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Podpora žen v sociálním podnikání   

(2018-2020) 

Úvod 
 
 

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)  
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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 



5 
Část 1. Rozvíjení aktivit na sociálních sítích 

Část 2. Vytváření podnikatelského se sociálním přístupem 

Část 3. Sledování a vyhodnocování sociálního povědomí a 

solidarity 
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WISED – Podpora žen v sociálním podnikání- Modul 5 – Sociální povědomí a solidarita 

 

Source pictures: Noun Project 
By Gregor Cresnar 

Source pictures: Noun Project 
By Wichai Wi 

Source pictures: Noun Project 
By Kraya 

Modul 5  
Kulturní povědomí a solidarita v 

sociálním podnikání 
 



Modul 5 se zabývá sociálními sítěmi, sociálním přístupem v podnikání a koordinací 

partnerství v  rámci sociálního podniku. 

 

Sekce 1 tohoto modulu se věnuje sociálním sítím, zejména následujícím 

problémům: 

 

• Proč rozvíjet aktivitu na sociálních sítích?  

• Kterou sociální síť si vybrat?   

• Jak využít sociální sítě v digitálním marketingu ? 

 

V prvním pododdíle se pojednává o významu sociálních sítí v podnikání a o 

důvodech, proč je začlenit i do sociálního podnikání. 

 

Sociální sítě se v rámci sociálního podnikání využívají na základě komunikace, 

socializace i soukromí, které je třeba respektovat, to vše se využívá pro šíření 

informací po světě. Vysvětlení, proč využívat v podnikání sociální sítě, existuje 

mnoho.  

 

Mezi ty hlavní patří přínos toho, že se společnost dostane do obecného povědomí i 

se svými cíli a aktivitami. Zisky společnosti závisí na tom, za jak atraktivní a aktivní je 

společnost považována. 

 

Kromě toho se v této kapitole hovoří o nejrůznějších sociálních sítích, do kterých se 

společnost může zapojit.  
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WISED – Podpora žen v sociálním podnikání- Modul 5 – Sociální povědomí a solidarita 
 



Rozvoj aktivity na sociálních sítích je rozdělen následovně: 

 

Vytvořte a sdílejte určený obsah na sociálních sítích 

Buďte aktivní: sdílejte zajímavý obsah, diskutujte, odpovídejte a sledujte 

zajímavé osobnosti   

Zajistěte, aby bylo respektována ochrana soukromí 

Provádějte analýzu webu, abyste zlepšovali digitální marketing 

Obnovujte svou počítačovou techniku a využívejte cloudy   

 

A závěrem se třetí pododdíl první kapitoly zabývá rozvíjením aktivit na sociálních 

sítích jako součásti digitálního marketingu. Abyste dosáhli těch nejlepších výsledků, 

musí se lidé aktivně zajímat o nový obsah a sdílet jej s jinými uživateli.  

 

Sekce 2 se zabývá konceptem rozvoje ziskového sociálního subjektu, v rámci 

kterého je vypracován model podnikání. Lze to definovat jako plán na úspěšné 

vedení podniku, identifikaci zdrojů zisku, cílenou skupinu zákazníků, zamýšlené 

produkty a detaily financování. V úvodu této části se stanoví následující cíle – 

schopnost rozvíjet podnikatelský záměr s analýzou všech proměnných 

podnikatelského projektu  tak, aby byla zajištěna jeho životaschopnost a stanoveny 

cíle efektivní veřejné prezentace. Aby bylo možné tyto dva úkoly provést, zaměříme 

se v prvním pododdíle na světoznámý podnikatelský model Canvas. 

 

Než vytvoříme podnikatelský záměr:  

 

Je zapotřebí krátce popsat tržní prostředí, v rámci kterého je tento nápad 

rozvíjen. 

Stručně popsat obchodní nápad, který bude v dalších částech plánu rozvíjen. 

Popsat tým, dosažené úspěchy, profesionální minulost a motivaci k dalšímu 

rozvoji daného nápadu. 

 

 

 

 

 

 
6 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání- Modul 5 – Sociální povědomí a solidarita 
 

Modul 5  
Kulturní povědomí a solidarita v 

sociálním podnikání 
 



Po tomto průzkumu je zapotřebí vypracovat SWOT analýzu, na základě které 

vytvoříte efektivní a inovativní cestu k napsání a realizaci vašeho Canvas 

obchodního modelu. 

Prostřednictvím zodpovězení několika otázek rozvineme koncept sociálního 

podniku: 

 

• Jak se sociální podnik liší od tradičního podniku? 

• Jak je charakterizován obchodní model v tomto typu podnikání? 

 

Sociální podniky usilují o maximalizaci zisků, kterou zároveň provází maximalizace 

přínosu pro společnost a životní prostředí. Zisky jsou primárně použity pro 

financování sociálních programů. 

 

Jedním z našich cílů jsou podnikající ženy. Ženy přirozeně vědí, jak řídit skupinu 

lidí, protože jsou často manažery ve vlastních rodinách, jak je to uvedeno v 

Thomsenově podnikatelském bulletinu (Thomsen Business Information) v článku 

Business Plan for Women Entrepreneurs (Obchodní plány podnikajících žen). 

 

Také jsou zde zmíněny velké systémové nedostatky v podnikatelském zapojení a 

vlastnictví podniků u mužů a žen. V tomto pododdíle  nabídneme ženám seznam 

základních podmínek pro nastartování úspěšného podnikání, zejména v sociální 

oblasti.  

poskytneme podrobný seznam nástrojů potřebných pro vytvoření uceleného 

podnikatelského záměru, návod na start-up a základy managementu. 

 

Sekce 3 se zabývá sledováním a hodnocením sociálního povědomí a solidarity. 

Zaměřuje se právě na sociální podniky. Odpovíme si na různé otázky: Jak začít s 

podnikáním? Jak riskovat? Co znamená ziskovost?  
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Modul 5  
Kulturní povědomí a solidarita v 

sociálním podnikání 
 



Sociální podniky mají širší cíl než pouhé poskytování produktů a/nebo 

služeb, proto je v jejich případě komunikace nesmírně důležitá, protože 

musí co nejvíce šířit povědomí o svém zaměření na sociální a 

environmentální aspekty. Budou představeny návody, jak tento rozměr 

zakomponovat do ziskového podnikání.  

 

Poslední část se zaměří na zaměstnávání v sociálních podnicích jako 

způsob integrace lidí, pro které je získání zaměstnání nesnadné, aniž by 

tím bylo podnikání ohroženo.  
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Modul 5  
Kulturní povědomí a solidarita v 

sociálním podnikání 
 



Téma Prozkoumání Praktická cvičení 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 dělat 

sami, povede vás 

piktogram. 

Některá cvičení 

jsou skupinová, i 

zde vás povede 

piktogram. 

První část vám umožní 

soustředit se na 

problematiku za 

pomoci analýzy 

klíčových slov a 

krátkého vysvětlujícího 

textu. Ve druhé části 

prozkoumáte 

problematiku hlouběji 

za pomoci rad, námětů 

a odkazů na články ke 

studiu. 

Třetí část vám nabídne 

videa, různé výpovědi, 

knihy, obrázky apod., 

kdy můžete dále 

prozkoumat internet 

Čtvrtá část je 

procvičovací, 

můžete se 

vyzkoušet a ověříte 

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

známých citátů na dané téma. Výzva k dalšímu rozvoji. 
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Inspirace 

Sekce 2: 

 Vytvoření modelu 

podnikání se sociálním 

přístupem 

Sekce 3: 

Sledování a 

vyhodnocování 

sociálního 

povědomí a 

solidarity  

 

Úvod 

Struktura modulu 10 

Sekce 1: 

Rozvíjení aktivity na 

sociálních sítích  

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání- Modul 5 – Sociální povědomí a solidarita 
 



Část 1 
Rozvíjení aktivity na sociálních sítích 

 
• Pochopit význam sociálních sítí  

• Pochopit využití jednotlivých sociálních sítí 

• Nalezení vhodných sociálních sítí pro daný sociální podnik 

• Rozvoj digitálního marketingu prostřednictvím sociálních sítí 

C
ÍL

E
 

Oddíl 1 – Úvod do sociálních sítí str. 12 

Role využití sociálních sítí pro šíření informací str. 14  

Odkazy str. 15 

 

Oddíl 2 – Různé typy sociálních sítí str. 16 

Představení vertikálních sociálních sítí str. 18 

Odkazy  str. 19 

 

Oddíl 3 – Budování vlastních sociálních sítí str. 20 

Cloudová informatika v sociálním podnikání str. 22 

Odkazy str. 23 

 

Oddíl 4 – Aktivní účast na sociálních sítích str. 24 

Vliv sociálních sítí str. 26 

Odkazy str. 27 

 

Oddíl 5 – Rozvoj digitálního marketingu prostřednictvím sociálních sítí 
str. 28 

Nové cesty k publicitě str. 30 

Odkazy str. 31 

 

Praktická cvičení str. 32 

Inspirace str. 38 
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Rozvoj informačních a komunikačních technologií (IKT) přetvořil web jako takový i jeho 

obsah. Sociální sítě jsou nástrojem konceptu vývoje webu “Web 2.0”.  
Web 2.0 je soubor aplikací nabízejících služby, které uživatelům ve větším měřítku 
umožňují spolupodílet se jednoduchým způsobem na obsahu webu (texty, multimédia 
atd.) Zaměřuje se na lidi a kolektivní inteligenci, funguje oběma směry - pomáhá 
uživatelům a uživatelé jemu. Uživatelé nejsou pouhými příjemci, ale spolupodílejí se na 

tvorbě obsahu prostřednictvím publikování, komentování či vlastních návrhů. 
Můžeme zmínit i Web 3.0, který usnadňuje přístup lidí k informacím bez ohledu na to, z 
jakého zařízení se připojují. V tomto konceptu informace sdílí každý uživatel a zároveň 
jsou každému přístupné srozumitelným způsobem  a má je k dispozici kdokoli a kdekoli. 

Zároveň je tvořen tak, aby byl výkonný a efektivní. 
K využití sociálních sítí uživatel potřebuje elektronická zařízení – počítač, tablet či chytrý 

telefon.  
Závěrem chceme zmínit, jak na sociálních sítích vytvářet virtuální komunity, kde se 

sdružují právě sociální podniky a lidé v nich zainteresovaní:  

- Zůstávejte připojeni  

- Zvyšujte povědomí o značce 
- Povzbuzujte věrnost k značce 

 

Sekce 1 - Část 1 – Úvod do sociálních sítí 
 

Sociální sítě představují virtuální komunity 

v rámci platforem na internetu, jejichž 

účelem je vytvářet a udržovat společenské 

vztahy mezi aktivními členy těchto skupin, 

kteří mají společné zájmy. 
Poskytují celou škálu základních  

bezplatných služeb, které umožňují 

vytvoření profilu, nahrávání obrázků a 

videí, komentování jiných profilů, zasílání 

zpráv atd.   
 
 

 

Sociální sítě: Co 

to vlastně je? 

Klíčové slovo: 

Sociální sítě 

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT 

Podpora žen v sociálním podnikání 
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Zaměřte se na význam sociálních sítí 
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WISED – PODPORA ŽEN V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ 



Soukromí a bezpečnost jsou často v rozporu s touhou družit se. Soukromí 
znamená právo osob na to, aby nebyly narušovány jejich osobní záležitosti a 
aby se nedostaly na veřejnost. Data, která jsou sdílena na internetu, musí být 
pod kontrolou. 

Pokud má náš profil přísně nastavená pravidla soukromí, pak nezískáme mnoho 
uživatelů, pokud naopak bude náš profil příliš otevřený, pak bude kdokoli moci 
vidět, co publikujeme, naše fotky atd. To znamená, že přijdeme o soukromí. 
Sociální sítě jsou nástrojem naší zábavy, který je zapotřebí používat rozumně. 
Případné chyby mohou mít závažné dopady. Každá sociální síť má různé 
možnosti nastavení soukromí. Musíme se je naučit používat a správně 
nastavovat tak, abychom chránili soukromí našeho profilu. 

Musíme chránit intelektuální vlastnictví a respektovat ho, i když jsou takové 
informace snadno a široce dostupné. Některá pravidla je nutné dodržovat bez 
ohledu na to, jestli sociální sítě využíváte pro soukromé nebo pracovní účely: 

• Upravte si soukromí profilu: určete, kdo může vidět váš profil, seznam 
přátel nebo osobní údaje atd. 

• Nikdy nesdělujte veřejně osobní údaje: adresu, telefon, číslo bankovního 
účtu atd. 

• Přijímejte žádosti o přátelství od lidí, které nějak znáte: existuje mnoho 
falešných profilů a svoje soukromí si musíte před cizími lidmi chránit. 

• Chraňte si heslo: Nikomu jej nesdělujte a pro vyšší bezpečnost jej pravidelně 
měňte. 

• Čleňte svoje kontakty do skupin: tak si můžete nastavit soukromí pro různé 
skupiny lidí. 

• Určete nastavení soukromí u fotografií 
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Technologický vývoj přinesl obrovskou změnu ve způsobu komunikace mezi lidmi 

a také ve shromažďování, organizaci a šíření informací. Je nezbytné poskytovat 

správné informace správným uživatelům ve správném čase a to uzpůsobitelným 

a personalizovaným způsobem. Nástroje sociálních sítí se zaměřují na budování 

online komunit lidí, kteří mají společné zájmy nebo aktivity, a umožňuje 

vzájemnou online interakci uživatelů. Jakým způsobem toho dosáhnout je 

předmětem debaty.  

 

Díky těmto nástrojům může být snadnější než kdykoli předtím zůstat v kontaktu, 

něco organizovat a domluvit se. Software sociálních sítí může pro uživatele 

fungovat jako velký a kvalitní zdroj informací. Nástroje těchto sociálních sítí 

mohou efektivně povzbuzovat lidi k činům a nalezení informací o vaší organizaci. 

Mohou se stát užitečným a bezprostředním způsobem kontaktu s určitou 

skupinou lidí a jejich informování o aktuálním dění. Viditelnější socializace lze 

dosáhnout prostřednictvím plánování, tvorby a realizace aktivit na sociálních 

sítích. Organizace se tak vmísí do digitálního sociálního prostoru svých uživatelů. 

Tím, že je s nimi v interakci, může lépe pochopit jejich chování a přizpůsobit své 

služby tak, aby vyhovovaly jejich potřebám.  

 

Na sociálních sítích si můžete ověřit, zda jste ochotni komunikovat otevřeně. 

Můžete vkládat příspěvky, získávat odezvu a pracovat na změnách – díky 

komunikaci lze dosáhnout maximálního rozvoje a viditelnosti. 

 

Role využití sociálních sítí pro šíření informací 

Meghna J. Vyas a Mayank J. Trivedi 

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT 

Podpora žen v sociálním podnikání 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání- Modul 5 – Sociální povědomí a solidarita 
 

WISED – PODPORA ŽEN V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ 



Study of privacy violations on 

social networks (porušování 

soukromí na sociálních sítích) 

- sociální sítě umožňují 

podnikům přístup ke světu, ale 

bez důvěry je tato otevřenost v 

nebezpečí.  
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V této sekci najdete soubor filmů, krátkých videí, písniček, knih atd., které se nám 

líbily a chceme Vám je doporučit. Odkazy jsou na zdroje v anglickém jazyce. 
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Danger of the use of social networks in innovative business (Nebezpečí 

využívání sociálních sítí inovativními podniky) Díky využití sociálních sítí lze ve 

velkém měřítku šířit veřejné informace. Ale je zapotřebí znát autora a vlastníka 

autorských práv, což lze vidět i ve filmu „Sociální síť“ zfilmovaném na základě 

příběhu Facebooku. 

Advantages of social networks for 

your business (Výhody sociálních 

sítí pro podnikání) - V současné 

době už nestačí mít vlastní 

webovou stránku – vaše podnikání 

musí začít efektivně marketingově 

využívat sociální média jako 

Facebook a Twitter. 

Sociální sítě pro sociální podnikání 

Social networks for social 

entrepreneurship příklady 

úspěšných kampaní 

Vzájemná propojenost sociálních sítí a 

sociálních podniků  

Case study on the interdependence of 

social networks and social enteprises: 

příklad Rotary Club Rumunsko 

Jaké příležitosti poskytují 

sociální sítě? 

stejná otázka 

různé  odpovědi 
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Sociální podniky mohou vytvářet své vlastní internetové stránky, ale prostřednictvím 

tohoto kanálu nevytváří sítě. Jiné druhy webových stránek ale tento cíl mají - blogy a fóra.  

