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

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

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

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

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

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

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

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

sociálního podnikání. 

  

Projekt je implementován těmito subjekty:  

Language Link London ltd (koordinace projektu, Velká Británie)  

Archivio della Memoria (Itálie) 

ProEduca z.s. (Česká republika) 

Paragon Europe (Malta) 

Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Derneği (Turecko) 

Gestión Estratégica e Innovación (Španělsko) 

 

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

jednotlivé moduly projektu: 

Diana Ragazzini, Margaret Curran (Language Link London )  

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

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

Nadia Theuma (Paragon Europe)  

Şakir Çinkir (Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Derneği) 

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

 

 

 

WISED 
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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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Modul 7  

Využití médií  

v sociálním podnikání 

 

7 
Část 1. Vytváření a koordinace partnerství 

Část 2. Podpora informovanosti a sociální solidarity 

Část 3. Zaměření na klíčové osoby v sociálních otázkách  
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Noun Project, autor: Tomas Knopp 



Modul 7 Sociální sítě (např. Facebook, Snapchat, Instagram a další) jsou dnes stále 

více akceptovány jako nezbytná součást každodenního života milionů uživatelů, kteří 

komunikují ve virtuálním světě. Tato nová forma interakce dominuje kulturnímu 

prostředí a ovlivňuje kvalitu života uživatelů. Sociální sítě motivují firmy a podniky k 

zapojení v rámci různých firemních segmentů a mnohé z nich přiměla k přijetí 

inovativních způsobů komunikace. 

 

V první sekci tohoto modulu se zaměříme na sociální sítě a následující úkoly: 

 

• pochopit význam partnerství a jak se dá vybudovat efektivní partnerství  

• zmapovat vhodné nástroje pro navázání partnerství 

• rozvíjet a udržovat partnerství  

 

V první části této sekce rozebereme důležitost partnerství v sociálním podnikání. 

 

Sociální sítě a jejich dopady jsou podstatnou součástí sociálního podnikání, protože 

jejich prostřednictvím můžete dát světu vědět o své existenci a kvalitních službách, 

které poskytujete lidem v dané komunitě. 

 

Strategický přístup k měření společenských dopadů sociálních podniků: 

JEDNODUCHÁ metodika. V této kapitole si vysvětlíme, co je smyslem ucelené a 

propracované metodiky měření společenských dopadů sociálních podniků. 
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Modul 7  

Využití médií  

v sociálním podnikání 

  
Základem naší práce je přesvědčení, že komunikace je, stejně jako finanční prostředky,                       

zásadní pro správné fungování neziskových organizací.                                                                                         

S tímto přesvědčením vám předkládáme tento modul. 



Popis využití sociálních sítí má následující strukturu: 

 

• Aktivní účast na sociálních sítích  

• Dopad sociálních sítí   

• Digitální marketing na sociálních sítích   

• Nový způsob získání publicity 

• Role médií v sociálním podnikání / sociální sítě 

• Různé zdroje financování a jejich využití  

 

Ve třetí, závěrečné části Sekce 1 se věnujeme využití sociálních sítí pro digitální 

marketing. Pro dosažení co nejlepších výsledků je třeba, aby se lidé aktivně zapojili do 

aktualizace obsahu a jeho sdílení s ostatními uživateli (pomocí odkazů). 

 

Druhá sekce se zabývá pojmy inkluze a diverzita: 

 „Dosažení pracovního prostředí, ve kterém se se všemi lidmi jedná slušně                   a 

s respektem, je zajištěn rovný přístup k příležitostem a zdrojům a člověk má možnost 

plně přispívat k úspěchu organizace.“ 

 

Význam spolupráce pro dosažení inkluze z co možná nejširší společnosti  

 

• Uvítejte kritiku a zpětnou vazbu 

• Poučte se z neshod 

• Usilujte o empatii 

• Zajistěte si spojence 

 

Mějme na paměti, že: všichni lidé, i když mají rozdílné schopnosti, by měli být zapojeni 

do společnosti a mělo by se jim dostat patřičné podpory od útlého dětství až po 

dospělost. 

Modul 7  

Využití médií  

v sociálním podnikání 
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Podle průzkumů je snazší si uvědomit přínos inkluze a efektivněji jí dosáhnout, pokud je 

součástí vaší kultury empatie. Schopnost vžít se do pocitů druhého člověka a představit 

si, co prožívá, může být emocionálním motorem, potřebným k dosažení skutečných 

změn: 

 

• Obhajujte potřebu inkluze 

• Proměňte vizi v realitu  

 

Sociální podnikání je definováno jako „proces využívání tržně pojatých metod k řešení 

sociálních problémů. Sociální problém je „předpokládaná okolnost nebo situace, která je 

označována za problém v rámci veřejné debaty a společenských aktivit,“ např. chudoba, 

negramotnost, nezaměstnanost, hlad, sociální nespravedlnost. Osvojujeme si 

„byznysový“ přístup – snažíme se dosáhnout lepších sociálních výsledků pro určitou 

skupinu obyvatel nebo zainteresovaných osob a přicházet s inovativními řešeními, které 

lze tzv. škálovat, abychom dosáhli změn v širším měřítku, v rámci velkých systémů.  

 

Sociální podnikání může provozovat určitá komunita, veřejná organizace, nebo 

soukromá firma. Jeho příležitosti jsou tam, kde neuspěl trh, nebo kde existují významné 

institucionální mezery. Sociální podniky nefungují samy o sobě, ale v rámci institucí či ve 

spolupráci s nimi, tedy uvnitř „systému sociální inovace,” resp. kolektivu dalších institucí, 

které se společně snaží řešit sociální problémy a inovovat společnost. 

 

Tématem třetí sekce je Zaměření na klíčové faktory v sociálním podnikání  

 

• Digitální vazby 

• Organizace versus témata 

• Konkurence versus spolupráce  

• Osobnost versus problém 

• Úspěch versus nadbytek 
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K dosažení změn je třeba využívat sociální média a vyhledávací marketing.  

 

Koncepce partnerství je založena na ideji „spolupráce vedoucí ke zlepšení.” Partnerství 

je nezbytné pro dosažení skutečného efektu v dostatečně významné míře a rozsahu, 

protože sociální podnikatelé mohou přijímat kvalitnější rozhodnutí díky tomu, že si 

vyslechnou názory druhých, budou               s nimi spolupracovat a mít k dispozici další 

dovednosti. 

 

Ve světě sociálního podnikání věnujete svůj čas, peníze a úsilí na prosazení 

důležitých věcí, pro lepší život. Ve společnosti Emergent Digital to považujeme za 

šlechetný cíl. Náš podnik jsme založili proto, abychom pomáhali každému, kdo je 

zapojen do sociálního podnikání, resp. neziskového sektoru, k růstu a prosperitě v 

online prostředí, a to díky síle digitálního marketingu.  

 

Začít podnikat s cílem podporovat společensky prospěšné věci je bezpochyby 

úctyhodný počin.  

 

Budete se však pravděpodobně muset potýkat s celou plejádou výzev. 

 

Bez ohledu na to, v jakém oboru jste se rozhodli podnikat, problémy, které vás 

pravděpodobně neminou, jsou známé: startupy, drobné podniky                 a neziskovky 

čelí při rozjezdu svého podnikání stejným problémům. Sociální podniky se obvykle 

potýkají s nedostatkem financí a musí v konkurenčním tržním prostředí využívat 

„“štíhlou“ strategii digitálního marketingu. To je ovšem nešťastné, neboť altruismus 

sociálních podniků může být zastíněn potřebou kapitálu do začátku.  

 

Úspěch vašeho podniku je nicméně neodmyslitelně spjat s dopady na globální 

komunitu. Pokud budete úspěšní v tržním prostředí mezi konkurencí, dosáhnete většího 

dopadu a významnější podpory společensky prospěšných věcí. 
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Každá sekce se skládá ze čtyř částí: 

Téma 

První část vám umožní 

soustředit se na 

problematiku za 

pomoci analýzy 

klíčových slov a 

krátkého vysvětlujícího 

textu. 

Podrobně 

Ve druhé části 

prozkoumáte 

problematiku hlouběji 

za pomoci rad, námětů 

a odkazů na články ke 

studiu. 

Odkazy 

Třetí část vám nabídne 

videa, různé výpovědi, 

knihy, obrázky apod., 

kdy můžete dále 

prozkoumat internet. 

Na konci jednotlivých sekcí najdete výběr známých i méně 

známých citátů na dané téma. Výzva k dalšímu rozvoji . 

Poznámka: V tomto dokumentu se nachází množství piktogramů, které pochází z webové stránky „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. 

Test 

Čtvrtá část je 

procvičovací, 

můžete se 

vyzkoušet a ověříte 

si, co jste se naučili. 

Většinu cvičení 

můžete dělat 

sami, povede vás 

piktogram. 

Některá cvičení 

jsou skupinová,               

i zde vás povede 

piktogram. 



Sekce 1 

Vytváření a koordinace partnerství 

Inspirace 

Sekce 2  

 Podpora informovanosti                      

a sociální solidarity 

Sekce 3 

Využití médií                           

v sociálním podnikání 

/ sociální sítě  

Úvod 

Téma Podrobně Odkazy 

Struktura modulu 

Praktická 

cvičení 
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Část 1 

Vytváření a koordinace partnerství 

• Pochopit význam partnerství a jak se dá vybudovat  

      efektivní partnerství  

• Zmapovat vhodné nástroje pro navázání partnerství 

• Rozvíjet a udržovat partnerství C
ÍL

E
 

Oddíl 1 – Hledání partnerů str. 12 

Realizace partnerství str. 14 

Odkazy str. 15 

 

Oddíl 2 – Výběr těch správných partnerů str. 16 

Výběr správného obchodního partnera str. 18 

Odkazy str. 19 

 

Oddíl 3 – Koncepce brandingu v partnerství str. 20 

Branding v partnerství str. 22 

Odkazy str. 23 

 

Oddíl 4 – Jak řídit partnerství str. 24 

Chcete změnu? Najděte si cestu, jak dosáhnout účinku str. 26 

Odkazy str. 27 

 

Oddíl 5 – Financování partnerství str. 28 

Koncepce financování partnerství str. 31 

Odkazy str. 32 

 

Praktická cvičení –  str. 33 

Inspirace str. 38 
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Partnerství mezi podniky je 
výhodné, protože přináší: 

o rychlejší cash flow 

o vyšší zisky 

o nižší náklady  

 

Tento finanční přínos lze vysvětlit 
jako důsledek tří změn:  

o rychlejší vstup na nový trh 

o otevření nových distribučních 
kanálů  

o urychlení vývoje nových 
produktů 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro úspěch partnerství je třeba 
dodržovat následující principy:  

o Cíle musí být přesně definovány                       
z hlediska:  

o dalšího přínosu 

o snížení nákladů 

o nových produktů a služeb 

o nových trhů 

o nových marketingových                               
a školicích programů 

o U přijatých závazků musí být 
jasné, co se má udělat, (do)kdy 
se to má udělat, kde se to má 
udělat, a jakých společných 
milníků musí oba partneři 
dosáhnout. 

o Do partnerství je třeba zapojit 
zaměstnance. Ti musí chápat, 
proč jsou zapojeni, musí být 
ochotni  dosáhnout fungujícího 
partnerství a cenit si přispění 
každého z partnerů. Partnerství 
není něco, na čem by měl mít 
zájem pouze top management                             
u každého z partnerů.  

Část 1 - Oddíl 1 – Hledání partnerů 

 

Partnerství je oficiální dohoda dvou 

a více stran na řízení a provozu 

podniku a sdílení zisku. Zdroj: 

Investopedia. 

 

 

 

Co je 

partnerství?  

Klíčové slovo: partnerství 

WISED – PODPORA ŽEN V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ 
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1. Jeden proaktivní „vlastník“ u každého z partnerů 

Je třeba, aby na každé straně partnerství byl někdo, kdo bude tzv. vlastníkem 

tohoto partnerství a tito reprezentanti partnerských stran by se měli každý týden 

sejít a zastupovat svůj tým. 

  

2. Vzájemná odpovědnost 

V mnohých partnerstvích jsou týmy na obou stranách tak nadšeny pozitivy 

společného podnikání, že vynechají důležitý krok, kterým je stanovení 

odpovědností a který by jinak učinili ve svých vlastních organizacích. 

  

3. Skutečný závazek 

Úspěch jednoho je úzce propojen s  úspěchem druhého. Takto budou cíle partnerů 

vždy v souladu, protože obě strany budou stejnou měrou zavázány ke společnému 

partnerství. 

  

4. Zaměření na společný cíl 

U obou partnerů musí existovat skutečný zájem na prosperitě, úspěchu jejich 

společného díla. Ostatní — komunikace, zaměření atd. — pak bude o to snadnější. 

  

5. Jasná a měřitelná očekávání  

Klíčové je si hned na začátku ujasnit očekávání. Přímočarý popis toho, jak má 

vypadat výsledek partnerství pro obě strany, provedený na začátku projektu určí, 

jestli bude partnerství úspěšné či nikoliv. 

  

6. Vyvážené výsledky 

Klíčem k fungujícímu partnerství je dohodnout si předem vstupy a výstupy. 

  

7. Srovnatelná pověst 

Při navazování partnerství se vždy zaměřujte na podniky, které nabízejí stejnou 

úroveň služeb a  mají stejně dobrou pověst jako vy. 

  

https://www.forbes.com  
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• Vytvořte partnerství produktivní 

pro obě strany.  

Pro zajištění toků produktů, služeb, 

zákazníků a zisků musí oba partneři 

zajistit, aby jejich vzájemná dohoda 

fungovala. Pokud se jeden z nich ocitne 

v nevýhodném postavení, stane se 

dohoda v dlouhodobém horizontu 

škodlivou pro obě strany.  

 

 

• Neobracejte se na právníky příliš 

brzy.  

Právníci vám spíše přednesou důvody, 

proč nějakou dohodu odmítnout, než 

proč do toho jít. Proto doporučujeme 

raději dospět k dohodě s partnerem 

podle svých podmínek                 a až 

následně tuto dohodu předložit                   

k právnímu posouzení. Neptejte se 

právníka, jestli „to můžete udělat“, místo 

toho řekněte „Chci udělat tohle. 

Pomozte mi, aby v tom nebylo nic 

nelegálního". 

 

• Do dohody přidejte ustanovení, 

podle kterého budou obě strany 

muset setrvávat i v nefunkčním 

vztahu.  

Tento typ ustanovení ve skutečnosti 

upevňuje dohodu, protože nutí partnery 

vyvíjet maximální úsilí, aby byla 

partnerská dohoda bezpečná                    

a funkční.  

Jak realizovat partnerství? 

 


Najděte si takové partnerské vztahy, 

které budou mít skutečný dopad na 

vaši práci.   


Zaměřte se na své silné stránky.  


Uzavřete výhodné dohody.  


Najděte si ten správný čas,                 

kdy to vše dát na papír. 


Určete si, jakým způsobem může 

být vztah ukončen.  

Realizace partnerství 
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Jaké jsou příklady fungujícího  

partnerství / příklady dobré praxe? 

 

 

V této části vám doporučujeme výběr krátkých videí, filmů, písní apod., které se nám líbily. 

Odkazy jsou na zdroje v anglickém jazyce.  

Stejná otázka: 

Různé odpovědi: 

15 

Příklad: Partnerství mezi společnostmi Apple a Aldus (firma vydávající 

software PageMaker) je vzájemně výhodné: Apple svými prodejními                                        

a marketingovými objemy pomohl Aldusu zajistit si významné množství 

spotřebitelů a Aldus zase představuje pádný důvod pro volbu mezi Mac               

a Windows. 

Přečtěte si: Jak se z Adobe stala úspěšná SaaS firma v hodnotě                         

95 miliard USD 
(Pozn.překl. SaaS = Software as a Service – pronájem softwaru)  

 

 

Příklad: V roce 1990 podepsaly společnosti UPS a Mail Boxes dohodu, podle níž firma Mail 

Boxes poskytla prostřednictvím sítě svých poboček firmě UPS služby zahrnující balení, 

přepravu, doručení a administrativu včetně faxů a kopírování. Firma UPS zase investovala 

do Mail Boxes 11 mil. USD. Tento krok byl pro konkurenci signálem, že pokoušet se od píky 

vybudovat síť svých vlastních poboček  je nepraktické 

Přečtěte si: Umění jménem Start 2.0: Časem prověřený, v bojích zocelený průvodce      

pro každého  ... 

Guy Kawasaki – Umění rozvíjet partnerství  

Příklad: Jedním z důvodů, proč se nepovedlo partnerství mezi společnostmi Apple 

a Digital Equipment Corp., byla skutečnost, že zaměstnanci na střední a nižší 

úrovni, tj. ti, kteří dělali skutečnou práci, v toto partnerství nevěřili. 

Přečtěte si článek v ComputerWorld, vydání z 23. prosince 1991 – 2.ledna 
1992 

Jak dosáhnout funkčního obchodního partnerství:  

https://www.youtube.com/watch?v=fG_NBTeNN2s 

Podívejte se, co je třeba udělat. 
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Skutečným důvodem pro hledání 
obchodního partnera je vzájemně využít 
svých sil a snížit rizika podniku. Zaměřte 
se na průsečík těchto dvou věcí: A) co je 
důležité a B) co umíte nejlépe a přimějte 
svého obchodního partnera, který je zas 
nejlepší v něčem jiném, dělat totéž. S 
obchodním partnerem se snažíte 
dosáhnout stavu, kdy jedna plus jedna 

rovná se deset. To je síla vzájemného 
využití. Ať už budujete startup s růstovým 
potenciálem, novou technologickou firmu, 
restauraci nebo obchodní společnost, je 
věcí osobního rozhodnutí, zda budete 
hledat pro svůj podnik partnera. 

Důležitou věcí je charakter. Vaším cílem 
sice nemá být, aby se z vás stali ti 
nejlepší přátelé, na druhou stranu spolu 
budete trávit hodně času, takže si najděte 
někoho, s nímž se budete cítit dobře.  

Také musíte sladit své strategie, 
přesvědčit se o tom, že váš partner vidí 
rizika podobně jako vy a má podobný 
přístup k rozhodování. 

Vzájemné využití a doplňování je nutnost 
– pokud si budete hned od začátku 
navzájem šlapat na paty, nebude to 
fungovat, Co se mi líbilo na mém vztahu s 

Danem, bylo, že jsme oba měli velmi 
odlišné dovednosti, pocházeli jsme z 
odlišného prostředí a měli jsme odlišné 
sítě kontaktů. Proto jsme mohli navzájem 
využít výhod toho druhého.   

