoli jiný druh podnikání. 

Proč tomu tak je? A co se stane, když podnik vedou ženy? 

 

Hlavní rozdíl mezi sociálními podniky vedenými muži a ženami spočívá v tom, že 

ženy jsou ve skutečnosti inovativnější: zdá se, že podniky vedené ženami s větší 

pravděpodobností otevírají nové trhy - to znamená začínající podnik obvykle 

poskytuje produkt nebo službu, kterou v té době nikdo jiný neposkytoval. To 

naznačuje, že pokud jde o sociální inovace, díky své specifické citlivosti na sociální 

potřeby jsou ženy - sociální podnikatelky významnými inovátorkami. 

 

Na druhé straně, sociální podniky vedené ženami jsou v jejich řízení také obecně 

více participativní: podnikatelky umožňují ostatním kolegům více se podílet na řízení 

podniku (a tím jim umožnit učit se a rozvíjet jejich důležité talenty a dovednosti). 

 

Tři sekce tohoto modulu vás provedou třemi stěžejními oblastmi, které tvoří 

podnikatele: kompetence, které mu umožní založit nový podnik, kompetence 

podporující řízení podniku a kompetence, které vám pomohou stát se dobrým lídrem 

vašeho týmu. Zajisté existuje mnoho otázek, které je nutné zodpovědět, abyste plně 

pochopili své vlastní postoje, dovednosti a znalosti k tomu, abyste byli skutečně 

podnikaví. V tomto modulu se vynasnažíme zodpovědět ty nejdůležitější z nich a 

pomoci vám tak připravit se na start všeho sociálního podniku. 

Chose one noun 

project pictogram 

(if you like)  5 

Sociální podnikatelky jsou inovátorky, tvořící sociální změny.  

 

Modul 4  

Iniciativa a podnikatelské 

dovednosti 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul č.4 – Iniciativa a podnikatelské dovednosti 



Téma Prozkoumání Cvičení Zajímavé odkazy 

Každá sekce se skládá ze čtyř částí: 

Poznámka: V tomto dokumentu se nachází množství piktogramů, které pochází z webové stránky „The Noun project". Je to 

stránka, kde se shromažďují a katalogizují symboly, které vytvořili a nahráli grafičtí designéři z celého světa. Původně měla  

stránka sloužit designérům a architektům, ale škála uživatelů zahrnuje také lidi s různým postižením, kterým mnohdy 

pomáhá vizuální nebo grafický jazyk. 

Většinu cvičení 

můžete udělat 

samostatně: ikona 

vás povede. 

Některá cvičení 

jsou skupinová: i 

zde vás povede 

ikona. 

První část vám umožní 

soustředit se na 

problematiku za 

pomocí analýzy 

klíčových slov a 

krátkého vysvětlujícího 

textu. Ve druhé části 

prozkoumáte 

problematiku hlouběji 

za pomocí rad, námětů 

a odkazů na články ke 

studiu. 

Třetí část představuje 

sbírku videí, 

doporučení, psaných 

dokumentů, obrázků 

apod., abyste si 

problematiku obohatili o 

informace z internetu. 

Čtvrtá část je 

tréninková, kde si 

problematiku 

procvičíte a ověříte 

si, co jste se naučili. Na konci jednotlivých sekcí najdete výběr známých i méně 

známých citátů na dané téma. 
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Struktura modulu 

Část 1: Klíčové faktory potřebné  

k založení sociálního podniku 

Inspirace 

Část 2: 

Řízení sociálního 

podniku 

Část 3: Vedení lidí 

v sociálním 

podniku 

Úvod 

Téma Prozkoumání Cvičení Zajímavé 

odkazy 
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• dozvědět se o všech aspektech, které je třeba zvážit při startu 

nového podniku; 

• pochopit, co znamená iniciativa a jak se chopit iniciativy; 

• poskytnout příklady toho, co znamená být aktivní, nezávislý a 

inovativní v osobním i společenském životě a také v práci; 

• naučit se přijmout změny a novinky; 

• naučit se poznat podnikatelskou příležitost. 

C
ÍL

E
 

Část 1  

Klíčové faktory  potřebné  

k založení sociálního podniku 
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Oddíl 1 – Dovednosti potřebné k založení sociálního podniku strana 9 

Jak založit sociální podnik? strana 10 

Zajímavé odkazy strana 14  

 

Oddíl 2 – Inovační kapacita podniku strana15 

Jak rozvíjet své inovativní schopnosti? strana 16 

Zajímavé odkazy strana 19 

 

Oddíl 3 – Příležitosti a výzvy sociálního podniku strana 20 

Jak poznat pravou příležitost? strana 21 

Zajímavé odkazy strana 23 

 

Cvičení strana 24 

Inspirace strana 30 
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Co je sociální podnik? 

Pojďme se na to podívat blížeji. Možná to 
bude znít jako, ale opravdu vy musíte být tou 
změnou, kterou si přejete ve světě vidět. 
Sociální podniky jsou podniky, které kladou 
své hodnoty do jádra svých aktivit. Zaměřují 
se na lidi i na zisk a existují s dvojím účelem; 
ve prospěch společnosti nebo životního 
prostředí, a také vydělávání peněz. 

Sociální podniky jsou ve svém jádru sociální; 
jejich cílem je zlepšit společnost. Vaším 
nápadem může být kavárna, která dává své 
zisky bezdomovcům, nebo charita, která 
daruje vodu rozvojovým zemím. 

Sociální podniky po celém světě pomalu 
rostou. Je to opravdu hnutí, které mění 
způsob našeho podnikání 

Komu a proč vlastně pomáháme? 

Sociální podnikatelé jsou na vzestupu. Je to 
zcela jistě nový způsob podnikání, více 
holistický, založený spíše na spolupráci než 
na konkurenci. 

První a nejlepší věc, kterou musíte udělat, je 
mít zcela jasný záměr. Albert Einstein kdysi 
řekl: „Pokud nedovedete něco vysvětlit 
šestiletému, nerozumíte tomu sám.“ 

Čím lépe dovedete definovat svůj nápad, 
proč existujete a komu chcete pomoci, tím 
bude plánování vašeho podniku snazší. 

Máte potřebné zdroje? 

Než začnete, popřemýšlejte o tom, co již ve 
vzathu k vašemu záměru máte. Pokud se 
například hodláte věnovat ručně vyráběným 
hračkám pro děti Fairtrade, máte znalosti o 
dodavatelích? Víte, kde nakupovat materiál 
a prodávat vaše výrobky? 

Je snadné mít skvělý nápad, ale sociální 
podnik musí také přinést hmatatelné 
výsledky. 

Skvělým způsobem, jak toho dosáhnout, je 
vytvořit si seznam nebo myšlenkovou mapu 
problému, který chcete řešit. 

Máte nějaké kontakty, které by vám mohly 
pomoci? Vytvořte seznam rodinných 
kontaktů, přátel a známých na sociálních 
sítích, kteří mají určité znalosti o vámi 
zamýšleném záměru nebo by vám mohli 
představit někoho vlivného. 

V sektoru sociálních podniků znalosti 
představují skutečnou moc. Ujistěte se, že 
jste plně informováni o svém podnikání a o 
tom, jak bude fungovat. 

Pokud potřebujete zvýšit dovednosti, 
zjistěte, kde máte mezery a absolvujte kurzy 
v oblastech, kde potřebujete pomoc, 
například v účetnictví, v sociálních sítích 
nebo ve vystupování na veřejnosti. Pokud 
potřebujete další pomoc, obraťte se s vašimi 
požadavky na místní organizace. 

Část 1 – Oddíl 1 - Dovednosti potřebné k založení sociálního 

podniku  

Téma: postupný proces 

Dovednosti  

potřebné k založení 

sociálního podniku 

Klíčový pojem: sociální 

podnik 
Sociální podnik je definovaný jako 

podnik, který má specifické cíle s 

pozitivním sociálním dopadem na 

společnost, které slouží jeho 

primárnímu účelu - podnikání.  

O sociálním podniku si můžete 

přečíst více na: České sociální 

podnikání 
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Vlastní výzkum  

Nejlepším způsobem, jak si ověřit, zda je váš 

nápad realizovatelný, je neustále zkoušet. 

Vyhledávejte a čtěte informace o cílovém trhu, 

vytvořte výzkumné skupiny, provádějte 

průzkumy a ujistěte se, že budete skutečně 

schopni pomoci lidem způsobem, kterým 

plánujete. 

Dalším způsobem, jak si ověřit proveditelnost 

vašeho nápadu je podnikatelská soutěž. 

Soutěže vám mohou pomoci získat podporu pro 

svůj nápad tak, že si ověříte případné pozitivní 

přijetí konkrétního produktu či služby. Protože 

váš sociální podnik bude zaměřen na 

poskytování pomoci ostatním, ať už se jedná o 

bezdomovce, postižené lidi či životní prostředí, 

bude třeba prokázat, jaké reakce bude podnik 

na veřejnosti vzbuzovat.  

Zjistili jsme, že jen málo lidí ví, co to vlastně je 

sociální podnik. Zeptejte se lidí ve vašem 

nejbližším okolí, co si myslí o vašem nápadu, a 

zjistěte, jakou podporu by váš podnik ve vašem 

okolí mohl získat.  

Především je ale důležité, abyste ve svůj nápad 

věřili. Založit sociální podnik není jednoduché, a 

stejně jako v případě jakéhokoli jiného podniku, 

jeho založení budou doprovázet dílčí prohry a 

výzvy. Věřte si a dostanete se daleko.  

Financování vlastního sociálního podniku  

Co se týče zajištění financování vlastního 

sociálního podniku, řada podnikatelů se v první 

řadě obrací na vlastní rodinu a přátele či 

spoléhá na vlastní finanční prostředky. 

Bootstrapping (financování vlastního podniku 

svépomocí) je prostředek, po kterém sáhne 

řada vlastníků sociálních podniků. 

Bootstrapping v podstatě znamená založit si 

podnik za použití vlastních omezených zdrojů. 

Jeho výhodou je skutečnost, že není třeba 

předávat akcie potenciálním investorům, jste 

jediným vlastníkem podniku a můžete jej 

rozvíjet úsporným, finančně co nejméně 

náročným způsobem.  

Krom toho existuje celá řada grantů nebo 

dotací, o které si můžete požádat.   

Crowdfunding (skupinové financování) je další 

způsob jakým lze získat kapitál. Využijte síly 

nadšeného davu k vybudování vlastního 

podniku!   

Ujistěte se, že máte dostatek finančních 

prostředků k tomu, abyste „přestáli bouři“ – 

v každém oboru podnikání je určité období 

„finanční zimy“, a je důležité mít dostatek 

prostředků v hotovosti, abyste přestáli finančně 

náročnější či prodělečné období.  

Podnikatelský záměr 

V této oblasti má mnoho lidí obavy, ale není to 

nutné. Není to tak těžké, když se do toho 

opravdu pustíte.  

Sestavení podnikatelského záměru pro vlastní 

sociální podnik je způsob, jakým můžete přimět 

investory skutečně si zaregistrovat existenci 

vašeho nového podniku. Pomůže vám také 

ujasnit si, jaké kroky je třeba podniknout. 

Podnikatelský záměr by neměl být delší než 20 

stran a měl by vám pomoci ujasnit si odpovědi 

na následující otázky:  

  

Vaše vize: Jak váš podnik změní či přispěje ke 

změně společnosti?  

Vaše mise: Čeho chcete dosáhnout?  

Vaše cíle: Jaké jsou cíle vašeho podniku, jak 

vidíte svůj podnik v budoucnosti?  

  

Váš projektový záměr by neměl mít podobu 20-

ti stránkové zprávy; měl by to být srozumitelný 

a jednoduchý návod, díky kterému vy nebo 

kdokoli jiný porozumí, jaké cíle a záměry 

ohledně vašeho podniku máte.  

Zahrňte vaše očekávání/předpoklady pro první 

tři roky existence vašeho podniku; snažte se 

mít realistická očekávání ohledně vydělaných 

peněz a vytvářeného ohlasu. Váš podnik bude, 

doufejme, dlouhodobá záležitost, tak tedy: 

myslete globálně, jednejte lokálně! 

Na internetu najdete spoustu návodů a rad, 

díky kterým vytvoříte takový podnikatelský 

záměr, který potenciální investory zcela ohromí.    

Volba podnikové struktury 

Možná vás překvapí, že dle zákona nemůžete 

váš podnik zaregistrovat jako sociální podnik; 

musíte podnik označit jako sociální podnik 

zaměřený na podnikání. 

Většina sociálních podniků začíná jako 

charitativní organizace, nezisková organizace 

nebo malý podnik. Váš současný a budoucí 

způsob financování a zdroje příjmů budou mít 

největší vliv na to, jakou strukturu zvolíte.  
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Obchodní model sociálního podniku  

Možná už jste slyšeli o TOMS – známém 

sociálním podniku. Přístup „one-for-one“, 

který používají, se stává běžným přístupem, 

jak podnikat - každý nákup pomůže někomu 

potřebnému. Pokud si koupíte pár bot od 

TOMS, další pár bot zamíří k někomu 

v nouzi.  

Existuje také přístup „pay it forward“ – „pošli 

to dál“, který momentálně získává na 

popularitě, jako např. pop-up akce pořádané 

Canvas Cafe, kdy si můžete jednat dát jídlo a 

zároveň přispět na jídlo pro  bezdomovce.  

V neposlední řadě existují také modely, které 

nějakým konkrétním prvkem, způsobem 

přispívají na určitý účel, například 5 % 

z rezervací jde přímo do fondu, což je jeden 

ze zdrojů určeného na pomoc charitativním 

organizacím a sociálním podnikům v nouzi.  

Kdo je na palubě? Vytvořte svůj pracovní 

tým 

Pokud jste sólo podnikatel, pak práce 

s podobně smýšlejícími lidmi vám může velmi 

pomoci. 

Spolupráce byť jen s jednou další  osobou 

vám umožní vzájemně si ověřovat nápady, 

nebudete se cítit na své cestě sami. Pokud 

tuto možnost nemáte, zvažte např. mentoring 

nebo účast v podnikatelských inkubátorech, 

v případě, že cítíte, že potřebujete větší 

podporu.  

Ačkoli přirozeně chcete spolupracovat s lidmi, 

kteří vyznávají stejné hodnoty a usilují o 

naplnění stejné vize, je důležité, aby členové 

vašeho týmu disponovali různými 

schopnostmi. Získat do týmu racionálně 

uvažujícího realistu,  pokud vy sám jste 

snílek, nemusí být špatný nápad. Zjistíte, že 

pokud budete hledat lidi, kteří se od vás liší, 

najdete někoho, jehož slabé a silné stránky 

přesně doplňují ty vaše. 

Pokud máte nadšení a entusiasmus, je to 

první velký krok. Vytvořte si seznam vašich 

slabých a silných stránek a v jakých 

oblastech budete možná potřebovat pomoc. 

To vám pomůže ujasnit si, ve kterých 

oblastech možná budete potřebovat podporu.  

Jako příklad uveďme, že jeden člen ve vašem 

týmu se zaměří na celkový obraz a na 

strategii, další se postará o organizační 

detaily a implementaci.  

Krom toho je nutné si uvědomit, že váš 

podnik má dva aspekty: finanční či „business“ 

aspekt, a aspekt sociálního podniku jako 

takového.  

Pokud se obklopíte sociálními podnikateli, 

můžete najít celou řadu podobně smýšlejících 

lidí na vašem webu, lidí, kteří vás budou 

inspirovat a poskytovat své nápady, lidí, na 

kterých si můžete ověřovat vaše nápady. 

Tyhle nápady mohou být velmi odlišné od 

těch, které vám mohou poskytnout podporu 

týkající se podnikání či chodu podniku.     

Komunita sociálních podnikatelů je 

prosperující a silná a má jednu velkou 

výhodu: zjistíte, že všichni jsou ochotní si 

navzájem pomáhat. Neexistuje tu žádná 

konkurence; váš cíl je stejný. 

Definujte nabízený produkt či službu 

V této chvíli tedy máte hotové všechny 

přípravné práce, je tedy čas pustit se do 

detailů vašeho produktu či služby. Možná 

budete chtít začít nejprve s jedním nebo 

dvěma produkty, abyste viděli, jak se jim daří, 

než se pokusíte zvládnout toho příliš 

najednou. 

Dalším krokem je zvážit při plánování vašeho 

sociálního podniku následující: 

Produkt: Co nabízíte zákazníkům?  

Cena:  Kolik je třeba si účtovat za váš produkt 

či službu?  

Place:  Kam půjde zákazník koupit váš 

produkt?  

Propagace: Jakým způsobem přimějete 

zákazníky koupit váš produkt?  

Mnoho lidí si myslí, že etické nebo sociální 

zboží bude určitě drahé, to ale nemusí být 

pravda.  

I když velká část vaší zákaznické základny od 

vás bude kupovat produkt či službu, protože 

představuje pozitivní změnu, není to vždy 

pravidlem. Pokud se zaměříte na kvalitu 

vašeho produktu nebo služby, zajistíte, že 

budete schopni konkurovat klasickým 

ziskovým společnostem ve vašem okolí a 

získáte větší podíl na vašem cílovém trhu.  

Váš produkt či služba vám zajistí příjem, 

ujistěte se tedy, že jste výrobek důkladně 

otestovali a ujistili se, že máte realizovatelný 

nápad, který vám bude generovat zisk.  
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Podpora a mentoring 

Vaše firma tedy zahájila svou činnost a 

funguje; budete ale potřebovat ještě drobnou 

pomoc. Šířit ohlas vašeho podniku ve 

společnosti vám můžou pomoci akcelerační 

programy a inkubátory. 

Akcelerační programy jsou růstové programy, 

které pomáhají rozvoji již založených, 

existujících firem. Inkubátory se často 

používají v raných fázích existence podniku; 

jejich použití obvykle zahrnuje podporu či 

mentoring na delší dobu, které vaší firmě 

pomohou odrazit se ode dna.  

Skvělým zdrojem pomoci je Social Enterprise 

Greenhouse.  Umožní vám přístup k síti 

zhruba 400 sociálních podniků a 300 

vedoucích představitelů podniků a komunit, 

kteří přispějí časem, odborným poradenstvím 

i penězi k tomu, aby vám pomohli růst a 

vytvořit sociální a ekonomický ohlas.  

Jak měřit ohlas 

Pokud chcete vytvořit sociální podnik, musíte 

mít možnost měřit jeho ohlas. Toto je zásadní 

fáze pro jakýkoli sociální podnik, protože 

dokazujete hodnotu a přínos vašeho podniku 

lidem mimo něj, případně potenciálním 

investorům.   

Co se týče samotného měření, soustřeďte se 

na to, jakým způsobem se každá aktivita 

vašeho podniku pojí s vašimi cíli v oblasti 

sociálního dopadu. Například, to, že prodáte 

25 sítí  proti komárům nutně neznamená, že 

snížíte počet případů malárie; je totiž možné, 

že nebudou nikdy použity. Je snadné 

předpokládat, že jste sociálně prospěšní, že 

vaše podnikání skutečně nějak pozitivně 

přispívá k řešení sociálních problémů, ale je 

tomu opravdu tak?  

Abyste se ujistili, že váš podnik skutečně 

přispívá ke změně společnosti, je důležité 

soustředit se na celkový výsledek, ne 

jednotlivé dílčí výstupy.   

Jaký životní styl podnikání chcete? 

V závislosti na charakteru vašeho podniku 

budete možná potřebovat získat 

maloobchodní prodejní prostory nebo 

kancelářské prostory.  

Pokud se jedná o kancelářské prostory, 

zvažujte možnost udržení si režijních nákladu 

na nízké úrovni tím, že budete pracovat 

z domova nebo zvažte další alternativy ke 

klasické kanceláři, např. tzv. coworking – 

možnost sdílení kanceláří.  

Existuje spousta týmů, které pracují z domova 

a jsou naprosto spokojení! Ke komunikaci 

používají např. Slack, Google Drive, Dropbox, 

nebo Trello. 