 

BLOG 

Blog je pravidelně aktualizovaná webová stránka, na které jsou chronologicky 

shromažďovány texty nebo články jednoho autora nebo více autorů, přičemž jsou řazeny 

od nejnovějšího a autor si vybírá, co považuje za důležité a tedy ponechá veřejné. Může 

jej psát kdokoli. Dá se říct, že blog má silně osobní charakter, a vyvolává dojem blízkosti 

a bezprostřednosti, to posiluje důvěru mezi autorem blogu a jeho čtenáři. To už v 

současné době úplně neplatí, jelikož se rozšířilo množství profesionálních a podnikových 

blogů, které využívají neformálnosti a důvěry, které blog nabízí oproti klasickému způsobu 

komunikace s klienty. 

Mohou je interně využívat podniky i organizace pro zlepšení komunikace a předávání 

firemních hodnot. Lze je využívat i externě jako nástroj marketingu a styku s veřejností. 

Umožňuje se rychle a bezprostředně seznámit s produkty a službami společnosti, rychle 

je ohodnotit nebo předvádět nové produkty a zveřejňovat pracovní nabídky. 

 

FORUM 

Fórum je webová stránka, kde si více uživatelů vyměňuje názory na společné téma.  

Některé společnosti vytvářejí vlastní fóra jako platformy pro komunikaci se zákazníky, 

dodavateli, zaměstnanci, distributory atd. Díky nim mohou pracovat na image společnosti 

i produktu. V současné době nejsou fóra úplně v módě, většina společností je nahrazuje 

Facebookem a Twitterem s použitím hashtagů. 

Sekce 1 - Část 2 – Různé typy sociálních sítí 
 

. 

Zaměřte se na různé možnosti rozvoje sociálních sítí 

Což si tak vytvořit 

vlastní? 

Klíčové slovo: Webové stránky 
Byly už součástí konceptu Web 1.0, 
jedná se o soubor webových stránek a 
příbuzného obsahu, které mají 
společnou doménu a jsou k dispozici 
nejméně na jednom webovém serveru. 
Známými příklady jsou například 
wikipedia.org, google.com, a 
amazon.com. Všechny veřejně 
přístupné domény pak společně tvoří 
celosvětovou síť World Wide Web. 
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Horizontální sociální sítě nemají určené téma, jsou určené pro 
všechny typy uživatelů a zaměřují se na vytváření kontaktů. Uživatelé 
se k nim připojují prostřednictvím vzájemných vztahů, bez předem 
daného účelu. Jejich funkcí je spojit lidi prostřednictvím nástrojů, které 
nabízejí a jsou pro ně společné následující možnosti – vytvoření 
profilu, sdílení obsahu a vytváření kontaktů. Mezi ně patří například  
Facebook, MySpace, Google+, atd. 

Facebook je nejrozšířenější  neplacenou sociální sítí, která umožňuje 
uživatelům vytvořit si profil, nahrávat fotky a videa, posílat vzkazy a 
udržovat kontakt s přáteli, rodinou a kolegy. Nabízí vytvoření 
obchodních profilů, skupin, událostí i stránek veřejných. V současnosti 
má 37 jazykových verzí.  

Vertikální sociální sítě jsou zaměřené na nějaké specifické téma. 
Jejich cílem je dát dohromady skupinu lidí, která se zajímá o určené 
téma. Možnosti personalizace vytváří různé typy sociálních sítí dle 
zájmu uživatelů. 

Sociální média neposkytují žádné záruky, ale neplatí u nich, že pokud 
se zaměříte na více lidí, tím dosáhnete lepšího výsledku, daleko 
účinnější je adresné zaměření. Právě proto může být segmentace 
kampaní ve vašem zájmu, kdy omezení na určitý počet uživatelů 
sociálních sítí může přispívat k vyšší kvalitě. 

. 
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Sociální sítě mohou být zaměřené na určité 
téma, profesní zaměření, koníčky či třeba 
cestování. Ty, které se zaměřují na podnikání 
a komerční aktivity, umožňují uživatelům sdílet 
pracovní zkušenosti, propojují společnosti a 
komerční aktivity. Mezi nejdůležitější patří 
LinkedIn, Xing a Viadeo. 

 

Existují i jiné, které zohledňují sdílený obsah:  

• Fotky: Flickr, Pinterest, Instagram nabízejí 
uložení, roztřídění, vyhledávání a sdílení 
fotografií. 

• Videa:  Kromě ukládání a vyhledávání 
videí umožňují vytvoření profilu, vlastních 
kanálů i kolektivní zapojení dle zájmu 
uživatelů. Jde například o Youtube, Vimeo, 
Dailymotion.  

• Prezentace: Podporují vzájemnou 
spolupráci, protože uživatelům nabízejí 
možnost sdílet profesionální prezentace. 
Nejznámější jsou SlideShare a Slideboom. 

 

Představení vertikálních sociálních sítí 
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Jaké typy sociálních sítí existují? 

stejná otázka 

různé odpovědi 
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Fórum 

https://understandingecommerce.com/advant

ages-and-disadvantages-of-forum-marketing/  

Fóra vytvářejí komunity na základě 

společných zájmů a názorů na určité produkty 

a služby.  

 

Výhody a nevýhody nejvíce 

používaných sociálních sítí 

https://www.nibusinessinfo.co.u

k/content/social-media 

Facebook a Twitter jsou 

doporučovány k 

profesionálnímu použití po 

celém světě.  

Blogy 

https://www.klusster.com/portfolios/conscious-media-

publishing/contents/2254 

Na světě existuje více než 150 milionů blogů, díky nim se můžete 

zviditelnit v online světě.  

Nejlepší příklady využití sociálních 

sítí v podnikání 

https://coschedule.com/blog/social-

media-best-practices-for-business/ 

Každá sociální síť je jiná, má svá 

vlastní pravidla, typy příspěvků, 

může to být až nepřehledné. Tady je 

návod, jak vytvořit silné zastoupení 

na nejdůležitějších sociálních sítích. 

Pochopíte strategii a taktiku, jak 

naplánovat lepší marketing v 

sociálních médiích. Uvádíme 

příklady opravdových společností z 

celého světa.  

 

Rozdíl mezi fórem, blogem a sociální sítí 

https://web-

strategist.com/blog/2008/01/28/understanding-

the-difference-between-forums-blogs-and-

social-networks/ 

Je důležité mít povědomí o různých nástrojích a 

pomůckách, z nichž každá splňuje jiný účel.  

Než začnete konat, je zapotřebí pochopit, na 

jakou komunitu se zaměřujete, kde ji najít, jak 

používá sociální technologie a o čem se baví.  
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Zpráva Informační společnosti ve Španělsku uvádí, že mobil je hlavním prostředkem připojení k 
internetu ve Španělsku, používá ho 88.3% uživatelů, a je to poprvé, co překonal počítač jako 
nejpopulárnější zdroj připojení, kdy ještě donedávna bylo připojování na obou zařízeních 
rovnocenné.  

Stále více výrobců telefonů vidí sociální sítě jako obchodní příležitost k navýšení prodejů.  Tzv. 
digitální domorodci jsou neustále připojeni na síť, horlivě vstupují na tyto platformy a využívají 
tyto služby víc a víc. Dalo by se říci, že jsme pohlceni sociálními sítěmi, takže kompatibilita s 
těmito platformami je při koupi telefonu stále důležitější. 

Společnosti jako Nokia, Samsung, LG nebo Sony Ericsson vsadily na to, že do svých telefonů 
integrovaly programy, které umožňují připojení na sociální sítě, jako je Facebook a Twitter. 

V současné době už neprodávají mobilní telefony pro spojení s jinými lidmi tradičním způsobem, 
ale multimediální zařízení s připojením na internet. 

Čím více je telefonů s možností připojení na sociální sítě, tím více je uživatelů, kteří upřednostní 
datové připojení na internet z mobilu. V důsledku toho, se mobilní operátoři zaměřují na 
nabízení dostupnějších datových tarifů.  

V souladu se studií zveřejněnou poradenskou firmou Nielsen, aplikace sociální sítě Marka 
Zuckerberga  zaznamenala rekordních 146 milionů uživatelů za měsíc, což znamená nárůst 
14% oproti minulému roku.  

Vyplynuly z toho tři skutečnosti: 

• Přesun pracovišť, už to není fixní místo v budově zaměstnavatele, ale stává se mobilním. 
Představuje to výzvu s ohledem na přístup k dokumentům a informacím, protože někdo 
nemusí mít přístup k firemní síti. 

• Nové formy spolupráce jsou zapotřebí u zákazníků i obchodních partnerů. Musí být 
možné, aby více uživatelů mělo naráz přístup ke stejné informaci, i když možná každý 
používá pro přístup jiný software. 

• Použití více zařízení pro přístup k informacím, od tradičního počítače, laptopu či tabletu až 
po chytré telefony. Každé z těchto zařízení potřebuje specifický software, aby si mohlo 
zobrazit informaci a pracovat s ní. 

To vyžaduje neustálé uzpůsobování informační a výpočetní techniky a využívání tzv.  cloud 
computingu, který umožňuje ukládání a zpracování dat na internetu. Jeho hlavním účelem 
správa informačních služeb a aplikací.    

Sekce 1 - Část 3 – Budování vlastních sociálních sítí 
 

Zaměřte se na co je třeba mít na mysli 

při budování sociálních sítí 

Proč je nezbytné mít 

sociální sítě k 

dispozici na chytrém 

telefonu?  
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Klíčové slovo: Chytrý telefon 

Chytrý telefon splňuje mnoho 

funkcí, které má počítač – 

dotyková obrazovka, přístup k 

internetu a operační systém, na 

kterém běží stažené aplikace. 
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Podpora žen v sociálním podnikání 

1. Identifikujte, kdo patří do vaší komunity 

  

Pokud nechcete střílet naslepo a utrpět finanční ztráty, měli byste zjistit, jaká je vaše 

cílová skupina. Tento proces by se měl odehrát ve fázi brainstormingu. 

  

2. Vytvořit strategii růstu na základě znalosti uživatelů 

Je zapotřebí stanovit plynulou strategii růstu spojenou s cílovou skupinou, protože na 

ní závisí osud vašeho komerčního úspěchu na sociálních sítích. 

  

3. Definujte potřebné charakteristiky a funkce 

Definování typu dat, která dáte do oběhu, jaké příspěvky budou moci přidávat, jak se 

budou registrovat a co by se mělo provádět automaticky je pouhým začátkem. 

  

4. Vyberte si vhodnou technologii 

Vyhodnocení vhodné technologie je nezbytné nechat na profesionálech. Dobrým 

řešením je najmutí odborníka, který vám poradí s výběrem technologie. Ušetříte tím 

čas i peníze.  

  

5. Je třeba vytvořit strukturu 

• Zákaznický servis – partnerství s hostingovou firmou vám může změnit život. 

Postarají se o technické záležitosti  a cokoli, co bude s platformou souviset. 

  

• Bezpečnost – použijte spolehlivé zabezpečovací systémy, které dají uživatelům 

pocit, že na vaší sociální síti mohou dělat cokoli, aniž by se museli obávat narušení 

soukromí nebo úniku dat. 

  

6. Navrhněte interaktivní zobrazení historie 

Lidé jsou fascinovaní aktivitami svých přátel. Chtějí vědět, co dělají a jak se cítí v 

daný den. Pokud nevytvoříte interaktivní systém zobrazení historie, může to snížit 

atraktivitu vaší sociální sítě. 

  

7. Efektivně propagujte svou sociální síť 

 

https://www.inc.com/ 
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Tato technologie optimalizuje zdroje, které musí být neustále dostupné, 

a nabízí mnohem efektivnější ukládání a využití paměti. Jak server, tak 

software přímo spravuje poskytovatel služby a oba jsou uloženy na 

cloudu (internet), z tohoto pohledu je to pro uživatele jednodušší. 

Nepotřebuje si nahrávat software. Hlavním cílem je okamžitý přístup z 

jakéhokoli místa k vlastním datům prostřednictvím mobilních (chytré 

telefony, tablety) i nemobilních (stolní počítače i notebooky) zařízení. 

I když si toho možná nejsme vědomi, pravděpodobně každodenně 

využíváme cloudové služby. Pokud prostřednictvím jakéhokoli 

vyhledávače vstupujeme do své emailové stránky, pak jsou informace o 

ní  umístěny na takovém hostingovém serveru. Dalším příkladem cloud 

computingu jsou například sociální služby Facebook nebo Twitter. 

 

Cloud-computing v 

sociálních podnicích 

22 

Existují tři typy cloud computingu:  

• Veřejný: zdarma nebo placený 

• Soukromý:  server je umístěný v prostorách 

společnosti a běžně neposkytuje služby třetím 

stranám. Pod kontrolou jej má jediný klient, 

který spravuje aplikace. Je to dobré řešení pro 

společnosti, kterým záleží na vysoké ochraně 

údajů. 

•  Hybridní: Společnost jej vlastní, ale zároveň 

sdílí, i když řízeně. Přispívá to k větší kontrole 

nad hlavními aplikacemi a umožňuje veřejný 

cloud computing jen ve vhodných případech. 

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT 

Podpora žen v sociálním podnikání 
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Jak usnadnit přístup sociálních 

podniků do sociálních sítí?  

 

 

stejná otázka 

různé odpovědi 
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Jak sdílet materiály prostřednictvím sociálních sítí? 

https://www.researchgate.net/publication/221399959_Social_Cloud_Clou

d_Computing_in_Social_Networks 

Sociální sítě odrážejí vztahy normálního světa a umožňují uživatelům 

sdílet informace a vytvářet mezi sebou spojení, tedy vytvářet dynamické 

Virtuální organizace. Navrhujeme využít předchozích osobních 

přátelských vztahů na sociálních sítích k vytvoření dynamického 

„sociálního cloudu“, který umožní přátelům sdílet materiály v rámci 

sociální sítě.  

 

Možnost sjednocení všech sociálních sítí na jedno místo 

https://hootsuite.com/resources/how-to-add-a-social-network-profile 

Sledujte své online aktivity najednou prostřednictvím nasměrování 

sociálních sítí na jedno místo. 

 

Cloud computing je řešení pro společenskou 

spolupráci a zapojení zaměstnanců 

https://www.youtube.com/watch?v=9IlCTcGh

-vc 

Jak zajistit spolupráci a zapojení 

zaměstnanců již dnes, aby zítra bylo 

dosaženo větších úspěchů? Zeptali jsme se 

tří významných podnikatelů. Odpověď zní… 

cloud. 

Vysvětlení pojmu cloud 

computing a jeho využití na 

sociálních sítích 

http://www.ijetajournal.org/volum

e-5/issue-1/IJETA-V5I1P8.pdf 

V současnosti pozorujeme velký 

nárůst cloud computingu a 

technologií sociálních sítí.  

Využívají je i korporace. Tento 

dokument se zabývá modely 

cloud computingu, sociálními 

sítěmi, přínosy a bezpečnostními 

hrozbami cloud computingu.  
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V této sekci najdete soubor filmů, krátkých videí, písniček, knih atd., které se nám 

líbily a chceme Vám je doporučit. Odkazy jsou na zdroje v anglickém jazyce. 
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Mezi dobré zvyky patří: 

• Interakce, hovory a zapojení. Toto je způsob tvorby obsahu. Sdílení 
publikací jiných uživatelů může také pomoci. 

• Zveřejňujte obsah, který ostatní povzbudí, aby vás sledovali. Svoje 
příspěvky aktualizujte nebo doplňte komentářem, to vybudí interakci 
sledujících. Ptejte se na něco nebo nasdílejte zajímavý článek, 
komentujte zprávy nebo něco aktuálního. 

• Respektujte a odpovídejte. Musíme odpovídat na kritiku a přijímat ji, měli 
bychom se snažit nemazat komentáře. Respekt musí být vzájemný. 

• Sledujte jiné uživatele. Sledujte uživatele, pokud je obsah jejich profilů 
zajímavý. Vyhněte se sledování sebe sama.  

• Uzpůsobte obsah. Každá sociální síť je něčím charakteristická. Pro 
každou z nich je zapotřebí vytvořit zvláštní obsah. 

• Věnujte pečlivou pozornost jazyku a gramatice. Pište dobře a buďte 
osobní. 

• Vyhněte se nadužívání hashtagů. V každém příspěvku používejte 
maximálně jeden nebo dva, abyste nezahltili čtenáře. 

• Nepřehlťte své čtenáře. Sdílet se dá mnoho věcí, ale neměli bychom se 
snažit vše nahustit do krátkého času.  

Sekce 1 - Část 4 – Aktivní účast na sociálních sítích 
 

Sociální sítě se staly tak běžnými, že 

se jejich využívání stalo automatickým. 

Poskytovatel obsahu musí přijmout 

několik zvyků – je nezbytné, aby se 

použití sociálních sítí stalo pravidelným 

a celosvětově přijímaným. 