 

Pak zde musí existovat příležitost:                                         
k růstu a cash aby byl ten pomyslný 
koláč, který vás má nasytit, dost velký pro 
oba.  Steven Byler of GrowthLab 
Financial 

Umění sdružování. Výhodné obchodní 
sdružení je takové, ve kterém akceleruje 
cash flow, roste zisk a snižují se náklady. 
Pokud je sdružení založeno na těchto 
zdravých principech, má mnohem větší 
šanci na úspěch. Je nezbytné přesně 
definovat cíle a povinnosti každého z 
partnerů. Cílem může být například 
dosažení dalších přínosů, snížení 
nákladů, nový produkt nebo služba, nové 
trhy, nové marketingové a školicí 
programy apod. Pokud jde o povinnosti, 
každý z partnerů musí vědět bez stínu 
pochybností, co má dělat, kdy a kde a 
jakých společných milníků musí oba 
dosáhnout.  

Část 1 – Oddíl 2 – Výběr těch správných partnerů  

 

  - osoba nebo firma, která se do určité 

míry podílí na činnosti jiného 

podnikatelského  subjektu. Hraje 

významnou roli ve vlastnictví, řízení, 

nebo rozvoji podniku.  

Business Dictionnary 

Nejcennějším prvkem 

partnerství jsou 

partneři 

Klíčové slovo: obchodní partner 
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Téma:  Jak nalézt ty správné partnery   
Noun Project, autor: Tomas Knopp 
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Obě strany si musí hned zkraje 
odsouhlasit odpovědnosti v rámci 
podniku a těch se pak držet. Pokud se 
jeden z nich snaží převzít otěže a 
dělat vše sám, nebo naopak dělá 
velmi málo, partnerství se začne 
rozpadat a bude narůstat  roztrpčení. 

Až se budete rozmýšlet, jestli k sobě 
vezmete partnera, zkuste otestovat 
jeho spolehlivost tak, že mu zadáte 
něco jako domácí úkol a teprve pak 
udělejte konečné rozhodnutí. Nemusí 
to být nic časově náročného nebo 
složitého, jen je dobré se ujistit, že 
partner dokáže pravidelně dodávat 
úkoly v termínu, že s vámi bude dál 
pracovat na úkolech dle dohody, že na 
schůzky dorazí včas atd. Takové 
interakce pro vás mohou být velmi 
poučné a budete mít možnost 
všimnout si varovných signálů 
předtím, než bude vaše partnerství 
oficiální. Pokud je to ten typ partnera, 
který například neustále na poslední 
chvíli odvolává nebo přesouvá 
schůzky, je to pravděpodobně špatný 
signál. 

 

„Máme s mým obchodním partnerem 
stejný zápal pro věc, ale odlišný úhel 
pohledu, a to nám pomáhá dělat 
promyšlená a vyvážená rozhodnutí                        
o firemních věcech. Bez někoho, kdo 
se bude kriticky stavět k vašemu  
způsobu uvažování, si ani 
neuvědomíte, že to vždy nemusí být 
ten nejlepší způsob.“ Suneera 
Madhani 

Zaměstnejte „evangelizátory". To jsou 
lidé, kteří věří v organizaci a její 
produkty nebo služby. Je třeba jim pro 
jejich „misii“ poskytnout veškeré 
potřebné nástroje. 
 

 

Část 1 – Oddíl 2 – Partneři v sociální síti   

 

Kvalitní partnerství 

znamená spolupráci 

výhodnou pro obě 

strany (tzv. win-win)!  

Klíčové slovo: obchodní partner 
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Téma:  Jak nalézt ty správné partnery   
Noun Project, autor: Tomas Knopp 
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  - osoba nebo firma, která se do určité 

míry podílí na činnosti jiného 

podnikatelského  subjektu. Hraje 

významnou roli ve vlastnictví, řízení, 

nebo rozvoji podniku.  

Business Dictionary 
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Výběr správného obchodního partnera:  
Jak najít partnera a využít partnerství  

k dosažení úspěchu  

Greg Berman  

„Výběr správného obchodního partnera“ (v orig. Choosing the Right Business 

Partner) je kniha pro podnikatele, muže i ženy, kteří si chtějí osvojit základní 

kroky potřebné k výběru toho správného partnera pro své podnikání. Tato 

kniha vás naučí Yin & Yang partnerství. Získejte dovednosti pomocí příkladů 

partnerství z reálného života, z nejúspěšnějších společností naší planety.  

Autorovým záměrem je poskytnout jednoduchý plán (roadmap) pro vyhledání a 

výběr partnera a formalizaci partnerství. Mít správného partnera je často tím, 

co určuje, jestli uspějete nebo ne, jestli se váš život změní k lepšímu. Autor 

knihy má za sebou 17 let v čele webu č.1 v propojování partnerů a za dobu 

svého působení dal dohromady přes 90.000 lidí. 

Klíčová slova, která musí definovat vašeho partnera:  

• zkušený, překonávající očekávání  

• kreativní a motivovaný  

• s (tzv. měkkými i tvrdými) dovednostmi   

• vizionář, ale zároveň realista   

• důvěryhodný a spolehlivý 

Noun Project, autor: Wilson Joseph 

Noun Project autor: b. farias 
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Jak najít toho správného partnera?  

Jak si vybrat správného obchodního partnera | Dan Martell 

https://www.youtube.com/watch?v=MOKa3Cl2t6k 

V tomto videu vyprávím o tom, jak jsem udělal jednu z nejhorších 

zkušeností s partnerstvím vůbec. Následuje vysvětlení 4 klíčových aspektů 

hledání a identifikace těch správných partnerů pro váš byznys. Podívejte se 

na video a naučte se těchto pár triků – vyhnete se tak špatnému partnerství. 
 

V této části vám  doporučujeme výběr krátkých videí, filmů, písní apod., které se nám líbily. 

Odkazy jsou na zdroje v anglickém jazyce. 

. 

Stejná otázka: 

Různé odpovědi: 

19 

3 otázky před výběrem obchodního partnera 

Moje největší podnikatelská chyba: Vybral jsem si pro svůj byznys 
nesprávné lidi. Zde se dozvíte, jak se mi podařilo situaci obrátit k 

lepšímu...Než přistoupíte k výběru svého obchodního partnera, podívejte se 

na dynamickou vzdělávací lekci Dr. Roberta J. Watkinse. Ušetříte si tak 

hodně starostí a bolení hlavy. 
 

Partnerské stanovy: Jak správně začít v novém obchodním partnerství 

(nebo dát do pořádku to stávající) 

autor: David Gage 

V Partnerských stanovách vám psycholog a expert na mediaci v byznysu 

David Gage nabízí kompletní návod, jak si osvojit umění navazovat a 

udržovat obchodní partnerství. 
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Branding znamená přeskupení pěti 
klasických marketingových pojmů:  

• výroba 

• uvedení na trh 

• cena 

• reklamní/obchodní podpora 

• Získávání stoupenců, tj. 
přesvědčování ostatních k tomu, aby 
uvěřili vašim názorům, vaší věci 
nebo učení, což je podstata 
sociálního podnikání. 

Branding vyžaduje, aby měl produkt 
určité vlastnosti:  

• Atraktivní produkt (nebo služba) 
musí být spotřebiteli považován za 
vysoce hodnotný nebo se musí 
jednat o vylepšení již existujícího. 

• „Cool“ , tj. atraktivní a dostatečně 
moderní pro všechny kategorie 
spotřebitelů  

• Kvalitní produkt: musí být účinný a 
dávat záruku, že ho spotřebitel bude 
moci používat po dlouhou dobu.  

• Odlišný: Produkt (nebo služba) 

musí být odlišný od toho, co nabízí 
konkurence. Pro spotřebitele je 
snadné si jej všimnout, propaguje se 
sám. 

• Zajímavý: Spotřebiteli není 
lhostejný, ale naopak podněcuje jeho 
zvědavost. 

• Příjemný: musí do běžného života 
spotřebitelů přinášet přidanou 
hodnotu. Toto musí být zdůrazněno 
při jeho propagaci. 

• Garantovaný: Produkt (nebo 
služba) musí nabízet záruku 
prvotřídního servisu: musí být 
zdarma, rychlý a osobní.  

• Snadno použitelný: Spotřebitel by 

se měl obejít bez návodu na použití. 
Nicméně k produktu by měl být 
přiložen pro všechny případy jasný, 
kompletní a srozumitelný návod, 
zahrnující  podrobný obsah, obrázky 
a text.    

 

Část 1 – Oddíl 3 – Koncepce brandingu v partnerství 

 

- je proces tvorby jedinečného 

názvu a image určitého 

produktu v mysli spotřebitelů, 

většinou prostřednictvím 

reklamních kampaní na stejné 

téma 

Co je branding? Klíčové slovo: 

Branding (budování značky) 
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Téma: Jak se dělá branding  
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Mnozí marketingoví specialisté se vytrvale 
zaměřují na jediný rozměr sociálních 
interakcí: vztah mezi značkou a  
spotřebitelem. 

Názor, že slovo „sociální“ v marketingu 
realizovaném prostřednictvím sociálních sítí 
(médií) znamená, že se jedná jen o vztah 
mezi vámi a spotřebiteli, je omezující. 

Když se zamyslíte nad ostatními druhy 
vztahů a jejich rolí, můžete zásadním 
způsobem zvýšit efektivitu svých 
marketingových snah, zaměřených na vaši 
cílovou skupinu zákazníků.  

Komunikační kanály sociálních sítí 
představují nový způsob, jak se navázat na 
„partnery" a tak, jak se stírají hranice mezi 
osobními a profesionálními vztahy, je třeba 
vidět obchodní vztahy v novém — více 
sociálním — světle. 

Pojem „partnerský marketing” není nic 
nového. Klasickým příkladem může být 
nezávislý automechanik placený za to, že 
umístí na svůj servis logo společnost Shell, 
nebo místní železářství inkasující od firmy 
Kohler za to, že v reklamě ve Zlatých 
stránkách figuruje jako „autorizovaný 
distributor fy Kohler” 

Vytipujte si slibné potenciální partnery: 

Hledejte mimo svou konkurenci. Váš partner 
by minimálně neměl nabízet produkty nebo 
služby, jimiž vám přímo konkuruje. „Ještě 
lepší je, pokud se vaše nabídky navzájem 

doplňují,“ říká Braveen Kumar ze společnosti 
Shopify. 

Zaměřte se na svou cílovou skupinu: různé 
skupiny zákazníků reagují různě na různé 
formy a obsah sdělení na sociálních sítích a 
také různé možnosti přístupu k nim. 
Například podle Chrise Wilsona z GMA je 
věk jasně určujícím faktorem úspěchu 
věrnostních programů realizovaných na 
digitální platformě. Ujistěte se tedy, že se váš 
partner zaměřuje na stejnou demografickou 
skupinu jako vy, způsobem vhodným pro tuto 
skupinu. 

Ujasněte si své vlastní potřeby. Jak uvádí  
Felicia Alexander ze společnosti Demand 
Media v Scribble Live: „Než začnete řešit 
taktiku partnerství při sdílení informací na síti 
(content partnership), musí vám být jasné, 
jakou obchodní potřebou je toto partnerství 
motivováno. Chcete oslovit nové publikum, 
prodloužit dobu strávenou na daných 
stránkách, zvýšit tržby?“ Hledejte takové 
partnery, kteří vám pomohou naplnit vaše 
potřeby, tak jako vy pomůžete naplnit ty 
jejich. 

A až najdete toho správného partnera, 
doporučuje Ryan Kettler ze společnosti 
BootSuite ukázat ohleduplnost a spolehlivost 
a věnovat se propagaci. Spolupracujte na 
dosažení výsledků, které pomohou vám 
oběma, dodržujte sliby a propagujte obsah 
vzešlý ze vzájemné spolupráce stejně 
intenzivně, jako byste propagovali ten váš.. 
https://epicpresence.com  

Část 1 – Oddíl 3 – Vliv sociálních sítí   

 

Jaký je hlavní 

dopad sociálních 

sítí? 

Klíčové slovo:  

Hodnota sociálních sítí (médií) 
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Téma: Není to jen o zákaznících … 

73% marketingových specialistů se 

shoduje na tom, že sociální sítě jsou v 

jejich podnikatelské strategii do jisté 

míry nebo dokonce velmi účinným 

nástrojem. 
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Branding umožňuje postavit určitou firmu a její hodnoty na piedestal, a podpořit 

tak její úspěšnost. V rámci partnerství je třeba zajistit, aby branding nebyl 

matoucí, a proto je třeba se držet několika pravidel:  

 

Efekt „etické“ sněhové koule: Zejména u sociálních podniků je třeba, aby 

zákazník věřil v danou společnost a její produkty a služby, kterými se odlišuje 

od ostatních. Zákazníkům musí být za jejich věrnost poskytnuty veškeré 

potřebné nástroje pro usnadnění přístupu k podobným produktům pro jejich 

známé – prostřednictvím voucherů, vizitek (business card) a podobně. 

  

Vytvořte komunitu uživatelů: V rámci společné partnerské značky je třeba 

usilovat o vytvoření komunity a tuto integrovat do všech marketingových a 

obchodních aktivit společnosti.  

 

Polidštěte značku: Zaměstnanci musí být odpovědní za reprezentování vaší 

značky jako lidská bytost, nejen jako pouhý zaměstnanec. Musí věřit v její 

hodnoty a oslovovat spotřebitele charakteristickým způsobem. Když ukážete 

také zaměstnance jako určitou komunitu, povede to k lepší spolupráci, efektivitě 

a v konečném důsledku to prospěje celému partnerství. 

 

Reklama na sociálních sítích: Je třeba usilovat o širokou komunikaci a 

organizaci akcí, aby se vědělo o tom, že se značka vyvíjí, jako rozrůstající se 

rodina, která se adaptuje na svou dobu. Pro získání maximální pozornosti 

neexistuje lepší způsob, než zorganizovat skvělou akci a udělat jí na sítích 

pořádnou reklamu. Stejně tak je třeba pečlivě a neustále budovat vztahy se 

sociálními sítěmi, i těmi méně známými. 

 

 

  

Branding v partnerství 
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Jaké jsou příklady   

dobrého brandingu? 

Příklad: Vyvolává nadšení, překonává očekávání, snadno a pohodlně se 

používá. Vysavač Miele je neuvěřitelně výkonný a přitom velmi tichý. 

Reklamní slogan pro vysavače Miele zní: „Něco jiného by byl kompromis.” 
 

V této části vám  doporučujeme výběr krátkých videí, filmů, písní apod., které se nám líbily. 

Odkazy  jsou na zdroje v anglickém jazyce.  

. 

Stejná otázka: 

Různé odpovědi: 
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Příklad: Firma Apple to udělala v roce 1984 se svým 

produktem Mac. Tehdy byly konkurenční produkty 

většinou nudné, nemastné, neslané. Ipod od Applu  = 

atraktivní produkt.  

 

Co je branding? 

Jak najít vaší značce to pravé jméno | Jonathan Bell 

Položili jste si někdy otázku, proč jsou značky Apple, Uber a AirBnB tak 

snadno identifikovatelné v moři nejrůznějších reklam? Jonathan Bell vám 

krok za krokem radí, jak najít značce jméno, které se neomrzí.  

 

Psychologie názvů značek, které se zákazníkům vryjí do paměti 

- Při hledání jména značky se zaměřte na opakující se zvuky, jméno 

by mělo „poskakovat“ ve fonologické smyčce (sluchový vjem),                     

mělo by vám utkvět v hlavě – přidejte tam rytmus – nejde o to 

vymyslet něco, co je snadno zapamatovatelné, ale něco, co je těžké 

vymazat z paměti.  
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.    

Část 1 – Oddíl 4 – Jak řídit partnerství  

Klíčové slovo: řízení 

(management)  

 - proces jednání s lidmi / 

nakládání s věcmi a jejich 

kontrola 

24 

Téma: Řízení velkého týmu    

Silné partnerství může mít obrovský 

vliv na vaše podnikání. Pokud je 

partnerství dobré, může vaši firmu 

povznést do nových výšin. Pokud je 

špatné, může vás připravit o peníze a 

drahocenný čas. Efektivní řízení v 

partnerském vztahu je stále ještě málo 

diskutované téma. Hlavním důvodem 

je, že společnosti mají partnery 

různého druhu a na jednotlivé partnery 

jsou kladeny různé požadavky. Přesto 

existuje řada společných prvků 

úspěšného partnerského vztahu, jako 

je komunikace, rozvíjení vztahu, 

důvěra,  transparentnost a společný 

zájem. 

  

• Vytvořte společnou vizi a plán 

(roadmap) pro vaše partnerství  

• Buďte transparentní 

• Poznejte silné a slabé stránky vašeho 

partnera 

• Efektivně komunikujte 

 

 

Zvažte následující kroky jako něco, co 

nelze nevzít v úvahu: přijmout lidi, 

jejich výhradním úkolem bude vytvořit 

komunitu uživatelů a následně 

integrovat tuto komunitu do veškerých 

marketingových a obchodních aktivit 

společnosti . 

 

Do dohody o partnerství přidejte 

ustanovení, podle kterého budou obě 

strany muset setrvávat i v nefunkčním 

vztahu. Tento typ ustanovení ve 

skutečnosti upevňuje dohodu, protože 

nutí partnery vyvíjet maximální úsilí, 

aby byla asociační dohoda bezpečná       

a funkční.  

  

Uzavírejte takové dohody, které budou 

produktivní pro obě strany. Pro 

zajištění toků produktů, služeb, 

zákazníků a přínosů musí z dohody 

těžit oba partneři. Pokud se jeden z 

nich ocitne v nevýhodném postavení, 

stane se dohoda v dlouhodobém 

horizontu škodlivou pro obě strany.  

Zaměstnanci na střední a spodní 
úrovni v obou organizacích  se musí 

ztotožnit s vaším společným  
sdružením.   

Noun Project, autor: 
Yugudesign 
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Část 1 – Oddíl 4 – Jak řídit partnerství  
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Téma: Řízení velkého týmu   

Teorie říká, že partnerství v tzv. 

hodnotovém řetězci, mezi velkými 

korporacemi a drobnými, rozvíjejícími se 

firmami nebo podnikateli je prospěšné 

pro všechny: Korporace mohou 

profitovat finančně a současně 

dosáhnout pozitivního sociálního a 

ekonomického přínosu pro 

nízkopříjmové a venkovské 

obyvatelstvo. 