Stát se sociálním podnikatelem vám pomůže 

vnímat svůj podnik z etického hlediska a 

umožní vám minimalizovat potřebný čas a 

neplýtvat zdroji. Zvolit si tým bez ohledu na 

místo podnikání může být tím správným 

krokem, stejně jako stanovit si pracovní dobu, 

ve které budete vyřizovat objednávky a 

odesílat zboží.  

Stát se sociálním podnikatelem by také mělo 

být o tom zajistit, aby váš život fungoval. 

Pokud nejste zdraví a v pořádku vy sami, pak 

nebude ani váš podnik. Jaký životní styl 

podnikání si zvolíte? Popřemýšlejte o tom, jak 

můžete skloubit svoje nadšení pro svůj 

produkt nebo službu se životním stylem, který 

byste chtěli vést.   

Vytváření příležitostí 

Jakmile je váš podnik založen a funguje, je 

čas rozšířit povědomí o jeho existenci. Jeden 

z nejúspornějších způsobů je využít 

networking. Zapomeňte na nudné akce typu 

„výměna obchodních vizitek“; networking je 

v podstatně jakákoli společenská aktivita, 

cokoli od akce typu zajít si na kávu nebo 

popovídat si s někým v místní organizaci 

Toastmasters nebo Rotary Clubu.  

Dle našeho názoru vychází vytváření 

příležitostí ze správného způsobu uvažování. 

Pokud jste spokojení, pozitivní a nadšení 

změnami, kterých chcete ve světě docílit, 

zjistíte, že spojit se s ostatními je snadné.  

Čím víc lidí získáte, tím víc příležitostí si 

vytvoříte. Je to takto jednoduché!  

Máte schopnost „elevator pitch“ („prezentace 

ve výtahu“?). To je v podstatě způsob, jakým 

byste měli prezentovat svůj podnik – jako 

byste byli ve výtahu. Prezentace by neměla 

zabrat víc než 30 sekund; během této doby 

byste měli být schopni sdělit potenciálnímu 

zákazníkovi vše, co o vás a o vašem podniku 

potřebují vědět.  
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Online marketing 

Ať už prodáváte svůj produkt fyzicky nebo na 

online, je absolutně nezbytné být vidět i online. 

Je nutné se ujistit, že vaše značka je silná, a 

že je dobře viditelná ve všem co děláte na 

internetu. Není to jen o logu, typu písma na 

vaší webové stránce; je nutné, abyste si 

osvojili určitý styl a tón komunikace, který 

budete používat ve všech oblastech a 

aktivitách.  

Pro správné zobrazování informací o vašem 

podniku je také velmi důležité zajistit SEO 

(search engine optimization – optimalizace pro 

vyhledávače), když vytváříte vaše stránky. 

Není tajemstvím, že vytváření odkazů je 

jedním z nejlepších způsobů podpory SEO, 

pomáhá přirozeně a šetrně zajistit návštěvnost 

vašich stránek.  

Ujistěte se také, že jste zvolili správná klíčová 

slova relevantní pro váš cílový trh a nabídku 

vašeho produktu či služby.  

Jakmile budete mít klíčová slova, budou tvořit 

základní stavební kameny vašeho podniku; 

můžete je používat v článcích, sociálních 

médiích či pro jakoukoli jinou činnost, kterou 

děláte online.  

Získejte PR 

Získání toho správného PR je pro váš podnik 

skvělou příležitostí. V současnosti je naštěstí 

v sociálních médiích větší zájem o sociální 

podniky, a to po celém světě; pokud tedy svůj 

příběh správně prezentujete, zajistíte si 

pozornost místního nebo dokonce celostátního 

tisku.  

PR nemusí nutně být drahé; existuje spousta 

různých a levných způsobů, jak vašemu 

podniku získat publicitu. Existuje celá řada 

užitečných tipů, které vám nezaberou moc 

času a které budou skutečně fungovat pro 

zlepšení hodnocení vašeho webu.  

Pokud připravujete tiskovou zprávu, položte si 

následující otázky: 

1. Je v mém příběhu něco „nového“? 

2. Je v mém příběhu něco neobvyklého nebo 

nečekaného?  

3. Bude to zajímat někoho jiného mimo můj 

podnik? 

4. Bude to vůbec někoho skutečně zajímat? 

Pište zprávu tak, jako byste mluvili 

s kamarádem, s někým blízkým, ne 

s novinářem. Zároveň ale mějte na paměti 

zprávu z pohledu novináře. Zahájení činnosti 

vašeho podniku možná nemusí být přímo 

materiál pro tisk, ale něco jiného ohledně 

vašeho podniku možná ano. V nadpisu  emailu 

použijte slova „Story idea – Možný příběh“ a 

poté nastiňte úhel vašeho pohledu tak, abyste 

zdůraznili váš potenciální příběh, a získáte 

pozornost novinářů.  

Získáním PR to nekončí. Ujistěte se, že se 

někde v hlavním titulku objevilo „Jak je 

uvedeno v“ spolu s logem článku nebo zprávy, 

ve které je váš podnik zmíněn. Přeposílejte, 

citujte a sdílejte své zprávy; zmiňte se, že 

byste si rádi přečetli i o ostatních.  

Zajistěte svému podniku budoucnost  

Pokud jde o zajištění existence vašeho 

podniku i v budoucnu, zjistili jsme, že jedním 

z pozitivních přístupů vůči sociálnímu podniku 

je používat „lean“ (štíhlou) metodu. To 

znamená, že budete důsledně sledovat, co 

funguje, krok za krokem, a budete neustále 

zdokonalovat svůj podnik, až dosáhne toho 

správného stavu. Není to jen o tom, že 

začnete podnikat a vydělávat; proces 

zlepšování vašich návrhů a nabídek je 

nekonečný. Získávejte poznatky z vašeho 

cílového trhu a měňte a přizpůsobujte zprávy o 

vašem podniku tak, aby vyhovovaly.   

 

Hannah Parris, zakladatelka Mighty Good 

Undies, sdílí cenné rady: 

‘Asi bych mohla nabídnout tři rady. Je to jako 

na horské dráze a krom toho je tu i sousta 

nudné práce, kterou je třeba udělat. Vedení 

podniku je spojeno s řadou nudných činností. 

Účetnictví není moc zábavné, a správa příjmů 

či zpracovávání objednávek, všechny tyhle 

činnosti, jsou docela nuda; pokud to prostě 

neděláte proto, že jste nadšení tím, proč to 

děláte, bude vám z toho skutečně zle. Další 

věc je mít kolem sebe opravdu dobrý tým, 

vytvořit tým, se kterým budete sdílet svoje 

hodnoty i důvody. To pro mě byla velká lekce. 

Nemůžete dělat všechno sami, všechny ty 

činnosti jsou dost náročné a také zaberou 

hodně času. Snažte se tedy mít tým lidí 

s různými schopnostmi, ale se společnou vizí 

toho, co chcete dosáhnout. Moje poslední 

rada je, ujistěte se, že zvládnete platit svoje 

účty. Není žádná ostuda říct, že musíte platit 

nájem nebo jídlo, protože musíte být také 

schopni živit, podporovat sami sebe.’  
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Máte dovednosti a znalosti 

potřebné k založení  

sociálního podniku? 

stejná otázka 

různé odpovědi 

Co to znamená Být sociální 

podnikatel 

14 

Krátké vysvětlující  

animované  video o 

zakládání  sociálního 

podniku 

Jak vzniklo centrum pro sociální 

podnikatelky 

Příběh projektu 

ChangemakHERS, online 

komunity pro sociální 

podnikatelky, který slouží  k 

navazování kontaktů a ke 

společnému hledání řešení. 

TED video: Realizování změny: o 

tom, jaký dopad vytváří jeden 

sociální podnik v Dubaji 

Proč se tolik sociálních podniků 

věnuje pomoci ženám? 3 důvody, 

které stojí za strategií vytváření 

pozitivní sociální změny 

Jak proměnit velkou myšlenku v 

sociální podnik | Melina 

Georgousakis | 

TEDxMacquarieUniversity 

Přednáška na téma: založení sociálního 

podniku  - Greg Overholt, 

TEDxYouth@Toronto 

6 oblíbených 

sociálních 

podniků které 

přispívají k 

posílení žen na 

celém světě 

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT 

IKEA Sociální podnikání – 

Spoluvytváření změny 

Na této stránce najdete naše oblíbená videa, příběhy, knihy, články nebo obrázky, 

které bychom vám rádi doporučili k prostudování. Zdroje jsou v anglickém jazyce. 
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WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul č.4 – Iniciativa a podnikatelské dovednosti 

https://www.entrepreneur.com/article/281214
https://www.entrepreneur.com/article/281214
https://www.youtube.com/watch?v=s9XASPiNc6s
https://www.youtube.com/watch?v=s9XASPiNc6s
https://www.youtube.com/watch?v=s9XASPiNc6s
https://www.youtube.com/watch?v=s9XASPiNc6s
https://medium.com/change-maker/creating-a-hub-for-women-social-entrepreneurs-110c7ff11eac
https://medium.com/change-maker/creating-a-hub-for-women-social-entrepreneurs-110c7ff11eac
https://www.youtube.com/watch?v=lRqSn7EQ320
https://www.youtube.com/watch?v=lRqSn7EQ320
https://bthechange.com/why-do-so-many-social-enterprises-focus-on-helping-women-c46cf4525af8
https://bthechange.com/why-do-so-many-social-enterprises-focus-on-helping-women-c46cf4525af8
https://www.youtube.com/watch?v=hw2sMqDOcDg
https://www.youtube.com/watch?v=hw2sMqDOcDg
https://www.youtube.com/watch?v=hw2sMqDOcDg
https://www.youtube.com/watch?v=7178mTndI6A
https://www.youtube.com/watch?v=7178mTndI6A
https://www.urbanadventures.com/blog/our-6-favourite-social-enterprises-that-empower-women/
https://www.urbanadventures.com/blog/our-6-favourite-social-enterprises-that-empower-women/
https://www.urbanadventures.com/blog/our-6-favourite-social-enterprises-that-empower-women/
https://www.urbanadventures.com/blog/our-6-favourite-social-enterprises-that-empower-women/
https://www.ikea.com/gb/en/this-is-ikea/community-engagement/ikea-social-entrepreneurs-co-creating-change-pubd2296037
https://www.ikea.com/gb/en/this-is-ikea/community-engagement/ikea-social-entrepreneurs-co-creating-change-pubd2296037


Ať už se jedná o vynález nového výrobku anebo nalezení řešení na problém, schopnost 

inovování vyžaduje kreativitu, protože abyste byli schopni tvořit nové věci, musíte umět 

spojovat abstraktní myšlenky a skutečnosti s již existujícími scénáři. 

Jisté je jedno: všichni jsme stvořeni jinak (někteří jsou obdařeni schopností inovativnosti 

a kreativity), to ovšem neznamená, že pro rozvoj vlastní kreativity nemůžeme už nic 

dalšího udělat. 

 

 

 

 

 

 

 

Abyste si vybudovali pevný základ toho, co máte v úmyslu inovovat, musíte držet krok s 

tempem vývoje a znát stávající nástroje a technologie související s vaší potenciální 

inovací. Navykněte si číst relevantní literaturu a účastnit se internetových komunit a 

diskusí s cílem sdílet znalosti s lidmi, kteří mají stejné zájmy.   

Pochopíte-li důkladně oblast, kterou máte zájem inovovat, budete mít lepší schopnost 

rozpoznat možnosti a budete zdatněji propojovat jednotlivé nápady a myšlenky. 

Téma: inovativnost 

Inovační  

kapacita podniku 
Klíčové slovo: 

Inovace 
Proces proměny myšlenky 

nebo vynálezu na zboží nebo 

službu která představuje 

hodnotu anebo za kterou je 

zákazník ochoten zaplatit 

Read more about change in 

the Business Dictionary 
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Génia tvoří jen 1% inspirace a 99% potu. Z toho vyplývá, že génius je často pouze 
talentovaná osoba, která si udělala všechny úkoly. 

– Thomas A. Edison  

Část 1 – Oddíl 2 – Inovační kapacita podniku 
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http://www.businessdictionary.com/definition/innovation.html
http://www.businessdictionary.com/definition/innovation.html
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Jak rozvíjet své inovativní schopnosti? 

1. Udržujte si zvědavost 

Ti nejvíce inovativní lidé na světě jsou zároveň 

těmi nejzvídavějšími z nás. Kladou mnoho 

otázek (často o tom, co my ostatní často 

považujeme za samozřejmé) a vždy hledají 

cestu, jak věci zlepšovat.  Na rozdíl od mnoha 

z nás, inovátoři se jednoduše nespokojí se 

současným stavem;  milují zpochybňování 

toho, co je široce přijímáno jak norma nebo 

standard. 

Místo, aby se spoléhali na předjímaná 

chápání věcí a lidí, raději se na nové věci, se 

kterými se setkali, podívají z různých úhlů 

pohledu. 

Ačkoli zcela jistě neexistuje návod, který by 

vám pomohl osvojit si zvědavost, jakou 

oplývají děti, vědomé úsilí pochybovat o všem 

pod Sluncem může být dobrým prvním 

krokem. Jestliže máme k dispozici internet a 

Wikipedii, neexistuje žádná omluva, pokud 

nenalezneme odpovědi, které hledáme. 

Stejně důležité je rozmlouvat s jinými lidmi, 

které potkáte a naslouchat jejich jedinečným 

názorům na svět a život. Někdy ta největší 

prozření vzejdou právě z kontaktu s lidmi, kteří 

mají opačný názor.  

2. Zaznamenávejte si nápady a myšlenky 

Potřebujete něco, kam si můžete 

zaznamenávat a organizovat všechny vaše 

nápady a myšlenky, na které během dne 

zarazíte. Zkuste si zaznamenávat všechno, co 

vám prolítne hlavou, včetně náhodných slov, 

frází a také kreseb. V ideálním případě 

můžete zkoušet spojovat libovolné myšlenky a 

třeba namalovat obraz toho, co se vám vaše 

podvědomí pokouší říct. 

Pamatujte si, že inovace přichází z tvořivosti, 

a tvořivost pramení z toho, jak dovedete 

spojovat různé myšlenky a fakta. Až si budete 

zaznamenávat myšlenky do vašeho žurnálu 

nebo obrázkového alba, nedovolte, aby vás 

přemohly vaše zábrany. Bez ohledu na to, jak 

absurdní se myšlenka může zdát, vnímejte ji 

jako kus skládačky vašeho vnitřního světa, 

který může nakonec zažehnout inspiraci. 

Krom toho, že zapisování nápadů vám 

pomůže sledovat tok vašich myšlenek, může 

navíc i stimulovat procesy myšlení a vést vás 

k jedné nové myšlence za druhou. Popusťte z 

uzdy vaši představivost! 

3. Vyhledávejte nové zkušenosti 

Trvání na věcech, na které jste zvyklí, 

omezuje váš proces myšlení a vnímání. 

Abyste mohli vidět věci jinýma očima, nejdříve 

musíte vystoupit ze své komfortní zóny, pak 

uvidíte věci v jiném světle. V podstatě ti 

největší inovátoři se často vzdělávají v 

několika v různých oborech a spojují je pak v 

něco mimořádného. Konec-konců, Steve Jobs 

způsobil převrat v technologii svým nebývalým 

důrazem zároveň na estetiku a uživatelskou 

přívětivost.  

Někdo si může myslet, že hledání nové životní 

zkušenosti znamená něco velkého, jako cesta 

na Island a pozorování polární záře nebo 

dokonce pokoření Mount Everestu. Nuže, 

nemusí to tak být. Jediné, co musíte udělat, je 

zkusit nové věci a povzbudit tím vaši mysl a 

smysly.  

Možná byste mohli začít číst knihy jiného 

žánru nebo se začít věnovat novému koníčku. 

Pokud si myslíte, že jste spíše introvert, 

pokuste se čelit tomuto vnímání sebe sama 

tím, že se začnete setkávat s novými lidmi. 

Postupem času si vyvinete vlastní nové 

schopnosti pro inovaci. 

4. Trénujte vnímavost 

V psychologickém kontextu, slovo "vnímavý" 

znamená nepřetržité uvědomování si 

myšlenek, citů, tělesných pocitů a okolního 

prostředí aniž bychom je unáhleně odsuzovali. 

V podstatě jde o neustálé věnování pozornosti 

všemu okolo nás a přijímání všeho, co 

vnímáme svými smysly.  

S tímto vědomým úsilím přitáhneme svou 

pozornost zpátky k přítomnosti a trénujeme 

mysl v tom, aby se soustředila na přítomnost a 

neskákala z jedné myšlenky na druhou. Krom 

toho, že budete šťastnější, trénování 

vnímavosti pomáhá uklidit duševní nepořádek 

a učiní vás přístupnějšími k novým myšlenkám 

pro zlepšování.  
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Když jíte, si vychutnejte každé sousto a 

oceňte chuť. Když někoho posloucháte, 

udržujte oční kontakt a opravdu 

poslouchejte, co se vám snaží sdělit. 

Jakmile budete schopni všímat si 

drobností, které jste předtím neviděli, 

budete umět rozpoznat i myšlenky hodné 

dalšího rozvíjení. 

5. Riskujte a dělejte chyby 

Jedinou věcí, kterou se inovátoři liší od 

ostatních, je fakt, že se nebojí dělat chyby. 

Thomas Edison byl úspěšný, protože se 

nevzdal, navzdory opakovaným 

neúspěchům. Vytrval, protože neúspěch 

vnímal jako součást učení při pokusech. 

Inovátoři jako on vidí chyby jako příležitosti 

pro zdokonalení svých vynálezů.  

Neustále posouvejte své hranice. Inovátoři 

rádi riskují, milují, když se věci mění a 

stávají se zajímavějšími, než žít všední, 

obyčejný život. Kdyby se Mark Zuckerberg 

nerozhodl pro riskantní krok odejít z 

Harvardské univerzity a dokončit svůj 

„Facebook“ projekt, nikdy by nezjistil, že 

jeho inovace má schopnost změnit svět. 

Takže, nebojte se vzít na sebe nějaké to 

„zdravé“ riziko. Postavte se ke svým 

obavám čelem a zkuste dělat to, čeho se 

bojíte, protože tím se naučíte překonávat 

svůj strach z chyb. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Podělte se o své myšlenky 

Zcela jistě budete potřebovat zpětnou vazbu 

na svá zlepšování, takže se o ně nepřestávejte 

dělit  s lidmi, které potkáte, a poslouchejte, co 

vám na to řeknou. Nebojte se a mluvte o tom, i 

když jsou vaše nápady zatím jenom v 

plenkách. 

Jistě, někteří lidé vás nebudou chápat, nebo se 

vám budou dokonce smát. Ale vy už teď víte, 

že chyby a odmítnutí jsou součástí zlepšování, 

a tak tuto kritiku přijmete a dokonce ji využijete 

pro zlepšení svého nápadu.  

I kdyby lidé neřekli o vašem nápadu nic 

konstruktivního, už jenom samotné povídání si 

o vašich nápadech vás povzbudí a možná 

poskytne i nové úhly pohledu. 

WISED – PODPORA ŽEN V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ 
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7. Nepolevujte 

Buďte připraveni vytrvat ve své misi navzdory 

možnému rozmlouvání od ostatních. Je jasné, 

že lidé, kteří nemají rádi změny, vám budou 

radit, abyste se spokojili s tím, co máte. Navíc, 

chybám a nezdarům se při experimentování s  

různými nápady nevyhnete. 

Všechny tyto překážky dělají vaši víru a 

soustředění ještě důležitějšími. Někdo tomu  

říká naivní optimizmus nebo nerealistický 

idealizmus, ale plodní inovátoři jako Thomas 

Edison museli nejdříve najít 10 000 způsobů, 

které nefungovali, než byla vynalezena 

žárovka.  

Vytrvalost znamená jít stále vpřed, protože 

jste si jisti tím, co děláte. Sepište si, čeho 

chcete dosáhnout a dívejte se na tento 

seznam každý den, abyste si připomněli, proč 

musíte vytrvat. Je ovšem jasné, že musíte být 

i hluboce motivováni ke sledování vašeho cíle.  