Zaměřte se na rozkvět svých sociálních sítí 

Jak používat 

sociální sítě? 

Klíčové slovo: Zvyky 
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Sociální média jsou v současné době důležitým způsobem komunikace 

a klíčovou součástí pracovního procesu — v soukromých 

společnostech i státních institucích. Jelikož si uvědomují, jak důležitá 

jsou sociální média, tak leckterá ministerstva vnitra sledují profily 

potenciálních imigrantů na sociálních médiích.  

 

Sociální média vám umožňují přinejmenším čtyři základní věci:  

 

Objevit nové myšlenky a trendy. 

Hlouběji se propojit se stávajícími i budoucími posluchači. 

Upřít pozornost na vaši práci a urychlit ji. 

Vybudovat, opečovávat a zlepšovat  vaši značku.   

 

Tím, jak jsou sociální média stále populárnější – odhaduje se, že 

zhruba 81% Američanů má účet na sociální síti – objevuje se také více 

případů lidí, kteří mají kvůli svému chování na sociálních sítích 

problémy. Jelikož není možné oddělit pracovní využití sociálních médií 

od osobního, musíte vědět, že všechno, co publikujete online, může být 

použito proti vám. Existují způsoby, jak si můžete ochránit své soukromí 

a mít pod kontrolou, kdo vidí určitý obsah, ale prostě je třeba být 

opatrný. Takže čím vážněji budete brát svou aktivitu v sociálních 

médiích, tím lépe. 

 

Sociální média se neustále mění, takže je zapotřebí držet krok s 

rozvojem těchto platforem a snažit se najít způsoby, jak optimalizovat 

jejich využívání pomocí dostupných nástrojů (Sítě Twitter a Snapchat 

například oznámily významné změny, viz odkaz níže.) 

 

https://www.nytimes.com/ 
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? 

Mají obrovskou sílu v tom, co se na nich sdílí. Bezprostřednost 

komunikace a výměny názorů a obsahu z nich činí silný sociální 

nástroj. Prostřednictvím sociálních sítí se organizují občanská hnutí a 

svolávají důležité akce. 

 

Spolupráce a výměna informací mezi skupinami dává skupinám 

přístup k informacím a je přínosem i pro jednotlivce. Dává nový 

význam mezilidským vztahům, které vznikají prostřednictvím 

sociálních sítí. 

 

Mají velký vliv na společnost – globálně i na místní úrovni. Každým 

okamžikem rostou a objevují se v nich nové možnosti, které vedou k 

podstatným změnám ve společnosti i pro jedince.  

 

Možná oceníte možnost potkávat se s lidmi z odlišných částí světa, 

můžete zde nalézt partnery atd. Někdo také oceňuje, že virtuální 

prostředí je bezpečnější, zvláště třeba ve městech a místech, která lze 

považovat za nepřátelsky naladěná. 

Vliv sociálních sítí 
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Jak představit profil vašeho sociálního 

podniku na sociálních sítích? 

stejná otázka 

různé odpovědi 

27 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání- Modul 5 – Sociální povědomí a solidarita 
 

Jak využít sociální média 

v podnikání? 

https://www.youtube.com

/watch?v=rKtijMCqmvM 

Naučte se využívat 

sociální média v 

podnikání, abyste získali 

zákazníky a zvýšili 

prodej. Zapojení 

zákazníků a marketing 

prostřednictvím 

sociálních médií – mocná 

kombinace pro zvýšení 

prodeje.    

Jak maximalizovat obsah? 

https://pegfitzpatrick.com/reuse-repurpose-refresh-how-to-maximize-your-

content/ 

Od chvíle, kdy přijdete na nějakou myšlenku, prozkoumáte ji, sepíšete ji, projde 

editací a vizualizujete ji – uplyne dlouhá doba. Abyste mohli výsledek své práce 

maximalizovat, nabízíme vám způsoby, jak opětovně použít, jinak nasměrovat 

nebo obnovit původní obsah. Tak vámi strávený čas přinese nejvíce hodnot, díky 

množství opětovných sdílení, tweetů, lajků, repinů a zobrazení stránek.  

Jak nastavit podnikatelské profily na sociálních médiích  

https://medium.com/@the_manifest/how-to-set-up-social-media-profiles-for-

your-business-cd1ab018f21b 

Své obchodní profily na sociálních médiích nastavte tak, aby vaše značka byla 

na různých platformách konzistentní. Nabízíme podrobný návod, jak nastavit   

Facebook, Twitter, Instagram, a LinkedIn. 

10 základních prvků potřebných pro založení obchodního 

profilu na sociálních sítích 

https://neilpatel.com/blog/successful-social-media-profile/ 

Pokud se chcete zviditelnit na síti nebo se spojit se svými 

fanoušky a zákazníky, nebo jen zlepšit svou online 

reputaci, pak jsou profily na sociálních sítích tím správným 

způsobem. 

Pokud nemáte vlastní stránku spojenou s vaším jménem 

(jako například NeilPatel.com), pak je váš profil na 

sociálních médiích obvykle prvním odkazem, který Google 

ukáže, pokud někdo vyhledává vaše jméno. 

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT 

Podpora žen v sociálním podnikání 

V této sekci najdete soubor filmů, krátkých videí, písniček, knih atd., které se nám 

líbily a chceme Vám je doporučit. Odkazy jsou na zdroje v anglickém jazyce. 
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Hlavní cíle digitálního marketingu:  

- Najděte příležitosti: To znamená vyhledat neobsloužené zákazníky, kteří mají 
neuspokojené potřeby, a to prostřednictvím internetu. Prostřednictvím internetu zároveň 
dosáhnete očekávaného přínosu.  

- Vyhledejte výhodné trhy: Musíte hledat příležitosti na trzích, kde lze vaši myšlenku 
uskutečnit a dosáhnete zisku. Pro váš rozvoj je nezbytné pochopení různých platforem a 
jejich povahy. 

- Zúčastněnost:  Abyste se jako značka odlišili od konkurence, musíte opravdu růst, zejména 
v oblasti prodeje. Musíte vycítit nastavení mysli vašich zákazníků ohledně vašeho produktu 
a přizpůsobit tomu vaše podnikání. 

- Společnost na tom musí vydělat. Pokud digitální marketing splní výše uvedené cíle, ale v 
tomto posledním selže, pak společnost nedosáhne svého hlavního cíle, tedy ziskovosti. 

Strategie digitálního marketingu vás povedou tak, abyste dosáhli těchto cílů, zejména díky 
rozpočtu alokovanému na podporu větší atraktivity, loajality a navýšení počtu zákazníků. 
Pomohou vám správně kontaktovat klienta a předehnat konkurenci.  

Nesmíme zapomenout na tři faktory, které ovlivňují plánování vaší strategie: 

- Musíte znát svou cílovou skupinu. 

- Musíte znát hodnoty vaší značky, abyste mohli definovat svou nabídku. 

- Musíte nastavit rozsáhlou komunikační strategii. 

 

Lze použít dvě obecné strategie:  

- Podpora značky: Cílem je dosáhnout obecné známosti, obecné rozpoznatelnosti značky a 
také vylepšit image značky. Jde o ovlivňování uživatelů, zákazníků a těch, kteří jimi zatím 
nejsou. Nejčastější cestou k dosažení tohoto je vybudování silného a často opakovaného 
poselství, které vyvolá pozitivní postoj k značce a pomůže dosáhnout cíle – tedy zakoupení 
produktu. V tomto typu strategie hrají sociální sítě jako Facebook a Twitter zásadní roli ve 
zviditelnění značky, přičemž vlastní webová stránka značky zůstává často pouze v pozadí. 

Sekce 1 - Část 5 –  Rozvoj digitálního marketingu prostřednictvím 

sociálních sítí  
 

Soubor aktivit a činností prostřednictvím 

kterých cílová skupina určuje své potřeby a 

touhy. Cílem je jejich uspokojení pomocí 

online prostředků. 

Zaměřte se na aspekty marketingu pomocí sociálních médií 

Co je digitální 

marketing?  

Klíčové slovo: Digitální 

marketing 
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- Zvýšení internetového provozu: Nestačí mít vlastní webovou stránku. Abychom 

zaujali uživatele, musíme udržovat tok informací. Můžete sdělovat a propagovat 

vlastnosti vašeho produktu a svým zákazníkům nabízet neustálý servis. Po tom, co 

klienta získáte, musíte si prostřednictvím sociálních sítí udržovat jeho loajalitu. 

Zároveň tak získáte zpětnou vazbu, díky které můžete svou strategii vylepšovat.  

 

 

 

Aby podnikání rostlo, je třeba ho propagovat. Propagace zahrnuje to, že informujete o 

existenci vašeho podniku co největší množství lidí, které zároveň musíte přesvědčit, 

aby kupovali vaše produkty a služby. 

 

Ať už pro propagaci vašeho podnikání na webu zvolíte jakoukoli metodu, pokud tomu 

průběžně dáváte přidanou hodnotu, pak realizujete správný soubor marketingových 

zvyků.   

 

Několik rad, jak zasáhnout skupinu zákazníků prostřednictvím digitálního marketingu  

1. Vytvořte si blog a pravidelně zveřejňujte kvalitní obsah 

2. Vytvořte si originální grafiku emailu vaší značky. 

3. V rámci LinkedIn skupin se spojte s ostatními. 

4. Používejte reklamu na Facebooku a strategicky umísťovanou reklamu. 

5. Zvažte sílu influencerů na Instagramu. 

6. Vytvořte videotutoriály na YouTube. 

7. Prostřednictvím emailového marketingu udržujte vztah se svými zákazníky. 

9. Prostřednictvím platforem Yelp a Trust Pilot si budujte důvěru zákazníků. 

11. Spolupracujte s populárními bloggery v rámci vašeho prostoru na trhu. 

12. Pravidelně přispívejte na fóra zaměřující se na oblast vašeho podnikání. 

13. Nabídněte zákazníkům produkt nebo službu zdarma. 

14. Využívejte stránky se seznamy podniků, jako jsou Yahoo Local a Google Local. 

16. Spolusponzorujte udílení nějakých cen nebo uspořádejte soutěž. 

17. Promluvte na odborné konferenci nebo webináři. 

18. Využívejte tisková prohlášení pro sdělování zpráv o společnosti nebo nějakých 

událostí. 

19. Na Pinterest, Flickr, Tumblr a Instagram umisťujte fotky a videa s příslušnými 

hashtagy . 

 

https://www.entrepreneur.com/  
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Charakteristika sociálních sítí pro publicitu 

sociálních podniků:  

 
- Může to dělat kdokoli, pokud uživatel sdílí 

na sítích váš obsah, tak zvyšuje vaši 

sociální pozici. Provozní špičky se mohou 

dostat velmi vysoko. A je to zadarmo, 

pokud tedy někomu neplatíte, aby váš 

obsah tvořil za vás. 

 
- Tím, jak se váš obsah šíří na sociální síti, 

pravděpodobně získáte nové zajímavé 

kontakty. 

 
- Vždycky můžeme někomu pomoci, aniž 

bychom si museli vzájemně konkurovat. 

 
- Na management sociálních sítí 

nepotřebujete technické znalosti nebo 

odborníky.  

 
- Pokud je váš profil aktivní a kvalitní, budete 

mít velký úspěch, protože sociální sítě jsou 

mocné.  

Sociální sítě hrají významnou roli ve vytváření pověsti, přičemž uživatelům dávají 

prostor pro vyjadřování názorů (dobrých i špatných) o produktu, značce nebo 

společnosti. Pokud zákazník prostřednictvím online kanálu vyjádří svou 

nespokojenost, uvidí to tisíce lidí a nové zprávy budou rychle mizet – stejně jako 

názory spokojených zákazníků. Společnosti by se měly snažit být v komunikaci se 

zákazníky aktivní a snažit se udržovat pozitivní názor zákazníků na jejich produkty 

a služby. Prostě je potřeba, aby zákazníci mluvil o produktech v dobrém. 

 

Sociální média nám dávají příležitost k interakci s možnými zákazníky 

bezprostředně a rychle. 

Nové cesty k publicitě 
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Kdo, co, proč a jak v digitálním marketingu 

https://blog.hubspot.com/marketing/what-is-digital-marketing 

Marketing vždy zahrnoval komunikaci s posluchači na správném místě  ve 

správný čas. V současnosti to znamená, že jim musíte jít naproti tam, kde 

už jsou – na internetu. 

 

13 potřebných marketingových nástrojů pro Facebookovou prezentaci  

https://www.postplanner.com/blog/marketing-tools-for-engaging-facebook-images 

Vizuální marketing je důležitou součástí zviditelnění obsahu vašeho profilu na 

Facebooku. Dle studie Software Advice je grafika tou nejlepší cestou jak optimalizovat 

příspěvky na Facebooku. Ale co to znamená pro nás jak propagátora podniku? Musíte 

začít vizualizovat...a to rychle! Ale jak to udělat, když nemáte designerské vlohy a váš 

rozpočet je malý? Snadno! 

Různé nástroje digitálního marketingu 

https://blog.hubspot.com/marketing/digital-

marketing-tools 

  

Reklama na sociálních médiích 

101: Jak získat co nejvíce z vašeho 

rozpočtu na reklamu 

https://blog.hootsuite.com/social-

media-advertising 

Reklama na sociálních médiích je 

nezbytná, pokud chcete najít nové 

publikum a rychle. Samozřejmě se 

bojíte, pokud přecházíte ze sociální 

strategie do opravdového byznysu. 

Je nutné, abyste znali své 

možnosti. 

 

 

Jak vytvořit B2B strategii na sociálních 

médiích 

https://sproutsocial.com/insights/b2b-

social-media-strategy/ 

Pokud se vyhýbáte Twitteru, Facebooku a 

Instagramu, protože máte dojem, že to 

není pro společnosti, které poskytují služby 

jiným společnostem, pak se o hodně 

připravujete. Zde je návod, jak vytvořit B2B 

sociální média, která pomohou růstu vaší 

značky. 

 

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT 

Podpora žen v sociálním podnikání 

V této sekci najdete soubor filmů, krátkých videí, písniček, knih atd., které se nám líbily a 
chceme Vám je doporučit. Odkazy jsou na zdroje v anglickém jazyce. 
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Praktická cvičení 

              
Sekce         1 
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Níže popište budování kontaktů. Uveďte příklady sociálních sítí, 

které znáte a rozdělte je dle výsledku, který od nich očekáváte. 
.  

 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekce         1 
 

BUDOVÁNÍ KONTAKTŮ 

Cvičení 
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Sociální sítě 

S kolegou / členem organizace proberte a napište : 

 

(1)  Hlavní přínosy sociálních sítí 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Hlavní nevýhody 

 

 

 

 

 

Cvičení 
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Profil na sociální 

síti (1) 

Cvičení 

Navštivte kteroukoli sociální síť a vyberte si 4 profily, se kterými byste chtěli 

být v kontaktu. Proč se vám zdají být vhodné pro vaše podnikání? Jak vám 

mohou být nápomocni a co jim naopak můžete dát vy? 

 
Vhodný kontakt1 je: ______________________________________ 

Tento kontakt je pro mé podnikání vhodný, protože: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 
Co je pro vás nejdůležitější, že se chcete spojit s tímto kontaktem? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
Na jakých dalších sociálních sítích je dostupný? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 
Vhodný kontakt 2 je: ______________________________________ 

Tento kontakt je pro mé podnikání vhodný, protože : 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 
Co je pro vás nejdůležitější, že se chcete spojit s tímto kontaktem? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
Na jakých dalších sociálních sítích je dostupný? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Profil na sociální síti (2) 

Cvičení 

Navštivte kteroukoli sociální síť a vyberte si 4 profily, se kterými byste chtěli 

být v kontaktu. Proč se vám zdají být vhodné pro vaše podnikání? Jak vám 

mohou být nápomocni a co jim naopak můžete dát vy? 

 

Vhodný kontakt 3 je: ____________________________________ 

Tento kontakt je pro mé podnikání vhodný, protože : 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Co je pro vás nejdůležitější, že se chcete spojit s tímto kontaktem? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Na jakých dalších sociálních sítích je dostupný? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

Vhodný kontakt 4 je: _____________________________________ 

Tento kontakt je pro mé podnikání vhodný, protože : 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Co je pro vás nejdůležitější, že se chcete spojit s tímto kontaktem? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Na jakých dalších sociálních sítích je dostupný? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Věnujte několik hodin svého času přípravě vlastního profilu na sociálních sítích.  

 

Podívejte se na svou Facebookovou stránku – je to obrázek, jaký byste chtěli předložit 

svým obchodním partnerům? 

 

Byla by vaše banka, investor nebo možný partner spokojeni s tím, co by viděli? 

 

Jaké obrázky jste si na profil dali? 