Zapojte do procesu ty správné lidi a 

zajistěte si podporu na všech úrovních 

organizace, zejména nákupního týmu 

odpovědného za udržitelné nákupy, a 

zmapujte, které týmy mají největší vliv 

na rozhodování. Týmy pro partnerství v 

oblasti udržitelnosti neboli CSR  

(společenská odpovědnost firem) 

mohou sice odpovídat za nastavení 

strategií, ale nemusí být těmi, kdo 

finálně rozhodují o obchodech a 

nákupech. Zjistěte, jestli můžete počítat 

se skutečnou podporou ze strany 

obchodních týmů a pamatujte, že lidé se 

často mění! 

Položte si otázku, jak velké firmy definují 

„dopad“ a „udržitelnost“. Mají zájem na 

tom, aby dosáhly dopadu i na té nejnižší 

úrovni? Jestliže skutečně chtějí pracovat 

s nízkopříjmovými skupinami, jaké mají 

obchodní a sociální cíle? Jejich a vaše 

cíle by měly být ve vzájemném souladu.  

Zjistěte, jak se v dané firmě zajišťuje 

odpovědnost za plnění cílů udržitelnosti 

a sociálních cílů. Pokud se neplní, jsou 

nějaké postihy? 

 

Při posuzování povinností si ujasněte 

cenu, množství a kvalitu, které firma 

požaduje. Práce s nízkopříjmovými 

skupinami znamená malou marži, takže 

subjekty fungující jako mezičlánek si 

musí spočítat, jestli mohou přesunout 

dostatečně velkou marži na výrobce tak, 

aby se zvýšil jejich příjem nebo jiným 

smysluplným způsobem zlepšil jejich 

život. Zjistěte si také požadavky firmy na 

kvantitu a kvalitu a jaké by byly následky 

v případě nedodržení požadavků. 

Ujasněte si, jaké služby je firma 

případně ochotna poskytnout na 

podporu drobných výrobců v tom, aby 

plnili její očekávání. Často je potřeba 

dodatečné podpory a velká společnost 

by ji měla nabídnout v případě, že její 

specifikace jsou nad rámec současné 

produkce zemědělců. 

https://nextbillion.net  

Partnerství  

v hodnotovém  

řetězci  Noun Project, autor: Yugudesign 
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Partnerství v sociálním podnikání: Jaksi najít ty správné partnery                            

a dosáhnout  většího účinku  

 

Proces navazování partnerských vztahů je ze své podstaty časově náročný a 

důkladný, protože si musíte prověřit dovednosti a následně je vzájemně sladit, a 

hledání partnerů tak může být natolik náročné na zdroje, že se nemusí z hlediska 

přínosu vyplatit. Takže proč je partnerství tak zásadní pro řešení výzev v oblasti 

udržitelnosti A sociálních témat (klimatické změny, rovnost mužů a žen, 

zmírňování chudoby a odpovědnost za životní prostředí)? Odpověď je prostá: 

místo spoléhání se na pouhé domněnky a odhady mohou firmy fundovaně 

rozhodovat o svých podnikatelských aktivitách, investicích, cílech společenské 

odpovědnosti, prioritách v sociální oblasti a dokonce filantropických počinech díky 

komunikaci a spolupráci S ostatními organizacemi, které mají dovednosti 

doplňující ty jejich. 

Joanne Sonenshine je zakladatelkou konzultantské společnosti  Connective 

Impact, která pomáhá organizacím navazovat partnerství s cílem efektivněji 

dosáhnout sociálního, environmentálního a ekonomického účinku. Její kniha 

„Chcete změnu? Najděte si cestu, jak dosáhnout účinku“ pojednává o rizicích, 

která firmy podstupují, a o hledání rozmanitých cest k naplnění cílů a dosažení 

kýžených změn na naší planetě. Její kurz: Cesta k dosažení účinku pomáhá 

organizacím vytvořit si svou vlastní strategii v 6 krocích.  

Chcete změnu?  

Najděte si cestu, jak dosáhnout účinku 
Joanne Sonenshine  
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V této části vám  doporučujeme výběr krátkých videí, filmů, písní apod., které se nám líbily. Odkazy 

jsou na zdroje v anglickém jazyce. 
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Mission, Inc.: Praktická příručka sociálního podnikání  (Kevin Lynch ) 

Místo pouhé profilace podniků, které dosáhly určitých úspěchů, a udílení 

obecných strategických rad z dálky nabízí autor svůj pohled založený na 

bohatých osobních zkušenostech s úspěšnými sociálními podniky. 

Soustředí se na základní taktiku blokování a zastavení (soupeře), která je 

tím, co odlišuje úspěšné od neúspěšných.   

Sociální podnikání                            

a mezioborové partnerství   

v zemích střední a východní 

Evropy 

(Kaufmann Hans Ruediger, 

Mewaldt Andrea a Sanchez 

Bengoa Dolores) 
 

„Sociální podnikání " – hovoří Bill Drayton ze společnosti Ashoka 

Bill Drayton, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Ashoka 

(Inovátoři pro veřejnost) se podnikáním zabývá celý život. Před 25 lety pomohl  

vybudovat obor sociálního podnikání a i nadále se věnuje formování globálního 

dynamického sektoru zaměřeného na občanskou společnost .  

Sociální partnerství  a odpovědná firma: 

Příručka pro výzkum  

(M. May Seitanidi, Andrew Crane) 

Mezioborové partnerství je vyzdvihováno jako 

zásadní způsob řešení celého spektra sociálních 

témat, jako jsou klimatické změny, chudoba, 

vzdělání, korupce a zdraví. Nicméně mezi všemi 

těmi hlasy vychvalujícími  mezioborové  partnerství 

zaznívají i hlasy kritické, které poukazují na to, že 

různé iniciativy usilující o skutečnou sociální změnu 

a opravdovou participaci občanů dosáhly jen 

omezeného úspěchu. 
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Co tvoří základy  

mezioborového partnerství? 

Stejná otázka: 

Různé odpovědi: 
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Sociální podniky si musí, stejně jako 
kterákoli jiná obchodní společnost, zajistit 
kapitál ve formě investic. Peníze mohou 
dodat investoři, ale také ostatní firmy a 
organizace nebo dokonce přátelé a 
rodina. Předtím, než přednesete své 
požadavky, je třeba vzít v úvahu 
následující:  

- Poskytněte smysluplný, trvanlivý a 
společensky hodnotný produkt, 
který je připraven pro vstup na trh.   

- Odstraňte veškeré nedostatky 
modelu, kvůli kterým by investor 
pravděpodobně váš projekt odmítl, 
aniž by si jej detailněji prostudoval. 
Mohou se týkat: duševního 
vlastnictví, kapitálové struktury, 
manažerského týmu, nabídky akcií 
nebo dodržení příslušné legislativy.  

- Buďte důvěryhodní, tj. 

transparentní: Pokud není možné 
některé nedostatky odstranit, není 
dobré je před investory skrývat. 
Pokud se přijde na to, že jste se je 
pokusili zatajit, bude důvěryhodnost 
vaší organizace vážně poškozena a 
ztíží to hledání investic do budoucna. 

Místo lhaní přesvědčujte: Nemá smysl 

slibovat, že během tří let dosáhnete 100 
milionů nebo nejrychlejšího růstu v 
historii. Buďte realisty a uvědomte si, že 
vaše odhady nebudou spolehlivé, dokud 
se produkt nedostane do prodeje a 
neotestuje se, zda se ujme nebo ne 
(resp. bude třeba ho adaptovat). 

- Mějte konkurenci: To znamená, že 
pro nový produkt by měl existovat trh, 
aby měli investoři určitou jistotu. Také 
se tak ukáže vaše schopnost 
reagovat na potřeby a požadavky 
trhu, které vás případně donutí 
produkt adaptovat. 

- Nabídněte inovativní a funkční 
produkt: I když nepřijdete s určitým 
nápadem jako úplně první, můžete 
těžit z nedostatků, které provázely 
první uvedení na trh, napravit je a 
posunout se dál. 

Část 1 - Oddíl 5 – Financování vašeho partnerství 

 

Financování je proces poskytování 

prostředků pro podnikatelskou 

činnost, nákupy nebo investice.  

 

 

Proč se 

zabývat 

financemi? 

Klíčové slovo: Financování 
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Pro sociální podniky představuje 
marketing specifickou výzvu. Sociální 
podnikatel zakládá podnik s cílem zaplnit 
určitou mezeru na trhu a sloužit dosud 
přehlížené skupině obyvatel. Z tohoto 
důvodu dosud neexistují plně rozvinuté 
nástroje pro průzkum trhu v oblasti 
etických produktů, resp. produktů, které 
přinesou požadovaný dopad.  

V rámci definování cílové skupiny pro 
sociální podnik je třeba si říci, kdo bude 
vaším zákazníkem a na jakou skupinu 
obyvatel (komunitu) má mít vaše 
činnost/produkt dopad – v tradičních 
firmách je třeba znát pouze zákazníka. 
Klíčem k úspěchu je jak model tržeb tak 
model dopadů.. 

V porovnání s modelem tradičních firem je 
pro vás také mnohem důležitější 
odbornost a autorita v dané oblasti, 
protože řešíte závažný společenský nebo 
environmentální problém. Vaše organizace 
si možná bude muset opatřit certifikáty, 
například Fair Trade nebo oficiální 
označení organický produkt, abyste zvýšili 
hodnotu produktu a dali koncovému 
zákazníkovi najevo svůj závazek. 

Mějte tato specifika na paměti při tvorbě 
marketingové strategie pro svůj sociální 

podnik: měl by v ní být obsažen dopad 

vaší činnosti v každém jednotlivém kroku. 
V příštím příspěvku na téma marketingu 
se budeme věnovat specifikům tvorby 
firemní značky včetně slovního vyjádření a 
tomu, jak tyto věci integrovat do vizuální 
propagace (grafických materiálů), textu a 
každého „aktiva“ s nímž zákazník přijde do 
styku. V mezidobí si můžete prostudovat 
celkový marketingový plán na „sociální 
podniky London“: 

Strategie:  Vize a účel organizace budou 

určovat dlouhodobý strategický směr 
marketingového plánu. Protože jste 
sociální podnik, jednou z vašich stěžejních 
hodnot bude to, že zisky budete 
reinvestovat do věcí, které se snažíte 
prosadit, nebo do komunity. 

Komunikační cíle: Tzv. SMART cíle 
(Specific, Measurable, Achievable, 
Realistic, Time-bound, tedy konkrétní, 
měřitelné, dosažitelné, realistické a 
termínované) v oblasti marketingu by se 
měly odrazit v plánování jednotlivých kroků 
(akční plán). Cíle v oblasti komunikace 
slouží k řízení „přesvědčovacího cyklu“ 
známého pod zkratkou AIDA (Attention, 
Interest, Desire, Action – upoutat 

Část 1 - Oddíl 5 – Nový kanál pro publicitu   

 

Strategie - Cíle - Komunikace 

Plánování kroků - Vyhodnocení 

 

 

Proč 

usilovat                    

o publicitu? 

Klíčové slovo: Reklama 
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Ve fázi počátečního rozjezdu a následného rozvoje podniku se potřeba kapitálu 

jeví jako dost vysoká. Ve fázi rozjezdu (start-up) se řada sociálních podnikatelů 

rozhodne investovat své vlastní úspory nebo získat výhodnou (často bezúročnou) 

půjčku od své rodiny a přátel. Toto nicméně pro některé sociální podnikatele není 

možné, ne všichni mají movité přátele nebo vlastní úspory. Banky a ostatní 

soukromé investiční společnosti také nejsou příliš ochotny poskytnout sociálním 

podnikům kapitál za vysokého rizika, které souvisí s tím, že je u nich úspěch 

obecně měřen jako sociální, nikoli peněžní hodnota.  

Pro růst podniku je zase často potřeba přijmout nové klíčové zaměstnance, kteří 

pomohou podnik dostat na další úroveň, nakoupit nové zařízení, nebo otevřít 

pobočku v novém městě, což obvykle vyžaduje kapitál. Sociální podniky mívají 

značné potíže s nashromážděním dostatečného obnosu na úhradu potřebných 

položek ze své vlastní kapsy, nebo s přesvědčováním potenciálních externích 

investorů, že jejich podnik představuje bezpečnou finanční investici. Opět se zde 

vracíme k problému s hodnocením úspěšnosti. Současně mnohé sociální podniky 

nedokážou splnit podmínky, za kterých jsou poskytovány komerční úvěry.  

Tři kategorie financování sociálních podniků: 

• Financování prostřednictvím grantů obvykle poskytovaných nadacemi, 

dobročinnými organizacemi nebo v rámci programů zaměřených na veřejný 

sektor, např. ve formě daru nebo financování projektu. Na oplátku jsou očekávány 

pouze sociální výsledky. 

• Komerční financování, tj. kapitál poskytovaný např. ve formě úvěru nebo akcií 

výměnou za finanční přínos buď ve formě úroku (dluh), vlastnického podílu v 

podniku (vlastní kapitál) nebo jako kombinace obojího. 

• Sociální financování je kombinací prvků grantového a komerčního financování a 

očekává se za něj jak finanční, tak sociální přínos. 

 

https://www.siceurope.eu/ 
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pozornost, vzbudit zájem, podnítit touhu, vyvolat akci) a v rámci tohoto cyklu se ke 

stimulaci poptávky využívají různá média. Kromě toho by se do cílů měla promítat 

firemní image a branding. 

 

Komunikační taktika: V závislosti na tom, v jaké fázi životního cyklu produktu se 

váš produkt nachází, se podle cílů kampaně, profilu zákazníka a umístění produktu 

na trhu (tzv. market positioning)  definuje, kterých médií využijete. Kampaň, která v 

sobě integruje různé druhy médií, resp. komunikační kanály, má největší dopad a 

posiluje efekt vašich  marketingových sdělení. 

Akční plán a jeho realizace:  Po potvrzení zdrojů, rozpočtů a harmonogramů může 

začít testovací  marketing. 

Vyhodnocení a kontrola:  Kontrolní mechanismy jsou klíčové pro měření výsledků 

kampaně, resp. toho, jak byla naplněna očekávání. Také díky tomu můžete lépe 

naplánovat příští marketingové kampaně. 

 



Z hlediska financování existuje                 

i druhá koncepce partnerství: je tu totiž (a 

vždycky bude) konkurence. Začínající 

podnik ji nesmí vnímat jako hrozbu. 

Možná, že nový projekt nemá sílu na to, 

aby porazil uznávanou značku, která se 

už na trhu etablovala. A protože váš 

projekt musí být důvěryhodný, pokuste 

se:  

•  vytvořit partnerství s těmito 

značkami, 

•  nebo se v případě, že se nedokážete 

dostatečně odlišit, snažte být tzv. 

mimo jejich radar. 

• Dalším řešením je orientovat se na 

úzký/specializovaný segment trhu, ve 

kterém daná značka nemůže nebo 

nechce působit. 

I když už třeba máte partnery, stejně se musíte prezentovat investorům. Můžete si 

samozřejmě půjčit v bance, ale idea důvěry a partnerství se v takovém případě 

vytrácí. Stávající investoři jsou dvakrát tak cenní, protože mohou fungovat jako vaši 

reprezentanti vůči dalším investorům a ti se tak mohou obeznámit s potenciálem 

podniku prostřednictvím těch, kterým důvěřují.  

 

U start-upu je potřeba získat první investici do začátku. Je třeba si ujasnit, že 

investoři budou skutečně investovat, nejen prozkoumávat daný nápad. Až tuto 

první investici získáte, bude pro ostatní méně riskantní se přidat a nenechat si ujít 

dobrou příležitost. Vaši investoři se tak stanou vašimi partnery a to je zmíněná idea 

partnerství. 

 

  

Koncepce financování partnerství 
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V této části vám  doporučujeme výběr krátkých videí, filmů, písní apod., které se nám líbily. Odkazy 

jsou na zdroje v anglickém jazyce. 

. 

Stejná otázka: 

Různé odpovědi: 
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Odkud získáte peníze na financování 
projektu, do kterého je zapojeno několik 
partnerů?  

Jaké zdroje financování mají podniky k dispozici? 

Přestože jsou po celém světě tisíce firem podnikajících v nejrůznějších 

odvětvích, existuje jen několik málo zdrojů financování, které mohou 

firmy využívat. 

Co je sdílené financování? Když partneři společně financují 

program nebo projekt, každý z nich přináší to nejlepší, co může 

nabídnout. Sdílené financování, pokud se provede dobře, 

umožňuje efektivnější využití prostředků (financí, vědomostí a 

odborných znalostí) všech partnerů pro získání většího přínosu 

pro sociálně slabé. 

 

Odvážný finanční partner: Klíčové faktory a dovednosti                          

pro úspěšné obchodní partnerství , autor: Andrew Codd (brožované 

vydání, 140 stran). Tato kniha vám pomůže získat dovednosti pro 

finanční partnerství v podnikání, a to ve formě rozhovorů mezi hlavním 

hrdinou a jeho  mentory, kteří mu ukazují: jak správně porozumět 

situaci a získat tak velmi cenný přehled, jak se stát vlivným                             

a respektovaným rádcem díky vhodné kontrole (dohledu) a také jak 

dosáhnout kýžených výsledků pro vaše partnery prostřednictvím 

komerčního vzdělávání. 
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Praktická cvičení 
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Cvičení 
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Část 1 – Hledání partnerů 
Jak lze vysvětlit finanční přínosy partnerství? Ke každému 

z  důvodů uveďte příklady z reálného života.  
  

1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
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Část 2 – Výběr těch správných partnerů  
 
 
Kdo jsou „evangelizátoři“ ?  
 
 
 
 
 
Proč jsou tito lidé důležití pro úspěch partnerství?  
 
 
 
 
Jaká by byla vaše strategie pro získání důvěry zaměstnanců v situaci, 
kdy jste v partnerském vztahu s jiným podnikem?  
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 Část 3 – Koncepce brandingu v partnerství 

 

Klíčové prvky dobrého brandingu. Vyberte si 7 z nich – 

jak je lze definovat?  

 
• Atraktivní 

 

• Legrační 
 

• Komplikovaný 

 

• Cool  

 

• Smysluplný 

 

• Kvalitní produkt  

 

• Odlišný 

 

• Politicky angažovaný 

 

• Příjemný 

 

• Garantovaný 

 

• Proměnlivý 

 

• Snadno použitelný 
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  Část            1 

 

 Část 1 – Jak řídit partnerství  

 

Jaké vlastnosti by měl mít dobrý manažer?  
 
 
 
 
Jaké komunikační nástroje a techniky byste jako manažer používal(a)  
raději? Motivaci? Vyhrožování?  
 
 
 
 
Jak můžete lidi přimět, aby odpovědně plnili cíle, které jste pro tým 
stanovili ?  
 