Identifikujte jej a představujte si moment, kdy 

dosáhnete toho, po čem toužíte. Může to znít 

triviálně a možná falešně, ale dennodenní 

opakování takovéto pozitivní afirmace 

(ujištění) vám pomůže udržovat náladu v 

momentech, kdy se nebude až tak úplně dařit. 

8. Dělejte si přestávky osamotě 

Vytrvalé soustředění na cíl je sice skvělé, ale 

udržení pozornosti po delší dobu může vaši 

kreativitu naprosto vyčerpat. Krátký odstup od 

práce může poskytnout prostor pro 

přehodnocení problémů z jiné perspektivy. 

Pomáhají také pravidelné přestávky nebo 

zdřímnutí pro uvolnění mysli a zachování 

podmínek pro kreativitu a inovativnost. 

Věnujte některé ze svých přestávek osamotě 

například dlouhé procházce, dopřejte si lázeň, 

zacvičte si nebo se oddávejte snění a spojte 

se tak se svým podvědomím. Jsou to právě 

ony tiché momenty osamotě ve kterých 

budete schopni zachytit kraťoučké  a pomíjivé 

myšlenky, 

9. Vytvořte si psychologický odstup 

pomocí představivosti 

Kromě občasného fyzického odstupu od 

vašeho inovativního projektu můžete vytvořit i 

stav jakéhosi psychologického odstupu. Podle 

teorie sociální psychologie věci, které se  

nedějí právě teď, tady a nám jsou 

klasifikované jako „psychologicky 

vzdálené“. 

Abychom dovedli vytvořit takový odstup, 

musíme změnit způsob, jakým 

přemýšlíme, když se problémem 

zabýváme, například zkusit se podívat na 

věc očima jiného člověka nebo zkusit si 

položit neznámé hypotetické otázky. 

Zvažováním širších aspektů problému si 

zlepšíte abstraktní myšlení a pomůže vám 

to nalézat nové souvislosti i mezi zdánlivě 

nesouvisejícími myšlenkami. 

Několik různých studií dokázalo, že 

psychologický odstup od vašeho úkolu 

vám pomůže přijít na kreativnější řešení 

problému. 

10. Stavějte na existujících myšlenkách 

Inovátoři nevynalézají věci jen tak z ničeho 

nic; oni staví na již existujících 

myšlenkách. Je zřejmé, že mnohé z 

produktů, které dnes užíváme, vznikly jako 

výsledek spojení dvou nebo více myšlenek 

nebo konceptů. Dobrým příkladem 

takového inovativního vynálezu je 

například váš smartphone, což je v 

podstatě mobilní telefon rozšířený o 

pokročilé schopnosti počítače a připojení 

na internet. 

Skutečný inovátor se musí otevřít co 

největšímu množství možných idejí, 

identifikovat vzorce jejich vzájemných 

vazeb a nakonec je spojit v inovaci, která 

je lepší než předtím. 

WISED – PODPORA ŽEN V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ 



Inovační kapacita 
firmě 

Jednoduché animované video o 

podnikatelstvé jako procesu 

19 

15 sociálních podnikatelů a 

jejich bláznivé nápady  

(Rainer Höll, Ashoka DE) | 

DLDsummer 16 

10  Sociálních podnikatelek  které 

znovuobjevily svět 

Ženké sociální podnikání a 

inovace: OECD Local Economic 

and Employment Development 

(LEED)  

Velmi užitečný manuál od British 

Council: Activist to entrepreneur 

(Role sociálního podniku v 

podpoře žen) 

Inspirace: Oslava 

ChangemakHERS: Jak sociální 

podnikatelky vedou a inovují 

Velmi inspirující video  na téma Jak 

jsou ženy jedinečně vybavené  pro 

sociální podnikání 

Posílení žen: YouTube 

kanál plný zajímavých 

webinářů pro ženy 

Section 1 – Key factors to start a Social Enterprise 

Když se setká sociální podnikání  

se sociaální inovací 

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT 
WISED – PODPORA ŽEN V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul č.4 – Iniciativa a podnikatelské dovednosti 

Na této stránce najdete naše oblíbená videa, příběhy, knihy, články nebo obrázky, 

které bychom vám rádi doporučili k prostudování. Zdroje jsou v anglickém jazyce. 

stejná otázka 

různé odpovědi 

https://www.youtube.com/watch?v=D_hSJvGjnPU
https://www.youtube.com/watch?v=nlXKcpgPP6M
https://changecreator.com/5-women-social-entrepreneurs-reinventing-world-get-inspired/
https://changecreator.com/5-women-social-entrepreneurs-reinventing-world-get-inspired/
https://changecreator.com/5-women-social-entrepreneurs-reinventing-world-get-inspired/
https://changecreator.com/5-women-social-entrepreneurs-reinventing-world-get-inspired/
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5jxzkq2sr7d4-en.pdf?expires=1586123212&id=id&accname=guest&checksum=643DAD1DB81D9F53D695D0B32FAC608A
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5jxzkq2sr7d4-en.pdf?expires=1586123212&id=id&accname=guest&checksum=643DAD1DB81D9F53D695D0B32FAC608A
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5jxzkq2sr7d4-en.pdf?expires=1586123212&id=id&accname=guest&checksum=643DAD1DB81D9F53D695D0B32FAC608A
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5jxzkq2sr7d4-en.pdf?expires=1586123212&id=id&accname=guest&checksum=643DAD1DB81D9F53D695D0B32FAC608A
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/social_enterprise_and_womens_empowerment_july.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/social_enterprise_and_womens_empowerment_july.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/social_enterprise_and_womens_empowerment_july.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/social_enterprise_and_womens_empowerment_july.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/social_enterprise_and_womens_empowerment_july.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cvUWFuskj10
https://www.youtube.com/watch?v=qzwRyH2dzAo
https://www.youtube.com/watch?v=qzwRyH2dzAo
https://www.youtube.com/channel/UCS-vpf7lPSGrOyUU9u611lw
https://www.youtube.com/watch?v=s2WJgZUK9lg
https://www.youtube.com/watch?v=s2WJgZUK9lg
https://www.youtube.com/watch?v=s2WJgZUK9lg


Téma: rozpoznání příležitosti 

Příležitosti a výzvy 

sociálního podnikání 

Klíčové slovo: 

Příležitost 
Využitelná množina 

okolností s nejistým 

výsledkem, která vyžaduje 

jisté zdroje a vystavení se 

rizikům. 

  

Více o příležitosti na  

Business Dictionary 
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Příležitosti nemusíme vytvářet; místo 

toho se potřebujeme umět rozhodnout, 

na které z nich se momentálně 

zaměřit. Ale jak poznat ty nejlepší 

příležitosti? 

Představte si, že řídíte auto na dálnici 

a chcete někoho předjet – jak poznáte, 

kdy vyrazit? Která mezera mezi auty je 

pro vás? A co se stane, pokud tak 

neučiníte? Vaše řidičské schopnosti a 

vnitřní moudrost vám pomohou 

rozhodnout se. Identifikujete tu 

nejvhodnější příležitost pro předjíždění 

na základě momentálních okolností. A 

to samé platí i pro jakoukoliv jinou 

příležitost v životě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příležitosti jsou dveře do vašeho 

dalšího místa v životě. Příležitosti 

často vyžadují i jistý stupeň osobního 

růstu, abyste ji byli schopni využít a 

udržet. A pokud máte předpoklady pro 

rozvoj v nějaké oblasti, budou se vám 

příležitosti nabízet po celý život, aby 

vám pomohly naučit se vše, co 

potřebujete pro vaše další kroky. A až 

získáte vše, co jste se potřebovali 

naučit, postoupíte k dalším 

příležitostem. 

http://www.businessdictionary.com/definition/opportunity.html
http://www.businessdictionary.com/definition/opportunity.html


21 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul č.4 – Iniciativa a podnikatelské dovednosti 

Jak poznat pravou příležitost? 
Potenciál růstu nebo benefitu převyšuje 

požadovaný vklad. Pokud vidíte, že 

navzdory úsilí a čemukoli jinému, co vás ona 

příležitost bude stát, je zisk nakonec 

pozitivní, je velká pravděpodobnost, že ona 

příležitost je pro vás dobrá. Pokud ve vás 

množství požadavků s ní spojených vyvolává 

obavy nebo vás drtí, ale vidíte alespoň 

záblesk naděje, že výsledek by mohl být 

dobrý, stojí za to risknout to. Koneckonců 

cílem je, abyste za účelem svého osobního 

růstu zažili celou škálu osobních výzev! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objevuje se znovu a znovu. Když se zdá, 

že se vám naskýtají příležitosti stále stejného 

typu (například že přitahujete obdobně 

obtížné osoby, jen s jinými jmény, nebo vaše 

energie slábne každý den ve stejnou dobu, 

nebo když se vaše finanční problémy 

dlouhodobě nemění), jedná se o vzorce 

příležitostí, které vás vyzývají, abyste se 

posunuli o stupeň výše. (Jediná věc, která 

může být ještě horší než to, že na vás tento 

typ příležitostí pořád „vyskakuje“ znovu a 

znovu, je,  když se neobjevuje vůbec, nebo 

ještě hůř, když ji nejste schopni rozpoznat, a 

proto se nemůžete posunout dál!) Pokud 

zjistíte, že vaše příležitosti mají stejný vzorec, 

je čas udělat něco jinak – využijte příležitosti 

a počkejte, kam vás zavede! 

Budete litovat, když jí nevyužijete. Jsou 

chvíle, kdy si nejste jistí, zda je ona 

příležitost ta správná nebo zda přichází ve 

správném čase, ale cítíte, že kdybyste jí 

nevyužili, později byste litovali, byli nešťastní 

nebo byste měli pocit ztráty. Někdy to 

znamená rozhodnout se ve zlomku sekundy 

– něco vám říká, že máte vystoupit ze své 

komfortní zóny a věřit si, že máte dostatek 

potřebných zkušeností a úspěchů, díky nimž 

vše dobře dopadne. V ideálním případě se 

kdykoli v průběhu svého života můžete 

podívat zpět a porovnat, kde jste byli a kde 

jste teď, a nebudete ničeho litovat. Prostě to 

udělejte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmeškané příležitosti jsou často původcem 

trápení. Někdy jsme svázáni nějakou vnější 

„věcí“ (názory lidí, jak vnímají naše 

nedostatky - zdrojů či čehokoli jiného) a 

nedokážeme příležitost rozpoznat nebo jí 

využít, ačkoli ve zpětném pohledu vše 

vidíme jasně. Jedinou útěchou, kterou nám 

toto pochopení přináší, je vědomí, že pokud 

to skutečně byla naše příležitost, dostaneme 

další šanci. Přijde znovu, možná v jiné formě 

a v jiném čase, ale jakmile ji příště na 

jakékoli úrovni uvidíme, rozpoznáme ji a 

využijeme jí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jak poznat příležitosti sociálního podnikání 

Sociální podnikání se v současnosti vyvíjí po 

celém světe. Napomáhá řešení problémů např. s 

nezaměstnaností, občanskou angažovaností, 

sociálním zabezpečením, atd. Sociální 

podnikatelé v první řadě přináší řadu výhod pro 

společnost. V tomto článku budeme mluvit o tom, 

jak identifikovat příležitosti sociálního podnikání.  

Podnikatelé, kteří se zaměřují na zisk, obvykle 

měří výkon podniku pomocí parametrů jako jsou 

výnosy, zisk, nebo zvýšení cen akcií. Sociální 

podnikatelé se však zaměřují na vytváření 

pozitivních výsledků pro společnost.  

Některé takové organizace jsou neziskové; 

existují ale i takové, které spojují vytváření zisku 

se sociálními záležitostmi. Sociální podnikatel 

usiluje o dosažení dalších sociálních, 

environmentálních či kulturních cílů v oblastech, 

jako jsou zdravotní péče, zmírňování chudoby, 

rozvoj konkrétních komunit, atd.  

Sociálního podniky obvykle působí na 

komplexním trhu. Je možné, že taková 

organizace bude schopná konkurovat 

plnohodnotnému podnikatelskému sektoru nebo 

dokonce státem dotované službě.  

Podrobná studie trhu však ukazuje, že sociální 

podniky jsou spíše aktivní na specializovaných 

trzích, pro které jsou jejich hybridní obchodní 

modely nejvhodnější. 

Takové trhy jsou také méně silné. Pokud tedy 

plánujete stát se sociálním podnikatelem, je 

důležité snažit se najít mezery na trhu, ve 

kterých by se mohly skrývat potřebné příležitosti. 

Tímto bude také zajištěno, že vaše úsilí a 

zdroje budou účelné a odůvodněné.  

Příležitosti v sociálním podnikání jsou typicky 

založené na potřebě vytvářet sociální hodnoty ve 

prospěch nějaké místní komunity. Sociální 

podnik tak většinou činí tím, že se pokouší 

vyřešit nějaký konkrétní sociální problém či 

poskytnout pomoc nebo odstranit nedostatky 

v konkrétní sociální oblasti.  

Vytváření sociální hodnoty namísto majetku je 

tak hlavní motivací sociálních podnikatelů. Krom 

toho ale potřebují dosáhnout finanční stability, 

aby se udržela hodnota podniku. Zde je stručný 

přehled mezer na trhu, ve kterých působí mnoho 

sociálních podniků: 

Sociální podniky, které pomáhají finančně 

slabým občanům. Na těchto trzích jsou marže 

velmi nízké a riziko vysoké. Krom toho 

v některých odvětvích, jako např. mikrofinance, 

přetrvává otázka, zda fungování obchodní 

společnosti může uspokojit potřeby těch 

nejchudších klientů lépe než speciálně upravené 

modely neziskových organizací. V rámci této 

mezery na trhu působí sociální podniky, jako jsou  

například mikro kliniky v oblastech, kde žijí lidé 

s nízkým příjmem, cenově dostupné zavlažovací 

stroje pro chudé zemědělce, atd.   

Nové a náročné trhy, kde podnikatelé musí 

vynaložit vysoké náklady ke stimulaci poptávky a 

vytváření příležitostí. To díky přetrvávajícímu 

stigmatu a výzvám, kterým je třeba čelit v rámci 

snahy uvyknout lidi na používání nových a 

složitějších technologií stejně jako na měnící se 

vnímání některých služeb, které mají být 

poskytovány státem. Příkladem může být 

nabídka poradenských služeb pro lidi trpící 

HIV/AIDS nebo pro jiné sociálně marginalizované 

skupiny, skupiny na okraji společnosti, nabídka 

produktů mikropojištění pro zemědělce, atd.   

Trhy s produkty, které jsou příznivé pro životní 

prostředí, ale nejsou plně konkurenceschopné 

z obchodního hlediska. Mnoho oblastí podnikání 

šetrných k životnímu prostředí je komerčně plně 

životaschopných; existuje však řada dalších, 

které jsou vhodné pro hybridní sociální 

podnikání.  

Shrnutí 

Můžeme tedy přesvědčivě konstatovat, že 

sociální podnikatelé (ať už jedinci, organizace, či 

skupiny) jsou inovativní a aktivní „podnikavci – 

osoby ochotné riskovat“, kteří se snaží vytvořit 

udržitelnou komunitu, změnu sociální nebo 

týkající se celého odvětví, která bude řešením 

konkrétních problémů v dané komunitě. Tito 

podnikatelé jsou schopni identifikovat, zhodnotit 

a využít příležitosti k vytvoření sociální hodnoty. 

Užívají také celou škálu tržně řízených zdrojů (i 

dalších zdrojů) pro vytvoření této transformace. 
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v podnikání | Sara Herald | 
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Na této stránce najdete naše oblíbená videa, příběhy, knihy, články nebo obrázky, 

které bychom vám rádi doporučili k prostudování. Zdroje jsou v anglickém jazyce. 

stejná otázka 

různé odpovědi 

https://www.youtube.com/watch?v=1AxRExQmL2o
https://www.youtube.com/watch?v=PGT-FJuxV7I
https://www.youtube.com/watch?v=PGT-FJuxV7I
http://skoll.org/2016/08/25/advancing-women-social-entrepreneurs-strengths-and-challenges/
http://skoll.org/2016/08/25/advancing-women-social-entrepreneurs-strengths-and-challenges/
http://skoll.org/2016/08/25/advancing-women-social-entrepreneurs-strengths-and-challenges/
http://skoll.org/2016/08/25/advancing-women-social-entrepreneurs-strengths-and-challenges/
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/17/4514/htm
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/17/4514/htm
https://medium.com/the-challenges-group/entrepreneurial-insights-from-the-only-all-female-panel-at-the-social-enterprise-world-forum-e908ca1e724b
https://www.youtube.com/watch?v=5J9i5qUgqw4
https://www.youtube.com/watch?v=5J9i5qUgqw4
https://www.youtube.com/watch?v=5J9i5qUgqw4
https://www.youtube.com/watch?v=HZjSzENiR4A
https://www.youtube.com/watch?v=HZjSzENiR4A
https://www.youtube.com/watch?v=HZjSzENiR4A
https://www.youtube.com/watch?v=HZjSzENiR4A
https://www.youtube.com/watch?v=HZjSzENiR4A
https://www.youtube.com/watch?v=HZjSzENiR4A
https://empow-her.com/wp-content/uploads/2019/10/Women-led-social-enterprises-a-European-study-by-EmpowHer-VFF-1.pdf
https://empow-her.com/wp-content/uploads/2019/10/Women-led-social-enterprises-a-European-study-by-EmpowHer-VFF-1.pdf
https://empow-her.com/wp-content/uploads/2019/10/Women-led-social-enterprises-a-European-study-by-EmpowHer-VFF-1.pdf
https://empow-her.com/wp-content/uploads/2019/10/Women-led-social-enterprises-a-European-study-by-EmpowHer-VFF-1.pdf
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Cvičení 1 

Dovedete myslet jinak? 

25 

Níže najdete čtyři jednoduché otázky. Pokuste se na ně odpovědět, aniž byste 

se podívali na odpovědi. 

1. Jak umístíte žirafu do lednice? 

2. Jak umístíte do lednice slona? 

3. Král džungle svolal schůzi všech zvířat. Jedno z nich tam ale nepřišlo. 

Které? 

4. Stojíte na břehu řeky, která je známá tím, že v ní žije spousta aligátorů. 

Potřebujete se dostat na druhý břeh. Co uděláte? 

 

Průzkum ukázal, že kolem 90% manažerů nedovede na tyto otázky odpovědět 

správně. Oproti tomu, mnoho předškoláků (mladších 6 let) to dovede. Co to 

vypovídá o uvažování manažerů? 

 

Zde jsou odpovědi na čtyři výše uvedené otázky. 

 

1. Otevřete lednici, vložte tam žirafu, a pak lednici zavřete. 

2. Otevřete lednici, vyndejte žirafu, vložte tam slona, a pak lednici zavřete. 

3. Slon. Protože je v lednici. 

4. Přeplujte řeku. Všichni aligátoři jsou stejně na schůzi. 

 

Tyto otázky vám pomohou odhalit následující: 

1. Ověří, zda se snažíte komplikovat jednoduché věci a předjímat hranice. 

Nikdo přece neřekl, že lednice není dost veliká pro žirafu! 

2. Otestují vaši schopnost zohledňovat předchozí akce. Nikdo neřekl, že to 

jsou čtyři nezávislé otázky. 

3. Jednoduše otestují vaši paměť. 

4. Ověří, jak rychle se učíte. Abyste byli považování za úspěšného manažera, 

je nezbytné odpovědět správně alespoň  na otázku č. 4. 

 

Více na: A simple quiz for people in management positions  
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https://imagineer7.wordpress.com/2015/10/27/a-simple-quiz-for-people-in-management-positions/
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Vezměte si papír a alespoň deset věcí – peníze, vizitky, pera, fotky, kreditní karty, 

klíče, mince atd. Vytvořte koláž na základě následujících instrukcí: 

Ve své mysli si představte koláž, která metaforicky představuje vás. Nemyslete na 

to, jaké materiály máte k dispozici. Místo toho myslete na to, jaký tvar by vaše 

koláž měla mít. Jaký rytmus má mít? Jaký povrch? Kde by měla být statická a kde 

dynamická? Kde se věci překrývají a kde jsou oddělené? Přemýšlejte v obecných 

a celkových obrazech a vynechejte detaily. Nemyslete na velké umění; prostě 

myslete na to, kdo jste a jak se můžete prezentovat metaforicky.   