 

Níže – rozhodněte a napište, jak byste svůj profil změnili nebo požádejte někoho jiného, ať 

se na váš profil podívá.  

 

Můj profil na sociální síti 

Cvičení 

37 

 
Na základě rad, kterých se vám dostalo, popište své další kroky v rozvoji vašich 

profesních sociálních sítí, aby se zvýšila jejich vnitřní i vnější efektivita 

 

Plán mého působení na sociálních sítích 
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Opravdové budování kontaktů se neplatí kvůli hrabivosti, ale 

štědrosti. 

(Keith Ferrazzi) 

 

Budování kontaktů je pro úspěch v podnikání nepsaným pravidlem 

úspěchu č. 1.   

(Sallie Krawcheck) 

 

Budovaní kontaktů je marketing. Marketing sebe samého, vlastní 

jedinečnosti, marketing toho, co představujete.  

(Christine Comaford-Lynch) 

 

Budování kontaktů je nezbytnou součástí cesty k blahobytu. 

(Armstrong Williams) 

 

Facebook a jiné sociální sítě spojují, co nikdy propojené nebylo. 

Lidé už nemají soukromé a veřejné životy, hranice mezi nimi se 

začíná rozmazávat. 

(Paul Achleitner) 

 

Internet se stává náměstím globální vesnice zítřka.  

(Bill Gates) 

 

Za dva měsíce můžeš získat více přátel tím, že se začneš zajímat o 

jiné lidi, než když se budeš dva roky snažit, aby se jiní lidé začali 

zajímat o tebe  

(Dale Carnegie) 

 

Prvním pravidlem sociálních médií je, že se neustále všechno mění. 

Co se ale nemění je touha téhle komunity po vzájemném propojení. 

(Kami Hurst)  

 

 

  WISED – INSPIRACE 
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Část 2 
Vytváření podnikatelského modelu se 

sociálním přístupem  
• Obchodní model  

• Sociální podniky 

• Ženy v podnikání 

• Udržitelný rozvoj 

• Podnikání ve venkovských oblastech C
ÍL

E
 

Oddíl 1 – Obchodní model Canvas str. 40 

Umění začít - Guy Kawasaki str. 42 

Odkazy str. 43 

 

Oddíl 2 – Rozvoj sociálního podniku str. 44 

Buďte spokojení a mějte se dobře díky tomu, že pomáháte str. 46 

Odkazy  str. 47 

 

Oddíl 3 – Ženy v podnikání str. 48 

Nové způsoby jak začít, dostat se výš nebo znovu nastartovat kariéru str. 50 

Odkazy str. 51 

 

Oddíl 4 – Sociální podniky a udržitelný rozvoj str. 52 

17 cílů udržitelného rozvoje pro proměnu našeho světa - OSN str. 54 

Odkazy str. 55 

 

Oddíl 5 – Udržitelné podnikání ve venkovských oblastech str. 56 

Podnikání ve venkovských oblastech str. 58 

Odkazy str. 59 

 

Praktická cvičení str. 60 

Inspirace str. 65 
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Základní prvky, které musí obsahovat každý podnikatelský plán:  

Představení plánu, plán realizace, popsání produktu nebo služby, marketingový plán, 

plán jednotlivých kroků, nezbytné zdroje, finanční plán, právní aspekty a plán plnění.  

Co představuje obchodní model? Aby byl skutečně přínosný a úplný, musí se skIádat z 

několika částí.  Zaprvé má ekonomický aspekt (příjmový model), v rámci kterého se 

musí zvážit jakýkoli prvek rozpočtu, možnosti financování a hodnocení peněžního toku. 

Pak je tu aspekt provozní (podnikatelský záměr), v rámci kterého bude podnik fungovat 

(úspěšný prodej zboží, výroba nebo poskytování služeb, za jejichž účelem je podnik 

založen) včetně výrobních a distribučních kanálů. A za třetí má obchodní model 

strategický aspekt (podnikatelská strategie), v rámci kterého se stanoví jasný model 

řízení podniku, předpokládaný podíl na trhu i hodnotové priority.  

Dle Stewart a Shao (2000) lze obchodní model definovat takto: “Stanovení toho, jak 

bude firma vydělávat peníze a v průběhu času si udrží ziskovost.” 

Obchodní model Canvas ukazuje, že klíčové prvky podnikání je třeba předem připravit 

tak, aby byl podnik od začátku úspěšný. Obsahuje vstupní informace (potřební lidé, 

finance i jiné prostředky), výstupy (výrobky, služby, ekonomická hodnota) a každý krok, 

který je zapotřebí učinit. Je to ucelený rámec, v němž je správně nakombinovaná 

ekonomická proveditelnost a udržitelnost.  

Takto ucelený rámec má nejméně 5 důvodů: 

Logický a vnitřně konzistentní přístup k navržení a realizaci takového podnikání 

Identifikace klíčových proměnných, které lze jedinečně nakombinovat (platforma pro 

inovaci) 

Názorně ukazuje ekonomické přínosy podniku 

Poskytuje návod na fungování podniku 

Usnadňuje případné modifikace, pokud se v průběhu času mění podmínky. 

Dr. Rob Fuller, UCSD. 

Sekce 2 - Část 1 – Obchodní model  
 
 Strategické plánování je organizační 

proces, v rámci kterého se určuje strategie 

či směrování a rozhoduje o rozdělování 

zdrojů na dosažení této strategie. V rámci 

tohoto plánování se stanovují priority. Dá se 

interpretovat  

i jako kontrolní mechanismy, které 

napomáhají realizaci stanovené strategie. Zaměřte se na obchodní modely 

Co je 

obchodní

model ? 

Klíčové slovo: 

Strategické plánování 
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V rámci šablony obchodního modelu Canvas začínáme vyplňováním volného místa vlevo 
nahoře. Na prvním místě jsou “zákaznické segmenty”: Popisuje skupiny zákazníků nebo 
tržních segmentů, které chce podnik zasáhnout a obsloužit. 

Pak už postupujte zleva doprava. 

“Poskytovaná hodnota.” Popisuje soubor produktů a služeb, které vytvářejí hodnotu v 
rámci specifického segmentu zákazníků. 

Obchodní model stanoví, jak podnik vytváří hodnoty pro sebe sama prostřednictvím 
poskytování služeb a prodeje výrobků, které jsou zároveň hodnotou pro zákazníky. 

“Distribuční kanály.” Popisuje, jakým způsobem podnik kontaktuje své zákazníky a 
doručuje mu své výrobky nebo služby. 

“Vztahy se zákazníky.” Popisuje, jakým způsobem podnik získává a udržuje si své 
zákazníky v rámci specifického segmentu. 

“Zdroje příjmů.” Strategie, jak vytěžit co nejvíce z každého segmentu zákazníků. 

“Klíčové zdroje.” Popisuje nejdůležitější investice (fyzické zdroje, duševní zdroje, lidské 
zdroje a finanční zdroje) potřebné pro správný chod podniku v rámci tohoto obchodního 
modelu. 

“Klíčové činnosti.” Popisuje ty nejdůležitější činnosti, které musí být provedeny, aby 
obchodní model podniku mohl fungovat – výroba, realizace služby, komunikace nebo 
koordinace. 

“Klíčová partnerství.” Popisuje budování kontaktů s dodavateli a zákazníky, které 
potřebujete k tomu, aby byl váš obchodní model úspěšný. 

“Struktura nákladů.” Popisuje náklady, které je zapotřebí vynaložit k tomu, aby obchodní 
model fungoval v návaznosti na hodnotu výrobku/služby.  

 

 

Obchodní modely 
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The Noun project By Andres Vrant  

Business (obchodní) model Canvas je šablonou pro strategické řízení a hladké zahájení 

podnikání, v rámci kterého se rozvíjejí nové nebo dokumentují už existující obchodní 

modely. Jedná se o graficky znázorněnou šablonu s prvky, které zahrnují informace k 

produktu, infrastruktuře, zákazníkům i financování. 
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Správně formulovaný a nastavený obchodní model. Bez ohledu na 

charakter podniku, který má být založen, musí být vždy ziskový a z 

toho důvodu je zapotřebí vytvořit udržitelný obchodní model. Právě 

proto je nejdříve nezbytné vytvořit si profil zákazníka a pochopit jeho 

potřeby. Pak se musí nastavit mechanismy prodeje tak, aby bylo 

zajištěno, že tržby vždy budou převyšovat náklady. Efektivní 

obchodní model proto musí být specifický (čím podrobněji je 

definován zákazník a trh, tím lépe) a popsaný co nejjednodušeji. 

Neměl by se skládat z více než deseti běžně užívaných slov. Jedním 

z nejznámějších příkladů, právě díky své jednoduchosti a podrobnosti 

popisu, je model eBay: účtuje si poplatek za zveřejnění produktu a 

provizi z uskutečněného prodeje.   

 

Stanovte si postupné cíle, základní předpoklady i úkoly. Posledním 

krokem je uskutečnit  a) naplánované cíle, b) základní předpoklady, 

které jsou součástí obchodního modelu a c) úkoly nezbytné pro 

založení podniku. Cíle, které si musí stanovit každý podnik a také jich 

dosáhnout, pokud chce přežít, prokazují hodnotu nápadu, kompletní 

parametry designu, provedení prototypu, představení zkušební a pak 

i konečné verze zákazníkům. A především udržení odhadovaných 

finančních nákladů. Základní předpoklady zahrnují faktory jako jsou 

velikost trhu, hrubá marže, zájem zákazníků atd.  A konečně mezi 

úkoly patří zabezpečení místa podnikání, hledání dodavatelů, či 

podepsání pojistných smluv.  

Umění začít 
Guy Kawasaki 
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Ep 1 – Od podnikatelského nápadu k business modelu 

https://www.youtube.com/watch?v=wwShFsSFb-Y 

Podívejte se na příběh Beth, Carla a jejich nápadu, kterému věřili 

12 chyb, ke kterým došlo  

během prvního roku 

mého podnikání  

https://www.youtube.co

m/watch?v=qgc89GEO_

nE 

Ty úplně nejhloupější 

chyby prvního roku 

mého podnikání.  

 

Obchodní Model Canvas - 9 kroků k vytvoření 

úspěšného obchodního modelu – startupové tipy 

https://www.youtube.com/watch?v=IP0cUBWTgpY 

Obchodní model Canvas, je nástroj strategického 

plánování pro podnikatele. Díky němu si vytvoříte a 

správně strukturujete svůj podnikatelský plán. 

Jak napsat podnikatelský plán a zahájit 

podnikání 

https://www.youtube.com/watch?v=Fqch5

OrUPvA 

Podnikání zahajte sepsáním 

podnikatelského plánu. Jak sepsat 

podnikatelský plán pro startup.  11 prvků 

ukázkového podnikatelského plánu.  

Ten hlavní důvod, proč jsou startupy úspěšné - Bill Gross 

https://www.youtube.com/watch?v=bNpx7gpSqbY 

Bill Gross založil mnoho startupů a pomáhal s inkubací mnoha jiných — začalo ho 

zajímat, proč jsou některé úspěšné a jiné ne. Proto shromáždil údaje ze stovek podniků a 

každý podnik ohodnotil na základě pěti faktorů.  
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Jak se sociální podnik liší od tradičního podniku?  

Čím je charakteristický obchodní model takového typu podniku?  

Prostřednictvím prodeje zboží a služeb v otevřeném tržním prostředí sociální podniky 
zaměstnávají lidi a reinvestují svůj zisk zpět do podniku nebo místní komunity. To jim 
umožňuje zabývat se sociálními problémy, poskytovat lidem šanci na lepší život, nabízet 
školení a pracovní příležitosti lidem, kteří by se jinak na trh práce nedostali, podporovat 
místní komunity i životní prostředí. 

Sociální podniky existují ve všech sektorech, od prodeje spotřebního zboží po péči o 
zdraví, v oblasti péče o komunitu, reklamní agentury, restaurace nebo správu budov a 
zařízení. 

Vytvářejí pracovní místa a příležitosti pro lidi, pro které je najít práci nesnadné, přičemž 
přetvářejí místní komunity a přispívají k dosažení cílů udržitelného rozvoje. Podnikají pro 
dobrou věc a pokud mají zisk, získává i společnost. 

“Sociální podnik podniká za určitým účelem, jehož primárním cílem je zlepšit společnost 
a sloužit společnému dobru.” 

I když zisk není primární motivací existence sociálního podniku, tak tržby i tak hrají 
podstatnou roli v udržitelnosti takového podniku. Popravdě právě udržitelný zisk odlišuje 
sociální podnik od tradiční charity, která je závislá na externím financování 
prostřednictvím darů nebo grantů..   

To neznamená, že sociální podniky nemohou dosahovat vysokých zisků. Znamená to, 
že jejich prioritou je reinvestice zisku do jejich společenského cíle a ne zisk  podnikatele.  

Úspěšný sociální podnik je takový, který udržuje rovnováhu mezi svým sociálním 
posláním a maximalizací ekonomické produktivity za účelem udržitelnosti.   

   

AmyAnn Cadwell  spoluzakladatelka The Good Trade 

 
  

Sekce 2 – Část 2 – Sociální podnik 
 

Zaměřte se na sociální podniky  

Jaký typ obchodního 

modelu je vhodný pro 

sociální podniky  
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V podniku se sociálním zaměřením, je sociální poslání základem jeho obchodního 
modelu. Životaschopný obchodní model sociálního podniku musí obsahovat jasně 
stanovenou strategii plnění sociálního poslání, hodnotovou nabídku a příklady z praxe. 

  

Obchodní model ukazuje, co může sociální podnik dosáhnout, jeho zamýšlený 
sociální dopad i dostatečný zisk. Silný obchodní model sociálního podniku bude 
postaven tak, aby se v něm úspěšně protínaly oba cíle — sociální i ekonomické. 

  

To, co mají sociální podniky společné je to, že sociální i ekologické cíle společnosti 
nejsou pouhým přívažkem k marketingu, ale jsou součástí DNA podniku. Několik 
příkladů: 

  

- Podnik se může soustředit na nějaké odvětví tím, že jej učiní udržitelnějším, 
například obnovitelné energie. 

- Podnik může usilovat o cílený ekonomický dopad, přičemž se nachází v oblastech se 
slabou ekonomikou, nebo může chudým oblastem nabízet přístup k určitým 
produktům (léky v rozvojovém světě). 

- Některé společnosti mohou své poslání spojovat s tím, že mají udržitelné vlastní 
interní procesy a postupy. 
 

I tehdy, pokud váš podnik sociálně zaměřen není, měli byste se snažit „humanizovat“. 
Například Coca-Cola, Levi-Strauss nebo Nike jsou společnosti, které jsou schopné 
zaměřit se na mladé lidi, bavit je, využívat zákazníky pro vlastní propagaci a 
podporovat řešení sociálních problémů. 
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“Nenasytnost je dobrá,” řekl Gordon Gekko, kterého hrál Michael 

Douglas v ikonickém filmu Wall Street. Jak se ukázalo, hrabivost 

dobrá opravdu není. Zneužívání systému a hromadění materiálního 

bohatství může být dobrým námětem pro film, ale v opravdovém 

životě vede hrabivost k bolestnému ekonomickému kolapsu 

podnikání i společnosti – a pracujících mužů i žen. 

  

Až příliš často jsou nám předkládány příběhy extrémně bohatých 

lidí, kteří jsou prezentováni jako příklady úspěšného života. Pravda 

je ale taková, že bohatství je jen málokdy zárukou štěstí. Ve výše 

uvedené knize jsou příběhy malých a středních podniků, které jsou 

prospěšné svým komunitám, a předvídavých ředitelů těchto 

společností, o kterých jsme nikdy neslyšeli, kteří jsou úspěšní a 

také spokojení. To jsou příklady podnikové sociální odpovědnosti z 

reálného života, kterými se zabývá tato kniha.  

 

Dle již překonaných podnikatelských názorů musí úspěšné 

společnosti klást na první místo zisk a právě nenasytnost pomáhá 

jejich zakladatelům klidně spát. Peter Milewski tyto mýty odmítá a 

ukazuje, že pokud se upřednostní filantropie před ziskovostí, pak 

se může prodloužit životaschopnost podniku. Věří v sílu „dávání“ v 

porovnání s „přijímáním“ a v této knize ukazuje, že se jedná o 

chytrý podnikatelský model. Kniha Buďte spokojení se bude líbit 

všem, kteří  upřednostňují altruismus před  hladem po penězích. 