 
 
 
Jaký je rozdíl mezi řízením týmu a řízením partnerství?  
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„Když se dáte dohromady, je to začátek. Když spolu vydržíte, je 

to pokrok. Když spolu pracujete, je to úspěch.”  

– Henry Ford 

 

 

„Spolupráce nám umožňuje dozvědět se víc, než bychom byli 

schopni se dozvědět každý sám.”  

– Paul Solarz 

 

 

„Synergie je bonus, kterého dosáhnete, když věci fungují ve 

vzájemné harmonii.”  

– Mark Twain 

 

 

„Velké věci v byznysu nikdy nejsou dílem jediného člověka –  

jsou dílem týmu.” 

 – Steve Jobs 

 

 

„Aby tým dosáhl svého potenciálu, musí být každý hráč            

ochoten podřídit své osobní cíle ve prospěch týmu.” 

 – Bud Wilkinson 

 

 

„Je vidět, že všechny ty krásné zážitky, které uchováváme ve 

svém srdci, nebo kterých bychom chtěli dosáhnout, závisí na 

spolupráci a interakci s ostatními cítícími bytostmi.”  

– Dalai Lama 

        WISED - INSPIRACE 
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Část 2 

Podpora informovanosti a sociální 

solidarity 

C
ÍL

E
 

Oddíl 1 – Podpora sociálních témat str. 40 

Přínos empatie pro sociální podnikání str. 42 

Odkazy str. 43 

 

Oddíl 2 – Spolupráce s ostatními str. 44 

Jak sociální podnikatelé dosahují úspěchu str. 46 

Odkazy str. 47 

 

Oddíl 3 – Silná vazba na sociální témata str. 48 

Nejčastější chyby v sociálním podnikání str. 50 

Odkazy str. 51 

 

Oddíl 4 – Jak přispět k relevantní informovanosti a sociální solidaritě str. 52 

Sociální podnikání jako cesta k lepšímu životu str. 54 

Odkazy str. 55 

 

Oddíl 5 – Aktivní zapojení do zvyšování informovanosti a solidarity str. 56 

Vztahy mezi sociálními, behaviorálními a genetickými faktory str. 58 

Odkazy str. 59 

 

 

Praktická cvičení str. 60 

Inspirace str. 73 
39 

WISED - Podpora žen v sociálním podnikání - Modul č.7 - Využití médií v sociálním podnikání 

• Pochopit pocity druhých a sdílet je s nimi  

• Zjistit, jak spolupracovat s ostatními partnery  

      na podpoře řešení sociálních témat   

• Vysvětlit si vztahy mezi sociálními, behaviorálními  

      a genetickými faktory 



Inkluze a diverzita: 

„Dosažení pracovního prostředí, ve kterém se se všemi lidmi jedná slušně a s 
respektem, je zajištěn rovný přístup k příležitostem a zdrojům a člověk má 
možnost plně přispívat k úspěchu organizace.“ 

Zde nabízíme několik způsobů, jak začít budovat kulturu inkluzivity: 

Vyžádejte si zpětnou vazbu – Podle toho, jak vypadá vaše současná kultura v 
organizaci, mohou některé skupiny projevit neochotu zapojit se do diskuse a 
hledání nápadů. Z této atmosféry se může vyvinout silnější trend, který je možné 
zlomit jen tím, že vedení bude aktivně usilovat o zapojení každého jednotlivce. 
Jednou z možností, jak toho dosáhnout, je využít nástroje anonymní zpětné vazby 
před poradou nebo schůzkou, které umožní všem se nezaujatě vyjádřit. 

Počítejte s neshodami – Diverzita již ze své podstaty zahrnuje neshodu, takže je 
třeba s tím počítat a na neshody (rozdílné názory) se připravovat s tím, jak bude ve 
vaší organizaci diverzita narůstat. Bude třeba zavést procesy, které vám umožní se 
neshodami zabývat efektivním a produktivním způsobem.  

Empatie – Problémy týkající se diverzity a inkluze lze řešit efektivněji, jestliže bude 
součástí vaší kultury empatie. Schopnost vžít se do pocitů druhého člověka a 
představit si, co prožívá, může být emocionálním motorem, potřebným k dosažení 
skutečných změn. 

Podpůrné skupiny a spojenci –  Uvažujte o vytvoření podpůrných skupin, v rámci 

kterých dostanou ženy a příslušníci menšin možnost diskutovat o tom, co je osobně 

trápí. Tyto podpůrné skupiny by také měly zahrnovat zástupce většinové populace, 

aby se překlenula případná nedorozumění a vyjasnily jemné rozdíly (nuance). 

  

. 

 

 

 

 

Část 2 - Oddíl 1 – Podpora sociálních témat  

 

Všichni lidé, i když mají velmi 

rozdílné schopnosti, by měli být 

zapojeni do společnosti a mělo by se 

jim dostat patřičné podpory od útlého 

dětství až po dospělost. 

 

Téma: Proměňte svou vizi v realitu  

Buďte 

zastáncem 

inkluze 

Klíčové slovo:  

Spolupracujme na inkluzi  
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Empatie je silná emoce, díky které jsme 

schopni porozumět druhým lidem, jejich 

postoji a potřebám. Pro každého, kdo 

chce začít podnikat v sociální oblasti, 

bude empatie nutností. Pokud chcete 

něco změnit k lepšímu, musíte porozumět 

komunitě, pro kterou chcete pracovat, a 

tomu, jaký dopad na ni bude vaše činnost 

mít.  

Jaká je role empatie  v sociálním 

podnikání? Jaké jsou další typy 

podnikatelských modelů? Pojďme si je 

přiblížit. 

Co je empatie a proč je tak důležitá      

v sociálním podnikání? 

V minulosti měly charity a mezinárodní 

rozvojové agentury ve zvyku slepě                

(a někdy povýšenecky) „vpadnout“ do 

komunity a zahájit projekty s mizivou 

nebo nulovou zpětnou vazbou od 

místních obyvatel. Mnohé z takových 

projektů, financované dárci, pokračovaly  i 

přesto, že je místní obyvatelstvo 

odmítalo. Tyto snahy postrádaly empatii a 

nebylo žádným překvapením, že 

výsledkem bylo jen plýtvání a projekty, 

které nakonec neuspěly. 

V dnešní době řada sociálních podniků 

razí svou vlastní, unikátní cestu. Jsou  

závislé na trhu a jestliže nedokážou 

naslouchat potřebám místních obyvatel a 

nezačlení komunity do svých procesů, 

riziko neúspěchu bude vyšší, tak jak 

budou zdroje peněz vysychat. Trh má 

moc určovat vítěze a poražené a 

sociálním podnikům pomáhá, aby se 

neodchýlily od svého úkolu. 

Nicméně ani trh vždy nezaručí, že se 

sociální podnik nezpronevěří svým 

sociálním cílům. Trh zajišťuje zisk, nikoli 

kvalitu života lidí a komunit a ochranu 

životního prostředí. A právě zde 

nastupuje empatie. Díky empatii může 

sociální podnik zůstat věrný své komunitě 

a cílům, o něž usiluje. 

. 

Část 2 - Oddíl 1 – Podpora sociálních témat  

 

Téma: Schopnost porozumět druhým  

a sdílet jejich pocity  

Empatie má sice 

původ v řečtině, 

ale je to moderní 

pojem  

Klíčové slovo: 

Empatie  
Problémy týkající se diverzity a 

inkluze lze řešit efektivněji, jestliže 

bude součástí vaší kultury empatie. 

Schopnost vžít se do pocitů 

druhého člověka a představit si, co 

prožívá, může být emocionálním 

motorem, potřebným k dosažení 

skutečných změn. 
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Přínos empatie pro sociální podnikání  

42 

V dnešní době hraje empatie důležitou roli v sociálním podnikání, které je samo o 

sobě relativně novým pojmem. Sociální podnik dává před generováním zisku 

přednost lidem, komunitě a životnímu prostředí. Empatie je nutností, protože 

pomáhá sociálním podnikatelům porozumět dané komunitě, jednotlivcům a 

jednotlivým kauzám. Bez empatie nemusí ani ty nejlepší úmysly přinést reálné 

výsledky. To neznamená, že by sociální podniky neusilovaly o zisk, usilují. 

Jedním z určujících rysů sociálního podniku je právě snaha o ziskovost a 

fungování v tržním prostředí. Nicméně jen zisk sociálnímu podnikateli nestačí, je 

hnán něčím „vyšším”. 

 

Bez empatie je sociální podnikatel slepý 

Zisk může sám o sobě určovat úspěšnost podniku. Sociálnímu podnikateli však 

samotný zisk nestačí. To, co většině sociálních podnikatelů pomáhá zvednout se 

každé ráno z postele, je snaha měnit věci k lepšímu. Díky zisku je podnik 

udržitelný a může růst. Zisk je nezbytným, ale ne dostatečným předpokladem 

úspěchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ušlechtile znějící snahy je třeba nějak ukotvit. Obecně vzato, k sociálnímu 

podnikání lze přistupovat jako k něčemu, co je spjato s komunitou, tzn. lidmi, 

zvířaty apod., nebo k něčemu, co se týká jednotlivých sociálních témat, například 

snížení emisí CO2. Takové rozlišení je však dost libovolné, protože pokud snížíte 

uhlíkové emise, bude to mít dopad na komunitu, a pokud pomůžete komunitě 

dosáhnout větší udržitelnosti, ovlivníte tím dané téma či kauzu. 

 

Empatie neboli porozumění komunitě a jednotlivým sociálním tématům a tomu, 

proč jsou vaše vlastní snahy důležité, je skvělý začátek. Je ale nutné dát své 

empatii podobu konkrétnějších, měřitelných ukazatelů. Klíčové ukazatele výkonu 

a ostatní měřítka jsou nezbytné k tomu, abyste mohli sledovat své pokroky a 

nedostatky. 
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Co je podstatou odvahy? 

„Našla jsem svůj hlas s pomocí „obhájce“. Nemusíte 

se už cítit smutně a osaměle, trápit se obavami. I vy 

můžete najít svůj hlas". Podívejte se na video 

Přečtěte si: 

Role partnerství, obhajoby a 

komunikace v prosazování 

sociálních změn 

Přečtěte si: 

Vzhledem k tomu, že komunita obhájců požaduje 

větší inkluzi lidí s handicapem, vydala OSN plán 

transformačních změn (tzv. roadmap). 

V této části vám  doporučujeme výběr krátkých videí, filmů, písní apod., které se nám 

líbily. Odkazy jsou na zdroje v anglickém jazyce. 

Stejná otázka: 

Různé odpovědi: 
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Organizace UNICEF prosazuje práva dítěte všude na světě a při veškerých činnostech. Naše 

strategie rovnoprávnosti zdůrazňuje potřebu chránit nejvíce znevýhodněné a vyloučené děti a jejich 

rodiny a proměňuje tento závazek v konkrétní činy. Děti s handicapem mají stejné sociální potřeby, 

zájmy a práva, jako každé jiné dítě. Kvůli stigmatizaci a diskriminaci jsou však handicapovaným 

dětem často odpírány příležitosti k zapojení a integraci. 

Podívejte se na video 

Přečtěte si: 

Idea obhajoby sociálních kauz je spjata se sociální 

spravedlností : je to idea, že společnost má hodnotu 

jako celek, pokud brání a prosazuje práva těch 

členů komunity, kteří nepožívají stejné důstojnosti 

jako ostatní, kvůli svému handicapu nebo kvůli 

diskriminaci. 
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https://youtu.be/urAyr3tqKZo
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/IE_Webinar_Booklet_7.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AwSx06DK2oU&t=19s
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/06/persons-with-disabilities-un-roadmap/
https://can-online.org.uk/about-can
https://www.unicef.org/disabilities/index_70434.html
https://dogooder.co/why-dogooder/social-advocacy


Posílení sociálních témat 

prostřednictvím partnerství mezi 

veřejným a soukromým sektorem  by 

přineslo kritéria odměn za zlepšení 

pracovních podmínek nad rámec 

zákonem stanoveného minima. Cílem 

tohoto opatření je zlepšit sociální 

standard pomocí nákupů ve veřejném 

sektoru a přehodnocením role 

soukromého sektoru v této oblasti. 

Jedná se o návrh inovativní politiky, s 

ambicí následné přeměny v zákonnou 

normu. Vychází z předchozích 

zkušeností v oblasti mezinárodního 

práva při Světové obchodní organizaci 

(WTO) a nabízí snadné začlenění do 

současné legislativy Evropské unie. V 

kapitole najdete podrobnější 

vysvětlení, včetně zdůvodnění   

proveditelnosti, nákladové efektivity a 

očekávaných výsledků. Tato iniciativa 

má potenciál rozšířit se z  úrovně 

Evropské unie i do třetích zemí jakožto 

součást rozvojové politiky EU. Návrh 

obsahuje i plán (roadmap) a časový 

harmonogram evropských institucí, s 

cílem promítnout tento návrh do 

legislativy Evropské unie v rámci příští 

právní revize veřejných nákupů. 

Část 2 - Oddíl 2 –  Spolupráce s ostatními partnery na prosazování  

  sociálních témat   

 

Osobní iniciativa a její síla při rozvoji  

sociálních podniků  

Téma: Progresivní  „laboratoř“ pro udržitelný rozvoj  

 

Partnerství veřejného 

a soukromého sektoru 

v prosazování 

sociálních témat – 

cesta k „Evropě pro 

lidi“  

Klíčové slovo:  

Od vize k činům 

44 

WISED - Podpora žen v sociálním podnikání - Modul č.7 - Využití médií v sociálním podnikání 

WISED – PODPORA ŽEN V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ 



Některé z nejúspěšnějších marketingových 
kampaní mají altruistické či filantropické 
téma. Nicméně ne každá kampaň má 
permanentní charakter typu nějakého 
podniku nebo výrobního sortimentu, ty 
nejlepší kampaně se často zaměřují na 
určitou myšlenku, nikoli na místo či 
produkt. 

Dnes se budeme blíže věnovat marketingu 
témat, vysvětlíme si, co tento pojem 
zahrnuje a uvedeme si několik příkladů z 
praxe, včetně popisu silných stránek každé 
z kampaní.  

Také si řekneme, díky čemu je marketing 
témat tak efektivním nástrojem a na jaké 
překážky a problémy můžete u tohoto typu 
marketingu narazit, abyste se na ně mohli 
připravit ve svých vlastních kampaních. 

Co je marketing témat                                                               
(angl. Cause-Based Marketing, příp. 
Cause Marketing)? 

Jak už napovídá sám název, marketing 
témat se nezaměřuje na konkrétní firmu, 
produkt nebo službu, ale na určitou ideu, 
téma nebo cíl. Takové marketingové 
kampaně mohou mít neuvěřitelně široký, 
nebo naopak úzký záběr, například se 

může jednat o propagaci tématu, které 
zahrnuje široký okruh organizací a 
stanovisek, jako například kampaň za 
lidská práva (Human Rights Campaign), 
nebo tématu tak úzkého jako je ukončení 
pokusů na zvířatech v kosmetickém 
průmyslu, které cílí na specifický okruh 
firem nebo dokonce na určitý okruh 
výrobků.  

Bez ohledu na to, jak široký či úzký záběr 
může tento typ marketingu mít, často se 
realizuje jako partnerství mezi neziskovou 
organizací (která obvykle určuje 
komunikační tón a obsah celé kampaně) a 
buď agenturou nebo korporací, která má 
obvykle na starosti samotnou realizaci 
(exekuci) kampaně. 

 

 - proces, kdy místo propagace konkrétní 

firmy, produktu nebo služby propagujete 

(prosazujete) určitou ideu, téma nebo cíl  

Téma: Jak zachránit svět pomocí marketingu témat 

Jste připraveni 

změnit svět?  Klíčové slovo: Marketing témat  
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Udržitelný rozvoj:  

Jak sociální podnikatelé dosahují úspěchu 
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5 příkladů úspěšného marketingu témat 

Existuje celá plejáda společenských problémů, které volají po urgentním řešení, a proto 

přináší marketing témat kampaně podobně různorodé, jak různorodé jsou podniky, 

které jsou založeny na zisku. Zde nabízíme několik příkladů zvlášť úspěšných 

marketingových kampaní, jejichž předmětem bylo určité sociální téma a mohou pro vás 

být inspirací při tvorbě vašich vlastních kampaní. 

1. Veganuary 

Veganuary je ukázkovým příkladem toho, jak se má marketing témat dělat. Tato 

organizace na sebe poprvé výrazně upozornila ve světě skutečné reklamy v říjnu 2016. 

2. Movember 

Každý listopad miliony mužů na celém světě spojí své síly při propagaci 

nejušlechtilejšího z cílů – zvýšit povědomí o vážných zdravotních problémech, které 

postihují mužskou populaci – tím způsobem, že si přestanou holit místo nad horním 

rtem. Do kampaně, která byla  inspirována matkou jednoho z přátel, která vybírala 

peníze na rakovinu prsu, se zapojilo přes 5 milionů mužů.  

3. Women’s March (Pochod žen) 

Organizátoři Women’s March byli dost chytří na to, aby si velmi brzy uvědomili, že pro 

úspěch jejich akce je klíčový silný a jednotný branding.  

4. Feeding Children (Nakrmme děti) 

Přestože Velká Británie patří mezi nejbohatší země Evropské unie, míra dětské 

chudoby je zde jednou z nevyšších v Evropě. Každý rok se mnoho rodin, včetně těch s 

pracujícími rodiči, musí spoléhat na potravinové banky, aby uspokojily své základní 

potřeby. Iniciativa Feeding Children je ukázkovým příkladem toho, jak pomocí 

marketingu témat můžete nejen pomáhat lidem, ale zároveň se etablovat jako skuteční 

lídři v boji s nejnaléhavějšími problémy společnosti. 

5. WWF (Světový fond na ochranu přírody) 

Světový fond na ochranu přírody je jednou  

z nejodhodlanějších organizací věnujících se  

ochraně přírody. Ačkoliv je znám především pro své 

aktivity zaměřené na záchranu ohrožených druhů,  

je také velmi aktivní v oblasti ochrany přirozeného  

prostředí rostlin a živočichů. 
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Jak co nejlépe využít sociální 

networking? 

Přečtěte si: 

Sociální podnikání: cesty k udržitelné 

a soudržné Evropě. Dílčí komise pro 

koncepce a politiku EU v oblasti 

agendy podniků a start-upů 

 

Přečtěte si: 

Organizace Column Bakehouse 

založila v Devonportu a Stonehousu  

nový fond s názvem „Make Things 

Happen“ (Skutečná změna) 

Přečtěte si: 

Průzkum nástrojů a prostředků 

lokálně zaměřeného sociálního 

podnikání: Participační studie 

„zelených“ postupů ve Finsku  

Přečtěte si: 

 

Opomíjení podnikatelé: 

Podnikání, jehož cílem jsou sociální zisky: 

• Kdo jsou tito lidé? 