Nyní si vytvořte přesnější představu o konečné podobě koláže. Dívejte se na 

papír a představte si konkrétní koláž, kterou chcete vytvořit. Ujistěte se, že jste si 

tuto představu vytvořili dříve, než přistoupíte k dalšímu kroku - umístění předmětů 

na papír. Protože fázi skládání už máte za sebou, nastal čas váš výtvor uvést v 

existenci. Jak moc jste se přiblížili vaši koncepci? Buďte kritikem vaší koláže a 

snažte se nebrat v úvahu fakt, že vy jste jejím autorem. Pak předměty odstraňte a 

opakujte tentýž postup ještě jednou. Vytvořte koláž znovu. 

                                       ………… 

Vaši koláž jste vytvořili z ničeho, jen díky mentální představě a s využitím toho, co 

jste měli po ruce. 

Kdybyste toto cvičení dělali denně a s různými předměty, stali byste se umělcem, 

který se specializuje na přetváření různých předmětů na umění. Tato činnost 

zapíná synaptické přenosy ve vašem mozku, čímž se zapojí geny spojené s vaší 

činností a reagují na výzvu prostředí (tj. vytvořit koláž). 

Mohli bychom to metaforicky připodobnit k posilování s činkami. Když chcete 

posílit svaly, zvedáte činky. Když je závaží příliš těžké, svaly se poškodí. Tím se 

spustí série chemických procesů zasahujících až do jádra vašich svalových buněk 

a aktivují se geny, které vytvářejí bílkoviny a budují svalová vlákna. Tyto geny se 

zapojují jen v reakci na výzvu okolí. Proto musíte zvedat stále těžší a těžší činky. 

Anglické rčení  „Bez bolesti / úsilí nic nezískáte” je v tomto případě doslovnou 

pravdou. Interakce s okolím aktivuje určité geny, které by se jinak nezapojily; 

přesněji řečeno, kdyby nemusely reagovat na výzvy okolí, byly by vypnuté.  

Totéž platí pro mozek. Když vytváříte kreativní nápady a výtvory, zapínáte 

neurotransmitery propojené s geny, jež se zapínají a vypínají v reakci na činnost 

mozku reagujícího na okolní výzvy. Když procházíte tvůrčím procesem,  vybudíte 

mozek tím, že zvýšíte počet kontaktů mezi neurony. Čím častěji to děláte, tím 

aktivnější je váš mozek a tím kreativnějším se stáváte. 

 

Více na A lesson in creative thinking from Vincent Van Gogh  

 

Cvičení 2 

Procvičte si svou představivost a tvořivost 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul č.4 – Iniciativa a podnikatelské dovednosti 

Část           1         

 

Cvičení 

http://thinkjarcollective.com/articles/a-lesson-in-creative-thinking-from-vincent-van-gogh/
http://thinkjarcollective.com/articles/a-lesson-in-creative-thinking-from-vincent-van-gogh/


27 

V tomto modulu naleznete spoustu ikon, piktogramů a symbolů. Každý z 

nich byl pečlivě vybrán tak, aby zdůraznil to, co je napsané v 

textu. Projděte si psaný text ještě jednou a soustřeďte se na piktogramy 

a jejich vztah k dané lekci. Pokuste se najít co nejvíce možných 

vysvětlení. Soustřeďte se zejména na vysvětlení spojená s rozvíjením 

podnikatelských postojů. 

 

1.Které piktogramy se vám líbily nejvíce? 

2.Našli jste piktogram, u kterého se vám nepovedlo najít žádný význam?  

3. Objevili jste takový piktogram, který se vám jeví jako naprosto 

nevhodný pro tento modul? 

4.Popište své dojmy z tohoto cvičení: co jste se v něm naučili? 
 

Cvičení 3 

Hromada piktogramů 
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Jako první krok si udělejte následující pokus. Ukazováčkem své dominantní 

ruky (pro praváka je to pravá) si napište písmeno “Q” na své čelo. Jsou jenom 

dva způsoby, jak to udělat. Můžete písmeno napsat s ocáskem směřujícím k 

vašemu pravému oku, anebo k oku levému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé, kteří napíší Q s ocáskem směřujícím k levému oku (takže ten, kdo se na 

ně dívá, to může přečíst) se soustředí „zvenčí“. Wiseman je popisuje jako lidi 

s vysokou sebekontrolou. Jejich primárním zájmem je vypadat dobře a chytře. 

Záleží jim na tom, jak je vidí ostatní a silně reagují na společenské události a 

situační kontext. Psycholog Carol Dweck popisuje tyto lidi jako ty, jež mají 

„pevný“ styl uvažování. 

 

Lidé, kteří si napíší Q na čelo s ocáskem směřujícím k jejich pravému oku 

(tak, jak to vidí oni sami), se soustředí zevnitř. Oproti předchozímu případu 

jsou to lidé s nižší sebekontrolou a snaží se spíše být pořád tou stejnou 

osobou i v různých situacích. Jejich chování je vedeno spíše jejich vnitřními 

pocity a hodnotami, a méně jim záleží na jejich vlastním vlivu na okolí. V 

životě také méně lžou. 

Přečtěte si více zde: New Q Factor  
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Cvičení 

http://creativethinking.net/new-q-factor/
http://creativethinking.net/new-q-factor/


Přečtěte nahlas následující barvy jak nejrychleji umíte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A teď přečtěte rychle barvy následujících slov…  ne slov samotných ale barev písma, 

kterými jsou slova napsaná: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Těžké, viďte? Nezáleží na tom, jak moc se soustředíte, zjistíte, že je téměř nemožné 

odříkat barvy nahlas, aniž by vás to nemátlo. Obraz barvy  je tak silně zapsaný ve 

vašem mozku, že je aktivován automaticky, ať chcete, nebo ne. Toto je také důvod, 

proč dostanete vždy stejný výsledek, jako dosud, pokud nezměníte způsob uvažování. 

 

 

Zdroj: Creativethinking.net 

Přečtěte si více: Stroop effect! 

Online lekce s online ukázkami  Stroopova testu 
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Obrazy slov 
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http://creativethinking.net/word-patterns/
https://en.wikipedia.org/wiki/Stroop_effect
http://www.psytoolkit.org/lessons/experiment_stroop.html
http://www.psytoolkit.org/lessons/experiment_stroop.html
http://www.psytoolkit.org/lessons/experiment_stroop.html
http://www.psytoolkit.org/lessons/experiment_stroop.html
http://www.psytoolkit.org/lessons/experiment_stroop.html
http://www.psytoolkit.org/lessons/experiment_stroop.html
http://www.psytoolkit.org/lessons/experiment_stroop.html


WISED – INSPIRACE 

Největším rizikem je nepřijmout žádné riziko... V rychle se měnícím 

světě je jen jediná strategie, která zaručeně selže: když nebudete 

riskovat. 

(Mark Zuckerberg) 

 

Velké věci v byznysu nikdy nestvořil jen jeden člověk. Vždy byly 

vytvořeny v týmu. 

(Steve Jobs) 

 

Trvá to půlku života, než pochopíš, že život je projekt typu: „Udělej 

si sám“.  

(Napoleon Hill) 

 

Riziko přichází s neznalostí toho, co děláš. 

(Warren Buffett) 

 

Každý projekt má svá úskalí, a každý projekt má také své odměny. 

(Stephen Schwartz) 

 

Neexistuje inovace a tvořivost bez selhání. Tečka. 

(Brene Brown) 

 

Ukládej si peníze pro budoucnost a nepřestávej vydělávat!  

(Jam Master Jay) 

 

Pokud pracuješ pro peníze, nikdy to nebude fungovat, ale když 

miluješ, co děláš a vždy upřednostníš požadavky zákazníka, úspěch 

se dostaví. 

(Ray Kroc) 
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• pochopit roli kreativity, proaktivnosti a iniciativy v rozvoji sociálních 

podniků; 

• naučit se, jak motivovat sebe a ostatní, aby bylo dosaženo cílů; 

• porozumět toku peněz v sociálním podniku; 

• objevit etické  postoje podnikání. C
ÍL

E
 

Část 2 

Řízení sociálního podniku 

Adapt the index to your needs 
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Téma: skutečný význam iniciativy 

Buďte proaktivní  

a ujměte se iniciativy 

Klíčové slovo: 

Iniciativa 
 

Jednání bez vnějšího 

pobízení. 

 

Přečtěte si více o iniciativě 

ve Wikislovníku. 

32 

Část 2 – Oddíl 1 – Buďte proaktivní a ujměte se iniciativy 

WISED – PODPORA ŽEN V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul č.4 – Iniciativa a podnikatelské dovednosti 

Pojďme se nyní podívat na některé 

zajímavé poznatky z výzkumů 

zaměřených na případné spojení mezi 

iniciativou a sociálním podnikem. 

Zjištěné poznatky odhalily existenci 

kladné a významné spojitosti mezi 

osobní iniciativou a chováním 

sociálního podnikatele. To znamená, že 

schopnost sociálního podnikatele 

projevovat iniciativu a rozvíjet svoje 

nápady jak pomoci v rámci komunity jim 

umožní identifikovat sociální potřeby, 

navrhnout podnikatelský záměr, a 

následně zahájit činnost samostatného 

sociálního podniku.  Zjištění dále 

naznačují, že sociální podnikatelé, kteří 

jsou schopni motivovat sami sebe, 

přebírají iniciativu a konkretizují svoje 

cíle, připravují akční plány, předvídají 

příležitosti a problémy při registraci a 

zahájení činnosti sociálního podniku.  

Poznatky také naznačují, že pokud jsou 

sociální podnikatelé sami aktivní, jsou 

schopni sami zahájit činnost podniku, 

který pak řeší nějaký sociální problém. 

Z toho vyplývá, že aktivní jedinci, kteří 

nenechají věci volně plynout, sami 

provádějí činnosti, jako jsou např. 

registrování podniku, návrh 

podnikatelského záměru, zahájení 

činnosti podniku, předtím, než ostatní 

vůbec napadne se do něčeho pustit.  

Aktivní lidé jsou většinou ti, kteří se 

pustí do realizace nápadu dříve než 

ostatní. Jsou schopni snadno určit, co 

je třeba v budoucnu udělat, a využívají 

příležitostí, kterých si ostatní nevšimli. 

Studie také potvrzuje tzv. Personal 

Initiative Theory (Teorii osobní 

iniciativy), která považuje vlastní 

aktivitu za rys, který může člověka 

povzbudit k založení sociálního 

podniku.  

Sociální podnikatelé, kteří bedlivě 

sledují sociální potřeby a problémy, 

zlepšují svoje produkty, služby, postupy 

a technologie, protože se aktivně 

podílejí na vytváření podniků, které se 

zabývají sociálními potřebami a 

problémy. To také znamená, že pokud 

využijí nový nápad nebo přístup ve 

svém podniku, řeší tím nějaký sociální 

problém.   

https://cs.wiktionary.org/wiki/iniciativa
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311975.2018.1443686
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Jak rozvíjet svou iniciativnost? 

Jak iniciativa pomáhá podnikání? 

Abychom v podnikání byli úspěšní, je nutné 

prokázat nezbytnou iniciativu, motivaci 

k činnostem. Vysoká motivace znamená lepší 

výsledky. Pokud neexistuje chuť podnikat, 

pak podnik logicky nemůže být úspěšný.   

Co je to iniciativa? 

Hnací motor pro dosažení výsledků je 

iniciativa. Člověk musí cítit potřebu odvést 

výkon a dosáhnout stanoveného cíle. Cílů 

musí být dosaženo, a bez patřičné iniciativy 

to není možné. I např. atleti/sportovci musí 

prokázat značnou iniciativu, aby zvítězili. 

Připravují se na to tvrdým tréninkem a 

odhodláním dorazit úspěšně do cíle. Tahle 

iniciativa je to, co je přiměje podat dobrý 

výkon.   

Jak iniciativa pomáhá při podnikání?  

- Úroveň motivace zaměstnanců je vyšší. - 

Vedoucí pracovník, který projevuje iniciativu 

při dosahování výsledků, bude také schopen 

povzbudit své podřízené, aby se pokusili o 

totéž.  

- Lze dosáhnout vyšších zisků. Iniciativa 

vynaložená na odvádění dobrých výkonů 

vede ke slušnému zisku. Výkon zaměstnanců 

bude vysoký.  

- Lze dosáhnout stanovených cílů. Je nutné 

vynaložit dostatečnou iniciativu, aby bylo cílů 

skutečně dosaženo. 

- Vlastní iniciativa přináší pozitivitu. Díky vůli 

dělat věci se lidé cítí velmi aktivně a 

zaměstnanci se na pracoviště budou cítit 

spokojení. Větší spokojenost znamená lepší 

výsledky.  

- Iniciativa přináší nové nápady pro podnikání. 

- Iniciativa pomůže vyrovnat se s 

dílčími neúspěchy v tom smyslu, že povzbudí 

vlastníka podniku čelit neúspěchu a snažit se 

zvítězit. 

Vyžadují vedoucí pracovníci iniciativu při 

plnění úkolů? 

Manažer či vedoucí pracovník musí 

samozřejmě projevit iniciativu, aby bylo 

možné dosáhnout výsledků. Musí podněcovat 

iniciativu u svých podřízených, aby podávali 

dobré výkony. Laxní přístup vede k nižším 

ziskům; ve skutečnosti může dokonce vést až 

ke krachu podniku. Iniciativa musí být 

dostatečně vysoká, aby bylo možné 

dosáhnout kladných výsledků.  

Iniciativa je pro chod podniku nezbytná. 

Úspěch při podnikání může být dosažen, 

pouze pokud se všichni zaměstnanci snaží 

vynaložit iniciativu k podání dobrého výkonu.   

Jak přimět zaměstnance vyvinout 

iniciativu  

Každý nový úspěch začíná kreativním 

nápadem a jeho realizací. Vše spočívá 

v kombinaci tvůrčího myšlení a schopnosti 

dělat věci různým způsobem. Vědět, že 

můžete něco změnit, není nezbytně to samé 

jako vyvinout v tomto směru nějakou aktivitu. 

Zaměstnanci jsou si často vědomi toho, že 

musí něco změnit nebo udělat jinak, ale 

přesto to odmítají nebo se bojí to udělat. 

Zaměstnávat lidi s tvůrčími nápady je skvělé; 

jak je ale přimějete, aby převzali iniciativu a 

realizovali je? Jak je přimějete, aby přešli 

z fáze přemýšlení do fáze realizace? Níže 

prezentujeme 10 způsobů, jak motivovat lidi, 

aby vystoupili ze své komfortní zóny a zaujali 

kreativní, konstruktivní a aktivní přístup.   

1. Stanovte zajímavé cíle  

Poskytne vám to energii k tomu, abyste 

pracovali na ambiciózní změně. Pracovat 

s nějakým cílem vám pomůže zůstat 

motivovaný. Vysvětlete zaměstnancům, proč 

chcete, aby dělali věci jinak. Je skvělé mít 

vizi, je ale stejně důležité, aby se proměnila 

v něco konkrétního a hmatatelného. Pokud 

například pracujete v nemocnici, nemluvte o 

tom, že chcete vylepšit nějakou službu nebo 

dělat méně chyb. Místo toho mluvte o tom, že 

chcete zachraňovat životy nebo zajistit, že se 

pacienti vrátí domů  ke svým blízkým dříve.  
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2. Ztotožnění se s cílem  

Zajistěte, že cíl bude pro zaměstnance 

zajímavý. Ať se lidé ztotožní s vaší vizí. Proč je 

to pro ně důležité? Proč by se o to měli vůbec 

zajímat? Všechny změny začínají vnitřní 

motivací. Plnit cíle organizace nestačí 

Budete se muset zaměřit na vnitřní hodnoty 

vašich zaměstnanců. Co je pro vaše 

zaměstnance důležité? O co se zajímají? Jsou 

to právě tyto osobní základní hodnoty a 

přesvědčení, která je motivují, aby „urazili další 

kus“ – zvládli více.  

 

3. Vytvořte prostor pro experimentování  

Pokud chcete, aby lidé zkoušeli nové věci, dejte 

jim k tomu prostor. Umožněte svým 

zaměstnancům, aby začali pracovat na svých 

vlastních projektech. Ujistěte se, že mají 

kapacitu na to pracovat na nových nápadech. 

Použijte známou politiku Google „20% času“ 

nebo vyviňte vlastní strategii. Zaměstnanci by 

měli být schopní vyvinout vlastní iniciativu krom 

každodenních záležitostí, které musí zvládnout.    

 

4. Mluvte o svých očekáváních  

Řekněte lidem, že mít nápady a realizovat by 

neměla být nějak mimořádná či náročná 

aktivita. Neustále zlepšování a inovace není 

úkol specializovaného „oddělení“, je to úkol 

každého z nás. Všem zaměstnancům by mělo 

být jasné, že se od nich očekává, že budou  mít 

vlastní názor a tvůrčí nápady…a budou na 

jejich základě i jednat.   

 

5. Umožněte změnu  

Poskytněte svým zaměstnancům takové 

nástroje a techniky, aby potřebné změny mohli 

dosáhnout. Podporujte spolupráci. Lidé jsou 

často více motivovaní, pokud na něčem novém 

pracují společně. Zaměstnanci by také měli mít 

možnost se sami rozhodnout. To posílí jejich 

sebeúctu a povzbudí je, aby byli více aktivní. 

Koneckonců si nemohou stěžovat či obviňovat 

nikoho jiného. Americká softwarová společnost 

Adobe zašla ještě o kousek dál: svým 

zaměstnancům poskytla inovační sadu nástrojů 

s názvem Adobe Kickbox. Krom pokynů a 

pomůcek sada obsahuje i předplacenou Citi 

card kartu v hodnotě 1,000 $, kterou mohou 

zaměstnanci využít pro realizaci svých nápadů, 

aniž by napřed museli žádat o svolení.  

 

 

6. Vytvořte bezpečné pracovní prostředí 

Pokud chcete, aby zaměstnanci byli aktivní, 

budete čelit i neúspěchu. Spoustě neúspěchů. 

Cesta k úspěchu je dlážděna „těly“ neúspěšné 

iniciativy. Buďte stateční. Za řadou 

neúspěšných pokusů čeká vítězství. Je vaše 

práce vést a přesvědčit lidi, aby pokračovali 

v cestě, dokud nedosáhnou úspěchu. Existují 

jen výsledky, a pokud to nejsou ty, o které jste 

usilovali, můžete si říct s Thomasem A. 

Edisonem: „Neselhal jsem. Jen  jsem našel 

1000 způsobů, které nefungují“.  

 

7. Odměňujte ty, kteří změnu využívají  

Projevy uznání jsou velmi důležité, aby se lidé 

cítili motivovaní ve svých snahách a aktivitách 

pokračovat. Odměňte ty, kteří se v tomto ohledu 

chovají tak, jak požadujete. Takovýmto 

zaměstnancům můžete dát extra odměnu nebo 

jejich přístup veřejně oceňte. Tímto budou i 

nadále motivovaní a půjdou příkladem pro 

ostatní zaměstnance.  

 

8. Bavte se  

Nesnažte se podávat věci příliš vážným 

způsobem. Dělat nové věci by měla být zábava. 

Udělejte z toho hru, vytvořte soutěž nebo 

zorganizujte hackathon. Tím, že budete dělat 

věci zábavnějším, hravým způsobem, lidé 

budou uvolněnější a více otevření novým 

přístupům.   

 

9. Usnadňujte  

Pro všechny zaměstnance by mělo být snadné 

a nenáročné na čas přispět vlastními nápady a 

aktivitou. Čím více úsilí to vyžaduje, tím méně 

reakcí očekávejte. Snažte se, aby daný úkol byl 

snadný a jednoduchý. Můžete např. volit 

strategii stanovení malých cílů. Jak ušetřit tento 

týden  5 €? Jak dneska vydělat navíc 1 €? 

Tyhle drobné výzvy často vedou k překvapivým 

výsledkům. 