 

Buďte spokojení a mějte se dobře díky 

tomu, že pomáháte: Jak se mohou sociální 

podniky a sociálně odpovědné společnosti 

stát modelem podnikatelského úspěchu a 

osobního štěstí  

 Peter Milewski 
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Jak se stát sociálním 

podnikatelem: Andy Stoll v 

TEDxUIowa 

https://www.youtube.com/watch

?v=N8LVa9pb-n8 

 

Harvard i-lab | Vytvoření podnikatelského plánu sociálního podniku - Allen 

Grossman 

https://www.youtube.com/watch?v=YUP1pH9pjzQ 

Chtěli byste založit sociální podnik, ale nejste si jistí, jak napsat podnikatelský 

plán? Tento workshop vedený profesorem Harvardu Allenem Grossmanem, 

nabízí úvod do základních prvků podnikatelského plánu pro sociální podnik a 
radí, jak podnik vybudovat.  

Co představuje sociální podnikání? 

https://www.youtube.com/watch?v=aTo

0qtdVMpM 

Sdružení pro ekosociální inovaci a 

rozvoj CEDRA Split je nezisková 

organizace ze Splitu v Chorvatsku, 

která se zabývá sociální inovací, 

sociálním podnikáním, profesním a 

regionálním rozvojem.  

 

Sociální podnikatel roku - India Awards 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=hIQA7gUqqJ0 

Vítězem se stala žena pomáhající jiným ženám v 

oblastech zasažených katastrofami, aby mohly 

důstojně obnovit své životy. Prema Gopalan se na 

svou cestu vydala před 20 lety s organizací Swayam 

Shikshan Prayog  
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Autorem knihy Podnikatelský plán pro podnikající ženy, která je 
editovanou verzí knihy Dynamický podnikatelský plán je Mogens 
Thomsen. Má titul Master in Management z Univerzity jižního Dánska 
(Skandinávie). V této knize popisuje vytvoření dynamického 
podnikatelského plánu jako „nekončící proces“ a vysvětluje, jak 
podnikatelky mohou využít tento  obchodní model v boji proti jakýmkoli 
statickým i dynamickým překážkám, kterým jejich podnik bude čelit.  

Jakýkoli dobrý nápad je dobrým „podnikatelským“ nápadem jen tehdy, 
pokud na něm můžete vydělat dostatečné množství financí – 
přiměřené množství peněz na obživu pro vás a vaši rodinu. Pokud vás 
něco napadne, tak to většinou potřebuje nějak poupravit a dále 
rozvinout předtím, než se to změní v komerční koncept. Pokud 
myšlenku na komerční koncept převést nejde, pak není rozumné 
postavit na ní podnikání. 

Po celém světě nyní ženy z rozličných prostředí projevují narůstající 
zájem o projevení podnikatelského ducha. A přesto mnoho žen váhá s 
proměnou nápadu ve skutečnost. 
 

 

 

Sekce 2 – Část 3 – Ženy v podnikání 
 
 

podnikající žena 

Zaměřte se na ženy v podnikání 

Ženy v 

(sociálním) 

podnikání 

Klíčové slovo: 

Podnikatelka 
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Podnikatelky jsou ženy jsou ženy, které provozují a řídí podniky, zvláště 

komerční. Počet žen v podnikání během 20, a 21. století neustále 

narůstal. 

Ženy tvoří 52% celkové evropské populace, ale pouze 34,4% evropských 

osob samostatně výdělečně činných a 30% podnikatelů ve startupech.  

Kreativita žen a jejich podnikatelský potenciál je nedostatečně využitým 

zdrojem ekonomického růstu a pracovních příležitostí, které by mohly 

vzniknout. 

 

Malé zapojení žen do podnikání, vedení společností a v technologickém 

sektoru se globálně považuje za velký problém.  
 

V současném ekonomickém klimatu, a nyní více než kdykoli dřív, svět 

potřebuje nové zdroje růstu ekonomiky a vytváření zisku. Nemůžeme si 

dovolit vyloučit z toho polovinu světové populace. A přínosy zapojení žen 

pro ekonomiku jsou zřetelné.  

Musíme využít tohoto okamžiku a společně spolupracovat na 

koordinovaném globálním řešení. Žádná organizace, vláda nebo 

společnost toto nezvládnou samotné: je zapotřebí spolupracovat napříč 

hranicemi a sektory. Právě teď přišel čas to uskutečnit.  

Nadace Cherie Blairové 
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Carla Harrisová — viceprezidentka Morgan Stanley — nabízí praktická 

řešení problémů reálného života, kterým čelí podnikatelé. Navrhuje 

čtenáři nástroje pro kteroukoli fázi vašeho podnikání. Ať už právě 

začínáte nebo chcete zařadit jinou rychlost a změnit svou kariéru, tato 

kniha pro vás má odpovědi. 

 

Ať už začínáme, toužíme po povýšení nebo hledáme nové příležitosti, 

svět práce už není tím, čím býval. Veteránka z Wall Streetu Carla 

Harrisová to ví a ve Strategii vítězství nabízí čtenářům nástroje, které 

potřebují – k nastartování, vybruslení z problematických situací, řízení 

změny, aby mohli řídit své kariéry bez ohledu na prostředí, ve kterém se 

nacházejí. S neochvějnou jistotou Harrisová identifikuje a vysvětluje 

problémy a nabízí rady v následujících tématech: zjištění a využití 

vašeho pracovního profilu (Jste dobrý voják, vůdce nebo debatér?); 

příprava na změnu kariéry bez dalšího studia nebo přechodu na nižší 

pozici – vyladění tří hlavních dovedností vůdců odvětví (a jak si je 

vypěstovat); chápání nevyslovených podnětů; a úspěšný průchod 

změnou. Představuje nové způsoby plánování vlastní kariéry v pěti 

ročních lekcích, Strategie vítězství ukazuje ověřené a postupné nástroje, 

které Carla použila pro dosažení a udržení své vlastní úspěšné kariéry, 

a pomáhá tak ostatním posunout se vpřed, oklepat se z neúspěchu a 

připravit se na úspěch. 

„Strategie vítězství:  

Nové způsoby, jak začít, dostat se výš nebo 

znovu nastartovat kariéru”  

Carla A. Harrisová 
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5 podnikatelek sdílí tajemství svého 

úspěchu | Refinery29 

https://www.youtube.com/watch?v=JzHLIX

bqlOU 

Seznamte se s podnikatelkami, které mění 

tvář podnikání. Sdílejí s námi svá tajemství 

úspěchu.   

 

„Nejlepší rady" pro podnikatelky: Goldman Sachs v rámci 2014 Clinton 

Global Initiative https://www.youtube.com/watch?v=xuq3P4ca1PI 

V roce 2014 Clinton Global Initiative, Goldman Sachs’ 10,000 žen pořádalo 

večeři na počest svých absolventek z celého světa, kde probíhaly diskuse s 

předními podnikateli, členy samospráv i vzdělavateli. Požádali jsme některé 

z účastnic o jejich nejlepší rady pro podnikatelky.  

Oprah Winfrey o kariéře, životě a 

vůdcovství 

https://www.youtube.com/watch?v=

6DlrqeWrczs 

Během rozhovoru se studenty na  

Graduate School of Business, se 

Oprah Winfrey podělila o zásadní 

momenty své kariéry a důležitost 

naslouchání vlastním instinktům. 

Winfrey také radí studentům jak 

najít své poslání: „Propojte svou 

osobnost se svým posláním a nikdo 

si na vás nepřijde. Poslechněte si  

Oprah v podcastu "View From The 

Top (Pohled shora)." 

 

Indra Nooyi, jedna z nejdéle působících výkonných ředitelek 

https://www.youtube.com/watch?v=vRy-_w4cvT8 

Jako jedna z nejdéle působících výkonných ředitelek ve společnosti Fortune 500 

company, Indra Nooyi zanechala ve světě podnikání svou stopu, jako šampionka v 

dlouhodobé predikci a cílené strategii růstu. Nyní zahájila novou etapu, kdy sdílí své 

poznatky o vedoucích pozicích a pomáhá ženám, aby byly úspěšné v práci. 
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různé odpovědi 
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Sociální podniky hrají významnou roli v dosažení globálních cílů udržitelného rozvoje. 

Sociální podnikatelé a jejich práce zaměřená na řešení problémů se zabývají konáním 

dobra pro ostatní. Jsou řešiteli problémů v oblastech, které pokrývá 17 cílů udržitelného 

rozvoje OSN (SDG). Sociální podnikatelé  se snaží vytvořit svět, kde je každý konatelem 

změny, svět, kde je každý jedinec veden kladnou myšlenkou pomoci změnit svět. 

Je jasné, že sociální podnikatelé svými myšlenkami zřetelně ovlivňují různé oblasti, od 

zapojení do občanských záležitostí po životní prostředí, od hygieny po zdraví, od 

lidských práv po vzdělávání. Ukázali nám, že v našem světě, kde musí každý přispět ke 

změně tak, že se naučí kognitivní empatii, týmové práci, kolaborativnímu vedení a 

zapojení do hledání kreativních řešení. Naše společnost se nachází na samém začátku 

ohromné přeměny, ve které musí každý sehrát svou roli – vlády, soukromý sektor, 

občanská společnost i sociální podnikatelé. Jsme v bodu obratu, kdy se snažíme najít 

kolektivní smír a prosperitu v souladu s životním prostředím. medium.com 

- Kognitivní empatie: nebo také empatická přesnost, ukazuje, jak přesně může jeden 

člověk odvodit myšlenky a pocity druhého člověka“” Hodges and Myers; 

- Týmová práce: společná práce skupiny, zejména efektivní a účinná; 

- Kolaborativní vedení: představuje manažerskou  praxi zaměřenou na vůdčí schopnosti 

přesahující funkční a organizační hranice; 

- Šetrnost k životnímu prostředí; 

- Sociální odpovědnost 
 

u 

Sekce 2 – Část 4 – Sociální podniky a udržitelný rozvoj 
 

Zaměřte se na vytvoření udržitelného 

obchodního modelu 

Jak mohou 

sociální podniky 

realizovat 

udržitelný  

obchodní model ? 

Klíčové slovo: 

udržitelný rozvoj  
Přemožení chudoby, 

zajištění všeobecně 

dostupné zdravotní péče a 

přístupu k jídlu, poskytnutí 

kvalitního vzdělávání a 

rovnost pohlaví tvoří 

základní předpoklady 

spravedlivé a udržitelné 

společnosti. 
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From Noun Project 

 By Iconathon 
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Dva hlavní důvody, proč jsou alternativou k tradičním metodám rozvoje: 

- Jsou soběstačnými hybateli změn nezávislými na externím financování. 

- Sociální podnikatelé využívají principy a postupy podnikového řízení 
poskytující účinná, inovativní a udržitelná řešení sociálních a ekologických 
problémů. Mnohé sociální podniky při řešení problémů využívají principy 
řízení zdola nahoru, takže jsou efektivní a dostupné v lokálním prostředí. 
Neusilují pouze o zisk, ale i o pozitivní sociální a ekologický dopad. 

Sociální podniky jsou výjimečné v tom, že mají sociální a ekologickou vizi, 
a zároveň jsou finančně udržitelné. Podnikají, ale lepším způsobem. Buď 
jejich produkt nebo služba řeší nějaký sociální nebo ekologický problém, 
nebo poskytují tradiční produkt nebo službu, ale takovým způsobem, který 
není škodlivý pro lidi nebo planetu.  

Sociální podniky tedy doplňují poslání tradičních neziskových organizací. 
Mají mnoho společného – a mohou se mnohé naučit jedny od druhých. 
Není překvapením, že neziskové organizace v současné době přejímají 
více podnikatelský model, protože je stále těžší zajistit potřebné zdroje, a 
dary a finanční podpora jsou často vázané na předem určené cíle a 
potřeby. 
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Naopak sociální podniky 

konkurují tradičním typům 

podnikání. V ideálním případě 

mohou nahrazovat čistě ziskové 

organizace a v centru svého 

zájmu mít sociální a ekologické 

zájmy. Teprve potom se bude 

moci ekonomický systém 

původně založený na čerpání a 

využívání stát udržitelnějším. 

 

https://skilledimpact.com/ 
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17 cílů udržitelného rozvoje pro proměnu našeho světa: 

 

CÍL 1: Konec chudoby 

 

CÍL 2: Konec hladu 

 

CÍL 3: Zdraví a kvalitní život 

 

CÍL 4: Kvalitní vzdělávání 

 

CÍL 5: Rovnost mužů a žen 

 

CÍL 6: Pitná voda a kanalizace 

 

CÍL 7: Dostupné a čisté energie 

 

CÍL 8: Důstojná práce a ekonomický růst 

 

CÍL 9: Průmysl, inovace a infrastruktura 

 

CÍL 10: Méně nerovností 

 

CÍL 11: Udržitelná města a obce 

 

CÍL 12: Odpovědná výroba a spotřeba 

 

CÍL 13: Klimatická opatření 

 

CÍL 14: Život ve vodě 

 

CÍL 15: Život na souši 

 

CÍL 16: Mír, spravedlnost a silné instituce 

 

CÍL 17: Partnerství ke splnění cílů 

Organizace Spojených národů: 

Ekonomická a sociální rada 
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Sociální podnikání – slibný přístup 

k přeměně států 

https://www.youtube.com/watch?v=

BZTJKZDzkOw&feature=emb_logo 

Toto video bylo vytvořeno jako 

součást projektu „Předmětem 

podnikání je … společnost” při 

mezinárodním setkání aktérů v 

sociálním podnikání a školitelů z 

transformujících se zemí v   

Chișinău a Rîșcova, Moldávie, říjen 

2016. 

 

Podpora rozvoje sociálního podnikání, Antonella 

Noya (OECD) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1

&v=3S9QDM0tnrs&feature=emb_logo 

V tomto videu Antonella Noya (Vedoucí oddělení 

pro sociální podnikání a inovace,  OECD) 

představuje hlavní poselství podpory sociální 

ekonomiky a rozvoje sociálních podniků. 
 

Změňme svět prostřednictvím sociálního 

podnikání | Willemijn Verloop | TEDxUtrecht 

https://www.youtube.com/watch?v=Vvq9Yg

oJabY 

"Musíme urychleně najít nová řešení pro boj 

s chudobou. Sociální podnikatelé vidí 

příležitosti tam, kde jiní vidí nepřekonatelné 

problémy. " 

 

V této sekci najdete soubor filmů, krátkých videí, písniček, knih atd., které se nám líbily a chceme Vám je 
doporučit. Odkazy jsou na zdroje v anglickém jazyce. 
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Globální plán útoku: Sociální 

podnikatelé jsou nezbytní pro 

splnění  cílů udržitelného rozvoje 

OSN  

https://www.forbes.com/sites/ash

oka/2016/09/13/a-global-battle-

plan-social-entrepreneurs-

needed-to-accomplish-un-

goals/#20970542f4e8 
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Existuje určitý nepoměr mezi městskými a venkovskými podniky. Jelikož mají 
městské SME přístup k finančním zdrojům, mladým talentům z místních univerzit a 
rozvinuté digitální infrastruktuře, zcela jistě mají konkurenční výhodu oproti 
venkovským SME. Rozdíl mezi městskými a venkovskými SME je dále zvýrazněn 
výzvami spojenými s demografickými změnami, jako je stárnoucí populace a 
opouštění venkovských oblastí mladými kvalifikovanými pracovníky kvůli lepším 
příležitostem v městských oblastech.  

Venkovské oblasti také čelí problémům s rozvojem digitální infrastruktury v 
porovnání s oblastmi městskými. Mnoho evropských venkovských oblastí zaostává 
v přístupové infrastruktuře jako je optické připojení nebo 5G bezdrátové připojení. 
Kromě toho zde na druhou stranu chybí i základní dovednosti a znalosti k využití 
digitálních technologií v každodenním životě. Tyto nedostatky ztěžují integraci a 
adaptaci technologických vymožeností ve venkovských oblastech. 

Navzdory některým nevýhodám může být rozvoj SME ve venkovských oblastech  
příležitostí k vytváření nových pracovních míst, stabilizaci populace ve venkovských 
oblastech, a rychlému rozvoji odvětví, která jsou pro venkovské oblasti typická. Bylo 
zjištěno, že SME ve venkovských oblastech jsou srovnatelné, ne-li lepší než SME v 
městských oblastech s ohledem na dobu existence SME, export a ekonomický růst. 
Studie, která porovnávala venkovské a městské SME v Anglii, ukázala, že 
venkovské SME dosahovaly vyšší úrovně růstu, delší životaschopnost a vyšší 
úroveň exportu než jejich městské protějšky. 

https://www.interregeurope.eu/ 

Sekce 2 - Část 5 – Udržitelné podnikání ve venkovských oblastech 

Malé a střední podniky jsou 

podniky, které mají počet 

zaměstnanců pod určitý 

početní limit. 