• Co dělají? 

• Jak je možné je podporovat? 

V této části vám doporučujeme výběr krátkých videí, filmů, písní apod., které se nám 

líbily. Odkazy jsou na zdroje v anglickém jazyce.  

Stejná otázka: 

Různé odpovědi: 
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Přečtěte si: 
Pokud začínáte podnikat, sociální podnik nebo charita je možnost, která je dostupná lidem se 
vzděláním v nejrůznějších oborech a v každém odvětví ekonomiky. Nenechte se odradit, 
jestliže se domníváte, že nemáte veškeré potřebné dovednosti (např. finance a účetnictví, 
tvorba webových stránek atd). Můžete využít široce dostupné pomoci pro všechny jednotlivé 
fáze rozjezdu podniku, jak zde v Oxfordu, tak později, po dokončení vašeho studia. Další 
možnost, jak si zajistit potřebné dovednosti, je spojit se s ostatními a novou firmu, sociální 
podnik nebo charitu založit společně. 
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https://slideplayer.com/slide/9053665/
https://realideas.org/column-bakehouse-launches-new-fund-make-things-happen-devonport-stonehouse/
https://link.springer.com/article/10.1007/s11625-019-00738-0
http://www.cgap.org.uk/uploads/UNSUNG.pdf
http://www.careers.ox.ac.uk/entrepreneurship-social-enterprise/


Pojďme si představit několik způsobů, jak 

lze odstranit hranice mezi byznysem a 

filantropií a získat širší perspektivu. 

 

1. Najděte si perfektní téma 

Najít si to správné téma, které budete 

prosazovat, nemusí být snadné. Marketing 

témat začíná u spojení s těmi správnými 

organizacemi. Každá charita může mít své 

vlastní požadavky a celou řadu způsobů, 

jak se zapojit a pomoci. Doufejme, že jako 

vlastník podniku budete dělat to, pro co 

jste nejvíc zapálení. Pokud ano, měli byste 

si najít takové téma, které je v souladu s 

tím, na co vy osobně kladete největší 

důraz. 

 

2. Blogujte 

Kromě reklamy v médiích, kterou vám 

podpora zvoleného tématu 

pravděpodobně přinese, nezapomeňte na 

propagaci prostřednictvím blogu – 

zevrubně zde popisujte všechno, co děláte 

pro danou věc. Můžete psát o podpoře, 

které se vám dostalo, finančních 

příspěvcích které se vám podařilo vybrat, 

o to, jak jste zvýšili povědomí o tématu 

apod. Blogování je výborný způsob, jak 

ukázat, jak intenzivně se ve věci 

angažujete 

3. Vybudujte komunitu 

Snad nejlepší způsob, jak dostat určité 

sociální téma více do povědomí lidí, je 

zapojit do celého procesu vaše zákazníky, 

zaměstnance, dodavatele a 

spolupracovníky. To podpoří vědomí, že 

účast každého z nich je důležitá a že jejich 

čas a peníze byly vynaloženy na dobrou 

věc. Cílem tohoto úsilí by mělo být 

vybudovat silnou komunitu podporující 

ušlechtilé téma vašeho podnikání. 

 

4. Teď je řada na vás 

Stejně jako u každého jiného 

podnikatelského projektu si i při podpoře 

sociálních témat musíte zachovat 

otevřenou mysl a flexibilitu pro provádění 

případných změn. Společenská 

odpovědnost podniků je neustále se 

vyvíjející oblast, ve které se zájmy a 

priority mění z hodiny na hodinu. To 

znamená, že budete muset neustále 

myslet kreativně, aby vaše podnikání mělo 

silnou vazbu na téma, které hluboce 

oslovuje vaši cílovou skupinu. Přejme 

hodně štěstí! 

Část 2 - Oddíl 3 -  Silná vazba na sociální témata  
 

 

 

Pojďme si představit několik 

způsobů, jak lze odstranit hranice 

mezi byznysem a filantropií          

a získat širší perspektivu. 

Téma:  Jakým chybám v komunikaci byste se měli vyhnout  

Podniky všech velikostí 

mohou hodně získat díky 

propojení své činnosti se 

sociálními tématy 

Klíčové slovo:  

Dávejte, abyste získali 
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Vše, co děláte, je ovlivňováno situací, ve 
které to děláte. Situace, v níž probíhá 
určitá činnost, se nazývá kontext. Analýza 
kontextu je zásadním předpokladem 
sociální interakce a v některých případech 
dokonce předpokladem přežití. Představte 
si člověka, který pláče: vaše reakce bude 
záviset na výrazu jeho tváře (např. 
pozdvižené obočí, oči doširoka otevřené) a 
také na kontextu dané situace. Ten může 
být externí (je v jeho okolí něco děsivého?) 
nebo interní (jsem v klidu nebo se také 
bojím?). Taková kontextová nápověda je 
zásadní pro správné pochopení jakékoli 
situace. 

Kontext formuje všechny procesy ve vašem 
mozku, od vizuálního vjemu po sociální 
interakce [1]. Vaše mysl není nikdy 
izolována od světa kolem vás. Konkrétní 
význam nějakého předmětu, slova, emoce 
nebo sociálního děje  závisí na kontextu 
(obr.1). Kontext může být zcela zřejmý 
nebo méně patrný, skutečný nebo 
imaginární, vědomý či nevědomý. Na 
jednoduchých optických klamech je dobře 
vidět důležitost kontextu (obr. 1A,B). U 
Ebbinghausova klamu (obr. 1A) prstence z 
kruhů obklopují dva středové kruhy. Tyto 
středové kruhy mají stejnou velikost, ale 

jeden z nich se jeví jako menší než druhý, 
a to proto, že okolní kruhy vytvářejí obrazu 
kontext. Tento kontext ovlivňuje vaše 
vnímání velikosti středových kruhů. Celkem 
zajímavé, že? Podobně v  případě stěny na 
obrázku 1B kontext ovlivňuje, jak vnímáme 
orientaci čar. Čáry jsou rovnoběžné, ale 
vnímáme je jako sbíhající se nebo 
rozbíhající se. Zkuste se zaměřit na 
středovou čáru obrázku a zkontrolovat ji 
pravítkem Kontextová nápověda vám také 
pomáhá rozpoznat předměty na scéně [2]. 
Například je snazší rozeznat písmeno, 
pokud je v kontextu určitého slova. Vidíte 
stejně uspořádané čáry, které buď 
znamenají písmeno H nebo A (obr. 1C). 
Určitě jste nečetli nápis jako „TAE CHT”, 
že? Kontextová nápověda je také důležitá v 
sociální interakci. Například vizuální scény, 
hlasy, figury, tváře a slova určují, jak 
vnímáme určitý výraz tváře [3]. Pokud 
byste se dívali na obrázek 1D samostatně, 
mohlo by se zdát, že ta žena zuří. Ale 
pokud si ji prohlédnete  znova, tentokrát na 
obrázku 1E, uvidíte Serenu Williamsovou v 
extázi poté, co si upevnila postavení 
světové tenisové jedničky. Na tomto 
příkladu je vidět, jak rozpoznání emoce 
závisí na dalších informacích , které z tváře 
samotné nevyčtete.   

Část 2 - Oddíl 3 –  Jednotlivé proměnné a vzájemné působení genů                             

   a prostředí  

 

 

Interakce člověka s prostředím lze definovat 

jako interakce mezi systémem lidského 

společenství a (ostatním) ekosystémem. 

Oba tyto systémy spadají do kategorie 

komplexních adaptivních systémů (Marten, 

2001) – adaptivních proto, že mají struktury 

zpětné vazby, které umožňují přežití v 

neustále se měnícím prostředí. 

   Téma:  Pochopení vlivu sociálních interakcí na vzorce chování  jednotlivců  

                v pracovním prostředí 

Sociální interakce  

a vazby na prostředí 

Klíčové slovo:  

Méně mluvit, více naslouchat 
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JAK VÁŠ MOZEK ZPRACOVÁVÁ KONTEXTOVOU NÁPOVĚDU V SOCIÁLNÍCH 

SCÉNÁŘÍCH? 

Váš mozek se při interpretaci kontextu v sociálních situacích spoléhá na síť mozkových 

oblastí (frontální, temporální, insulární). Na obrázku 2 vidíte frontální oblast 

vyobrazenou světle modře. Tato oblast nám pomáhá aktualizovat kontextové 

informace, když se na něco soustředíme (řekněme, na světla semaforu při přecházení 

ulice). Tyto informace nám pomáhají předvídat, co se asi vzápětí stane, a to na základě 

naší předchozí zkušenosti. Pokud se v tom, co vidíme, odehraje změna, (například 

jdete dál po ulici, když vtom se objeví zlověstně vyhlížející dobrman), frontální část 

mozku se aktivuje a zaktualizuje předpoklady („to může být nebezpečné!”). Tyto 

předpoklady jsou ovlivněny kontextem („aha, ten pes je na vodítku”) a vašimi minulými 

zkušenostmi („no jo, ale už jednou mě pes napadl a bylo to dost zlé!”). Pokud je mozek 

poškozen právě ve frontální oblasti, daný člověk má problém uvědomit si vliv kontextu. 

Takže dobrmana nemusí vnímat jako hrozbu, i když byl již dříve napaden jiným psem! 

Hlavní funkcí frontální oblasti mozkové je předvídat význam činů analýzou 

kontextuálních dějů, které tvoří kulisu těmto činům. 

 

Na obrázku 2 vidíte insulární oblast (nazývanou insula - ostrůvek) zeleně. V insule se 

propojují signály zevnitř vašeho těla a zvenčí. Přijímá signály o tom, co se děje ve 

střevech, srdci a plicích. Také podporuje vaši schopnost zažívat emoce. I chvění v 

žaludku při trémě závisí na mozkové aktivitě! Tyto informace jsou zkombinovány s 

kontextovou nápovědou zvenčí. A poslední částí mozku, kterou vidíte na obrázku 2, je 

temporální oblast, zvýrazněná oranžově. V této oblasti se asociuje předmět nebo 

člověk, na kterého se soustředíte, s kontextem. Velkou roli zde hraje paměť.  

 

Shrnutí: Propojení toho, co zažíváte, se sociálním kontextem je záležitostí mozkové 

sítě, kterou tvoří frontální, insulární a temporální oblast. Díky této síti dokážeme 

interpretovat každý druh sociálního děje. Frontální oblast koriguje a aktualizuje vaše 

myšlenky, pocity a činy v závislosti na tom, co se děje v současnosti a dělo se v 

minulosti. Tato oblast je také zodpovědná za předvídání dějů ve vašem okolí. V insule 

se propojují signály zevnitř těla a zvenčí. Výsledkem je určitý pocit. Temporální oblast 

asociují V temporální oblasti se asociují předměty a osoby se současnou situací. 

Všechny části v tomto modelu sociálně-kontextové sítě navzájem spolupracují a 

kombinují kontextové informace, když se nacházíte v sociálním prostředí. 

Nejčastější chyby v sociálním podnikání? 
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Jak vybudovat důvěru  

pomocí sociálních sítí? 

Podívejte se: 

Nakolik se ještě může zvyšovat objem 

datového přenosu, aby to bylo únosné? 

Podívejte se: 

40% všech aktivních sportovců 

tvoří ženy, přesto dostávají ve 

sportovních médiích prostor jen 

ze 4%. Firma Adidas proto 

přišla s celosvětovou kampaní 

She Breaks Barriers (Ženy boří 

bariéry), důležitým cílem této 

kampaně je dosáhnout 

hmatatelné změny. 

Přečtěte si: 

Milióny lidí po celém světě jsou 

ovlivňovány dramatickými sociálními 

změnami. I když se sociologické teorie 

snaží jim porozumět, psychologické 

následky stále nejsou plně pochopeny.   

Přečtěte si: 

Podle nové studie publikované v Nature 

Neuroscience mohou mít sociální interakce 

významný dopad na chování související se 

závislostmi a na odpověď mozku na 

„nápovědu“ asociovanou s drogami.  

Přečtěte si: 

Interní spojení je pro zpětné odkazy totéž, co je 

Robin pro Batmana. Hrají klíčovou roli v 

úspěchu sociálních podniků, a přesto jsou jim 

připisovány minimální nebo nulové zásluhy. 

V této části vám doporučujeme výběr krátkých videí, filmů, písní apod., které se nám 

líbily. Odkazy jsou na zdroje v anglickém jazyce. 

Stejná otázka: 

Různé odpovědi: 
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https://youtu.be/B_P2cxJdnik
https://youtu.be/gfag2c-8eGU
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.00397/full
https://www.drugabuse.gov/news-events/news-releases/2018/10/study-shows-impact-of-social-interactions-on-addictive-behavior
https://ahrefs.com/blog/internal-links-for-seo/


Funkcionalistický sociolog Emile 
Durkheim spatřoval ve vzdělání dvě 
hlavní funkce – přenos sdílených hodnot 
společnosti a současně výuka speciálních 
dovedností na podporu ekonomiky 
založené na specializované dělbě práce. 

Vzdělání a přenos společných hodnot 

Vzdělání toho dosahuje tím, že  jedinci 
vštěpuje smysl pro sociální solidaritu – 
což znamená i vštípení pocitu 
sounáležitosti s širším společenstvím, 
smysl pro povinnost, resp. závazek 
usilovat o naplnění cílů společnosti a 
pocit, že společnost je důležitější než 
jednotlivcie individual. 

Vzdělání a zejména výuka dějepisu 
poskytuje propojení mezi jedincem a 
společností. Pokud se dějepis vyučuje 
efektivně, historie pro žáky „ožije, propojí 
je s jejich sociální minulostí a vypěstuje v 
nich pocit odpovědnosti vůči jejich sociální 
skupině. 

Vzdělání a společenská pravidla  

Durkheim tvrdil, že v komplexních 
společnostech plní škola funkci, kterou 
nemůže naplnit ani rodina (která je 

založena na příbuzenských vztazích), ani 
přátelé (kteří jsou výsledkem osobního 
výběru, zatímco být členem širší 
společnosti znamená naučit se vycházet a 
spolupracovat s lidmi, kteří nejsou naše 
rodina ani nepatní mezi naše přítele. 

Škola je jediná instituce schopná připravit 
děti na členství v širší společnosti – tím, 
že si potvrdí soubor pravidel, která se 
následně aplikují na všechny děti  a ty se 
učí interagovat s ostatními na základě 
těchto společných pravidel – funguje to 
jako jakási minispolečnost. 

. 

Část 2 - Oddíl 4 – Jak přispět k relevantní informovanosti a sociální  

  solidaritě 

 

 

 

Téma: Vzdělání je zásadní pro ‚otisk’ společných sociálních hodnot                        

 do paměti  

Durkheimova 

vzdělávací 

perspektiva 

Klíčové slovo:  
Společnost může přežít, jen pokud 

mezi jejími členy existuje homogenita 

v dostatečné míře: vzdělání tuto 

homogenitu udržuje a upevňuje tím, že 

dítěti od začátku vštěpuje  zásadní 

podobnosti, které jsou nezbytné pro 

život v kolektivu’ (Durkhiem, citace 

uvedena v Haralambos 2013).  
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PRIORITA  

Sociální podniky jsou životně důležitým 

partnerem v ekonomice, občanské 

společnosti a při formování spravedlivější a 

inkluzivnější společnosti. Jejich klíčová role 

ve veřejných službách je důležitou součástí 

naší národní identity a mezinárodní pověsti. 

 

1. STIMULACE SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ  

Cílem je, aby tisíce dalších lidí měly 

možnost se informovat o sociálním 

podnikání a samy s ním začít v místě, kde 

žijí, pracují nebo studují. Sociální 

podnikatelé v menší či větší míře mění život 

v místních komunitách. Jako jednotlivci i 

jako celá skupina tito lidé, pro které je 

typický postoj „když se chce, všechno jde“ 

využívají příležitostí chopit se iniciativy, 

zakládají start-upy a sociální podniky a 

zavádějí nové způsoby řešení sociálních 

problémů. Naší ambicí je povzbudit více lidí 

k tomu, aby  zakládali, vedli a rozvíjeli 

sociální podniky, a přispět tak k naplňování 

vize národa podnikatelů a inovátorů, který 

jde světu příkladem.  

 

2. ROZVOJ SILNĚJŠÍCH ORGANIZACÍ  

Je třeba zajistit, aby všechny sociální 

podniky měly potřebné zdroje, znalosti a 

sítě. Pro sektor sociálního podnikání je 

typická diverzita, daná odlišnými tradicemi, 

obchodními modely, motivacemi a cíli. To 

vede k tomu, že je zde velmi široké 

spektrum potřeb a ambicí, z nichž některé 

jsou specifické pro sociální podniky a 

některé pro všechny obchodní organizace. 

Podle našeho názoru se tyto rozmanité 

ambice nejlépe naplní v různorodém 

ekosystému, který podporuje podnikání, jak 

mainstreamové tak specializované, 

celonárodně organizované i lokální. Naším 

cílem je posilovat sektor sociálního 

podnikání využíváním silných stránek 

systému podpory obchodu a podnikání. 

 

3. VYUŽITÍ PŘÍLEŽITOSTÍ NA TRHU 

Je třeba umožnit více spotřebitelům, 

institucím a firmám porozumět sektoru 

sociálního podnikání a nakupovat od těchto 

podniků, v rámci širší podnikatelské 

komunity, která se zavázala zlepšovat 

společnost a ekonomiku. Očekáváme 

zásadní příležitosti k posílení obchodování 

mezi podniky (business to business) v této 

komunitě a naší ambicí je trvale zvyšovat 

informovanost a míru obchodování mezi 

sociálními podniky a ostatními firmami. 

 

 

 

Část 2 - Oddíl 4 Vytváření a koordinace partnerství  

 

 

Téma:  Tvorba hodnoty je klíčovým prvkem manažerských  průzkumů   

             a postupů 
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Sociální podniky se inovativními a ‚byznysovými‘ postupy snaží zlepšovat 

kvalitu života obyvatel / komunit nebo přispívat k řešení environmentálních 

témat. Identifikovali jsme soubor šesti klíčových dovedností, které jsou 

nezbytné pro uspokojení potřeb studentů v prostředí globalizované ekonomiky 

21. století: 

 

1. Kritické myšlení a řešení problémů 

Řešení problémů a kritické myšlení znamená schopnost používat znalosti, fakta 

a data k efektivnímu řešení problémů. Schopnost přijít s dobře promyšleným 

řešením v rozumné lhůtě je však dovednost, které si zaměstnavatelé velmi 

cení. 