 

10. Jděte příkladem  

Jako vedoucí pracovník jste vzorem pro své 

zaměstnance. Ukažte vašim zaměstnancům, 

jak mají postupovat. Podělte se s nimi o to, jak 

vy sami zkoušíte nové přístupy. Ujistěte se, že 

se k vám připojí zaměstnanci ve všech 

vrstvách, od generálních ředitelů po střední 

management, všichni musí prokázat 

požadovanou aktivitu.  
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https://kickbox.adobe.com/
https://kickbox.adobe.com/
https://hatrabbits.com/celebrate-failures/
https://hatrabbits.com/when-solving-a-problem-be-lazy/


 Proaktivita   
   a  

  iniciativa 

Revoluce sociálního podnikání 

Melody Hossaini at 

TEDxKLWomen 2013 
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Můžeš být sociální 

podnikatel? – animované 

video 

V mysli mistra prokrastinace | Tim 

Urban on TED 

Proaktivita má svůj protiklad, tím 

je reaktivita. Jste proaktivní, nebo 

reaktivní člověk? 

Iniciativa sociálního podnikání  

Evropské unie 

Víte, jaký je rozdíl mezi proaktivitou 

ainiciativou? 

Inspirující video o podnikatelství 

The Power of Entrepreneurship 

Je to překvpivé, ale iniciativa není 

vždy žádoucí. Naučte se, jak 

rozlišovat okolnosti. 

Section 2 – Management of social enterprise WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT 
WISED – PODPORA ŽEN V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ 
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Na této stránce najdete naše oblíbená videa, příběhy, knihy, články nebo obrázky, 

které bychom vám rádi doporučili k prostudování. Zdroje jsou v anglickém jazyce. 

stejná otázka 

různé odpovědi 

https://www.youtube.com/watch?v=95f8RV_YdKY
https://www.youtube.com/watch?v=tkDBcc8xQgs
https://www.youtube.com/watch?v=tkDBcc8xQgs
Inside the mind of a master procrastinator | Tim Urban
Inside the mind of a master procrastinator | Tim Urban
https://www.youtube.com/watch?v=Tex0zKuLCMg
https://www.youtube.com/watch?v=Tex0zKuLCMg
https://www.youtube.com/watch?v=Tex0zKuLCMg
https://www.youtube.com/watch?v=Tex0zKuLCMg
https://www.youtube.com/watch?v=hEeklFx9uvo
https://wikidiff.com/initiative/proactive
https://www.youtube.com/watch?v=oELkpD7YBQQ
https://www.youtube.com/watch?v=oELkpD7YBQQ
https://hbr.org/2019/08/when-to-take-initiative-at-work-and-when-not-to
https://hbr.org/2019/08/when-to-take-initiative-at-work-and-when-not-to


Etika hraje v podnikání velmi významnou roli, 

protože poskytuje vodítko k tomu, které obchodní 

praktiky jsou společensky a morálně přijatelné a 

které ne. V případech, kdy neexistují jasná 

pravidla stanovující, co je v podnikání správné a 

co ne, toto bílé místo zaplní etika a ukáže směr, 

jímž je žádoucí se vydat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vědomí toho, co je, či není etické, brání 

podnikatelům provozovat podnikatelské praktiky, 

které vedou ke ztrátě lidských životů a lidských 

práv, znevážení životního prostředí nebo  

generují zisk nečestným způsobem na úkor 

jiných podnikání, jiných zaměstnavatelů, 

spotřebitelů atd. Zdravá podnikatelská etika 

prospívá spotřebiteli, neboť podnikatelé usilují o 

to, aby jejich podnikání bylo z hlediska výrobků a 

služeb, které nabízejí svým zákazníkům, 

otevřené a čestné. 

Na nejzákladnější úrovni je obchodní etika 

kodexem hodnot a zásad, kterými se řídí jednání 

člověka nebo skupiny lidí. Smysl pro etiku má 

dopad na typ chování, které bude jedinec 

projevovat. Když lidé dokážou rozlišit mezi 

správným a špatným a rozhodnou se, co je 

správné, jednají eticky. Etika podnikání není jen 

o rozdílu mezi správným a špatným; jsou 

skutečnou aplikací těchto znalostí v podnikání. 

Etické chování a společenská odpovědnost 

podniků mohou podniku přinést významné 

výhody. Mohou například: 

-přilákat zákazníky k produktům firmy, a tím 

zvýšit prodej a zisky 

-přimět zaměstnance, aby v podnikání 

zůstali, snížit fluktuaci pracovní síly a tím zvýšit 

produktivitu 

-přilákat více zaměstnanců, kteří chtějí 

pracovat pro firmu, snížit náklady na nábor a 

umožnit společnosti získat nejtalentovanější 

zaměstnance 

-přilákat investory a udržovat vysokou cenu 

akcií společnosti, čímž chrání podnik před 

převzetím. 

 

 

 

 

Tíma: etika v podnikání 

Jak podnikat  

ohleduplně? Klíčové slovo: 

Etika 
 

Základní koncept a 

zásadní principy 

slušného chování. 
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Osm prvků etické organizace 

Soustředění na zákazníka 

Společnost není ničím, pokud nemá 

zákazníky. Navíc pokud společnost nevyrábí 

to, co lidé chtějí a za co zaplatí, nemá 

smysl, aby existovala. Koncentrace na 

zákazníka posiluje tržní zodpovědnost. Vaše 

rozhodnutí ovlivňují vaše lidi, vaše investory, 

vaše partnery a nakonec i vaše zákazníky. 

Součástí vaší etické odpovědnosti je sloužit 

všem těmto skupinám osob. Šidíte-li svého 

zákazníka, riskujete nejen zpochybnění vaší 

etiky, ale také dlouhodobý stav vaší 

společnosti. 

Orientace na výsledky 

Kdybyste se nezaměřovali na výsledky, 

nebyli byste podnikatelé. Ale výsledky 

ovlivňuje i etika. Nezaměřujte se na 

výsledky za každou cenu. Snažte se 

dosáhnout výsledků v rámci hodnot 

společnosti; tedy v rámci snahy vyvinout 

něco, co zákazník chce, a vyrobit to a dodat 

za cenu, která je férová pro všechny 

zúčastněné strany. 

Dobří manažeři jednoznačně specifikují, 

jaké výsledky očekávají, a pak své 

zaměstnance podporují a pomáhají jim 

těchto výsledků dosáhnout. Poskytují 

zpětnou vazbu týkající se jejich výkonu, 

čímž usilují o to, aby pomohli 

zaměstnancům naplnit jejich potenciál a 

dosáhnout výsledků potřebných k úspěchu 

společnosti. V dobré společnosti (a etické 

společnosti) jsou výsledky něčím víc než jen 

čísly. Jsou to srovnávací kritéria, současné 

cíle i ponaučení do budoucna.  

Respekt 

Nezaměstnávejte osoby nebo nepodnikejte s 

lidmi, které nerespektujete nebo kteří 

nerespektují vás. Jsou to většinou lidé, kteří 

nakonec nerespektují své kolegy, zákazníky, 

prodejce ani sami sebe. Když dojde k narušení 

stávajících vztahů, zasáhněte. Vzájemný 

respekt se snažte obnovit, ale pokud už to není 

možné, nechte onu osobu jít.   

Ocenění 

Spolehliví lidé jsou elementární součástí dobré 

etiky. Jsou také skvělými příklady správného 

jednání. Velmi výkonným lidem a těm, kteří 

ztělesňují duch vaší organizace, věnujte 

zvláštní pozornost. Většina společností ty 

nejúspěšnější a nejproduktivnější pracovníky 

oceňuje. Je třeba jít nad rámec kvót a statistik 

prodeje. Lidem s příkladným chováním, kteří ve 

vašem zájmu něco dokázali obětovat, 

zdůrazněte a prokažte svou vděčnost. To jsou 

totiž lidé, s jejichž pomocí jste uspěli, a vy 

musíte uznat a ocenit jejich zásluhy veřejně i v 

soukromí.  

 

 

 

 

 

 

Zásadovost 

Mluvíme-li o zásadovosti, není možné vyhnout 

se tomu, aby to neznělo kazatelsky nebo 

rodičovsky. Nelžete, nekraďte a nepodvádějte. 

Své slovo pokládejte za závazné a vždy jej 

dodržujte. Pokud nemáte pravdu, připusťte to a 

závazek dodržte. Chovejte se k ostatním tak, 

jak byste chtěli, aby se ostatní chovali k vám.  

Nezaměstnávejte lidi, kteří nejsou zásadoví. 

Ostatní zaměstnanci, zákazníci a prodejci jim 

nebudou důvěřovat. Tato nedůvěra je jako 

virus; nakonec nebudou důvěřovat ani vám. 

Ujistěte se, že nikdo z vašich lidí s vidinou 

snadného výdělku nezaprodává hodnoty 

společnosti. Koneckonců uzavřít špatnou 

dohodu za účelem dosažení kvóty nebo cíle je 

nejen neetické, ale v konečném důsledku i 

prodělečné. 
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Odvaha riskovat 

Nyní můžete mít pocit, že etické společnosti 

jsou nesmělé, šedivé myši žijící v obavách, že 

udělají něco špatně. Nicméně opak je pravdou. 

Úspěšné společnosti, které prosperují a rostou, 

dosáhly svého úspěchu právě díky tomu, že se 

nebojí riskovat. Nedrží se jen bezpečných cest. 

Skvělé společnosti inovují, přemýšlejí „mimo 

zaběhaný rámec“ a zkoušejí nové věci. 

Přetvářejí se a odměňují ty, kteří dokážou 

riskovat. Riskujete-li, ale držíte se svých 

filozofických zbraní, své etické hodnoty 

nemůžete reálně ohrozit.  

Skvělé společnosti přitahují zaměstnance, kteří 

jsou ochotni riskovat, a povzbuzují, podporují a 

odměňují je za to, že jsou ochotni a schopni 

podstoupit promyšlená rizika. Pokud se risk 

vyplatí, podělí se o zisk s těmi, kteří se o něj 

zasloužili. Pokud se risk nevyplatí, pečlivě 

zanalyzují, co se nepovedlo, a poučí se, co 

příště udělat lépe.  

Zamyslete se nad tím, koho byste raději měli 

kolem sebe, kdybyste riskovali: lidi, kterým 

důvěřujete a které respektujete, nebo žraloky a 

hady? 

Nadšení 

Skvělé organizace se skládají z lidí, kteří jsou 

nadšení tím, co dělají. To jsou lidé, kteří pro vás 

pracují pro pocit nadšení a výzvy, a ne proto, 

aby kamsi investovali svůj čas s cílem dostat za 

to výplatu. Jsou nadšení a zanícení a věří, že 

jejich práce a úsilí mohou věci změnit.   

Bez vnitřního nadšení lidé investují jen 

minimální úsilí, dostanou zaplaceno a jdou 

domů. Tito lidé jsou pak modelovými příklady 

pro ostatní: Proč bych měl/a pracovat tak 

usilovně, když můžu přijít pozdě a odcházet 

brzy? 

Lidé mohou prokázat své nadšení mnoha 

způsoby; buďte si tedy vědomi toho, že vyvine-li 

někdo při práci na projektu výjimečné úsilí nebo 

pracuje o víkendu, může to znamenat stejné 

nadšení jako entusiastické povzbuzování. 

 

Vytrvalost 

Lidé ve výjimečných organizacích mají vůli 

vytrvat. Nepřestávají pracovat, ani když 

nedosahují takových výsledků, v jaké 

doufali, nebo když zákazník nabízený 

produkt či službu odmítne koupit. Jejich 

vytrvalost je úzce svázána s jejich 

nadšením pro to, co dělají, a s vírou, že 

tato skupina lidí, tato společnost má ze 

všech společností, pro které by mohli 

pracovat, nejlepší šanci „to dokázat“. Takže 

pracují více, nepřestávají riskovat, chovají 

se čestně a zásadově, nepřestávají se 

soustředit na potřeby a přání zákazníka. A 

nejsou spokojeni, dokud nedosáhnou svých 

cílů a očekávaných výsledků.   

Vy jako vedoucí musíte věnovat spoustu 

času a úsilí tomu, abyste přijali lidi, kteří 

tyto hodnoty sdílejí. Mluvte se svým týmem 

o tom, jak důležitou roli hrají tyto hodnoty 

při přijímání strategie, plánů a rozhodnutí. 

Musíte jednoznačně nakreslit čáru, která 

odděluje to, co je ve společnosti 

„povoleno“, od toho, co „se nesmí“. A když 

někdo onu čáru překročí, je úkolem 

vedoucího upozornit jej, že ji překročil. 

Podle toho, o koho se jedná, a podle 

povahy tohoto incidentu mu můžete dát 

druhou šanci a přimět ho změnit své 

chování, nebo jej nechat jít. Nicméně 

nepodniknout žádné kroky není možné.  

Držet se toho, čemu věříte, může být 

nejlepším vyjádřením dobré etiky. Navíc 

nepřekvapuje, že to dává smysl nejen z 

hlediska etiky, ale i z hlediska obchodu.   

 



Jak podnikat ohleduplně? 

Vytváření etické kultury v 

podnikání: Brooke Deterline at 

TEDxPresidio 
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Etická pravidla 

Jednoduché etické teorie! Paul 

Kirkwood vysvětluje základní 

etické hodnoty. 

Trocha inspirace: Changing lives 

through Opportunity, Ethics, Fair 

Trade, and Hair | Dan Choi | 

TEDxIzhevsk 

Michael Porter:  Jak můžeme 

byznys pomoci řešit sociální 

problémy? (on TED) 

Jaký je rozdíl mezi etikou a etikou v 

podnikání? 

Co opravdu motivuje lidi k upřímnosti  

v podnikání  - Alexander Wagner 

Diskusní klub: Byznys a 

společnost – Etika sociálního 

podnikání 
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Na této stránce najdete naše oblíbená videa, příběhy, knihy, články nebo obrázky, 

které bychom vám rádi doporučili k prostudování. Zdroje jsou v anglickém jazyce. 

stejná otázka 

různé odpovědi 

https://www.youtube.com/watch?v=wzicXbnmllc
https://www.youtube.com/watch?v=wzicXbnmllc
https://www.youtube.com/watch?v=wzicXbnmllc
https://www.youtube.com/watch?v=wzicXbnmllc
https://www.youtube.com/watch?v=wzicXbnmllc
https://www.youtube.com/watch?v=HQcHR8-6IEA
https://www.youtube.com/watch?v=Z7pnuZod8Cg
https://www.youtube.com/watch?v=t35U7cy_EH0
https://www.youtube.com/watch?v=t35U7cy_EH0
https://www.youtube.com/watch?v=t35U7cy_EH0
https://www.youtube.com/watch?v=0iIh5YYDR2o
https://www.youtube.com/watch?v=0iIh5YYDR2o
https://www.youtube.com/watch?v=0iIh5YYDR2o
https://www.youtube.com/watch?v=0iIh5YYDR2o
https://www.forbes.com/sites/bruceweinstein/2017/10/31/whats-the-difference-between-ethics-and-business-ethics/
https://www.forbes.com/sites/bruceweinstein/2017/10/31/whats-the-difference-between-ethics-and-business-ethics/
https://www.youtube.com/watch?v=Qhomjw2P-V0
https://www.youtube.com/watch?v=Qhomjw2P-V0
https://www.youtube.com/watch?v=63uUb60puOo
https://www.youtube.com/watch?v=63uUb60puOo
https://www.youtube.com/watch?v=63uUb60puOo
https://www.youtube.com/watch?v=63uUb60puOo
https://www.youtube.com/watch?v=63uUb60puOo
https://www.youtube.com/watch?v=63uUb60puOo
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Jak dosáhnout cíle? 
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Nejtěžší věcí při dosahování cílů, ať už 

spojených s produktivitou, brzkým vstáváním, 

změnou návyků nebo cvičením je nalezení 

motivace a udržet si ji. 

Pokud se na svůj cíl budeš soustředit 

dostatečně dlouho, pravděpodobně se tam 

nakonec dostaneš.Chce to jen trpělivost a 

motivaci. 

Motivace je klíč, ale vždy snadné ji udržovat 

každý den. 

Pokud chceš dosáhnout své nejniternější sny 

a touhy, musíš pochopit, jak tvá mysl 

pracuje. V hlubokých rezervách své mysli 

musíš změnit: 

1. „možná“ na „jistě“; 

2. “Nemohu” na “Mohu” a 

3. “Mohu?” na “Jak na to ?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak motivace funguje? 

Než přistoupíme ke konkrétním metodám, 

bude užitečné připomenout si, co to motivace 

je, co způsobuje a jak se projevuje.  

Motivace je to, co tě žene kupředu k cíli, co 

tě udržuje v chodu, když se nedaří, je to 

důvod, kvůli kterému vstaneš brzy ráno, aby 

sis zacvičil, anebo abys pracoval dlouho do 

noci, abys skončil projekt. Je mnoho druhů 

motivace, samozřejmě, od pozitivní až po 

negativní. Když ti šéf hrozí vyhazovem - to je 

motivace, pod takovýmto tlakem budeš 

pravděpodobně pracovat více, abys skončil 

práci na projektu včas. Je ale zřejmé, že 

pozitivní motivace funguje lépe — pokud je to 

něco, co doopravdy chceš dělat, uděláš pro 

to mnohem víc, než když musíš čelit 

něčemu, co nechceš (například vyhazovu). 

Takže motivace ve své ryzí podobě je vaše 

vůle něco udělat. Jsou dny, kdy se vám, 

kupříkladu, nechce vstát brzy a opravdu 

byste chtěli jenom spát (ne, že by na tom 

bylo něco špatného). Ale pokud máte důvod 

chtít vstát brzy, něco, co opravdu chcete 

udělat, z postele vyskočíte s nadšením.  

Čili tou nejlepší motivací je vůle něco chtít, 

nadšení, vášeň. Pamatujte si to, a i když 

existuje mnoho druhů motivace (zvláště té 

negativní), tento druh funguje nejlépe. 

 

 

 

 

 

Klíčové slovo: Cíl 
 

Pozorovatelný a měřitelný 

výsledek, který má jeden 

nebo více úkolů , jež mají 

být dosažené za více-méně 

stanovenou dobu.  

 

Více o cíli na Business 

Dictionary 

http://www.businessdictionary.com/definition/goal.html
http://www.businessdictionary.com/definition/goal.html
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Mysleli jste, že zaměstnanci sociálního 

podniku budou motivovaní sami od 

sebe? Sociální podnik se přece zabývá 

sociálními problémy, zaměstnanci by 

tedy měli být motivovaní, aby se snažili 

dosáhnout vytčeného cíle, aby vyřešili 

konkrétní problém. Sociální podnik 

však ve finále funguje stejně jako 

„normální“ podnik; to znamená, že se 

vždycky najde práce, do které se vám 

nebude chtít, a že se mohou 

vyskytnout nejrůznější problémy, které 

bude třeba vyřešit. To je důvod, proč je 

motivace v sociálním podniku stejně 

důležitá jako v jakémkoli jiném. 

Podle výsledků různých studií 

nedostatečně motivovaní zaměstnanci: 

- Dvakrát častěji žádají o neschopenku 

- Je u nich pětkrát vyšší 

pravděpodobnost, že podají výpověď 

v následujícím roce 

- Neřeší problémy, odmítají inovace či 

převzít zodpovědnost 

Bylo dále zjištěno, že: 

- Pouze 30 % všech zaměstnanců po 

celém světě se cítí být motivováno a 

má skutečně zájem o rozvoj své 

kariéry 

- 56 % všech zaměstnanců 

pravděpodobně nedoporučí svým 

známým, aby využívali danou službu či 

produkt 

Tyto skutečnosti potvrzují, že motivace 

by měla být záležitostí každého 

podniku. 

 

Jak motivovat zaměstnance? 

Existují různá hlediska, která je třeba 

vzít v potaz, ale obecně lze říci, že na 

každý sociální podnik a zaměstnance 

by mělo být nahlíženo individuálně 

s přihlédnutím k okolnostem. Existuje 

několik společných rysů motivace, 

které by měly být zohledněny 

v každém sociálním podniku.  