Zaměřte se na charakteristiku venkovských SME  

Rozvoj 

venkovských 

oblastí je spojen 

s podnikáním  
 

Klíčové slovo: SME 
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Obvyklé problémy podnikání ve venkovských oblastech byly shrnuty -  Dabson (2001)  

a Švédská samospráva (2008). 

• Snižující se populace 

• Nedostatek kvalifikovaných pracovníků.  

• Nedostatek technických znalostí 

• Přístup k financování 

• Konkurence  

• Komunikační infrastruktura a doprava 

• Odlehlost venkovských oblastí je výzvou pro malé podniky v oblasti dopravy 

• Malý místní trh  

 Dle práce Saxen, (2012) podnikatelé ve venkovských oblastech mají tyto výhody: 

• Dostupnost prostor k podnikání 

• Přínosy infrastruktury 

• Kvalita venkovského života a přírody 

• Tradice a kultura 

• Nákladová účinnost 

Venkovské oblasti pak těží z podnikání následujícím způsobem: 

• Růst pracovních příležitostí 

• Rovnoměrný rozvoj oblasti 

• Řešení problémů s migrací 

• Zlepšení ekologických a sociálních problémů 

• Zlepšení podmínek pro mladé 

• Podpora vzdělávání 

Příležitosti uvedené ve zprávě OECD z roku 2006: 

• Rozvoj turistiky a agroturistiky 

• Narůstající poptávka po venkovské nabídce u lidí z města  

• SME jako zdroj ekonomického úspěchu. 
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Proč podnikání? 

Je to jednoduché, mnoho venkovských oblastí 

strádá. Změny venkovské ekonomiky jsou dobře 

zdokumentované a nebudeme se jimi zabývat. 

Krátce se dá říci, že  v mnoha venkovských 

oblastech odvětví jako zemědělství, důlní 

činnost či dřevozpracující průmysl stagnují nebo 

upadají a kvůli s tím spojenému ekonomickému 

úpadku dochází k odlivu mozků. Mladí 

talentovaní obyvatelé tyto oblasti opouštějí a 

hledají lepší ekonomické příležitosti, což je 

výzvou pro společnosti, které potřebují vysoce 

kvalifikovanou pracovní sílu.  

Tím, jak se venkovská ekonomika mění, je třeba 

zvažovat nové strategie vedoucí k udržení 

těchto venkovských komunit – například 

podporu podnikání. Podnikání má potenciál 

podpořit místní ekonomiku využitím místního 

talentu  zdrojů a omezit jejich další úpadek. Díky 

podnikatelskému růstu se mohou venkovské 

oblasti diversifikovat a stát se nezávislejšími na 

rozkolísání ekonomiky, která ovlivňuje 

zemědělství a jiná venkovská odvětví. Lze říci, 

že podnikání může přispět k přežití venkovských 

komunit. 

Mineapolisfed.org 
 

Během několika posledních let se lidé zabývající se trendy v rozvoji 

venkova  často dozvídali o potřebě podpory podnikatelských aktivit ve 

venkovských oblastech. Po tom volá mnoho odborníků zabývajících se 

vývojem těchto oblastí a jelikož mnoho politiků volá po rozvoji 

strategiích podpory udržitelnosti venkovské ekonomiky, právě 

podnikání se dostalo na přední příčku. 

Podnikání ve venkovských oblastech: nová strategie 

představuje příležitosti a výzvy 

 Nikki Foster 
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Venkovské podnikání| Sowmya Krishnamurthy | 

TEDxBITSathy 

https://www.youtube.com/watch?v=-QwXaCI4898 

Sowmyu Krishnamurthy fascinuje vytváření 

nových podnikatelských příležitostí 

prostřednictvím objevování nových paradigmat. 

Začala objevovat nové obchodní příležitosti, které 

by byly opravdu udržitelné, měly velký sociální 

dopad a napomohly by ochránit a zachovat 

indickou  komunitu řemeslníků.  

Praxe venkovského 

managementu – potřeba 

změny v přemýšlení o venkově 

| Nitin Puri | TEDxIRMA 

https://www.youtube.com/watc

h?v=FeQjj87k9h0 

 

How to turn one big idea into a social 

enterprise 

(Jak změnit velkou myšlenku v sociální 

podnik) Všichni někdy máme velké 

nápady, ale jen některé uskutečníme a 

zvelebujeme. Melina hovoří o chvíli, 

kdy dostala svůj velký nápad – založit 

sociální podnik, který by řešil nízké 

zastoupení žen ve vědeckých 

profesích. 

Budování podniků na venkově | 

Maanav Yashroy | TEDxIRMA 

https://www.youtube.com/watch?

v=XDHcLI9c_6Y 

Manager nadnárodních korporací 

i inovativních sociálních podnicích 

je odborníkem na vytváření a 

komerční vyrovnání udržitelných 

inovací a obchodních modelů, 

přičemž udržuje v rovnováze 

základnu pyramidy a komunity s 
nízkými příjmy 
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 venkovského managementu? 

stejná otázka 
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Sociální podnikání: Může změnit svět k lepšímu? 

https://www.youtube.com/watch?v=PF4S5o_A1hc 

Lisa Hehenberger, manažerka Esade Entrepreneurship Institute, 

vysvětluje, jak sociální podnikatelé přinášejí naději na změnu světa k 

lepšímu.  

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT 

Podpora žen v sociálním podnikání 

V této sekci najdete soubor filmů, krátkých videí, písniček, knih atd., které se nám líbily a 
chceme Vám je doporučit. Odkazy jsou na zdroje v anglickém jazyce. 
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Praktická cvičení 

              
Sekce         2 
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.  

Sekce         2 
 

Obchodní model Canvas 

Cvičení 
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Vytvořte si obchodní model podniku za pomoci šablony Canvas, 

postupujte ve správném pořadí a do volných míst vpisujte klíčová 

slova i širší myšlenky. Pak se o to podělte a diskutujte se svými 

kolegy  
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3 P sociálního podniku – 

zisk, planeta, lidi 
Definujte podnik se sociálním zaměřením. Jaké jsou rozdíly 

mezi tímto typem podniku a podnikem tradičním? A čím se 

liší od neziskové organizace? 

 

 

 

 

 

(1) Podnik se sociálním zaměřením 
 

 

 

 

 

(2) Tradiční podnik 

 

 

 

 

(3) Nezisková organizace  

 

 

 

 

 

Cvičení 
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Sekce         2 
 



17 cílů udržitelného rozvoje 

Cvičení 

Vyberte si 4 cíle udržitelného rozvoje, které váš projekt 

splňuje a vysvětlete, jak je realizujete.  

 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________ 
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Vyjmenujte podnikatelky, které znáte a krátce popište jejich 

práci. Podařilo se jim podle vašeho názoru nějak změnit 

společnost k lepšímu ?  

Podnikatelky 

Cvičení 
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Sekce         2 
 



„Nejlepším způsobem, jak předvídat budoucnost, je sami ji 

vytvořit.” 

(Peter Drucker) 

 

„Máte vymezený čas, tak jím nemrhejte tím, že žijete životy 

jiných. Neocitněte se v dogmatu, kdy žijete dle myšlenek jiných 

lidí. Nenechte hlasy jiných a jejich názory, aby přehlušily váš 

vnitřní hlas. A co je nejdůležitější, najděte odvahu následovat 

své srdci a intuici. Ty vás směřují k tomu, čím chcete opravdu 

být. Cokoli jiného tak důležité není.” 

(Steve Jobs) 

 

„Pokaždé, když řeknete, co chcete nebo si myslíte, budete 

první, kdo to bude slyšet. Vzkazujete tím sobě i ostatním, co si 

myslíte, že je možné. Neklaďte si žádné limity." 

(Oprah Winfrey) 

 

„To nejcennější, co se vám může stát je, že uděláte chybu – 

pokud chyby neděláte, nic se nenaučíte.” 

(Adam Osborne) 

 

„Vyberte si práci, kterou děláte rádi, a už nebudete muset v 

životě odpracovat ani jeden den.” 

(Confucius) 

  WISED – INSPIRACE 
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Část 3 
Sledování a vyhodnocování  

sociálního povědomí a solidarity 
• Společné charakteristiky sociálních podniků 

• Podobné koncepce 

• Konkurenční výhody solidární a sociální ekonomiky  

• Správa zdrojů 

• Finanční mechanismy 

 

C
ÍL

E
 

Oddíl 1 – Jděte do rizika str. 67 

Když se ve svém sociálním podniku nebudete soustředit na zisk str. 69 

Odkazy str. 70 

 

Oddíl 2 –Vyviňte iniciativu a uskutečněte to str. 72 

Jak sociální podnikatelé dosahují cíle str. 73  

Odkazy str. 74 

 

Oddíl 3 – Nový podnik str. 75 

Nejčastější chyby str. 77 

Odkazy str. 78 

 

Oddíl 4 – Sociální charakteristiky str. 79 

Podstata sociálních podniků str. 81 

Odkazy str. 82 

 

Oddíl 5 – Pracovní příležitosti str. 83  

Nad rámec pracovního programu  str. 85 

Odkazy str. 86 

 

Cvičení str. 87 

Inspirace str. 98 
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Sociální podniky musí řídit rizika stejně jako jiné podniky. A i když jsou rizika, kterým 
čelí  sociální podniky, podobná těm, kterým čelí podniky tradiční, liší se v povaze 
činnosti a uživatelů služeb. Řízení rizika je klíčovým nástrojem ochrany sociálního 
podniku. 

První fází řízení rizik je identifikace rizik, která hrozí vašemu sociálnímu podniku. Jaké 
situace mohou ohrozit chod vašeho sociálního podniku? Jaké ztráty mohou způsobit 
jednorázové výdaje, které by narušily vaše peněžní toky. Jaké závazky mohou 
potenciálně poškodit váš podnik? V jaké situaci by vašemu podniku pomohl zásah a 
podpora pojistitele? Dobrou cestou k identifikaci možných rizik  je setkání vedoucích 
pracovníků, na které se provede brainstorming. 

Po vyhotovení přehledu rizik, kterým čelí váš sociální podnik, byste si měli sestavit 
jednoduchou tabulku – seznam rizik, do kterého zaneste rizika a postupy jejich 
hodnocení. To by měl být proměnlivý dokument, který se bude pravidelně 
vyhodnocovat a obměňovat. Seznam rizik má za úkol identifikovat klíčová rizika s 
ohledem na možnou četnost výskytu a dopad. Pomůže poukázat na oblasti, kterým je 
zapotřebí přednostně věnovat pozornost a zároveň identifikovat faktory, které mohou 
tato rizika omezit.  

 

Seznam rizik vám může pomoci sestavit  

plán zajištění kontinuity provozu (BCP). Ten 

by měl vzít do úvahy hlavní rizika, která by mohla 

ohrozit váš sociální podnik  a stanovit, 

jak na ně budete případně reagovat  

(včetně vnitřní a vnější komunikace). Cílem je   

udržení hladkého provozu podniku i v případě,  

že se nějaký problém objeví.  

 

Sekce 3 - Část 1 – Jděte do rizika 
 Musíte být schopni řídit, 

jednat  a organizovat 

Zaměřte se na důležitost správného plánování 

Velké 

uspokojení 

Klíčové slovo: Odvaha a síla 
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Napříč sociálním sektorem existuje velký strach ze selhání a jen malá 

ochota k podnikání riskantních akcí. Sociální podnikatelé odmítají při 

zahajování své činnosti jít i do malého rizika. Důvodem je, že dobročinné 

instituce, které je financují, očekávají předvídatelnost a nic jiného. 

Aby se sociálně zaměřené organizace vyvíjely tak, jako podnikatelské 

organizace technologické, musí být investoři tolerantnější vůči selhání.  

Musí přistoupit na kulturu inovace a podstupování rizika. Sociální sektor 

musí vstoupit do éry experimentování a inovace, pokud má nalézt lepší 

způsoby řešení sociálních problémů. Je zapotřebí financovat mnoho 

kreativních sociálních podniků s vysokým potenciálem i když možná v 

sobě nesou riziko selhání. A co je nejdůležitější, musíme přestat neustále 

pumpovat podporu do skomírajících podniků, jen proto, že je nechceme 

vidět padnout, pojďme naopak podpořit ty, kteří se z těchto selhání poučí. 

Inteligentní lidé jsou ochotnější pokusit se o velkou změnu, pokud ví, že 

případné selhání nepovede k úplnému zničení jejich hodnot.  

Rizikový kapitál je poskytován v případech mnoha nejistých investic, které 

mají vysoký potenciál. Selhání je nutné a také zdravé. Stejně tak by to 

mělo být i u dopadového investování. To je jediný způsob, jak mohou 

nadace a ostatní investoři maximalizovat sociální dopad svých vkladů a 

pohnout se směrem k řešení přetrvávajících sociálních problémů  

. 

Sekce 3- Část 1 – Jděte do rizika 
 

Zaměřte se na tradiční vazby a moderní společnost 

Jsem 

připravená! 

Klíčové slovo: 

Sociální sektor na 

sebe musí vzít více 

rizika a přijmout 

případné selhání 

jako úspěch!! 

Sir Ronald Cohen a 

William A. Sahlman 
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Pokud se vážně nezabýváte příjmy a financováním, pak je dopad 

omezený a samy sociální podniky mají problém se svým pokračováním 

nebo se stanou závislými na stále omezenějším grantovém financování 

(se všemi jeho omezeními a časovými limity). To pak ohrožuje sektor jako 

takový a omezuje to naši kolektivní příležitost předvést, jak může sociální 

podnik přinést změny v zaběhnutém dění (i v těch, se kterými soutěží v 

globálním měřítku), tím, že vede podnikání neobvyklým způsobem a 

snaží se o smazání globálních nerovností a zlepšení ekologické situace. 

 

Závěrem uveďme tři důvody, proč vnímat generování zisku pro sociální 

podnik jako přínosné: 

1) Stává se udržitelným 

2) Dává prostor výzkumu, inovacím a rozvoji (ne nutně růstu) 

3) Dává více příležitosti k investicím 

 

 

Mnoho začínajících soukromých podnikatelů se sociálním nebo 

ekologickým záměrem si je velmi nejistých, zda mohou být ziskoví nebo 

zda je možný souběh ziskovosti s osobním bohatstvím. 

 

“Zisk sám o sobě nelze považovat za něco nemorálního. Spíš bychom 

měli pochopit, že rozdíl mezi sociálními podniky a tradičními podniky se 

liší v rozhodnutí, jak s takovým ziskem naložit nebo jej investovat.” 

Co když se ve svém sociálním podniku 

 nebudete soustředit na zisk? 
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Co je odvaha? 

Webinář o sociálním podnikání 

https://www.interregeurope.eu/policylearning

/news/8023/webinar-on-social-

enterprises/?no_cache=1&cHash=b75ece9a

fef280d47efcef73314cd172 

Sociální podniky hrají významnou roli v 

evropské ekonomice, v rámci EU se v roce 

2016 jednalo o 6,3% pracovní síly a 2,8 

milionu subjektů.  

7 hlavních výzev pro sociální 

podniky 

https://newsandviews.zurich.co.uk/tal

king-point/7-top-challenges-facing-

social-enterprises/ 

Úspory, politická nejistota a  

narůstající konkurence ve veřejném 

sektoru rychle mění prostředí 

sociálních podniků – stále více z nich 

musí přijmout nezbytnost 

komerčního nastavení. 

Sociální podnik v nebezpečném světě 

https://www.brysongroup.org/blog/social-enterprise-in-a-world-of-risk 

Sociální podniky se neliší od jiných obchodních modelů, protože také 

potřebují efektivně fungovat a řídit svá rizika 

Stejná otázka 

různé odpovědi 
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Propojení akcí v rámci komunity 

https://can-online.org.uk/about-can 

Vize CAN je silná a vlivná sociální ekonomika 

vytvářející lepší svět. Objevte její poslání a 

hodnoty – spolupráce, neustálá aktivita, 

inkluzivita a kuráž.  

Výzvy a riziko inovací v sociálním 

podnikání 

https://www.researchgate.net/publicatio

n/316584415_The_challenges_and_ris

ks_of_innovation_in_social_entreprene

urship 
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Podpora žen v sociálním podnikání 

V této sekci najdete soubor filmů, krátkých videí, písniček, knih atd., které se nám líbily a 
chceme Vám je doporučit. Odkazy jsou na zdroje v anglickém jazyce. 
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Po celém světě existuje mnoho sociálních problémů, jedním z nich je 
chudoba. Úroveň chudoby v rozvojových zemích jde neustále nahoru, od  
19.7% v roce 2014 po 27% v roce 2017. Jak mohou takové země vyřešit 
tento tíživý sociální problém? Lze se zaměřit na faktor podmiňující 
osobní iniciativu, která ovlivňuje vznik sociálních podniků. Právě osobní 
iniciativa je nezbytná pro řešení výše uvedených problémů. Lidé musí 
být iniciativní včas (proaktivní a inovativní), aby řešili své vlastní sociální 
problémy. Vlády a samosprávy by měly dát lidem najevo, že pokud se 
sami jako podnikatelé chopí iniciativy, mohou tak tyto problémy vyřešit. 