2. Spolupráce a komunikace 

Komunikace znamená sdílení vědomostí. Od druhých očekáváme, že s námi 

budou spolupracovat, když s nimi komunikujeme, kooperativní komunikace ale 

není spolupráce. Ta je definována jako proces společné práce s druhou osobou 

pro dosažení určitého cíle. 

3. Kreativita a představivost 

Kreativitu není snadné přesně definovat – v obecném smyslu je za kreativitu 

považována schopnost něco vytvořit pomocí představivosti. Kreativita je aktem 

tvoření něčeho v reálném světě, kdežto u představivosti (imaginace) hrají roli 

‚nereálné‘ myšlenky, které nejsou svazovány realitou.  

4. Občanství 

Status vašeho podniku jako legálního člena určitého státu podle zvyklostí nebo 

daný zákonem a registrovaný u Obchodní komory. 

5. Digitální gramotnost 

Schopnost používat informační a komunikační technologie k vyhledávání, 

hodnocení, tvorbě a sdělování informací, zahrnující jak kognitivní, tak technické 

dovednosti. 

6. Leadership studentů 

Skvělý lídr má jasnou vizi, je odvážný, zásadový, čestný a skromný a ví, na co 

je třeba se zaměřit. Skvělý lídr pomáhá druhým dosahovat cílů a je hrdý na 

úspěchy těch, kterým v jejich úsilí pomohl. 

 

Sociální podnikání jako cesta k lepšímu životu  
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Jak nejlépe využít Facebook a Linked-In? 

Přečtěte si: 

Tato studie ilustruje, jak lze 

partnerství v asymetrických silových 

vztazích, např. mezi sociálními 

podniky a velkými zavedenými 

firmami, realizovat v kontextu  

sociálního partnerství. 

Podívejte se: 

Společnost JA Europe 

přišla s iniciativou na 

podporu 15-18letých  

studentů, kteří se chtějí 

stát už v tomto věku 

sociálními podnikateli – 

poskytuje jim vzdělávací 

program, který sbližuje 

oblasti vzdělávání, 

školení, získávání 

dovedností, pracovních 

zkušeností a života 
komunit.  

Přečtěte si: 

Dobrovolnický sektor i nadále demonstruje 

svou kapacitu adaptovat se na sociální                 
a ekonomické změny. 

Podívejte se: 

Diverzita je životní realitou. Inkluze je věcí 

volby a praxe – pro organizace i jednotlivce. 

Ve Škole pro sociální podnikatele se 

snažíme přinést inkluzi do všech oblastí a 

aktivit, kterými se zabýváme: od přístupu                             

k programům, k přidělování investic, do 

vedení firem, k zaměstnancům, do 

partnerství. 

Podívejte se: 

Představujeme vám, jak funguje společná inovace mezi 

odlišnými, ale vzájemně se doplňujícími partnery v 

rámci experimentálního projektu ve veřejném zájmu: 

soukromé finanční instituce (např. banky, firmy) na 

sebe berou (za poplatek)  riziko neúspěchu projektu, 

který realizují sociální subjekty (sdružení, sociální 

podniky apod.). Nezávislý specializovaný posuzovatel 

následně vyhodnotí, jestli projekt dosáhl očekávaného 
sociálního dopadu.  

V této části vám doporučujeme výběr krátkých videí, filmů, písní apod., které se 

nám líbily. Odkazy jsou na zdroje v anglickém jazyce. 

Stejná otázka: 

Různé odpovědi: 
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https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/socialenterpriseinpractice.pdf?sfvrsn=c08f440_3
https://youtu.be/YaWuaYV8GfM
https://youtu.be/fY2-da51yj4


Jak lze měřit solidaritu 
 

Cílem této koncepce je zamyslet se nad 

některými relevantními postupy, ukazateli 

a metodami měření solidarity a vybrat si z 

nich užitečné prvky pro vytvoření 

ukazatelů sociálního dopadu solidarity. 

Tyto prvky budou východiskem pro 

průzkum v rámci této pracovní skupiny, 

jehož cílem je vytvořit sadu ukazatelů 

sociálního dopadu solidarity a sociálního 

občanství. V tomto smyslu představujeme 

některé z obav, které vyjádřila vědecká 

komunita na toto téma, a naopak 

vyzdvihujeme úspěchy, kterých již bylo 

dosaženo. 

 

Některé z ukazatelů obsažených v indexu 

„šťastné planety“ (Happy Planet Index - 

HPI) mohou být využity pro analýzu 

solidarity v projektů dané organizace i 

sociálního dopadu aktivit, které tato 

organizace podporuje. Index HPS se 

skládá ze čtyř kritérií: 

- Blahobyt (životní pohoda): udává 

celkovou spokojenost obyvatel určité 

země s životem v této zemi, na stupnici 

od nuly do deseti, na základě dat 

získaných v celosvětových průzkumech 

Gallupova institutu. 

- Délka života: předpokládaná průměrná 

délka života (počet let) člověka v určité 

zemi, na základě údajů z OSN. 

- Nerovnost v příjmech: Nerovnost mezi 

obyvateli určité země z hlediska toho, 

jak dlouho žijí a jak šťastní (spokojení) 

se cítí, na základě předpokládané délky 

života a 

distribuce blahobytu. 

- Ekologická „stopa“: Průměrný dopad 

činnosti každého obyvatele dané země 

na životní prostředí, na základě dat 

zpracovaných organizací Global 

Footprint Network. 

 

Část 2 - Oddíl 5 - Aktivní zapojení do zvyšování informovanosti a solidarity 

 

 

Představuje dobrovolnou 

společenskou soudržnost mezi 

rovnými, ochotu ke vzájemné 

pomoci a podpoře v rámci 

nějaké skupiny. 

Téma:  Usilujte o jednu z nejdůležitějších věcí, a sice sociální solidaritu  

Solidarita je  

„součtem pout, která nás vážou 

k sobě navzájem a ke 

společnosti, a která přetvářejí 

masu jednotlivců v soudržný 

celek”  
Emile Durkheim 

Klíčové slovo: Solidarita 
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Jak geny a prostředí společně utvářejí 
chování živočichů?  

Obojí hraje významnou roli. V genech je 

zakódována evoluční reakce předchozích 

populací určující volbu chování. 

Environmentální flexibilita zase 

živočichům umožňuje přizpůsobit se 

změnám během svého vlastního života. 

Pojďme si představit některé druhy 

chování: 

 

Instinktivní chování 

Instinktivní či zakořeněné (tj. geneticky 

dané) chování zaujalo Charlese Darwina 

a později etology jako např. Niko 

Tinbergena. Instinkt znamená, že chování 

probíhá bezmyšlenkovitě a není možné jej 

změnit učením. Příkladem instinktivního 

chování jsou jednoduché behaviorální 

vzorce, které se projevují v reakci na 

určitý podnět nebo v určitém kontextu.  

 

Imprinting a vývoj 

Imprinting neboli vtisknutí do paměti je 

dáno schopností osvojit si určitou 

podstatnou informaci ve správné fázi 

vývoje. Tomuto způsobu učení jsme 

otevřeni jen po omezenou (krátkou) dobu, 

která se nazývá kritickým obdobím. 

Nejznámějším příkladem imprintingu jsou 

husy Konrada Lorenze. Ten přišel na to, 

že housata se naučí rozeznat svoji matku 

od ostatních hus  již ve velmi rané fázi 

života. 

 

Prostředí, genetika a rozvoj 

kognitivních schopností  

Kognice umožňuje živočichům oddělit se 

od „okamžitosti“ daného prostředí a 

zpracovat minulé zážitky, aby mohli 

vyřešit budoucí problémy. Kognice 

zahrnuje schopnost vytvářet si nové 

asociace. Dříve se mělo za to, že kognice 

je to, co definuje člověka, resp. jej 

odděluje od zvířat, ale nyní vědci 

připouštějí, že kognitivní schopnosti 

nejsou vyhrazeny jen lidem. 

 

Část 2 - Oddíl 5 - Aktivní zapojení do zvyšování informovanosti a solidarity  

 

 

Téma: Normou reakce je vztah mezi genetickými faktory a faktory prostředí 

Jak se vzájemně 

ovlivňují geny                        

a prostředí? 
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• Za několik posledních desetiletí exponenciálně vzrostly naše znalosti 

sociálních, behaviorálních a genetických aspektů zdraví a nemoci. Ruku v ruce s 

těmito znalostmi  jde potřeba více propojit a integrovat vědomosti ze všech 

úrovní těchto faktorů určujících zdraví. Díky této integraci lépe pochopíme, jak se 

sociální faktory promítají do fyziologických vlivů na odpověď organismu na 

buněčné úrovni, včetně změn na úrovni genů. Podobně revoluce v genomice 

(odnož genetiky studující genomy) iniciovaná projektem lidského genomu 

(Human Genome Project), vyvolala značný zájem o to, jak mohou genetické 

variace ovlivnit chování člověka a jeho reakce na sociální faktory 

 

• V předchozích kapitolách se používal v podstatě lineární či dokonce 

hierarchický model pro popis silných stránek a nedostatků v našem současném 

chápání vzájemných interakcí mezi jednotlivými stupni organizace (sociální 

faktory, chování a zkušenosti jednotlivců, fyziologické systémy a genetické 

funkce). V této kapitole se věnujeme tomu, jak by budoucí práce měly zohlednit, 

že takový lineární přístup plně nepostihuje integrovanou povahu sociálního a 

fyzického prostředí a fungování genů, což je nejvýraznějším rysem biologických 

systémů. Musíme používat nejrůznější modely, abychom zohlednili skutečnost, 

že jen zřídkakdy se jedná o prostý vztah mezi geny a určitou vlastností. 

 

• Lidský genom obsahuje pouhých cca 30.000 genů, přičemž většina genů 

pravděpodobně slouží v různou dobu a v různých prostředích různým funkcím  

(McClintock a kolektiv, 2005).  

Navíc k výběru našeho genomu došlo 

v době, kdy naši předkové migrovali,  

při interakci s různými sociálními  

a fyzickými prostředími. To ovlivnilo 

délku jejich života, plodnost, zdraví,  

nemoci a míru přežití nejen jejich,  

ale také jejich dětí a vnuků.  

Informace v genomu je tedy  

neoddělitelná od buněčného,  

fyziologického, psychologického, 

Sociálního a fyzického prostředí,  

ve kterém funguje během života jedince 

a mnohé z těchto negenetických faktorů  

se předávají dalším generacím. 
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Jak jsou sociální podniky  

propojeny se zdroji? 

Přečtěte si: 

Sociální podnikání je definováno jako 

proces vytváření sociální hodnoty, při 

němž se novými způsoby kombinují 

zdroje s cílem uspokojit sociální potřeby, 

podnítit sociální změny nebo vytvořit 

nové organizace. 

 

Podívejte se: 

Podle teorie sociální výměny  

lidé vstupují do partnerství, 

protože se domnívají, že to je                      

v jejich nejlepším zájmu. 

Přečtěte si: 

Sociální podniky kromě mobilizace 

zdrojů a tvorby pracovních míst 

reagují na sociální problémy obvykle 
opomíjené úřady.  

Přečtěte si: 
Sociální podnikatel je člověk, který založí podnik 

proto, aby vytvářel sociální hodnotu. Sociální 

podnikatelé mají sklon k takovým iniciativám, 

protože mají silné sociální cítění.  

Podívejte se: 

Socio-ekonomické prostředí zahrnuje vzdělání, 

práci, příjem a sociální podporu. 

V této části vám doporučujeme výběr krátkých videí, filmů, písní apod., které se nám 

líbily. Odkazy jsou na zdroje v anglickém jazyce.  

Stejná otázka: 

Různé odpovědi: 
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https://www.researchgate.net/publication/228264438_The_Dependent_Variables_of_Social_Entrepreneurship_Research
https://youtu.be/uZDmb9FaNy0
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19420676.2018.1452280
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/17/4514/htm
https://youtu.be/ccfa3fQjen0


Praktická cvičení 
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Hra zaměřená na vnímání  

Potřebujete 4 až 6 listů papíru různé barvy a 4 až 6 dobrovolníků. 

 

Instrukce: 

Toto cvičení začíná tím, že požádáte dobrovolníky, aby přišli k vám 

dopředu a usadili se/stoupli si čelem k publiku. 

 

Každému z nich dejte jeden barevný list papíru. Pak jim řekněte, aby 

zavřeli oči a přesně se řídili vašimi pokyny. Publiku řekněte, aby se 

zdrželo jakýchkoli komentářů. Smích je však povolen! 

Ať dobrovolníci (se zavřenýma očima) drží svůj list papíru před sebou. 

Pak jim řekněte, aby papír složili napůl, pak ještě jednou napůl. Pak 

musí papírem x-krát otočit doprava a doleva a pokaždé přitom 

odtrhnout kousek papíru z rohu. Opakujte to tři- až čtyřikrát a nakonec 

je nechte ještě jednou přeložit papír na polovinu a utrhnout kousek 

papíru uprostřed. Během celého procesu nikdy neříkejte, ze kterého 

rohu mají trhat. 

Následně je požádejte, aby stále se zavřenýma očima svůj list papíru 

opět podrželi před sebou a rozložili ho. Až potom mohou otevřít oči –  

zjistí, že každý list papíru vypadá úplně jinak!  

Jak je to možné? 

Copak jste jim nedávali stejné pokyny? 

Nedodržel některý z nich tyto pokyny?  

Tak proč každý papír vypadá úplně jinak? 

Rozdíly jsou způsobeny tím, že vidíme, vnímáme a interpretujeme věci 

odlišně, tak jak to dělají lidé z různých kultur.  

A proto nemůžeme vždy někoho nebo něco hned odsuzovat  jako 

„špatné“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST 1   Podpora sociálních témat  
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Váš podnikatelský plán (1 ze 3) 
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Kdo by ho měl sepsat? Ideálně ti, kdo podnik řídí. Formulář 

podnikatelského plánu je koncipován tak,  aby umožňoval flexibilitu – 

viz níže uvedené pokyny. 

 

Bod 1: Úvod, odůvodnění  

Krátce popište svou ideu a vysvětlete pro má šanci uspět? 

 

Tohle je ta snadná část! Jednoduše popište, co plánujete dělat, např. 

provozovat kavárnu nebo recyklovat školní uniformy. Pak vysvětlete, 

proč si myslíte, že si lidé budou vaše produkty nebo služby kupovat. 

 

Bod 2: Leadership (vedení) 

Kdo podnik povede a jak podnik zapadá do struktury vaší školy? 

 

Popište v případě, že máte skvělého lídra – pokud ne, vysvětlete, 

proč ho nemáte a uveďte jména jednotlivců ve vašem sociálním 

podniku. Bylo by dobré do toho zahrnout i učitele, který vám také 

pomáhá. 

Jaké dovednosti lídra získáte nebo si zdokonalíte díky tomuto 

podnikání? 

 

Může se jednat o následující dovednosti: plánování, řízení týmu nebo 

skupiny, reprezentování týmu – komunikace, jednání, kterým jdete 

ostatním příkladem, motivování a podpora týmu. 

 

(Použijte volné stránky na konci a sepište svůj podnikatelský záměr, 

resp. plán.) 
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Bod 3: Cíle  

Jakých hlavních cílů chcete svým podnikem dosáhnout? 

Prodiskutujte je s ostatními a zamyslete se nad nimi, pomůže vám 

to v pozdějším rozhodování. Zamyslete se nad tím, k jakému 

výsledku má vaše úsilí vést. 

Cíl č.1: Může vám pomoci, pokud formulaci každého z cílů začnete 

takto: ‚do konce tohoto sociálního podniku chceme mít…’ 

Cíl č.2:…… 

Cíl č.3:…… 

 

Bod 4: Produkty/služby 

Jaký/jaké produkt/y chcete nabídnout? Pokud to je služba, 

definujte ji co nejpřesněji. Toto je podobné Bodu 1, ale v tomto 

případě se rozepište podrobněji. 

 

Bod 5: Analýza vašeho trhu 

a) Jak zjistíte, že na trhu je určitá potřeba? Proč by si lidé měli váš 

produkt nebo službu koupit? – Bude to úspěšné jen tehdy, když to 

budou skutečně potřebovat a nekoupí si to jen proto, aby vám 

vypomohli. 

b) Kdo jsou vaši zákazníci? Zamyslete se nad tím co nevíce 

zeširoka – ostatní školy v okolí, rodiče, místní firmy, online? 

c) Kdo je vaše konkurence? Vaším  konkurentem je ten, kdo 

prodává stejnou věc jako vy nebo nabízí tu samou službu. 

d) Jaké ceny si budete účtovat?  

e) Jakou image se budete snažit ukázat? Co si lidé vybaví, když 

uslyší jméno vašeho podniku (zde si můžete pomoci tím, co vás 

osobně napadá, když slyšíte jméno některé z firem, jejichž 

produkty a služby používáte, např. Tesco, LidI, Apple – jakými 

slovy byste popsali jejich služby?) 

f) Jaké metody budete používat k propagaci a prodeji vašeho 

produktu? 

Jak se ostatní o vašem produktu dozví a kde si jej budou moci 

koupit? 
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Bod 6: Sociální, environmentální a ekonomické dopady 

Sociální dopady: Jak použijete dosaženého zisku k pomoci druhým 

lidem? 

Environmentální dopady: Je třeba se zamyslet nad tím, jak si budou 

vaši zákazníci odnášet své nákupy, jak budete nakládat s odpadem, 

který vyprodukujete, zda jsou vaše výrobní postupy a metody 

ekologicky šetrné a jestli budete používat ekologické materiály. 

Ekonomické dopady: Zde je třeba se zamyslet nad tím, jaký vliv bude 

mít váš sociální podnik na to, jak nahlížíte na podnikání/byznys 

obecně, jaký je dopad férového obchodování (Fair Trade) na výrobce 

v rozvojových zemích, jaké jsou vaše znalosti, pokud jde o nakládání 

s penězi. 

 

Bod 7: Problémy při rozjezdu podniku 

Kdy podnik zahájil svou činnost? 

Nebo: Kdy podnik zahájí svou činnosti? 

Jaký je počet a věková skladba lidí, kteří pracují na tomto projektu? 

Kde ho budete provozovat? 

Jak často bude podnik v provozu? 

 

Bod 8: Finance 

Příjmy: 

Kde seženete finance na rozjezd vašeho podniku? 

Příjem může představovat půjčka od zaměstnavatele, banky nebo 

školy, akcie podniku ...nebo peníze vybrané v rámci charity. 

Výdaje: 

Jaké výdaje si vyžádá provoz podniku? 