V první řadě je třeba nadšení, které je 

základem každého úspěchu. Jen 

v případě, že nechybí entusiasmus a 

emoce, se zaměstnanci skutečně 

zapojí a lze je oslovit motivačními 

programy společnosti. Podle statistik 

společnosti, které využívají motivační 

programy, vykazují 79% úspěšnost při 

naplňování stanovených cílů, když jim 

byla nabídnuta správná odměna.  

Finanční motivace není tím správným 

způsobem, jak si udržet zaměstnance 

a motivovat je, aby pracovali usilovně. 

Pokud má společnost zájem si 

zaměstnance udržet, měla by usilovat 

o to, aby jim mohla nabídnout dobré 

pracovní prostředí, ve kterém se 

zaměstnanci budou cítit hodnotně, 

flexibilitu přispívat smysluplnou prací 

bez ohledu na jejich postavení.   

Zaměstnanci musí být přesvědčeni, že 

jsou součástí společnosti. Sociální 

podnik musí dokázat, že jeho vedení  

vyžaduje nápady a nabízí pracovní 

prostředí, ve kterém se lidem bude 

dobře pracovat. Sociální podnik vám 

například může zařídit kancelář podle 

vlastního návrhu nebo může nabídnout 

práci z domova. Může také nabídnout 

společné výlety a akce, které se budou 

pravidelně konat za účelem utužení 

dobrého týmového ducha. Pokud 

v tomto dosáhne úspěchu, 

zaměstnanci budou pracovat 

usilovněji, přicházet s dobrými nápady 

stejně jako poskytovat zpětnou vazbu 

pro neustálé zlepšování.  
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Krom toho by všichni zaměstnanci měli 

mít jasnou představu o účelu 

sociálního podniku, o jednotlivých 

cílem, stejně jako jasně formulovaných 

úkolech.  

Zde bychom rádi použili srovnání se 

sportovním týmem. Ve sportovním 

týmu je cíl jasný: vyhrát – dát více gólů 

než druhý tým, být rychlejší, získat 

více bodů. Krom toho by všichni měli 

mít i své osobní jednotlivé cíle, kde 

budou jednotlivé úkoly dobře 

zorganizovány. 

Někteří musí bránit; někteří dávat góly, 

atd., ale všichni musí hrát s nadšením 

a angažovat se. Tým, který nakonec 

uspěje, je obvykle tým, který byl více 

motivován a prokázal nejsilnější vůli. 

Koncept sociálního podniku by tak měl 

být také takový, aby si zajistil úspěch a 

ohlas podniku ve společnosti.  

Krom toho musíte také zaměstnancům 

poskytnout hodnocení. Tímto 

způsobem lze zajistit, že úkoly budou 

jasné a splněné; je také možné 

domluvit se ohledně cíle. Neznamená 

to, že budete poskytovat pouze 

pozitivní zpětnou vazbu; zaměstnanci 

by měli vědět, co musí zlepšit. 

Zaměstnanec by měl mít pocit, že 

nese odpovědnost a že jeho práce si 

ceníme. Pokud je úkol proveden velmi 

dobře, mělo by na to být upozorněno a 

oceněno.   

Celkově platí, že čím více jsou 

zaměstnanci sociálního podniku 

motivovaní, tím úspěšnější je podnik. 

Statistiky ukazují, že správně 

strukturované motivační programy 

mohou zlepšit výkon zaměstnanců až 

o 44 %. 

WISED – PODPORA ŽEN V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ 



Motivace v sociálním 
podnikání 

4 věci, které  Motivují  sociálního 

podnikatela 
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5 lekcí, které nás učí 

sociální podnikání o  

motivaci 

Proč se stát sociálním 

podnikatelem? | Annette Bauer | 

TEDxWHU 

 Rada, která vám změní život  od 

Jeffa Bezose 

Kdo říká, že žena neumí řídit 

auto? | Sophia | Silná motivační 

slova  pro ženy v Indii 

. 

Co motivuje nejlepší sociální 

podnikatele? 

Identifikovali jste svou  motivaci 

č. 1?  

Psychologie sebe-motivace | Scott 

Geller | TEDxVirginiaTech 

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT 
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Na této stránce najdete naše oblíbená videa, příběhy, knihy, články nebo obrázky, 

které bychom vám rádi doporučili k prostudování. Zdroje jsou v anglickém jazyce. 

stejná otázka 

různé odpovědi 

http://www.yourarticlelibrary.com/entrepreneurship/4-things-that-motivates-a-social-entrepreneur-beyond-creating-social-value/14199
http://www.yourarticlelibrary.com/entrepreneurship/4-things-that-motivates-a-social-entrepreneur-beyond-creating-social-value/14199
https://addicted2success.com/entrepreneur-profile/5-lessons-social-entrepreneurship-teaches-us-about-motivation/
https://www.youtube.com/watch?v=75I1Rdpt1Tg
https://www.youtube.com/watch?v=75I1Rdpt1Tg
https://www.youtube.com/watch?v=EctzLTFrktc
https://www.youtube.com/watch?v=-vKVDEBMNVY
https://www.youtube.com/watch?v=-vKVDEBMNVY
https://www.youtube.com/watch?v=-vKVDEBMNVY
https://www.youtube.com/watch?v=-vKVDEBMNVY
https://www.northeastern.edu/sei/2013/02/what-motivates-the-best-social-entrepreneurs/
https://www.northeastern.edu/sei/2013/02/what-motivates-the-best-social-entrepreneurs/
https://www.youtube.com/watch?v=Af7T8GYLqjU
https://www.youtube.com/watch?v=Af7T8GYLqjU
https://www.youtube.com/watch?v=Af7T8GYLqjU
https://www.youtube.com/watch?v=Af7T8GYLqjU
https://www.youtube.com/watch?v=Af7T8GYLqjU
https://www.youtube.com/watch?v=7sxpKhIbr0E
https://www.youtube.com/watch?v=7sxpKhIbr0E
https://www.youtube.com/watch?v=7sxpKhIbr0E
https://www.youtube.com/watch?v=7sxpKhIbr0E


Dosáhnout finanční stability je 
celoživotním cílem každého z nás. Pro 
některé lidi je to snadné, téměř na dosah 
ruky, pro některé je cesta složitější. 
Cesta je nepochybně mnohem 
kamenitější, pokud zakládáte sociální 
podnik, obzvláště takový, jehož cílem je 
dosáhnout změny ve společnosti.  

Najděte podobnost s řízením osobních 
financí  

„Spravování vašich osobních financí a 
financí pro chod podniku jsou si 
navzájem podobnější než byste si 
mysleli,“ říká Ashby. „Mají možná různé 
formy a různou úroveň příjmů a výdajů, 
ale přesto se musíte naučit, jak obojí 
spravovat správně.“ 

Mnoho nových vlastníků podniků 
připouští, že se necítí příliš jistě, co se 
týče finančních záležitostí, ale pokud se 
na to podíváte zblízka, podobnost 
s řízením osobních financí tu určitě je. 
Obtíže přicházejí, pokud jde sociálním 
podnikům v první řadě o konečný zisk.     

Pamatujte, je to podnik  

„Co se týče financí, váš sociální podnik 
byste měli spravovat jako jakýkoli jiný 
podnik“, říká Ashby, který vychází ze své 
zkušenosti jako jednoho ze zakladatelů 
Money A+E.  

„Je extrémně náročné najít rovnováhu 
mezi zajištěním ohlasu ve společnosti a 
zajištěním dostatečného příjmu k udržení 
nejen fungování sociálního podniku, ale i 
jeho růstu.” 

Pokud je tedy zacházení s vaším 
podnikem jako s jakoukoli jinou firmou 
cesta vpřed, má Ashby nějakou radu, jak 
to udělat?  

„Využijte služeb kvalifikovaných účetních, 
aby se starali o výplatní pásky, to vám 
život v mnohém usnadní,“ říká Ashby. 
„Vynasnažte se přijmout politiku 
finančních rezerv, abyste měli 
pohotovostní plán v případě jakýchkoli 
finančních problémů týkajících se daní 
nebo výplat zaměstnanců.” 

Source: RedBull 

 

Téma: finance 

Finanční řízení 

sociálních podniků  
Klíčové slovo: 

Peníze 
Cokoli hodnotného, co 

slouží jako obecně 

přijímané médium 

finanční směny.  
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https://www.redbull.com/ie-en/financial-advice-social-entrepreneurs
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Určujícím faktorem pro trvalou 

udržitelnost v oblasti financování 

sociálních podniků, je koncept 

vícezdrojového financování. 

Vícezdrojové financování, v literatuře 

taky označované jako hybridní 

financování spočívá v tom, že 

podnikatel nespoléhá na jediný 

finanční zdroj, ale na provoz své 

činnosti používá několik různých 

zdrojů. Kombinuje je tak, aby dosáhl 

optimální skladbu zdrojů, která mu 

zajistí finanční udržitelnost. 

Odborníci se shodují, že mít různé 

zdroje financování vede k větší 

stabilitě podniků, protože se 

minimalizuje riziko nedostatku 

finančních zdrojů. Více různých zdrojů 

znamená menší riziko krachu a 

zároveň větší možnosti podnikání. 

Pokud by například podnik získal pro 

start podnikání dotaci a do doby 

vyčerpání dotace, by nebyl schopen 

nalézt jiný zdroj financování, mohlo by 

dojít k situaci, že v následujícím 

období by dotaci nezískal a potýkal by 

se s finančními problémy.  

Pokud jde o finanční zdroje, které mají 

sociální podniky dostupné v ČR, trh se 

začíná přizpůsobovat podmínkám 

těchto specifických podniků. Nabídka 

je každým rokem pestřejší a více 

přizpůsobená potřebám sociálních 

podnikatelů. Do nedávna byla totiž 

podpora sociálního podnikání, řešená 

pouze na úrovni státu, a to především 

díky dotacím z Evropské Unie. Trh 

reaguje na poptávku podniků a čerpá 

inspiraci ze zahraničních zkušeností. 

Některé banky v posledních letech 

nabízejí finanční produkty šité přímo 

na míru sociálním podnikům.  

Novinkou na trhu, jsou tzv. alternativní 

zdroje financování, které do České 

Republiky pronikají ze zahraničí a 

skrze sociální sítě. Tyto formy 

financování jsou specifické především 

tím, že probíhají mezi lidmi, bez účasti 

bank. Jedná se o různé druhy půjček a 

úvěrů, pro které sice existuje určitý 

soubor pravidel, kterými se řídí, ale 

většina z nich nejsou nijak závazná 

nebo neměnná. V tomto ohledu si 

mohou podnikatelé vyjednat výhodné 

podmínky splácení, nižší úroky nebo 

jiné benefity, které by jinak v bance 

nezískali. Samozřejmě nic není úplně 

zadarmo, a i v tomto případě, je 

sociální podnikatel jistým způsobem 

zavázaný, ať už ve formě splátek, 

nebo naplňování cíle, na který byl úvěr 

poskytnutý. Oproti klasickým půjčkám, 

které nabízejí banky a jsou určené pro 

malé a střední podnikatele, bez ohledu 

na jejich společenský přínos, jsou tyto 

nové zdroje vhodné alternativy pro 

sociální podniky. I když některé zdroje 

uvádí, že tyto produkty mohou využívat 

stejně tak sociální podnikatelé, řada z 

nich na půjčky nedosáhne, protože zde 

není přihlíženo na všechna specifika, 

která sebou sociální podnikání nese.  

 

Podpora sociálního podnikání je  tedy 

zajišťovaná primárně na úrovni EU, 

národních dotačních programů a 

krajských dotačních programů. 

WISED – PODPORA ŽEN V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ 

Možnosti financování sociálních podniků 
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Právě směrem k mezinárodnímu pojetí 

a přeshraniční spolupráci by se oblast 

sociálního podnikání měla dále ubírat. 

I přes to, že legislativně je pojem 

ukotvený v různých státech odlišně, co 

má táto forma podnikání společná 

napříč státy, je povaha podnikání a 

sledování společného cíle. Spolupráce 

sociálních podniků, by mohla vytvořit 

prostor pro sdílení zkušeností a 

dobrých praktik, výměny informací a 

doporučení.  

Sociální podniky by měly mít přístup ke 

specifickým finančním zdrojům, a to 

nejenom finančním. Především na 

národní úrovni by měla existovat 

iniciativa pro vytváření příznivých 

podmínek, ve kterých by se sociální 

podnikatelé mohli rozvíjet.  

Kromě finanční podpory je velmi 

důležité vytvoření zázemí pro trvalou 

udržitelnost sociálních podniků a jejich 

růst, zejména zajišťováním a 

zprostředkováním informací, školení 

pro zaměstnance podniků a školení 

pro vedoucí pracovníky podniků. 

Inovativní programy financování jako 

mikro půjčky nebo crowdfunding, které 

jsou běžně dostupné a využívané v 

zahraničí, jsou v ČR zatím velmi málo 

využívané. V podnicích sice existuje 

povědomí o těchto možnostech, ale i 

na straně poskytovatelů jsou zatím 

mezery.  

Programy explicitně určené sociálním 

podnikům se začínají objevovat 

nejenom na nadnárodní úrovni, jak 

tomu bylo doteď, ale zapojují se do 

nich i kraje a soukromé instituce. Skrze 

všechny možnosti, které mají sociální 

podniky k dispozici, zůstávají nadále 

nejdůležitějším zdrojem financovaní, 

zdroje vlastní. Ty tvoří významnou část 

příjmu nejenom v počátcích, ale i v 

celém průběhu podnikání. 

 

Zpracováno podle:  

Bc. Miroslava Maščeníková:  

Možnosti financování sociálních 

podniků 
 
O dalších konkrétních formách finanční 

podpory sociálních podniků v České 

republice se dočtete v Modulu 2. 
 
 

WISED – PODPORA ŽEN V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/166739/
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/166739/


Finance  
v sociálním podniku 

Finanční základy pro  sociální 

podnikání 
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Tři hlavní finanční problémy 

sociálních podnikatelů 

13 Crowdfundingových stránek for 

sociální podniky 

Webinář: „Jak dělat crowdfunding“ 

pro neziskovky a sociální podniky. 

Crowdfunding  pro neziskovky a 

sociální podniky může být zrádný. 

Crowdfunding  pro sociální podniky: 

nechte si poradit  od  Toma Dawkinse,  

o crowdfundingových platformách 

podporujících sociální dopad 

Jak může pomoci správná právní 

struktura sociálního podniku získat 

finanční podporu. Sophie McGrath z 

právnické firmy Morrison & Foerster 

(UK) to vysvětluje. 

Jak získat finanční podporu pro váš 

sociální podnik: 

Ryan Little  z nadace BMW  nabízí 

cenné tipy. 

Crowdfunding  pro sociální 

podniky 

Section 2 – Management of social enterprise WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT 
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Na této stránce najdete naše oblíbená videa, příběhy, knihy, články nebo obrázky, 

které bychom vám rádi doporučili k prostudování. Zdroje jsou v anglickém jazyce. 

stejná otázka 

různé odpovědi 

https://www.youtube.com/watch?v=qzjbUov4PEk
https://social-finance-academy.org/top-3-finance-issues-of-social-entrepreneurs/
https://www.practicalecommerce.com/13-Crowdfunding-Sites-for-Social-Cause-Entrepreneurs
https://www.practicalecommerce.com/13-Crowdfunding-Sites-for-Social-Cause-Entrepreneurs
https://www.practicalecommerce.com/13-Crowdfunding-Sites-for-Social-Cause-Entrepreneurs
https://www.practicalecommerce.com/13-Crowdfunding-Sites-for-Social-Cause-Entrepreneurs
https://www.youtube.com/watch?v=B3NMb2Nrz7I
https://www.youtube.com/watch?v=B3NMb2Nrz7I
https://www.youtube.com/watch?v=B3NMb2Nrz7I
https://www.youtube.com/watch?v=B3NMb2Nrz7I
https://www.youtube.com/watch?v=B3NMb2Nrz7I
https://www.plusacumen.org/journal/crowdfunding-social-enterprise-ceo-startsomegood-answers-your-questions
https://www.plusacumen.org/journal/crowdfunding-social-enterprise-ceo-startsomegood-answers-your-questions
https://www.plusacumen.org/journal/crowdfunding-social-enterprise-ceo-startsomegood-answers-your-questions
https://www.plusacumen.org/journal/crowdfunding-social-enterprise-ceo-startsomegood-answers-your-questions
https://www.plusacumen.org/journal/crowdfunding-social-enterprise-ceo-startsomegood-answers-your-questions
https://www.youtube.com/watch?v=UNWvSr2xn5U
https://www.youtube.com/watch?v=UNWvSr2xn5U
https://www.youtube.com/watch?v=UNWvSr2xn5U
https://www.youtube.com/watch?v=UNWvSr2xn5U
https://www.youtube.com/watch?v=UNWvSr2xn5U
https://www.youtube.com/watch?v=ugTkLBg8O9Y
https://www.youtube.com/watch?v=Yje0AxhCQB0
https://www.youtube.com/watch?v=Yje0AxhCQB0


Cvičení 

48 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul č.4 – Iniciativa a podnikatelské dovednosti 

Část         2 
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Než začnete plánovat, věnujte několik minut přemýšlení o tom, jak byste se definovali a kam 

chcete jít podle toho, kdo jste teď. Vezmete v úvahu hodnoty, které vás povedou po vaší 

cestě, i aspirace, které máte. Musíte pečlivě přemýšlet o cíli, kterého chcete dosáhnout, a 

důkladně analyzovat každou z výzev, kterým budete muset čelit. Aby byl tento první plán 

přesný, musíte být k sobě velmi upřímní ... 

 

K provedení tohoto cvičení potřebujeme pouze pero a papír. Níže vidíte řádky, které vyplnte 

svými dlouhodobými a krátkodobými profesními cíli, způsobem, jak je dosáhnout, nástroji, 

které k tomu máte, překážkami, kterým můžete čelit ...  

 

CÍL 

 

  

 

SOUČASNÝ STAV: 

 

ZDOJE 

 

 

 

  

PŘEKÁŽKY 

 

 

 

  

MOŽNOSTI 

 

 

 

  

NA KOHO SE MOHU OBRÁTIT O POMOC? 

  

  

   

  

  

Lidé, kteří si stanovují své vlastní vzdělávací cíle, si pak více věří v přijímání náročnějších 

úkolů, bez ohledu na své reálné schopnosti. Zlepšuje se jejich motivace ke zdokonalování a 

zvládnutí úkolu a jejich sebeúcta zůstává silná, a to i v případě neúspěchu. Bez konkrétních 

cílů nemůže podnikatel měřit pokrok s tím, co plánoval. Musíte tedy mít jasnou vizi svého 

podnikatelského nápadu. 

Cvičení 1 

Váš akční plán 
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Všechno kolem vás - auta, budovy, dokonce i naše osobní elektronická zařízení - 

vše začalo nápadem.  

Toto je cvičení kreativní vizualizace. Na stránce níže načrtněte svůj nápad na 

vynález nebo koncept, o kterém si myslíte, že by byl skvělý.  

Nabízíme nějaké nápady pro inspiraci, ale neváhejte přijít s vlastními! 

 

Návrhy: 

Přenosný zdroj pro nabíjení smartphonu 

Dopravní systém, který se nespoléhá na barvy 

Stroj, který přeměňuje odpad na energii 

„Zelené“ vozidlo 

Zcela nový způsob osobní dopravy 

Nový nebývalý herní systém 

Nápad pro aplikaci pro tablety nebo chytré telefony 

Náročný a zábavný nový nápad pro sport 

Chytrý design pro interiér 

Nápad pro doménu sociálních sítí  

 

Můj vlastní nápad: 

_____________________________________________________________ 

Cvičení 2 

Navrhněte to! 
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Část         2 
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Toto cvičení je navrženo tak, aby vám pomohlo přemýšlet ve více rovinách a objevovat 

nové způsoby pohledu na svět. Odpovězte na tyto otázky pomocí kreativního a 

konstruktivního myšlení. Můžete použít tolik podrobností, kolik chcete. Pro zábavu zkuste 

vymyslet své vlastní otázky na téma: „Co by se stalo, kdyby....?“ 

  

Co by se stalo, kdyby....?“  

  

… kdyby náhle neexistovaly žádné počítače, tablety nebo telefony  nikde na světě? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________  

  

 

 

… muselo lidstvo žít bez elektřiny? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________  

  

 

 

… jste se ráno probudili s tím, že jste postava z kresleného filmu? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________  

  

 

 

… všechny zvířata na světě mohla s námi komunikovat naším jazykem? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  

  

 

… vyšlo najevo, že váš nejlepší přítel je superhrdina? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

Cvičení 3  

Co by se stalo, kdyby…? 
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Část         2 
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Toto cvičení vám pomůže rozvíjet vaši kreativitu a kritické myšlení. 