Iniciativnost představuje také hledání příležitostí, pohled do budoucnosti 
při zavádění nových produktů a služeb v porovnání s konkurencí. Jedná 
se o předvídání budoucí poptávky a snahu o změnu prostředí. V tomto 
případě jde o zaměření na pomoc s řešením sociálních problémů ve 
společnosti. Zahrnuje to nejen rozpoznání blížících se změn, ale také 
ochotu jít jim vstříc dříve než konkurence (Hughes & Morgan, 2007).  

Sekcen 3 - Část 2 – Vyviňte iniciativu a uskutečněte to 

Pokud chcete založit sociální 

podnik, musíte být iniciativní a 

jednat odvážně.   

Zaměřte se na plánování a odvahu 

Jděte do 

toho!!! 

Klíčové slovo: Silně a bez strachu 
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https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311975.2018.1443686


Sociální podnikání slibuje pro budoucnost mnohé. Pokud naše očekávání nesplní z 
toho důvodu, že bude zahrnovat příliš mnoho „nepodnikatelských“ snah, pak získá 
sociální podnikání špatnou pověst a jeho potenciál bude ztracen. Právě proto 
potřebujeme velmi přesnou definici sociálního podnikání, abychom mohli určit, do 
jaké míry nějaká aktivita spadá či nespadá do této kategorie. Není naším cílem 
porovnat přínos tradičních organizací poskytujících sociální služby oproti 
výsledkům sociálního podnikání, ale pouhé poukázání na rozdíly mezi nimi. 

Pokud budeme mít velmi přesnou definici, pak ti, kteří se sociálním podnikáním 
zabývají, mohou své zdroje zaměřit na budování a posilování dostatečně  
definovaného odvětví. Pokud tomu tak nebude, pak sociální podnikatelé riskují, že 
dají skeptikům cíl, do kterého se mohou trefovat, a cynikům další důvod pro 
zesměšňování sociálních inovací a lidí, kteří o ně usilují. 

I když potenciální přínosy, které sociální podnikání nabízí, jsou jasné mnoha lidem, 
kteří je propagují a financují, přesná definice toho, o co usilují sociální podnikatelé, 
aby toho dosáhli, je poměrně nejasná. Dá se říci, že tato definice je v současnosti 
dosti mlhavá. Proto se v současnosti jako sociální podnikání chápe celá škála 
aktivit, které jsou přínosné pro společnost. 

Sociální a solidární 

ekonomika (SSE) představuje 

sociální podniky a 

organizace. 

Zaměřte se na solidární ekonomiku – cesta k slušné práci 

Akčnost, 

iniciativa a 

energie 

Klíčové slovo: Solidární ekonomika 
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Sekce 3 - Část 2 – Vyviňte iniciativu a uskutečněte to 

V některých ohledech může být tato 
všeobjímající definice přínosná. Pokud do 
sociálního sektoru plyne hodně zdrojů a pokud 
se dostává financování případům, které by jinak 
financovány nebyly, jen proto, že se to považuje 
za sociální podnikání, pak je tato mlhavá 
definice výhodou. Ale je to nejspíš špatný 
předpoklad a vratká politika. 

WISED – PODPORA ŽEN V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ 



Udržitelný rozvoj:  

Jak sociální podnikatelé dosahují svých cílů 

73 

Jakýkoli sociální podnikatel je 

nadšen, pokud dostane nápad na 

produkt nebo službu, které naplní 

nenaplněné potřeby. Pokud máte 

podnikavou mysl a chuť řešit 

sociální problémy, pak vás 

pravděpodobně něco inovativního 

napadne každý týden. Váš sociální 

podnik si vede skvěle, ale 

pravděpodobně byste mohli 

dosáhnout více. Co dělat s těmito 

přicházejícími nápady může být 

výzva.  

Pravděpodobně budete tím novým 

nápadem nadšenější než tím, co už 

děláte. A je dost lichotivé, když vám 

jiní lidé říkají, že byste mohli 

diversifikovat, co už děláte, nebo se 

posunout na nové trhy.   

Pokud úspěšně fungujete v 

Manchesteru, proč nerozšířit 

podnikání i do Birminghamu, 

Londýna nebo do zámoří? 

Možná už jste získali nějakou cenu 

za sociální inovace. 

Pokud jste tak úspěšní, proč by 

mělo být těžké dosáhnout úspěchu i 

v jiných iniciativách? 

Ale mějte se na pozoru, silný a 

udržitelný růst se obvykle dosáhne 

díky naprostému soustředění na to, 

co děláte. Potřebujete hranice.  

Pokud si toho naberete moc, pak 

přijdete o svou hlavní silnou 

stránku. Pokud se začnete 

zaměřovat na příliš mnoho věcí 

najednou, pak se možná 

nedostanete nikam. 

Aby mohl váš sociální podnik růst, 

musíte se rozhodnout, co dělat 

nebudete, protože tím se 

rozhodnete, co je vaším cílem.  

Radíme vám, abyste zůstali 

soustředění. Nemůžete pomoci 

všem a budete muset činit těžká 

rozhodnutí. 
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Jak nejlépe využít sociální kontakty? 

Sociální podnikání: cesty k udržitelné 

a soudržné Evropě  

https://slideplayer.com/slide/9053665/ 

Evropská politika týkající se podniků a 

startupů. 

 

 

 

Column Bakehouse – nové 

financování 

https://realideas.org/column-

bakehouse-launches-new-fund-

make-things-happen-devonport-

stonehouse/ 

Column Bakehouse – sociální 

pekárna v Devonportu a 

Stonehouse. 

Zdroje pro lokálně zaměřené 

sociální podnikání 

https://link.springer.com/article/10.

1007/s11625-019-00738-0 

Příklad z Finska 

Unsung podnikatelé: 

Podnikání přínosné pro 

společnost 

http://www.cgap.org.uk/upl

oads/UNSUNG.pdf 

Kdo jsou? Co dělají? Jak 

je lze podpořit? 

stejná otázka 

různé odpovědi 
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http://www.careers.ox.ac.uk/entrepreneurship-social-

enterprise/ 

Zahájení podnikání, založení sociálního podniku nebo 

charity jako pracovní příležitost pro všechny. 

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT 

Podpora žen v sociálním podnikání 

V této sekci najdete soubor filmů, krátkých videí, písniček, knih atd., které se nám líbily a 
chceme Vám je doporučit. Odkazy jsou na zdroje v anglickém jazyce. 
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Co znamená být sociálním podnikatelem? Dle slovníku Oxford dictionary je sociální 

podnikatel „osoba, která založí podnik za účelem řešení sociálních problémů nebo 

dosažení změny ve společnosti“  – což zní lákavě každému, kdo se v dětství chtěl stát 

superhrdinou. 

 

Výzvy spojené s provozováním sociálního podniku. Provozování sociálního podniku 

není jednoduchá záležitost, protože vám v boji o financování, podíl na trhu a pozornost  

budou konkurovat charity i čistě komerční podniky. Zahrnuje to v sobě činění mnoha 

stejných kroků jako u běžného podniku – průzkum trhu, vyzkoušení myšlenky, založení 

silné značky, sledování peněžních toků a vedení zaměstnanců – a přitom se stále snažit 

zasáhnout sociální problém. Sociální podnikatel musí být připraven být flexibilní, schopný 

zvládnout velké množství úkolů a vzhledem k vyhlašovanému sociálnímu poselství musí 

transparentně komunikovat, dodržovat zákony a zvládat byrokracii sociálních podniků i 

běžných společností. 

 

Sekce 3 - Část 3 -  Nový podnik 
 
 Obchodní model, který dává do 

rovnováhy přiměřený zisk a sociální 

poslání, abyste zjistili, zda se můžete 

stát příštím Billem Gatesem. 

Zaměřte se na  proč by konání dobra nemohlo přinést zisk? 

Co přesně 

představuje 

sociální 

podnik? 

Klíčové slovo: Začněte 
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Podpora a financování sociálních podniků. Ale 

není třeba klesat na mysli, provozování sociálního 

podniku nabízí i mnohé výhody. Mezi ty patří celá 

řada odlišných daňových sazeb a výjimek, možnost 

získávání grantů a jiných zdrojů. Například Social 

Enterprise UK je instituce pomáhající sociálním 

podnikům, ale existuje řada jiných inkubátorů, 

investorů a podpůrných organizací, které pomáhají 

podnikům s etickým zaměřením  například Bethnal 

Green Ventures, PwC Social Entrepreneurs Club 

nebo UnLtd. 
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Co se můžeme naučit od neúspěšných sociálních podniků 

Pokud startup selže, nastávají pro zakladatele, zaměstnance investory i zákazníky   

těžké časy. Ale pokud skončí sociální podnik, jeho selhání dopadne i na komunitu nebo 
ekosystém, kterému tento pomáhal, a zvýší se pocit odpovědnosti zúčastněných subjektů  
a dopady tohoto selhání na skutečný svět. I to je důvodem, proč se mnoho sociálních 
podnikatelů bojí mluvit o selhání jejich podniku, ale zároveň by se právě proto měli o své 
pocity podělit. V uvedené studii Failure Institute spolupracoval s 115 sociálními 
podnikateli, kteří zažili krach své snahy o fungování sociálních podniků. 

Míra selhání 

Tři faktory, které jsou dle zúčastněných příčinou krachu sociálního podnikání: 

1. Nedostatek zdrojů a infrastruktury. Jedná se o nedostatek podpůrných zdrojů pro 
sociální podnikatele, nebo neznalost způsobů, jak takové financování získat. A stejně tak i 
o nedostatek dovedností pro získání sociálního financování pro daný projekt. Rada pro 
sociální podnikatele – abyste mohli něčeho dosáhnout, musíte mít odborné finanční 
znalosti a dovednosti, abyste získali investice a váš podnik mohl růst. 

2. Kontext. Prostředí, ve kterém sociální podniky působí obvykle nejsou ideální, protože 
veřejné instituce se sociálním podnikáním nedrží krok.. 

Sekce 3 - Část 3 – Jaké chyby nečinit v komunikaci 
 
 

Nedostatek komunikace na pracovišti 

může vést k vytvoření konfliktního 

prostředí. To může vést k navýšení 

pracovního stresu, což narušuje 

produktivitu práce. Pokud se negativní 

komunikace stane normou, pak často 

zaměstnanci přestávají mít v podnik 
důvěru.  

Zaměřte se na odpověď namísto reakce 

Co se může zvrtnout v 

komunikaci? 

Klíčové slovo: Méně mluvte, 

více naslouchejte 
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3. Vedení podniku. Ve většině sociálních 

podniků tvoří vedení zakládající partneři. 

Bylo překvapující, že se toto pokládá za 

zdroj konfliktů. A to buď v důsledku 

nejasného rozdělení pravomocí, 

nedostatečného zapojení partnerů  i 

mezilidských konfliktů mezi členy vedení. 
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5 nejčastějších chyb sociálních podnikatelů.  

1.      Musíš, musíš, musíš…. 

Pravděpodobně jedna z nejčastějších chyb začínajících podnikatelů.  Je to moment, kdy 

se ocitnete v pasti každodenního fungování vašeho podnikání a plnění programu a 

přestáváte se soustředit na vaši vizi. Možná jste jedinou osobou ve vašem podniku a 

musíte vše zvládat sami, ale je třeba najít si čas poodstoupit od každodenního „musíš“ a 

znovu zaostřit na váš celkový plán. Zeptejte se sebe sama spíš : „Co můžu udělat dnes 

nebo tento týden abych se posunul blíž dosažení své vize?“, než: „Čeho se snažím 

dosáhnout? A jak to co nejlépe udělat?” 

2.      Nedokážou předat své „proč“ 

Jaký je důvod existence vaší organizace? Proč jste ji založili? Proč je důležitá? 

Naprostá většina sociálních podniků (a podnikatelů) nikdy nesděluje veřejnosti důvod, 

proč jejich organizace existuje, obvykle se zaměřují na to, čím se zabývají.  Ale sdělení 

„proč“ je důležité, protože právě tak pro svůj cíl získáte lidi.  

3.      Nevytvářejí a nesdělují příběh dopadu  

I když je většina sociálních podniků založena s jasnou vizí a cílem uskutečnit nějakou 

změnu, tak po založení se většina podniků přestane soustředit na rozvoj a 

zaznamenávání tohoto dopadu. Ale tento příběh je důležitý a nezbytný pro úspěch 

sociálního  podniku, takže je třeba na něm každodenně pracovat. Dobrým nápadem je 

vybudování komunikační strategie založené na příběhu dopadu této činnosti.  

4.      Neměří dopad 

Je třeba říct, že předávání příběhu o docíleném dopadu je velmi složité, pokud 

nepracujete na tom, abyste tento dopad změřili nebo zachytili. Na tento dopad je třeba 

myslet každý den a sbírat důkazy o těchto důsledcích od samého začátku fungování 

podniku. Vaše vize a cíle by měly vždy být na prvním místě. 

5.      Čekají na dokonalý stav 

Pokud chcete dosáhnout dokonalosti, aniž byste s lidmi sdíleli vizi vaší existence, pak je 

to cestou k tomu, abyste neměli žádné zákazníky. Svému nápadu musíte věřit a musíte 

jej odvážně sdílet už předtím, než jej dovedete k realizaci.  Buďte připraveni, že během 

této cesty ho budete měnit, doplňovat a vylepšovat. Výzkum ukazuje, že podniky, které 

svůj produkt  a služby vyvíjejí s pomocí zákazníků, toho dosahují rychleji, protože reagují 

na požadavky trhu a zjišťují, co lidi vlastně chtějí. 

Jaké jsou nejčastější chyby sociálních podnikatelů  a jak se 

jim vyhnout  
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Jak budovat důvěru prostřednictvím 

sociálních médií? 

Solutions for the Planet vytvářejí partnerství 

mezi podniky, školami a komunitami 

https://solutionsfortheplanet.co.uk/ 

Inspirují ke spolupráci, novým způsobům 

myšlení a změně současného světa.  

Tiché revoluční poselství 

mileniálů Exploring  

https://probonoaustralia.com

.au/news/2018/02/exploring-

quiet-revolution-mission-

driven-millennials/ 

 

 

Šest trendů obchodního 

marketingu 

https://darmano.typepad.com/l

ogic_emotion/social_interactivi

ty/ 

Běžné chyby sociálních podnikatelů 

https://thestartupgarage.com/common-

mistakes-social-entrepreneurs/ 

Stejně jako jiné typy podniků se i sociální 

podniky potýkají s problémy a výzvami. 

Jeden rok sociálního podnikatele- 10 ano a ne 

https://www.tbd.community/en/a/one-year-social-entrepreneur-do-dont 

I po roce jsme tady. Tady ukazujeme, co dělat a co nedělat. 

stejná otázka 

různé odpovědi 
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V této sekci najdete soubor filmů, krátkých videí, písniček, knih atd., které se nám líbily a 
chceme Vám je doporučit. Odkazy jsou na zdroje v anglickém jazyce. 
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1. Orientace podniku: 
Nejdůležitější je orientace podniku. Je přímou součástí výroby produktů a poskytování 
služeb na trhu. Cílem je vytvoření životaschopné obchodní organizace vytvářející 

přebytek. 
2. Sociální cíle: 
Na druhém místě jsou sociální cíle. Ty mají jasně stanovené sociální cíle jako je tvorba 

pracovních míst, školení zaměstnanců nebo poskytování místních služeb.  
Sledují etické hodnoty, jako je budování místní kapacity a jsou odpovědné vůči svým 

členům i širší komunitě v oblasti sociálního, ekologického a ekonomického dopadu.   
3. Sociální vlastnictví: 
Poslední společnou charakteristikou je sociální vlastnictví. Jedná se o autonomní 
organizace s vlastnickou strukturou založenou na účastni skupin investorů nebo správců.  

Zisk se rozděluje mezi investory dle podílu nebo investuje ve prospěch komunity. 
Mezi sociálními a obchodními podniky existuje mnoho podobností. I sociální podniky 
pracují v tržním prostředí, aby získaly financování nebo se mohly zúčastnit různých 

projektů. Stejně tak musí přesvědčovat zákazníky, aby přešli k nim. 