Odpověď viz bod 5 d) výše 

Vysvětlete, jak budete dosahovat zisku a jak s tímto ziskem naložíte. 

Odpověď opět viz bod 5 d). 
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Silná vazba na sociální témata  

Jakým chybám v komunikaci byste se měli vyhnout  

CVIČENÍ ZAMĚŘENÉ NA HODNOTY – VOLBA 

 

Postup: Rozdělte třídu do skupinek a sdělte jim následující informace. Na základě 

těchto informací pak musí rozhodnout, komu přidělí stipendium. 

 

Problém: 

Jistý filantrop se nabídl, že bude financovat vysokoškolské studium třem studentům ze 

čtvrti poblíž univerzity. Vaše komise má za úkol přidělit stipendium. Komisi bylo 

doporučeno devět kandidátů a na vás je, abyste rozhodli, kterým z nich dáte příležitost 

k dalšímu vzdělání. Níže jsou uvedeny krátké eseje, které přiložili ke své žádosti o 

stipendium. 

 

Omezení: 

1. Filantrop bude financovat pouze tři z těchto studentů. 

2. Žádný z uvedených studentů by si nemohl dovolit vysokoškolské studium bez 

stipendia. 

3. Musíte se rozhodovat pouze na základě níže uvedených informací. 

 

Kandidáti: 

Suzanne – Jsem svobodná matka, mám 2letého syna. Otec Joshuy zmizel 3 měsíce 

před jeho narozením. Stále bydlím u rodičů, ale doma to není dobré. Myslím, že se 

rodičům nelíbí, že mi musí hlídat dítě, když si chci vyrazit s přáteli. Je mi 18 a po škole 

pracuji na částečný úvazek v McDonaldu, abych si mohla zaplatit hlídání přes den. Na 

střední škole jsem byla dost dobrá v obchodních předmětech a mám zájem o 2letý 

vysokoškolský program pro sekretářky, abych dostala lepší práci a uživila sebe a svého 

syna. 

Mohammed – Je mi 28 let, jsem Palestinec, ale vyrůstal jsem v Jordánsku. Nyní trvale 

žiji  v USA. Moje rodina brzy přijede za mnou, budeme bydlet společně a já jim pomůžu 

se usadit. V Centru mezinárodní studií mi nabídli, abych si podal žádost o toto 

stipendium. V angličtině se rychle zlepšuji – dokážu si v pohodě přečíst noviny a 

časopisy. Jsem pilný student a rychle se učím novým věcem. S podnikáním jsem se 

seznámil ve své rodině a v Jordánsku – a rád bych tady podnikání studoval.  

Donald – Je mi 23 let a na střední škole jsem byl velmi dobrý student, ale několik let 

jsem nechtěl jít na vysokou školu, než jsem si ujasnil, co chci. Teď už vím, se se chci 

vrátit do školy a studovat sociální práci – myslím, že bych dokázal druhým lidem 

opravdu pomoci. Loni jsem zjistil, že jsem HIV pozitivní. Beru AZT a nemám žádné 

příznaky. Přestěhuji se zpátky k rodičům, abych měl na školu. Ale tohle stipendium by 

pro mě hodně znamenalo a dodalo by mi potřebnou jistotu.  
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Silná vazba na sociální témata  

Jakým chybám v komunikaci byste se měli vyhnout  

Leo – Je mi 18 let a poslední 3 roky jsem strávil v okresní polepšovně. Jako mladistvý 

mám prý slušně dlouhý záznam. Moji rodiče byli drogově závislí, takže jsem doma 

neměl ten nejlepší příklad. V polepšovně jsem ale měl dobrého učitele, který mě 

povzbuzoval, takže teď už studuju a čtu rád. Kámoši mi říkají, že pořádný prachy se 

vydělávají na ulici, ale já nechci zbytek života strávit ve vězení. Oni mě mají za blázna, 

že trávím tolik času čtením, ale já si myslím, že bych se mohl dostat na vysokou a   

pilně bych studoval, kdyby mě vzali. 

Sam – Je mi 17 let a na střední škole jsem hrával basketbal. Nebyl jsem ale dost 

dobrý, abych získal sportovní stipendium na vysoké škole. Jsem teď trenérem 

basketbalu v našem komunitním centru. Na střední jsem nebyl dobrým studentem, 

protože jsem se věnoval basketbalu a taky jsem musel pracovat. Ale prošel jsem – byl 

jsem první z naší rodiny, kdo dokončil střední školu a jsem první, kdo se pokouší dostat 

na univerzitu. Máma je na mě opravdu pyšná. Moc bych chtěl uspět, protože bych se 

mohl stát trenérem – třeba na nějaké střední škole. Chtěl bych dětem pomáhat tak, jak 

mně pomáhali moji učitelé a trenéři. 

Sandra – je mi 18 let, mám tři bratry a vychovává nás teta. Na střední škole jsem 

vyhrála pár uměleckých soutěží a podle mého učitele mám určitě potenciál. Výtvarnou 

výchovu mám ráda, ale v ostatních předmětech na škole jsem se dost nudila. Můj přítel 

mě přesvědčuje, abychom se vzali a měli rodinu, ale já mám sen to někam dotáhnout 

jako malířka. Moji kolegové v práci chodí na vysokou a myslí si, že bych to taky měla 

zkusit. Myslím, že mají pravdu. 

Phoebe – Je mi 60 let a nedávno jsem si udělala maturitu ve večerní škole. Mám 4 

děti, které jsem živila díky nočním směnám jako hlídač kancelářské budovy v centru 

města. Děti se snaží dostudovat vysokou školu. Manžel zemřel pře dvěma lety a 

nezanechal po sobě žádné peníze. Zjistila jsem, že jsem dobrá studentka a mám dobré 

známky. Do školy chodím  moc ráda  a tohle by pro mě byla úžasná příležitost. 

Tony – Je mi 18 let a poslední 4 roky bydlím v dětském domově, protože jsem 

nevycházel s matkou. Loni se sem přestěhoval i můj bratr. Nejsem sice výborný 

student, ale školu zvládám a ostatní v domově mi říkají, že jsem hodně disciplinovaný. 

Rád čtu science fiction. Pracuji 25 hodin týdně v restauraci. Brzy se budu muset 

odstěhovat a postarat se o sebe sám. Tohle stipendium by mi v tom pomohlo.  

Nancy – Je mi 28 let, jsem rozvedená a mám 3 malé děti. Jedno je těžký astmatik a 

kvůli tomu dost chybí ve škole. Alimenty od manžela chodí vždycky se zpožděním a já 

jsem zaměstnaná na částečný úvazek jako kuchařka. Musím si sehnat lépe placenou 

práci, abych dětem dopřála lepší život. Bydlím s přítelem, který mi pomáhá zaplatit 

nájem. Ráda bych studovala něco jako podnikání nebo účetnictví nebo IT, abych 

sehnala dobrou práci. Na střední škole jsem byla celkem dobrá – měla jsem ráda 

dějepis, psychologii a angličtinu. V matematice jsem tak dobrá nebyla. Tohle 

stipendium potřebuji kvůli svým dětem. 

 

Vaše komise musí vybrat jen 3 příjemce stipendia. Svou volbu musíte být schopni 

zdůvodnit. 
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a sociální solidaritě 
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Instrukce pro hru ‚Koho vynecháme‘:  

              (individuální práce se skupinou) 

 

Dvanáct níže uvedených osob bylo vybráno k cestě do vesmíru na jinou 

planetu, protože zítra bude planeta Země zničena. Došlo ale ke 

změnám v prostorovém omezení a počet pasažérů raketoplánu se 

zredukoval na osm. Vaším úkolem je vybrat 8 pasažérů, kteří 

nakonec poletí.  

Nejprve si samostatně asi v 5 minutách promyslete pořadí pasažérů od 

prvního po dvanáctého, podle toho, kdo si podle vás nejvíc zaslouží 

letět, přičemž jednička si to zaslouží nejvíce a dvanáctka nejméně.  

Následně ve skupině společně rozhodněte, kterých 8 pasažérů poletí. 

POZOR: Skupinové rozhodnutí znamená, že KAŽDÝ musí souhlasit               

s finálním výběrem osmičky pasažérů, tj. musíte dosáhnout konsensu. 

Není dovoleno hlasovat nebo rozhodnout podle ‚pravidla většiny‘.  

 

Původní seznam pasažérů:  

___účetní, který má problém s návykovými látkami  

___militantní student medicíny 

___33letá manažerka, která neumí anglicky   

___těhotná manželka výše uvedeného účetního  

___slavný spisovatel, který trpí tělesným postižením   

___21letá zahraniční studentka se statusem uprchlíka  

___kněz, který odsuzuje homosexualitu  

___herecká hvězda, která se nedávno stala obětí sexuálního násilí  

___rasistický policista, který byl obviněn z nepřiměřeného užití síly  

___profesionální sportovec, homosexuál  

___12letý sirotek asijského původu   

___60letý zdravotně postižený univerzitní správce 
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Kruhy mého multikulturního já  Tato aktivita zdůrazňuje fakt, 

že naše identita má mnoho dimenzí. Upozorňuje na to, jak 

důležité je  definovat svou vlastní identitu a postavit se 

stereotypům. Do prostředního kruhu napište své jméno. 

 

 

 

 

 

  

 

Do každého z okolních kruhů napište jednu důležitou stránku 

vaší identity – popis toho, co je podle vás důležitou součástí 

definice vašeho já. Může to být cokoli, např. Asiat, žena, 

matka, sportovkyně, pedagog, taoista, vědec, nebo jiný popis 

vaší osoby, s nímž se ztotožňujete.  

1. Ostatním povyprávějte o tom, kdy jste byli zvlášť hrdí na to, 

že se můžete některým z výše uvedených slov označit.  

2. Pak povyprávějte o tom, kdy pro vás naopak bylo bolestivé 

být označen některým z výše uvedených slov.  

3. Uveďte stereotyp spojený s jedním z uvedených označení  

(skupin) vaší osoby, který neodpovídá tomu, kým jste. 

Doplňte následující větu: Jsem (sice) _________________, 

ale NEJSEM ___________________. (Například, pokud je 

jedním z označení „taoista“ a myslím si, že s tím spojený 

stereotyp je, že všichni taoisté jsou liberálové, věta by zněla 

takto: Jsem (sice) taoista, ale NEJSEM liberál.  
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   Sekce         2 

 

Cvičení 



Aktivní zapojení do zvyšování informovanosti a solidarity 
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Jak pestrý je váš svět?  

 

Materiály: Čirý plastový kelímek (1 na osobu a 1 pro každou barvu), barevné korálky (1 

barva pro každé etnikum a dostatek korálků každé barvy pro každou osobu a každou 

otázku) 
 

Cíl: Vizuálně si představit typy lidí, s nimiž se v běžném životě setkáváme 
 

Pravidla hry: Korálky rozdělte podle barev do jednotlivých kelímků a umístěte je 

doprostřed kruhu. Uveďte, koho která barva představuje (např., červené korálky 

představují Italy nebo Číňany nebo Australany nebo Rumuny…, volba je na vás). 

Každému dejte jeden prázdný kelímek. Vysvětlete účastníkům, že po každé otázce si 

musí vybrat korálek určité barvy pro typ člověka, se kterým přicházejí do kontaktu. Po 

přečtení všech otázek se zamyslete nad tím, jak vypadá „svět“ jednotlivých účastníků. 

Je to tak dobře? Dominuje zde jedna skupina lidí? Pokud ano, proč? Jak to 

můžeme změnit? Proč je důležité žít a pracovat s různými lidmi, kteří se od nás 

odlišují? 

  

1. Vyberte si korálek, který co nejlépe vystihuje vaši rasu/etnikum.  

2. Vyberte si korálek, který co nejlépe vystihuje typ/etnikum vaší „drahé polovičky“.  

3. Vyberte si korálek, který co nejlépe vystihuje rasu vašeho nejlepšího kamaráda/ 

kamarádky.  

4. Lidé, se kterými se společně scházím k bohoslužbě, jsou převážně (té a té rasy)…  

5. Sousedé, kteří bydlí napravo / nalevo ode mne jsou …  

6. Můj doktor je…  

7. Můj zubař je…  

8. Můj právník je…  

9. Můj šéf je…  

10. Moji kolegové v práci jsou převážně…  

11. Lidé v mé sociální bublině jsou převážně…  

12. Autor poslední knihy, kterou jsem četl(a),…  

13. Lidé v posledním dobrém filmu, který jsem viděl(a), byli převážně…  

14. Účastníci mé oblíbené televizní show jsou převážně… 

15. V průběhu dne přicházím do kontaktu s lidmi, kteří jsou převážně…  

16. Člověk, kterého nejvíc obdivuji nebo který mě v životě nejvíc ovlivnil, je…  

17. Členové mé oblíbené hudební skupiny jsou převážně…  

 

       Podívejte se do svého kelímku a položte si otázku: Jak pestrý je můj svět? 
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   Část           2 

 



Interakce mezi geny a prostředím  
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Holka jako já 

 

Kritické myšlení: Příručka pro asistenty studijního oddělení   

Viz http://www.mediathatmattersfest.org/6/a_girl_like_me/  

Klikněte na odkaz „Watch a girl like me ” (tj. Podívejte se na video Holka jako já) 

pod obrázkem v pravém horním rohu. 

 

Video „A Girl Like Me”  http://www.mediathatmattersfest.org/6/a_girl_like_me/  

Jaká je vaše bezprostřední reakce na toto video? 

1. Pohovory se studenty: 

2. Pokus s panenkou: 

 

Jaké kulturní zvyklosti si ženy jiné barvy pleti přinášejí na studentské koleje? 

 

Vyhodnoťte své „multikulturní” kompetence. 

 

V jakých další oblastech vám chybí znalosti /kompetence? 

 

__studenti patřící do LGBTQ komunity 

__zahraniční studenti  

__američtí studenti, kteří mají angličtinu jako svůj druhý jazyk 

__první generace VŠ studentů (tj. ti, kteří jako první ze své rodiny studují VŠ) 

__hispánští studenti 

__ indiánští studenti  

__netradiční studenti 

__socioekonomický status 

__víra / náboženské skupiny 

__studenti se zvláštními potřebami 
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Cvičení 
   Část           2 

 

http://www.mediathatmattersfest.org/6/a_girl_like_me/
http://www.mediathatmattersfest.org/6/a_girl_like_me/


Kritické myšlení  
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Holka jako já (pokračování) 

 

Kde / Jak se mohu něco dozvědět o uvedených oblastech? 

 

S jakými dopady multikulturalismu se studenti setkávají na naší VŠ (na kolejích)?  

 

Zamysleli jste se někdy nad tím, jak vás ostatní vnímají a jaké oblasti diverzity 

představujete? 

 

 ANO    NE 

 

Pokud ano, jak to ovlivňuje vaše chování? 

 

Pokud ne, proč ne? Co to znamená? 

 

ANO – Proč si máme dělat starosti s tím, co si o nás myslí ostatní? 

 

NE – Jakou roli v tom hraje „privilegovanost”? 

 

Kritické myšlení 

Jak rozvíjíte své dovednosti pro kritické myšlení jako absolvent VŠ /  

proškolený asistent studijního oddělení?  

WISED - Podpora žen v sociálním podnikání - Modul č.7 - Využití médií v sociálním podnikání 

   Část           2 

 

Cvičení 



     WISED - INSPIRACE 
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https://www.azquotes.com/author/4244-Emile_Durkheim
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https://en.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Galeano
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https://quotabulary.com/famous-quotes-about-unity
https://educationaladvancement.wordpress.com/2014/12/16/the-common-good-25-quotes-to-inspire-us/


Část 3 

Zaměření na klíčové osoby  

v sociálních otázkách 

• Digitální vazby 

• Organizace versus témata 

• Konkurence versus spolupráce  

• Osobnost versus problém 

• Úspěch versus nadbytek 

 

C
ÍL

E
 

Oddíl 1 – Digitální marketing na sociálních sítích str. 75 

Buďte konkurenceschopní, svou strategii přizpůsobujte dle potřeby str. 77 

Odkazy str. 78 

 

Oddíl 2 – Proč jsou sociální média důležitá? str. 78 

Spolupráce online formou je někdy lepší, než ‚face to face‘ str. 80 

Odkazy  str. 81 

 

Oddíl 3 – Zaměření na klíčové osoby v sociálních otázkách str. 82 

 

Oddíl 4 – Média v sociálním podnikání str. 84 

Strategie digitálního marketingu: Jak sestavit plán? str. 86 

Odkazy str. 87 

 

Oddíl 5 – Význam sociálních sítí pro sociální podniky str. 88 

Než začnete shánět finance str. 90 

Odkazy str. 91 

 

Praktická cvičení str. 92 

Inspirace str. 99 
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„Marketing na sociálních sítích  101”: 

Co je marketing na sociálních sítích? 
 

Jedná se o formu internetového 

marketingu, která zahrnuje tvorbu a sdílení 

internetového obsahu na sociálních sítích, 

abyste dosáhli svých marketingových                   

a brandingových cílů (tj. budování značky). 

Patří zde například tyto aktivity: 

umisťování aktualizací textů a obrázků, 

umisťování videí a ostatního obsahu, který 

vede k většímu zapojení sledujících a také 

placená reklama na sociálních sítích. 
 

Tato příručka obsahuje úvod do světa 

marketingu na sociálních sítích, několik 

tipů, jak s ním začít, a také trénink, jehož 

cílem je zlepšit prezentaci vašeho podniku 

na sociálních sítích. 
 

Pomocí uvedených tipů můžete začít 

sestavovat svůj vlastní expertní plán pro 

marketing na sociálních sítích. Předtím, 

než začnete vytvářet marketingové 

kampaně pro sociální sítě, ujasněte si své  

podnikatelské cíle. Pokud takovou kampaň 

zahájíte, aniž byste vzali v potaz sociální 

strategii, je to jako byste bloudili po lese 

bez mapy – možná to bude zábava, ale 

nejspíš se ztratíte. 

Až budete definovat své cíle pro marketing 

na sociálních sítích, položte si přitom 

následující otázky: 

Čeho chcete pomocí marketingu na 

sociálních sítích dosáhnout ? 

Na jaké publikum (cílovou skupinu) se 

chcete zaměřit? 

Kde tráví vaše cílová skupina svůj čas                

a jakým způsobem používá sociální sítě? 

Co vaší cílové skupině chcete sdělit 

prostřednictvím marketingu na sociálních 

sítích ? 

Vaše marketingová strategie pro sociální 

sítě by měla vycházet z toho, jakého druhu 

je váš podnik. 