Pomocí této aktivity otestujete svou schopnost analyzovat situaci a vyřešit ji nejvhodnějším 

způsobem. Jako podnikatel, ať je váš cíl jakýkoli, první věcí, kterou musíte udělat, abyste ho 

dosáhli, je rozdělit ho na několik fází. K tomu je třeba provést plánování, to znamená zavést 

některé fáze realizace a uspořádat je takovým způsobem, aby bylo dosažení konečného cíle 

rychlejší a efektivnější. Toto cvičení podporuje rozvoj vaší plánovací kapacity a ukáže vám, 

na co byste se měli zaměřit, abyste tuto kapacitu rozvinuli. 

 

Máte za úkol udělat zasedací pořádek na poradu, ale máte seznam pravidel, která je třeba 

dodržet. Vyplňte tabulku  za současného respektování pravidel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část         2 

 

Cvičení 4 

Zasedací pořádek 
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Cvičení 

Lidé 

Pravidla: 

V každé skupině musí být tři muži a tři ženy. 

V žádné skupině nesmí sedět dvě osoby, 

jejichž jména začínají stejným písmenem. 

V žádné skupině nesmí sedět dvě osoby, 

jejichž jména končí na „n“. 

V žádné skupině nesmí sedět dvě osoby, 

jejichž jména obsahují tři písmena. 

Jimmy, Katie, Todd a Cody musí sedět každý 

v jiné skupině. 
 



Pokud neslyšíte příležitost klepat na dveře, postavte dveře.  

(Milton Berle) 

 

Úspěch vzniká, když se setká připravenost s příležitostí.  

(Bobby Unser) 

 

Tvůj osud vzniká v okamžicích tvých rozhodnutí. 

(Tony Robbins) 

 

Ničí život není neustále v rovnováze. Každý den si vědomě volíme 

své priority.  

(Elisabeth Hasselbeck) 

 

Globalizace znamená, že obchodní strategie a obchodní etika už 

nemohou být od sebe odděleny.  

(Ofra Strauss) 

 

Jediný způsob, jak si udržet kariéru, je být tak produktivní a 

otevřený příležitostem, jak jen to jde. 

(Christine Vachon) 

 

Pravdou zůstává, že podnikatelství je spíše jízda na housenkové 

dráze, než poklidná plavba.  

(Vivek Wadhwa) 

 

Podnikatelství je posledním útočištěm rebelů.  

(Natalie Clifford Barney) 
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• pochopit roli vůdce v sociálním podnikání; 

• naučit se, jak sociální podnik funguje 

• zjistit,  jak plánovat a organizovat procesy v sociálním podniku; 

• naučit se řídit tým v sociálním podniku. C
ÍL

E
 

Část 3 

Vedení lidí v sociálním podniku 
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Role sociálního podnikatele je dobrým 
výchozím bodem pro prozkoumání 
specifik fungování sociálního podniku. 
Úkol udržet finanční stabilitu při 
současném využití obchodních praktik 
k zajištění aktivního rozvoje sociálního 
dopadu přináší jedinečné výzvy 
v oblasti vedení a řízení. Četní badatelé 
se zabývali analýzou rysů, modelů a 
teorií, které vysvětlují roli sociálního 
podnikatele jako manažera sociálního 
podniku.  Sociální podnikatel by měl na 
jednu stranu vést svou vizí a pokyny a 
neustále zdůrazňovat význam 
institucionalizace sociální hodnoty; na 
druhou stranu, vzhledem k tomu, že 
každodenní provoz sociálního podniku 
je založen na zásadách řádného řízení 
podniku, sociální podnikatel musí 
ovládat principy udržení 
konkurenceschopnosti na trhu a 
podstupovat rizika, aby se zajistila 
komerční životaschopnost podniku.  

Role sociálního podnikatele může být 
rozdělena do tří základních částí: 
vedení společnosti, strategické 
organizační řízení, a osobní vedení. 
Každá z těchto tří rolí přináší vedoucímu 
sociálního podniku jedinečné výzvy a 
aspekty, které je třeba zvážit. Na role je 
třeba nahlížet komplexně. „Dobrý“ 
sociální podnikatel se proto snaží 
propojit postupy a osobní vlastnosti, 

které jsou optimální pro každou roli.  

1. Vedení společnosti 

Vedení společnosti se týká hlavního 
závazku sociálního podnikatele 
uskutečnit sociálně-politickou změnu a 
jak tento závazek, úkol, následně 
formuje jeho vztah s různými sociálními 
aktéry. Sociální podnikatel umí vytvořit 
pocit sdíleného závazku a 
spoluvlastnictví tím, že přiměje 
příslušné sociální aktéry, aby se 
ztotožnili s daným sociálním cílem. 
Vedením společnosti může sociální 
podnikatel podpořit aktivní zapojení 
obyvatel a pozitivně ovlivnit míru a 
dosah své sociální vize. Vedení 
společnosti je také o schopnosti 
spoluvytvářet a schopnosti sdílet 
závazek rozvíjením a přijímáním 
různých stylů vedení včetně tzv. 
steward leadership, transformačního 
vedení (transformational leadership), 
servant leadership, a zodpovědného 
vedení (responsible leadership). 

2. Řízení podniku: proměna vize v 
akci  

V sociálním podniku lze rozlišovat mezi 
rolí sociální podnikatele jako vůdce 
motivovaného posláním podniku a jeho 
rolí na úrovni strategického 
managementu.  

Téma: vedení a vůdcovství 

Základní  

vůdčí schopnosti 
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Část 3 – Oddíl 1 – Základní vůdčí schopnosti 

Klíčové slovo: 

vedení 
Vedení je proces 

sociálního vlivu, který 

maximalizuje úsilí 

druhých o dosažení 

cíle.  
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Druhá zmíněná role se týká 

zodpovědnosti sociálního podnikatele 

za vytvoření strategie, která podpoří 

sociální vizi organizace. Význam 

správných vůdčích praktik je klíčovým 

prvkem v řízení sociálního podniku.   

Strategie založené na vizi musí být 

institucionalizovány v kultuře a 

struktuře sociálního podniku, aby se 

zabránilo tomu, že se sociální podnik 

odchýlí od své původní vize. 

K dosažení tohoto cíle je nutné klást 

důraz na prozkoumání a adaptaci 

dovedností a rysů, jak je specifikováno 

v teoriích servant a steward stylů 

vedení. Je důležité zdůraznit roli 

sociálního podnikatele jako vedoucího, 

který neustále usiluje o sladění 

strategických rozhodnutí týkajících se 

obchodní činnosti podniku se sociální 

vizí podniku, přičemž za tímto účelem 

účinně využívá svůj sociální kapitál.  

 

3. Osobní vedení: Sebevědomí a 

vlastní rozvoj 

Sociální podnikatel je srdcem 

sociálního podniku. Osobní vedení je 

v tomto kontextu o schopnosti 

sociálního podnikatele prosazovat 

sociální cíl, obhájit ho, a prosazovat 

lidský přístup v podnikání a zároveň se 

snažit o dosažení a zachování finanční 

udržitelnosti. Je velmi důležité, aby byl 

sociální podnikatel vizionářem, 

snílkem, aby byl sebevědomý a 

schopný se učit a rozvíjet. Sociální 

podnikatel by měl mít kompetence 

nutné k realizaci změny, včetně 

schopnosti změnit sám sebe, vlastní 

způsob myšlení či jednání.  

Strategie založené na vizi musí být 

institucionalizovány v kultuře a 

struktuře sociálního podniku, aby se 

zabránilo tomu, že se sociální podnik 

odchýlí od své původní vize. 

K dosažení tohoto cíle je nutné klást 

důraz na prozkoumání a adaptaci 

dovedností a rysů, jak je specifikováno 

v teoriích servant a steward stylů 

vedení. Je důležité zdůraznit roli 

sociálního podnikatele jako vedoucího, 

který neustále usiluje o sladění 

strategických rozhodnutí týkajících se 

obchodní činnosti podniku se sociální 

vizí podniku, přičemž za tímto účelem 

účinně využívá svůj sociální kapitál. 

Source: Developmenttraining 
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https://www.thebrokeronline.eu/the-three-roles-of-social-business-leadership-d68/


Zajištění efektivního vedení  

Vedení je v podstatě o stanovení směru 

a vytváření správných organizačních 

podmínek pro cestu tímto směrem. To 

platí pro týmového vedoucího stejně 

jako pro výkonného ředitele, ačkoli 

rozsah a škála jejich úkolů se značně 

liší.    

Skutečně efektivní vedoucí má jasnou 

vizi budoucnosti a schopnost tuto vizi 

sdělit ostatním, tak aby byli inspirováni 

k tomu ji sdílet a spolupracovat na jejím 

dosažení. Znamená to, že je schopný 

zajistit správné pracovní podmínky a 

fyzické zdroje, ale především vytvořit 

kulturu, vztahy a motivaci, aby 

motivoval lidi k jejich co 

nejefektivnějšímu využívání.  

Nejlepší vůdci čelí problémům přímo a 

nemají problém navrhnout inovativní 

nebo obtížné řešení. Mají také dostatek 

pokory k tomu, aby připustili, že neznají 

všechny odpovědi a povzbudili ostatní 

k tomu, aby sami činili rozhodnutí tím, 

že delegují autoritu a zodpovědnost. 

Krom toho se ujistí, že příspěvek 

ostatních bude přijat a oceněn.    

Všichni manažeři by měli být efektivní 

vůdci. I když způsob velení a řízení 

zajistí, že zaměstnanci budou 

dodržovat organizační postupy a 

podmínky specifikované v jejich 

pracovní smlouvě, nezajistí nadšení, 

inovaci a zapojení, které moderní 

organizace potřebují, aby byly 

konkurenceschopné na globálním trhu. 

Rozvíjením svých vůdčích schopností 

mohou manažeři získat mimořádné 

výsledky od průměrných lidí a podniků, 

dostat to nejlepší ze svých 

zaměstnanců a těžit z jejich znalostí a 

dovedností, o kterých ani nevědí, že je 

mají. Především ale musí vzbudit 

důvěru zaměstnanců v jeho schopnost 

vést podnik správných směrem. 

Strategie a plánování  

Udržitelný, stálý výkon vyžaduje dobré 

vedení a řízení na všech stupních 

organizace. Manažeři musí rozvíjet 

svoji schopnost řídit okamžité provozní 

potřeby při současném plánování 

budoucích potřeb. Vyšší management 

musí být schopný vidět celkový obraz, 

rozvíjet dlouhodobé strategie, které 

maximalizují příležitosti k vytváření 

přidané hodnoty a podporovat 

ekonomický růst. Musí mít jasnou 

představu o směřování organizace a 

schopnost neustále hledat způsoby, jak 

zlepšit a vytvořit úspornější, flexibilnější 

podnik schopný pohotově reagovat na 

změny.    

Řízení lidských zdrojů  

Klíčovými dovednostmi pro manažery 

lidských zdrojů jsou kontrola a 

směrování výkonu, poskytování 

konstruktivní zpětné vazby a pochvaly, 

a identifikace aktuálních a budoucích 

potřebných dovedností. Dobří manažeři 

jdou příkladem, komunikují 

srozumitelně, přesvědčivě a 

s nadšením, a mapují pro své 

zaměstnance jasný směr aktivit jejich 

podniku. Manažeři by také měli být 

schopní vytvářet „studijní“ prostředí 

v rámci týmu, převzít zodpovědnost za 

profesní rozvoj zaměstnanců a jejich 

kariérní postup, stejně jako vést 

jednotlivé členy týmu a podporovat 

neformální učení na pracovišti.  
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Rozpočtování & finanční plánování  

Plánování a řízení finančních zdrojů je 

záležitostí dobrého řízení, od manažerů 

na nejnižší úrovni až po výkonné 

ředitele. Rozpočtování a finanční 

plánování zajistí, že podnik je schopen 

dosáhnout svých cílů.  

Monitoring a kontrola finančních toků, 

lidí a fyzických zdrojů, které vytvářejí 

tyto finanční toky, by měly být prioritou, 

pokud má být těchto cílů dosaženo. 

Zatímco většina vyšších manažerů je si 

vědoma důležitosti finančního 

managementu, na nižších úrovních 

managementu se příliš často stává, že 

manažeři nemají potřebné znalosti 

nebo dovednosti, aby plně ocenili jeho 

důležitost, ani jim není dána 

zodpovědnost za plánování a kontrolu, 

což by jim umožnilo získat potřebné 

povědomí.   

Risk Management/ Řízení rizik  

Pokud má podnik jít cestou od recese 

k ekonomickému růstu, musí být 

inovativní a aktivní, což obojí 

v podstatě znamená být ochotný a 

schopný zhodnotit rizika a chopit se 

příležitosti. Riziko proniká do činnosti 

manažerů od těch na nejnižších 

úrovních, kteří zajišťují bezpečné a 

zdravé pracoviště, které minimalizuje 

dopad na životní prostředí až po 

nejvyšší manažery, kteří jsou schopni 

identifikovat a využít nový produkt a 

příležitostí na trhu. Výzvou pro 

manažery na všech úrovních je 

schopnost zhodnotit úroveň rizika a 

potenciální výhody, které z nich plynou. 

To je vlastně podstata risk 

managementu – ne vyhýbat se rizikům, 

ale zajistit, že rozsah rizika, kterému 

podnik čelí, je jasný a akceptovatelný. 

Podpora inovace a kreativity  

Manažeři hrají klíčovou roli při podpoře 

inovací přijímáním podnikových 

strategií, které se soustředí na 

inovativní produkty a služby, a vedením 

přijetí nových technologií a pracovních 

procesů, které zlepšují produktivitu. 

Nyní existují významné důkazy, které 

podporují názor, že efektivní využití 

znalostí a technologií závisí na kvalitě 

řízení, a studie, které potvrzují, že 

firmy, které přijímají neustálé inovace, 

jsou řízeny lépe informovanými 

manažery s vyšším vzděláním.  

Partnerská spolupráce  

Stále důležitějším úkolem manažerů je 

podpora rozvoje spolupráce či 

partnerské spolupráce s dalšími 

organizacemi. Rozvoj oboustranně 

výhodných vztahů ve formě „win-win“ 

vyžaduje značný rozsah dovedností, 

včetně osobních dovedností, 

vyjednávacích schopností, schopnost 

vytvářet spojenectví, a strategické 

dovednosti potřebné k definování účelu 

organizace a předvídání změn v 

pracovním prostředí. S ohledem na 

„politický“ charakter budování 

takovýchto vztahů se takovýmto 

dovednostem občas říká politické 

uvědomění nebo politická protřelost. 
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Máte vůdcovské 
schopnosti? 

Lekce sociálního podnikání a 

vedení lidí. 
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Vedení lidí je služba | Josh Farr | 

TEDxMonashUniversity. Každý teď mluví o vůdcovství. 

Everyone talks about leadership. Tato představa je 

často zromantizovaná, velebená a postavená na 

piedestal. Ale naplňuje někdo skutečnou podstatu 

vůdcovství? 

4 způsoby vylepšení vašeho 

vůdcovství v roli sociálního 

podnikatele 

Jak se stát vůdcem – 7 

nejdůležitejších znaků lídra 

Proč se obchodní lídři stávají 

nejlepšími sociálními podnikateli? 

Dobré vůdcovství začíná  s vedením 

sebe sama | Lars Sudmann | 

TEDxUCLouvain 

Leadership | Mac Macartney 

| TEDxStPeterPort 

Vedení lidí a efektivní 

spolupráce  

Animovaný film pro inspiraci 

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT 
WISED – PODPORA ŽEN V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ 
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Na této stránce najdete naše oblíbená videa, příběhy, knihy, články nebo obrázky, 

které bychom vám rádi doporučili k prostudování. Zdroje jsou v anglickém jazyce. 

stejná otázka 

různé odpovědi 

https://www.youtube.com/watch?v=mWjrlF3v3g0
https://www.youtube.com/watch?v=mWjrlF3v3g0
https://www.youtube.com/watch?v=ILUvtd69BEQ
https://www.youtube.com/watch?v=ILUvtd69BEQ
https://www.forbes.com/sites/toriutley/2017/06/30/4-ways-to-boost-your-leadership-as-a-social-entrepreneur/
https://www.forbes.com/sites/toriutley/2017/06/30/4-ways-to-boost-your-leadership-as-a-social-entrepreneur/
https://www.forbes.com/sites/toriutley/2017/06/30/4-ways-to-boost-your-leadership-as-a-social-entrepreneur/
https://www.youtube.com/watch?v=2lEp4TVpxgA
https://www.youtube.com/watch?v=2lEp4TVpxgA
https://www.entrepreneur.com/article/292224
https://www.youtube.com/watch?v=vlpKyLklDDY
https://www.youtube.com/watch?v=vlpKyLklDDY
https://www.youtube.com/watch?v=PhPwxx7nZh0
https://www.youtube.com/watch?v=PhPwxx7nZh0
https://www.youtube.com/watch?v=ZnjJpa1LBOY
https://www.youtube.com/watch?v=ZnjJpa1LBOY


Stát se sociálním podnikatelem 
vyžaduje více než je velkou chuť vidět 
změnu a zpochybnit současný stav, 
vyžaduje to také silné vedení. Vůdci 
musí být schopni inspirovat, vést a 
rozvíjet druhé, aby zajistili úspěšný 
chod sociálního podniku. Existují 
důkazy, které naznačují, že způsob 
vedení může ovlivnit úspěch či 
neúspěch organizace, obzvláště co se 
týče malých a středních podniků. Je 
tedy důležité, abychom neustále hledali 
způsoby, jak růst a učit se. Schopnosti 
a způsoby vedení se dají naučit, jen 
málo lidí jsou přirozenými vůdci. Buďte 
tedy odhodláni se učit a rozvíjet vaše 
vůdčí schopnosti a kvality.   

 

 

 

 

Klíčový úkol č. 1:  

Sestavte manažerský tým  

Hlavní, klíčový úkol, sestavit 
manažerský tým, zahrnuje tři hlavní 
kroky: externí nábor, interní rozvoj a 
udržení si vůdčích schopností. Vést 
vzrůstající a zdravě se vyvíjející sociální 
podnik vyžaduje silnou podporu v určité 
fázi – ať už kvůli chybějícím 

manažerským znalostem a 
zkušenostem, schopnosti soustředit se 
více na poslání podniku než na 
administrativní úkony, nebo jen kvůli 
samotné velikosti a neustále rostoucí 
složitosti organizace.    

Pět hlavních rolí ve vedoucím týmu 
sociálního podniku: 

Nadšenec 

Projevuje hluboké nadšení pro poslání 
podniku; přesvědčuje ostatní a 
vyhledává podporu zvenčí; vyhledává 
nové příležitosti pro podnik; udržuje 
atmosféru a kulturu organizace.  

Partner zajišťující rozvoj podniku 

Vytváří a používá strategie k realizaci 
vize a mise; strategické plánování a 
řízení zdrojů; řízení lidských zdrojů a 
vytváření organizace; vytváření a řízení 
systémů pro zajištění výkonnosti 
(vytváření organizace), systémy odměn 
pro zaměstnance (Řízení lidských 
zdrojů)  

Realista  

Disponuje silnými dovednostmi 
v účetnictví a je schopen používat 
finanční systémy přizpůsobené velikosti 
a struktuře společnosti; dohlíží na to, 
aby podnik stál na „silných finančních 
nohách“  

Téma: týmová práce 

Jak řídit tým  

v sociálním podniku? Klíčové slovo: tým 
Skupina lidí s různými 

dovednostmi 

potřebnými k dokončení 

úkolu, práce nebo 
projektu.  
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Spojovatel  

Tento typ manažerů poskytuje cílený 

koučink a zpětnou vazbu v oblastech 

svých odborných zkušeností a spojuje 

zaměstnance s ostatními v týmu nebo 

v organizaci; je schopen si uvědomit, že 

některé dovednosti lépe učí jiní lidé 

v organizaci než oni sami. Povzbuzují 

také týmy, aby akceptovaly mentory 

z organizace i mimo ni.  