Sekce 3 - Část 4 – Sociální charakteristiky 
 
 

Zaměřte se na orientaci podniku, sociální cíle a sociální vlastnictví 

Mějte jasné 

veřejné poselství 

 

Klíčové slovo: sociální 
• Rozhodnutí vytvářet a udržovat sociální 

hodnoty 

• Hledání a vytváření nových příležitostí pro 

splnění tohoto poslání 

• Neustálé inovování, přizpůsobování a učení 

se za účelem splnění poslání 
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V době rychlé globalizace způsobily soukromé podniky v honbě za ziskem 
mnoho problémů. Mezi ně patří například narůstající nerovnosti mezi lidmi, 
narůstající ohrožení zdraví lidí i zvířat. Dále pak zhoršování životního prostředí, 
v důsledku běžné činnosti i porušováním zákonů na ochranu životního prostředí, 
nebo nadměrný emisí uhlíku atd.  

Za těchto podmínek je rozvoj sociálních podniků narůstajícím globálním 
fenoménem, který se snaží o řešení sociálních i ekologických problémů.  

 

 

 

 

 

 

Sekce 3 - Část 4 – Vliv prostředí 
 
 

Zaměřte se na vliv prostředí 

Vliv sociálního 

prostředí 

Klíčová slova: modelace strategií 
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Sociální podnik je novou formou podnikatelského subjektu, který nejen provozuje 
podnikatelskou činnost, ale zároveň se snaží o zmírnění tíživých společenských 
problémů, jako jsou nezaměstnanost, podvýživa, chudoba, vzdělávání, 
znečištění životního prostředí, atd. právě prostřednictvím provozování takového 
podnikání.  
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Proč by byly sociální podniky nezbytné, i kdyby snažení OSN bylo plně 

zafinancováno? Je pravdou, že se sociální podniky zaměřují na 

problémy zcela jiným způsobem než OSN.   

OSN se obvykle zaměří na nějaký problém, jako třeba zaostávající 

ekonomiky zemí třetího světa, a zaměří se na ně tak, že kontaktuje 

velice mocné a vlivné vládní organizace nebo společnosti a požádá je o 

změnu přístupu a podmínek tak, aby mohli zaměstnanci i podnikatelé 

pracovat efektivněji. I když je tento přístup velmi důležitý, nemůže 

způsobit potřebné ekonomické zlepšení, pokud pracovníci a podnikatelé 

v těchto zemích nemají potřebné obchodní znalosti k tomu, aby 

ekonomicky využili tyto příležitosti. A toto je prostor pro uplatnění 

sociálních podniků, které místní podnikatele učí, jak budovat své 

podniky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociální podniky neusilují o pozici na vrcholu ekonomického žebříčku, 

odkud by se prosazovaly směrem dolů. Naopak začínají odspodu a 

snaží se zlepšit dovednosti individuálních podnikatelů za účelem 

vylepšení ekonomiky jako celku. Pro vybudování úspěšného podniku 

musí lidi znát základní obchodní principy. Pokud má dostatečné 

množství lidí  pojem o obchodních principech, pak se mohou o své 

znalosti podělit  s jinými a přispějí k rozvoji místní ekonomiky. Pokud 

lokální ekonomika prospívá, bude prospívat i národní ekonomika. 

Potřebujeme organizace, které vybudují podmínky pro ekonomický růst, 

ale zároveň potřebujeme sociální organizace, aby vzdělávaly lidi v tom, 

jak takového ekonomického růstu dosáhnout.  

Podstata sociálních podniků 
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Jak být sociálním podnikem? 

Čím se zabývají sociální podniky? 

https://www.socialenterprise.org.uk

/what-is-it-all-about/ 

Nejrůznější sektory působení 

sociálních podniků.  

Co je sociální podnik?  

http://www.tools4dev.org/resources/what-is-a-

social-enterprise 

Řešení sociálních problémů a zisk podniku, 
který je zároveň ziskem pro společnost. 

5 důvodů definice sociálního podnikání jako 

nového obchodního modelu 

https://www.forbes.com/sites/meimeifox/2016/

08/08/5-reasons-why-social-entrepreneurship-

is-the-new-business-model/#74230aba44ca 

Pozitivní vliv na svět a vydělávání peněz. 

Činění dobra a zisk.  

Profilování sociálních podniků 

https://ied.eu/project-updates/branding-for-social-

enterprises/ 

Je nesnadné je pochopit i založit. Neexistují pouze za 
účelem zisku a ani pouze nemění svět.  

V této sekci najdete soubor filmů, krátkých videí, písniček, knih atd., které se nám líbily a 
chceme Vám je doporučit. Odkazy jsou na zdroje v anglickém jazyce. 

stejná otázka 

různé odpovědi 
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Co dělá sociální podnik sociálním 

podnikem? 

https://www.socialenterprise.org.

uk/practical-guides/what-makes-

a-social-enterprise-a-social-

enterprise/ 

Hlavní faktory a charakteristiky. 
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Malé místní podniky jsou nejúčinnějším způsobem jak kontaktovat lidi, kteří jsou 
nesnadno dosažitelní. Pokud pracujete ve větším měřítku, stírá se místní zacílení a 
sociální zaměření začne klást důraz na finanční a provozní záležitosti. Je pravdou, že 
menší sociální podniky obvykle provozují lidé nadšení pro místní prostředí a problémy, 
které je obklopují. Právě to je žene vpřed. 

Ideální možností pro vytváření pracovních míst je třeba recyklace. Potenciálně existuje 
mnoho příležitostí i v oblasti domácí péče, ekologických oborech a výrobě. 

Snažte se zkombinovat využívání talentu s povzbuzováním veřejnosti a soukromých 
organizací k tomu, aby hledaly lokální dodavatele. 

Sociální podniky se musí napojit na další vzdělávání. Velká část jakékoli strategie 
místního sociálního podniku musí spolupracovat s místní organizací pro celoživotní 
vzdělávání. Ty se mohou spolupodílet na školení v rámci organizace i zaškolování 
pracovníků celkově. 

Na začátku je důležitější vytvořit sdílenou hodnotu než zisk. Jelikož znají místní komunitu i 
skupiny lidí, jejichž životy je zapotřebí zlepšit, sociální podniky obvykle najímají místní 
zaměstnance a často ty, kteří by jinak měli problém najít zaměstnání. 

Sociální podniky mají v oblasti zaměstnávání dvě vzájemně se protínající role. Jednak se 
sami jejich zaměstnanci snaží stát dobrými zaměstnanci a vidí své zaměstnání jako 
kýžený cíl. A v rámci druhé pak v rámci sektoru fungují jako propagátoři zaměstnávání lidí 
mimo řady běžných uchazečů o práci, kdy není pouze dobrým činem takové lidi 
zaměstnat, ale ukazují to jako dobrou věc pro zaměstnavatele. 

Sekce 3- Část 5 – Pracovní příležitosti 
 Klíčové slovo: Potenciál 

sociálních podniků  

Sociální podniky mohou 

nabídnout pracovní příležitosti a 

zároveň mohou pomáhat s 

propagací zaměstnávání lidí z 
vyloučeného prostředí 

Zaměřte se na  roli sociálních podniků ve vytváření pracovních míst  

Malé a lokální podniky 

jsou nejlepší cestou 

kontaktování lidí 

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT 

Podpora žen v sociálním podnikání 

83 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání- Modul 5 – Sociální povědomí a solidarita 
 

Cokoli, co narovná toto prostředí je třeba uvítat. 

Sociální podniky přinesou změnu na mapě 

poskytování pracovních příležitostí, zejména ve 

velmi chudých oblastech, kde mnoho sociálních 

podniků zahajuje svou činnost. 
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Sociální podniky profitují z oddaných a šikovných zaměstnanců. Pro komunitu je přínosné, 

že získá další pracovníky. ESE (Zaměstnávání v sociálních podnicích) se zabývá 

podporou snah jednotlivců o sehnání a získání pracovního místa. Jejich znalosti a inovace 

jsou prospěšné i pro jiné organizace, zejména ty sociální. Mohou pomáhat soukromým 

organizacím, které stojí o zaměstnávání rozlišné pracovní síly. Slouží investorům, kteří si 

uvědomují důležitost zaměstnávání pro změnu pracovních návyků, i samosprávám, které 

usilují o ekonomický rozvoj a práci pro všechny.  

 

Problematika tohoto zaměstnávání 

 

1. Rozlišné složení pracovní síly je důležité a užitečné 

2. Nejlepší způsob podpory zaměstnanců je být flexibilní 

3. Postupy náboru zaměstnanců musí být inkluzivní  

4. Zavedení postupu uvítání nových zaměstnanců a zkušební doba zaškolení  v 

zaměstnání  

5. Je třeba supervize 

6. Celková podpora zaměstnanců i mimo pracovní prostředí  

7. Přiměřená mzda 

8. Po tom, co lidé začnou vydělávat, vydají se na cestu z chudoby 

9. Mnoho zaměstnanců, kteří začnou pracovat, nemá v té době jistý příjem 

10. Komunita těchto pracovišť sází na rodinné prostředí 

11. Zaměstnání v takovém prostředí se hodnotí spíše podle individuální snahy než 

relativního výsledku  

Sekce 5 - Část 5 – Zaměstnávejte lidi, které běžní zaměstnavatelé 

nezaměstnají 
 
 

Zaměřte se na váš sociální podnik, který může pomoci lidem, které by 

korporace nezaměstnaly 

Úspěchy v podpoře 

zaměstnávání 

Klíčové slovo: jak sociální podniky 

propojují lidi s prací a práci s lidmi 
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Inovativní přístupy sociálních podniků k 
vracení lidí do zaměstnání 

•Pomáhat lidem navracet se do práce je 
složité. Ale kromě běžných 
zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají na 
základě pracovních výkonů, ukazují 
sociální podniky, že existuje obchodní 
model pro každého. A některé z nich jsou 
jedinou příležitostí najít zaměstnání pro ty, 
kteří se pohybují daleko od pracovního 
trhu. 

•Sociální podniky a nadšení podnikatelé, 
kteří je provozují, jsou inovativnější než 
tradiční podniky. V minulém roce 56% 
sociálních podniků vyvinulo nový produkt 
nebo službu, zatímco to stejné se povedlo 
pouze 43% běžných malých a středních 
podniků.  

•Například Mike Britton založil logistickou 
nábytkovou společnost Goodwill Solutions 
a nabídl zaměstnání a zaškolení bývalým 
výtržníkům, handicapovaným vojákům a 
lidem se závažnými zdravotními problémy. 
Pro klienty, jako jsou obchody a 
supermarkety jedná jako prostředník a 
nabízí výrobcům skladovací místa blíže 
potenciálním kupcům. V rámci zaškolení se 
jedná o „pracovní kurz v trvání 4, 6 nebo 8 
týdnů. V této době se zaměstnanci školí v 
dané práci a získávají certifikát  pro práci s 
vysokozdvižným vozíkem, čímž se zvyšuje 
jejich hodnota pro zaměstnání v logistice. 
Pak se pro ně hledá zaměstnání přímo v 
Goodwill Solutions nebo u jiného 
zaměstnavatele v okolí. 

•V další společnosti Timewise, kterou 
založil David Curtis, pomáhají lidem zůstat 
zaměstnaní nabídkou flexibilních hodin. 
„Aby více žen zůstalo zaměstnáno, musíte 
nabízet flexibilnější pracoviště.  Poptávka 
po flexibilní pracovní době za posledních 
deset let vzrostla, ale neobjevil se nikdo, 
kdo by posílil růst v rámci tohoto trhu. My 
se snažíme nabídnout uchazečkám o práci 
i zaměstnavatelům flexibilitu  a více 
možností." 
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programu: sociální 
podniky vrací lidí do 
práce  

WISED – PODPORA ŽEN V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ 



Jak pomoci znevýhodněným? 

Uprchlíci pomáhají jiným 

https://theconversation.com/refugees-are-

helping-others-in-their-situation-as-social-

entrepreneurs-80475 

Po tom, co utekli před válkou nebo 

přírodními katastrofami, tak uprchlíci 

pomáhají jiným. Zakládají organizace, které 

školí a zaměstnávají jiné uprchlíky. 

Sociální podniky a jejich 

umístění 

https://www.socialenterprise.org

.uk/social-enterprise-

places/about-places/ 

Zvyšování povědomí o 

sociálních podnicích na místní a 

národní úrovni. 

Proč se vzájemně potřebují sociální 

podnikatelé a velké korporace 

https://news.sap.com/2018/10/sap-

social-enterprises-big-business-need-

each-other/ 

  

8 úspěšných modelů sociálního podnikání 

https://designbycosmic.com/insights/article

s/8-successful-give-back-models-for-

social-enterprises 

 

Místo, kde si lidé vzájemně pomáhají 

https://www.youtube.com/watch?v=xNFKOI4zxvM 

Mezinárodní organizace, která zakládá udržitelné sociální 

podniky zabývající se řešením vážných sociálních 

problémů v rozvojových ekonomikách 

 

stejná otázka 

různé odpovědi 
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V této sekci najdete soubor filmů, krátkých videí, písniček, knih atd., které se nám líbily a 
chceme Vám je doporučit. Odkazy jsou na zdroje v anglickém jazyce. 
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Po prostudování sekce 1 zkuste doplnit níže uvedené (můžete 

použít i druhou stránku) 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekce        3  
 

Společné znaky sociálních podniků 
  
 

Cvičení 

88 

Otázka Odpověď  

1. Musí se sociální 

podniky snažit 

vytvořit zisk? 

2. Co ohrožuje 
sociální podniky? 

3. Kdo jsou 

konkurenti 
sociálních podniků? 
 

4. Jak jsou 

financovány sociální 
podniky? 

5. Jaký plán by si 

měl vytvořit každý 

sociální podnik a 

pravidelně ji měnit? 

6. Jak by se mělo 

změnit financování 

sociálních podniků s 

ohledem na riziko? 

7. Proč je riskování 
dobré? 
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Otázka Odpověď 
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Najdi koncept 
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Jelikož dva různí podnikatelé jsou vedení různou motivací, pak lze 

předpokládat, že i jejich podniky budou fungovat jinak. Často slyšíme, že se ve 

světě obchodování mluví o zaměření se na základní obchodní praktiky, které 

vedou k vyšší ziskovosti. Jak sociální podniky tvoří čistý zisk? 

Zde je několik případů úspěšných sociálních podniků. Zkuste napsat svými 

slovy, na jakém principu fungují. 
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Konkurenční výhody sociálních podniků 
 
 

Cvičení 
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Klíčové výhody sociálního podnikání.  

Vyberte a zdůvodněte si 

 

Diverzita 

 

Hybatel změny 

 

Inovátor 

 

Přitahuje pozornost 

 

Životaschopnost 

 

Publicita 

 

Financování 

 

Podpora 

 

Struktura 
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 Konkurenční výhody sociálních podniků 

Zkontrolujte své znalosti 

Cvičení 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

95 

1. Co jsou sociální podniky? 

Vysvětlete 

2. Jaké sociální podniky existují? 

Vysvětlete 

3. Čím se zabývá sociální podnik? 

Vysvětlete 

4. Jaká je historie sociálních podniků? 

Vysvětlete 

5. Jaký je rozdíl mezi sociálním podnikem a etickým podnikem? 

Vysvětlete 

6. Jaká je právní podstata sociálních podniků? 

Vysvětlete 

7. Kde najdu radu, jak začít se sociálním podnikání? 

Vysvětlete 

8. Jaké financování je dostupné pro sociální podniky? 

Vysvětlete 

9. Moje organizace je charita, jak ji mohu proměnit na sociální 

podnik? 

Vysvětlete 

10. Mohu se zaregistrovat jako sociální podnik? 

Vysvětlete 

11. Jaká existují data o množství sociálních podniků? 

Vysvětlete 
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Řízení zdrojů 

  

Cvičení 
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Naplánujte si řízení svého podniku. Nabízíme vám pomůcku. 

 

Začínáme 

Co znamená řízení zdrojů? 

Jaké potřebujete nástroje? 

 

Plánování zdrojů 

Záměr? 

Cíle? 

Nezbytní lidé po splnění? 

Časový rámec a rozpočet? 

 

Rozdělení zdrojů 

Transparentnost projektu? 

Viditelnost a zdroje? 

Vyjednávání? 

 

Plánování kroků 

Metody? 

Hodnocení programu? 

Techniky? 

 

Měření a hodnocení 

Využití zdrojů? 

Využití času/volný čas? 

Výpočet financování? 

Vedení týmu? 
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https://www.thegoodtrade.com/features/what-is-a-social-enterprise
https://www.pinterest.co.uk/tinachiponda91gmailcom/starcap-brand/
https://emprendimiento.xyz/2019/02/05/what-is-an-entrepreneur/
https://www.goodreads.com/book/show/2443226.The_Power_of_Unreasonable_People
http://thespiritscience.net/2015/10/25/15-powerful-quotes-that-will-change-your-attitude-towards-life/
https://www.thegoodtrade.com/features/what-is-a-social-enterprise