Programový stratég  

Disponuje odbornými znalosti a 

zkušenostmi v oblasti zájmu podniku; 

zajišťuje, že programy jsou navržené 

tak, aby se dosáhlo maximálního 

ohlasu a že se tento ohlas, účinek bude 

měřit; dohlíží na programy v rámci 

organizace a řídí zajišťování kvality. 

Klíčový úkol č. 2: Předání a 

nástupnictví  

Další klíčový úkol se skládá ze dvou 

vzájemně propojených prvků, předání a 

nástupnictví. Nástupnictví bývá 

z pohledu sociálních podnikatelů 

považováno za náročnější než předání.   

Předání vedení má minimálně dvě 

strany. I když základním předpokladem 

je existence vhodného kandidáta či 

týmu schopného převzít podnik od 

zakladatele, klíčovým faktorem je 

vlastní přístup sociálního podnikatele a 

jeho ochota podnik předat. Mnoho 

partnerů v rozhovoru zdůraznilo, jak je 

pro ně důležité vypěstovat si časem 

„odosobněný“ přístup a vědomě se 

odpoutat od provozu podniku ve 

prospěch lepšího zaměření se na 

strategické aspekty rozvoje podniku.  

K tomu je důležité rozlišovat mezi 

kritickými hrozbami, kdy je třeba, aby 

zakročili, a méně důležitými 

záležitostmi a problémy, které může 

vyřešit tým a pověření zaměstnanci. 

Problém nástupnictví se může stát 

extrémně důležitým, protože 

zakladatelé odchází z podniku do 

důchodu, rozhodnou se stáhnout  

z řízení podniku a přejít do role poradce 

v týmu, nebo dokonce vstoupí do 

nového podniku či se rozhodují pro 

jinou kariéru. Podnik by ale měl být 

vždy připraven na mimořádné, 

nečekané situace – kdokoli může vážně 

onemocnět, mít nehodu a být dočasně 

mimo pracovní poměr, či hůř.  

Zapojit členy týmu do rozhodovacího 

procesu může být nahlíženo jako jeden 

z kroků předávání vedení: rozhodnout 

v nějaké záležitosti zahrnuje řadu 

kroků, jako je např. porozumění 

danému problému, sběr informací, 

příprava jednoho či více návrhů řešení, 

a finální rozhodnutí o obecně průběhu 

akce stejně jako o její detailní realizaci. 

S rostoucí úrovní participativního 

vedení se stále více těchto kroků 

deleguje na tým. Obrázek níže ukazuje 

klasické Tannenbaum-Schmidtovo 

kontinuum stylů vedení, od 

autoritářského po autonomní 

rozhodování týmu. Styl vedení, který je 

nejvhodnější pro tu kterou organizaci, 

záleží na situaci: na rozhodnutí, které 

se chystáme udělat a jeho kontext 

(naléhavá či kritická situace), na 

charakteristikách týmu, na kontextu a 

kultuře podniku.  

Klíčový úkol č. 3: Rovnováha a 

integrace  

Třetí klíčový úkol sociálního podnikatele 

se skládá ze dvou prvků. Jeden se týká 

vyvažování protichůdných požadavků 

vyplývajících z často rozmanitých rolí a 

sladění každodenní práce se 
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skutečnými kvalitami a preferencemi, 

aby se zajistila co nejvyšší efektivita 

stejně jako motivace. Integrace se 

vztahuje k integrování odlišných, často 

protichůdných zájmů zúčastněných 

stran mimo organizaci.  

Klíčovým faktem je, že nejcennější 

majetek, který máte, jsou váš vlastní 

čas a energie, a je životně důležité 

vynaložit nějaký čas a snahu na 

zajištění toho, že je vynaložíte tím 

nejefektivnějším možným způsobem. 

Dalším důležitým hlediskem na 

nahlížení na váš čas je z pohledu 

vašich vlastních dovedností – ujistěte 

se, že trávíte většinu času děláním 

toho, co umíte nejlépe a/nebo co nikdo 

jiný ve vaší organizaci neumí dělat lépe 

– a také vaše osobní preference – 

ujistěte se, že trávíte čas tím, co děláte 

opravdu rádi a co vás motivuje a nabíjí 

energií. Můžete také porovnat vaše 

preference podobným způsobem 

s analýzou toho, které konkrétní úkoly 

musíte udělat vy, protože nikdo jiný 

nedisponuje vašimi schopnostmi či 

dovednostmi, protože je to vaší 

povinností z hlediska legálního, jako 

např. úkoly spojené s rolí výkonného 

ředitele, nebo z důvodu reprezentace, 

protože jste tváří společnosti. 

Dalším klasickým a často 

doporučovaným postupem je systém 

GTD (Getting Things Done – Mít vše 

hotovo), který může sloužit jako 

inspirace nebo může být v rámci 

organizace implementován jako 

pracovní postup včetně kompletního 

návrhu a vybavení kanceláře a 

softwarovými aplikacemi.  

Klíčový úkol č. 4: Osobní a profesní 

rozvoj  

Vedení a rozvoj vůdčích schopností je 

v první řadě především o vedení a 

rozvoji sebe sama. I když k založení a 

úspěchu společnosti jsou třeba jak 

technické tak manažerské dovednosti, 

je třeba také jasného uvažování a 

povědomí o komplexnosti realizace 

průkopnických strategií. Je třeba plně 

zralá osobnost, např. k dosažení 

správné rovnováhy mezi ukazováním 

cesty vpřed a současným 

podporováním členů týmu. Obzvláště 

v oblasti pomoci ostatním a v řešení 

sociálních problémů sociální 

podnikatelé zdůrazňují extrémně 

důležitou roli silné osobní etiky. 
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Vedení lidí v sociálním 

podnikání Jak řídit sebe a 

svůj tým 

Inspirující  video  o veslování a 

týmové práci. Najděte 

podobnosti… 

Postavte věž, postavte tým| Tom 

Wujec 

Silné poselství o týmové práci. 
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Jak řídit tým  
v sociálním podniku? 

Jak proměnit skupinu cizích lidí  v 

tým | Amy Edmondson 

Čtyři typy  členů týmu 

Seznamte se s nimi předtím, že si je najmete. 

Vybudujte svůj tým s  produktivními, a 

důvěryhodnými členy, vyhněte se nevhodným 

kandidátům hned v prvopočátku. 

Jak týmová práce 

založená na technologiích 

může nastartovat sociální 

změnu.  

Manažeři by měli využívat 

technologie jako nástroje 

ke spolupráci a  k 

prosazení změny. 

Řízení manažerů: Devět tipů 

pro sociální podniky na 

vybudování skvělých 

manažerských týmů 

Týmová práce  může být i práce 

snů – krátký motivační film 

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT 
WISED – PODPORA ŽEN V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul č.4 – Iniciativa a podnikatelské dovednosti 

Na této stránce najdete naše oblíbená videa, příběhy, knihy, články nebo obrázky, 

které bychom vám rádi doporučili k prostudování. Zdroje jsou v anglickém jazyce. 

stejná otázka 

různé odpovědi 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_leadership_in_social_enterprise_2014.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_leadership_in_social_enterprise_2014.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_leadership_in_social_enterprise_2014.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=y0FtXhSu0J0
https://www.youtube.com/watch?v=y0FtXhSu0J0
https://www.youtube.com/watch?v=y0FtXhSu0J0
https://www.youtube.com/watch?v=H0_yKBitO8M
https://www.youtube.com/watch?v=osNrBLH374A
https://www.youtube.com/watch?v=3boKz0Exros
https://www.youtube.com/watch?v=3boKz0Exros
https://www.youtube.com/watch?v=3boKz0Exros
https://www.youtube.com/watch?v=O9_EHU5BKnQ
https://www.youtube.com/watch?v=O9_EHU5BKnQ
https://www.youtube.com/watch?v=O9_EHU5BKnQ
https://www.theguardian.com/society/2012/mar/06/technology-driven-teamwork-social-change
https://www.theguardian.com/society/2012/mar/06/technology-driven-teamwork-social-change
https://nextbillion.net/tips-for-social-enterprise-management/
https://nextbillion.net/tips-for-social-enterprise-management/
https://www.youtube.com/watch?v=6fbE52YDEjU
https://www.youtube.com/watch?v=6fbE52YDEjU
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Pravidla a zákony, které v životě máme, nás mají vést, chránit a udržovat v naší 

společnosti pořádek. Představte si, že vytvoříte 3 pravidla, kterými se musí řídit 

každý na světě. Jaká pravidla byste udělali a proč?  

 

Pravidlo č.1________________________________________________________  

Zvolil(a) jsem toto pravidlo, protože: 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

Pravidlo č.2_______________________________________________________  

Zvolil(a) jsem toto pravidlo, protože: 

  

  

  

 

 

 

  

  

Pravidlo č.3 _______________________________________________________  

Zvolil(a) jsem toto pravidlo, protože: 

 

Cvičení 1 

Pravidla 
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Vyzkoušejte si toto cvičení, abyste pochopili, jakým způsobem se rozhodujete: 

 

Napište tři důležitá rozhodnutí, která jste učinili v posledních  několika letech. 

 

1. _____________________________________________________________________  

 

2. _____________________________________________________________________  

 

3. _____________________________________________________________________  

 

Vzpomeňte si, jak jste tato rozhodnutí  dělali. Jaké rozhodovací styly jste použili? Začali jste 

třeba jedním způsobem a pak pokračovali jiným?   

  

 

 

 

 

 

 

Napište teď, jak rozhodovací proces probíhal u jednotlivých rozhodnutí. Dosáhli jste, co jste 

chtěli? Jak se vaše rozhodnutí měnilo v průběhu času? Pokud jste nabyli dojmu, že to 

rozhodnutí nebylo správné, čím to bylo? Kdybyste se rozhodovali jinak, byl by výsledek 

jiný? 

   

  

 

 

  

Lidé se rozhodují pomocí různých stylů. Někteří chtějí být logičtí a hodnotit své možnosti 

pomocí stupnice. Jiní rádi používají více subjektivních faktorů, jako jsou jejich pocity a 

instinkty. Ještě další metodou by bylo mluvit s lidmi, jejichž názory respektujete a kterým 

důvěřujete. Při rozhodování je dobré použít všechny tři metody. Nejprve se objektivně 

podívejte na své možnosti, pokud jde o to, jak to odpovídá vašim přáním, prioritám a 

potřebám. Poté se podívejte na své možnosti subjektivně a změřte, které možnosti se vám 

líbí. Nakonec se poraďte s několika lidmi, o kterých se domníváte, že by vám mohli pomoci 

přesně posoudit vaše možnosti - může to být mentor, důvěryhodný kolega, váš partner 

nebo kariérní poradce. Jakmile důkladně zvážíte všechny své možnosti, zavažte se, že se 

pohnete kupředu a budete činit kroky podle svého rozhodnutí! 

Cvičení 2 

Rozhodování 
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Snaha dosáhnout zdravé rovnováhy mezi našimi potřebami a našimi přáními je 

součástí života. Jde také o zaměření se na to, co považujeme za skutečně důležité. 

Představte si, že můžete mít jakékoli 3 věci, které chcete. Na oplátku se musíte 

zříct tří věci, které již máte. Co chcete a čeho se zřeknete? A proč? 

 

Věci, které bych si přát(a) 

 

1…………………………………………………………………………. 

 

2. …………………………………………………………………………. 

 

3…………………………………………………………………………… 

 

Chtěl(a) bych tyto věci, protože: 

 

 

 

 

 

 

Věci, kterých bych se zřekl(a): 

 

1…………………………………………………………………………. 

 

2. …………………………………………………………………………. 

 

3…………………………………………………………………………… 

 

Těchto věcí bych se zřekl(a), protože: 

 
 

Cvičení 3 

Naše volby 
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Součástí toho, že jste dobrým členem týmu, je naučit se, jak porozumět svým osobním silným 

stránkám (co nabízíte) a také kde budete možná potřebovat pomoc od ostatních. Na tomto listu je 

uvedeno 10 charakteristik, kteréurčují produktivního člena týmu. Ohodnoťte, nakolik si v každé z 

uvedených dovedností věříte (úprimně) - a poté navrhněte plán, jak můžete vylepšit některé oblasti, 

o kterých si myslíte, že by potřebovaly „nakopnout“. 

 

DOVEDNOST č. 1: SPOLEHLIVOST To znamená: Lze se na vás spolehnout, že práci dokončíte. 

Hodnocení: ____V tomto si nevěřím ____Do jisté míry si věřím ____V tomto si opravdu věřím 

 

DOVEDNOST č. 2: EFEKTIVNÍ KOMUNIKÁTOR To znamená: Vyjadřujete své myšlenky a nápady 

jasně a přímo, s úctou k ostatním. 

Hodnocení: ____V tomto si nevěřím ____Do jisté míry si věřím ____V tomto si opravdu věřím 

 

Dovednost č. 3: AKTIVNÍ POSLUCHAČ To znamená: Nasloucháte a berete v úvahu různé úhly 

pohledu. Když vám ostatní nabídnou konstruktivní zpětnou vazbu, nerozčiluje vás to ani necítíte 

potřebu se bránit. 

Hodnocení: ____V tomto si nevěřím ____Do jisté míry si věřím ____V tomto si opravdu věřím 

 

DOVEDNOST č. 4: AKTIVNÍ ÚČASTNÍK To znamená: Jste připraveni a zapojujete se do týmových 

aktivit. K práci skutečně přispíváte. 

Hodnocení: ____V tomto si nevěřím ____Do jisté míry si věřím ____V tomto si opravdu věřím 

 

DOVEDNOST č. 5: OTEVŘENOST To znamená: Jste ochotni sdílet se skupinou informace, 

zkušenosti a znalosti. 

Hodnocení: ____V tomto si nevěřím ____Do jisté míry si věřím ____V tomto si opravdu věřím 

 

DOVEDNOST č. 6: SPOLUPRÁCE To znamená: Pracujete s ostatními členy týmu, abyste práci 

splnili - bez ohledu na to, co se děje  okolo vás. 

Hodnocení: ____V tomto si nevěřím ____Do jisté míry si věřím ____V tomto si opravdu věřím 

 

DOVEDNOST č. 7: FLEXIBILNOST To znamená: Snadno se přizpůsobíte, když tým změní směr, 

nebo budete požádáni, abyste vyzkoušeli něco nového. 

Hodnocení: ____V tomto si nevěřím ____Do jisté míry si věřím ____V tomto si opravdu věřím 

 

DOVEDNOST č. 8: ODDANOST To znamená: Jste zodpovědní a oddaní. Vždy se budete snažit! 

Hodnocení: ____V tomto si nevěřím ____Do jisté míry si věřím ____V tomto si opravdu věřím 

 

DOVEDNOSTč. 9: ŘEŠITEL PROBLÉMŮ To znamená: Zaměřujete se na řešení. Jste dobří v tom, 

že se soustředíš na cíl, a nehledáš chybu v ostatních. 

Hodnocení: ____V tomto si nevěřím ____Do jisté míry si věřím ____V tomto si opravdu věřím 

 

DOVEDNOST č. 10: ÚCTA To znamená: S ostatními členy týmu zacházíte zdvořile a ohleduplně - 

po celou dobu. 

Hodnocení: ____V tomto si nevěřím ____Do jisté míry si věřím ____V tomto si opravdu věřím 

Cvičení 4 

Poznej svou týmovou roli 
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Podívejte se na své odpovědi:  

 

Zaškrtli jste většinou, že si v těchto dovednostech nevěříte? 

Pokud ano, stále si rozvíjíte sebevědomí jako týmový hráč. Tyto dovednosti často potřebují 

čas, takže se nemusíte bát. Mohlo by být užitečné oslovit někoho, koho znáte a komu 

důvěřujete, abyste se mohli soustředit na vypracování plánu pro práci na některých 

dovednostech, ve kterých byste si chtěli být jistější. Nebojte se požádat o pomoc. Požádat 

o pomoc, když ji potřebujete, je další skvělá dovednost produktivního týmového hráče.  

 

Odpověděli jste ve většině případů, že si věříte jen částečně?   

Pokud ano, jste si jisti ve svých týmových dovednostech - ale pravděpodobně byste mohli v 

několika oblastech využít trochu další podpory nebo rozvoje. Pozvěte někoho blízkého 

(někoho, koho znáte a kterému důvěřujete), aby s vámi pracoval v oblastech, které byste 

chtěli zlepšit. Většina lidí by vám opravdu ráda pomohla! Naučit se strategie, jak se stát 

dobrým členem týmu, vyžaduje čas, energii a odhodlání.  

 

Pokud jste ve většině případů zaškrtli, že si v těchto dovednostech věříte, pak nejspíše 

věříte ve svou schopnost být dobrým týmovým hráčem. To je skvělé! Vymyslete si oblast 

nebo dvě oblasti, ve kterých byste chtěli pokračovat ve zlepšování (protože bychom se měli 

vždy snažit být nejlepší, jak to jde) a vytvořit plán, jak tyto dovednosti dále rozvíjet. Pokuste 

se také nabídnout podporu někomu, koho znáte a kdo by se uvítal vaši pomoc s 

budováním vlastní úrovně důvěry v týmovou práci.  

 

Nyní zvažte úroveň spolehlivosti vašich týmových dovedností: 

 

Nejvíce jsem hrdý(á) na svou schopnost: 

 

____________________________________________________________________  

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Chtěl(a) bych zlepšit: 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Na tyto lidi se nejspíše obrátím o radu nebo pomoc. 

 

____________________________________________________________________  

 

____________________________________________________________________ 
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V životě máme dvě zásadní volby: přijmout podmínky tak, jak jsou, anebo přijmou 

zodpovědnost za jejich změnu. 

(Denis Waitley) 

 

Motivace je umění přimět lidi dělat to, co chcete, protože to chtějí. 

(Dwight D. Eisenhower) 

 

Klíčem je převzít odpovědnost a iniciativu, rozhodnout, jaký chcete mít život a 

uspořádat jej kolem těch nejdůležitějších věcí. 

(Stephen Covey) 

 

Nic nemůže zastavit člověka se správným mentálním postojem v jeho cestě za 

dosažením jeho cílů; stejně tak nic na světě nepomůže člověku, pokud je jeho mentální 

postoj nesprávný, 

(Thomas Jefferson) 

 

Nezávislost je opojný doušek, a když jej ochutnáš v mládí, může mít na mozek stejný 

efekt jako mladé víno. Nezáleží na tom, že jeho chuť není zrovna přitažlivá. Je 

návyková a s každým douškem chceš víc. 

(Maya Angelou) 

 

Jestliže tu a tam neselžeš, zřejmě neděláš nic příliš inovativního. 

(Woody Allen) 

 

Zjistil jsem, že štěstí lze předvídat. Pokud chceš mít více štěstí, musíš více riskovat. 

Buď aktivní. Projevuj se.  

(Brian Tracy) 

 

Jsem přesvědčený o tom, že to, co dělí úspěšného podnikatele od neúspěšného, je jen 

a pouze jeho vytrvalost. 

(Steve Jobs) 

 

Dívej se, naslouchej a uč se. Nemůžeš to všechno umět sám. Každý, kdo si myslí, že 

ano, je odsouzen k průměrnosti. 

(Donald Trump) 

 

Myšlenky jsou snadné. Jejich realizace je těžká. 

(Guy Kawasaki) 

 

Vzkaz kterémukoli podnikateli: pokud to chceš udělat, udělej to teď. Pokud to neuděláš, 

budeš toho litovat. 

(Catherine Cook) 

WISED – INSPIRACE 
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