Část 3 - Oddíl 1 – Digitální marketing na sociálních sítích 

 

V dnešní době používají 

každodenně sociální sítě 

více než 3 miliardy lidí, 

proto je důležité udržovat si 

náskok před ostatními v 

oblasti brandingu a aktivit 

klientů na sociálních sítích. 

  Téma: Sociální sítě a marketing: Nejprve musíte mít plán. 

Jak používat strategii 

marketingu na 

sociálních sítích 

Klíčové slovo: WWW 
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Jak vám marketing na sociálních sítích 

může pomoci k dosažení vašich 

marketingových cílů 

 

Marketing zaměřený na sociální sítě vám 

může pomoci dosáhnout celé řady cílů, 

například: 

•Zvýšit návštěvnost vašich stránek 

•Rozvíjet konverzaci 

•Zvýšit povědomí o vaší značce 

•Vybudovat identitu vaší značky a pozitivní 

asociace s vaší značkou 

•Zlepšit komunikaci a interakci s klíčovými 

skupinami, na které se zaměřujete 

Čím větší a angažovanější publikum máte 

na sociálních sítích, tím snazší pro vás 

bude dosáhnout každého dalšího 

marketingového cíle z vašeho seznamu! 

 

Tipy na ten nejlepší marketing na soc. 

sítích  

•Plánování obsahu — Pro marketing na 

sociálních sítích je zásadní mít plán. 

Uvažujte o využití vyhledávání podle 

klíčových slov a průzkumu konkurence – 

může vám to pomoci při vymýšlení obsahu 

vašich stránek, který zaujme vaše cílové 

publikum.  

•Atraktivní obsah se sociální tematikou — 

Stejně jako u jiných oblastí online 

marketingu i u marketingu na sociálních 

sítích platí, že alfou a omegou je obsah.  

•Konzistentní image vaší značky — Využití 

sociálních sítí pro marketingové účely 

umožní vašemu podniku prezentovat image 

své značky na mnoha různých online 

sociálních platformách. 

•Sociální sítě jako prostředí pro propagaci 

vašeho obsahu — Marketing na sociálních 

sítích je skvělý způsob, jak sdílet s 

ostatními to nejlepší z vašich stránek a 

blogu. 

•Sdílení pečlivě vybraných odkazů (linků) —  

i když je využití sociálních sítí k marketingu 

především skvělý způsob, jak si pomocí 

vašeho vlastního jedinečného obsahu 

zajistit sledovanost a získat  sympatizanty a 

oddané příznivce, je to zároveň příležitost 

poskytnout odkazy na cizí články.  

•Sledování konkurence — Vždycky je 

důležité pozorně sledovat počínání 

konkurence — můžete tak získat cenná 

data pro vyhledávání podle klíčových slov a 

vhled do marketingu ostatních subjektů na 

sociálních sítích.  

Tvorba efektivních reklam na Facebooku 

Facebook může být jednou z 

nejvýznamnějších  platforem pro vaši 

reklamu a rozvoj vašeho podnikání, pokud 

víte, jak jej správně používat.             A není 

to jen o zvyšování povědomí o vaší značce. 

Téma: Buďte konkurenceschopní, svou strategii přizpůsobujte dle potřeby! 

Jak se vzájemně 

ovlivňují geny                        

a prostředí? 
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Část 3 - Oddíl 1 – Digitální marketing na sociálních sítích 

 



1.  Zaměřte se na skutečné zapojení ostatních – Populární sociální taktikou, která 
se již nějakou dobu používá, je ošidit systém tak, abyste dosáhli většího zapojení – 
nicméně to je v marketingu na sociálních sítích chyba, které byste se měli vyhnout. 
Tak, jak se snižuje organický dosah (tj. počet lidí, kteří vidí obsah toho, co 
prezentujete, bez placené distribuce) a stále více podniků zvyšuje své výdaje na 
sociální reklamu, je nutné nabízet skutečně zajímavý a atraktivní obsah, aby vaši 
příznivci i širší publikum prostě nemohli jinak, než se zapojit.  
2. Pracujte s mikro-influencery – Mluvíme-li o skutečném zapojení, pak není divu, že 
mikro-influenceři hrají takovou roli.  
3. Zbavte se falešných příznivců (followerů) - Mluvíme-li o skutečném zapojení a 
marketingu pomocí influencerů, bylo by chybou nezmínit otázku falešných sociálních 
followerů  a spamových účtů, které zde jsou již od samého začátku fungování 
sociálních sítí. Proto je důležité prověřit si skutečný podíl zapojených (aktivních) 
uživatelů, tzv. engagement rate, než se s nějakým influencerem spojíte – početnost 
publika se totiž automaticky nerovná počtu skutečných zobrazení obsahu nebo jiné 
aktivity uživatele. 
4. Váš sociální profil by měl být ‚nakupovatelný‘ – nakupovatelný sociální obsah už 
vyvolal určitý rozruch, ale v posledním roce došlo k zásadnímu vylepšení. Cesta od 
sociální aplikace ke stránce pokladny (dokončení nákupu) je nyní jasnější a kratší, než 
kdy dříve. 
5. Zahrňte do vaší strategie tzv. dark social – ‚Dark social‘ je označení pro ten druh 
networkingu v rámci sociálních sítí, který marketingoví specialisté nemohou sledovat, 
jedná se o sdílení informací přes WhatsApp, Facebook Messenger, iMessage a ostatní 
podobné aplikace. Tento fakt, spolu s celkovou nechutí tohoto využívatí, vytváří situaci, 
kdy se sdílení sociálního obsahu ve velké míře odehrává mimo ‚radar‘. Tohle však není 
váš případ — i když možná nedokážete sledovat tento druh výměny informací, je toto 
cenný způsob zapojení uživatelů. 
6. Těžte ze strachu uživatelů, že jim něco unikne, (angl. Fear of Missing Out – 
 FOMO) pomocí live videí – V tomto roce byste měli obrátit svou pozornost na  
Generation Z. To znamená, že v digitálním marketingu se musí uplatňovat přístup ‚kdo 
zaváhá, nežere‘, který se pojí s pop-up shopy (krátkodobý reklamní prodej v kamenné 
provozovně) a jednorázovými eventy. Specifickým benefitem live videí, že na něj 
budou upozorněni followeři napříč celým spektrem sociálních platforem, když někdo 
elegantně obejde algoritmy navržené tak, aby se minimalizovalo množství obsahu, 
který se k publiku dostane organicky (tj. bez placené distribuce). 
7. Zkuste reklamu na principu augmentované (rozšířené) reality – Rozšířená 
realita už je dnes poměrně známá jako způsob, jak obohatit  zážitek z nakupování – 
používá se v aplikacích, které pomáhají zákazníkům vyzkoušet si sluneční brýle nebo 
makeup, nebo si zobrazit, jak bude vypadat jejich obývák vymalovaný zvolenou 
barvou.  
 

Takže…co z toho všeho vyplývá? 
Sociální média (sitě) nejsou jen nástrojem k dosažení širšího povědomí o značce, 
mohou vám pomoci zvýšit tržby, udržet si zákazníky a vytvářet pro ně atraktivní zážitek 
z nakupování. 
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Jak vybudovat svou strategii  

marketingu na sociálních sítích? 

Přečtěte si: 
Neoslovujete své publikum přímo na sociálních sítích 

jako Facebook, Twitter, Instagram a  Pinterest? Tak 

to je promarněná příležitost!  Skvěle zvládnutý 

marketing na sociálních sítích může vašemu podniku 

přinést nezanedbatelný úspěch, protože tak získáte 

oddané stoupence vaší značky, zvýšíte počet 

potenciálních zákazníků a dosáhnete většího 

prodeje. 

 

Podívejte se: 

Strategie prosociální sítě  je sumou 

toho, co jste si naplánovali a doufáte 

uskutečnit na sociálních sítích. Podle 

ní se řídí vaše činnost a podle ní také 

víte, jestli se vám daří či nedaří 

dosahovat výsledků. 

Přečtěte si: 
Hlavními sociálními sítěmi jsou                       

(v současné době) Facebook, 

Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, 

YouTube a Snapchat. 

Přečtěte si: 
Jak vybudovat strategii pro marketing na sociálních 

sítích v roce 2020 

Podívejte se: 
Většina sociálních sítí má nyní možnost používat 

nativní live streamování nebo snadnou integraci. 

V této části vám doporučujeme výběr krátkých videí, filmů, písní apod., které se 

nám líbily. Odkazy jsou na zdroje v anglickém jazyce.  

Stejná otázka: 

Různé odpovědi: 
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https://buffer.com/social-media-marketing
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Klíčem k úspěchu jsou inovace! 

Růst sociálních podniků je asi jednou z 

nejpovzbudivějších zpráv posledních let. 

S podporou státu dokázali sociální 

podnikatelé své nadšení pro dobrou věc 

přetavit v profit a reálný přínos pro 

ekonomiku své země. Ale dovednosti a 

tvrdá práce samy o sobě k úspěchu 

nevedou. I když se těšíme 

celosvětovému uznání za inovativní 

přístup, pokud jde o  marketingové 

schopnosti, už tolik známí nejsme. 

Kombinace touhy a přirozených 

schopností je však téměř 

nezastavitelnou silou – vezměte si 

například Marka Zuckerberga. 

 

Přizpůsobte se změnám 

Zuckerberg byl v druhém ročníku na 

univerzitě, když  vytvořil svůj první 

software k tomu, co se tehdy jmenovalo 

‚Facemash’. I když je Facebook jen 

jednou částí světa, pro který se vžilo 

označení sociální sítě, není asi pochyb o 

tom, že ti, kdo porozuměli dopadům a 

vlivu Facebooku a přizpůsobili se 

změnám, z toho profitují.  

Nastal čas začít aktivně komunikovat s 

vaším publikem.  

Ať už je důvodem nedostatek prostředků 

na reklamu, potřeba tam prostě „být“, 

nebo prosté  pochopení faktu, že „dobrý 

rybář chodí tam, kde jsou ryby“, to vše 

platí pro individuální rozhodování. Je 

však zřejmé, že tenhle trend hned tak 

nezmizí. 

Část 3 - Oddíl 2 – Proč jsou sociální média důležitá? 

 

Sociální média vám mohou 

pomoci vybudovat si u ostatních 

důvěryhodnost, pokud se budete 

konzistentně prezentovat napříč 

jednotlivými komunikačními 

kanály. Téma: Rozvíjejte svůj podnik do budoucna 

 Sociální média jsou 

dnes pro podniky 

nezbytnou platformou 

Klíčové slovo:  

Digitální komunikace 
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Sociální sítě nemusí být pro každého 

Pomlouvači se rádi otírají o sociální sítě s 

tím, že podle nich je to přechodný trend, 

který jednoho dne vyšumí.  

 

Proč bychom si prostě nemohli vystačit s 

tradičním marketingem? 

Tak, jako u každé jiné firmy, i v sociálních 

podnicích je třeba se pohybovat v 

mantinelech rozpočtu, který pro ty, co dělají 

marketing, bohužel nikdy není dost velký! 

Ale nejspíš se shodneme na tom, že 

reklama, direct mailing a produkce tištených 

propagačních materiálů není levná 

záležitost. V sociálním podnikání jsme 

odkázáni na skromné zdroje, a proto se 

spoléháme na tzv. word of mouth, tedy na to, 

že si o nás lidé řeknou mezi sebou. To je 

sice cenný způsob, jak vejít ve známost, ale 

nějakou dobu to trvá. A teď si vezměte, že 

na osobní účet se 150 obchodními kontakty 

na síti LinkedIn se může podívat více než 7 

milionů profesionálů, nebo že jeden tweet 

má  510 sledujících…už vás to začíná 

zajímat? 

 

Budou mít sociální sítě v případě mého 

sociálního podniku efekt? 

Je téměř nemožné říci, co způsobuje, že se 

nějaký tweet začne šířit tzv. virálně, ale je 

jasné, že bychom měli podporovat nikoli 

lajkování, ale sdílení obsahu. Sociální 

podniky mohou uspořádat Den otevřených 

dveří, nebo se pomocí kampaně snažit 

získat více sledujících, ale chce to něco 

zvláštního, co zaujme a podnítí 

představivost, abyste se dostali ‚na jejich 

radar‘. Koordinované zprávy na Facebooku a 

Twitteru jsou známé jako „thunderclap” 

(doslova: úder hromu, přeneseně: ohromující 

novinka) a uživatelé se často chlubí fotkami, 

na kterých pózují se slavným gestem 

Stephena Suttona*  se zdviženými palci 

(thumbs up). Obrázek získá větší počet re-

tweetů a když jsou mezi nimi i lidé, které 

známe, proces pokračuje, až se z toho 

najednou stane nekontrolovaná tsunami, 

která žene všechno před sebou. 

 

Během 24 hodin od začátku ‚vigilie‘ za 

Stephena byly odeslány desítky tisíc tweetů 

obsahujících  hashtag „Here is my 

#ThumbsUpForStephen at 11a.m RIP” (moje 

palce nahoru pro Stephena v 11:00, 

odpočívej v pokoji). Ano, Stephen podnítil 

naši představivost, protože to byl výjimečný 

člověk a skutečná osobnost, ale je na nás 

všech, abychom si našli svůj vlastní silný 

impuls, který bude tím pravým pro náš 

sociální podnik. 

Část 3 - Oddíl 2 - Význam sociálních sítí pro sociální podniky 

 

Téma: Buďte konkurenceschopní, svou strategii přizpůsobujte dle potřeby! 

Jaké sociální sítě/ 

platformy máte                   

k dispozici? 
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Pokud považujete spolupráci online formou za nutné zlo – např. protože to je 

jediný způsob, jak pracovat s roztroušeným týmem lidí z celého světa – pak 

neděláte dobře. Online spolupráce není pouhá náhražka práce, při níž jste ve 

fyzickém kontaktu s ostatními, je to doplňková forma spolupráce, která má své 

výhody. 

Když dáte členy svého týmu dohromady pomocí nástrojů online komunikace, 

jako je Yammer nebo Slack, můžete tím zmírnit rušivý dopad, který s sebou 

nese práce z domova místo z kanceláře. Týmové nástroje projektového 

managementu, jako je Basecamp, vám zase pomohou s koordinací týmů, které 

jsou rozptýlené ne po celé budově, ale po celém světě. A sdílení vědomostí s 

wikis nebo Evernote, nebo spoluautorství prostřednictvím Google Drive přijde 

vhod, když se nemůžete jednoduše zvednout a předat si nějaké lejstro s 

kolegou na chodbě. 

Ale pokud všechno, co očekáváte od online spolupráce, je možnost pracovat 

face-to-face, budete zklamáni. Konec konců všichni víme, že společná práce v 

určité lokalitě má své jedinečné výhody (kreativní síla spontánních interakcí), 

stejně jako možnost být s někým při rozhovoru ve fyzickém kontaktu (a vnímat i 

neverbální stránku komunikace). A ani ty nejlepší prostory pro telekonference 

nebo vlastní sociální sítě firem nenahradí to, co ztrácíme, když najednou 

nemůžeme pracovat jeden vedle druhého a skutečně tváří v tvář. 

V mnoha případech je však online spolupráce lepší volbou, než osobní fyzický 

kontakt. Výhody této formy komunikace si uvědomíte, když se zaměříte na to, 

čeho lze nejlépe či jedině dosáhnout právě online formou – budete tak moci 

identifikovat, pro jaký typ projektů, úkolů a týmů je online spolupráce přínosná. 

Jako většina fenoménů digitálního světa, je online spolupráce vhodná v 

případě, že je třeba řešit velmi specifický problém: s časem, vzdálenostmi, 

komunikací. Vyřešením problémů s časem získáte výhodu nepřetržitého (24/7) 

produkčního cyklu. Vyřešením problémů se vzdálenostmi dáte dohromady 

nové, různorodé týmy. A vyřešení komunikační problémů vám umožní takovou 

formu spolupráce, při které využijete širšího spektra dovedností a schopností. 

Když pomocí online spolupráce podpoříte plnění úkolů a projektů, které těží 

právě z těchto jedinečných výhod, nebudete ji už vnímat jen jako provizorium 

umožňující spolupráci geograficky roztroušených týmů, jako něco, co skutečně 

vede k pokroku v práci a k rozvoji vaší organizace. 
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Spolupracujte a učte se digitálně:  

je to vůbec možné? 

Přečtěte si: 

62 nástrojů pro online spolupráci,  

které pomohou  zvýšit produktivitu 

vašeho týmu  

 

Podívejte se: 

Na rozdíl od online meetingů jsou  

diskusní fóra, např.  Moodle, 

komunikačním nástrojem umožňujícím 

účastníkům odesílat své zprávy  

a odpovídat na zprávy druhých 

asynchronně (tj. ne ve stejnou dobu). 

Přečtěte si: 

Velké firmy používají ke zlepšení spolupráce 

a k budování sociálních kontaktů (networking) 

podnikový sociální software. Tvoří jej  jejich 

vlastní sociální sítě (intranet) a ostatní 

software zaměřený na sociální networking a 

jeho cílem je maximalizovat produktivitu, 
komunikaci a time management ve firmě. 

Přečtěte si: 
Na sociálních sítích záleží 

Budování firmy budoucnosti   

Podívejte se: 

Projekty a úkoly můžete řídit efektivněji 

pomocí tzv. agilního projektového 

managementu. Nástroj Hubstaff Tasks vám 

umožňuje rozdělit projekty na dílčí úkoly, 

přidělovat k nim členy týmu, přidávat 

komentáře, termíny, značky apod. 

V této části vám doporučujeme výběr krátkých videí, filmů, písní apod., které se 

nám líbily. Odkazy jsou na zdroje v anglickém jazyce. 

Stejná otázka: 

Různé odpovědi: 
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https://www.appvizer.com/magazine/collaboration/social-networking/social-enterprise-platform
https://www.firmofthefuture.com/content/building-a-firm-of-the-future-does-social-media-matter/
https://youtu.be/suvJNAVpt-0


Čím dál tím více zaměstnanců tlačí na 

vedení svých firem, aby se zabývalo 

důležitými sociálními otázkami. 

 

Jestliže chcete jako zaměstnanec 

dosáhnout sociálních změn 

prostřednictvím vaší organizace, jaký 

postup je nejlepší? Obecně vžitý názor 

je, že na to vytvoříte tzv. business case 

(zdůvodnění obchodního záměru). 

Přesvědčíte vedení, že když se začne 

danou věcí zabývat, odrazí se to na 

tržbách. Business case se dělá ve 

jménu celé řady sociálních témat, jako je 

podpora diverzity a udržitelnosti, 

společenská odpovědnost firem, firemní 

dobročinnost, firemní dobrovolnictví, boj 

s chudobou                a férové zacházení 

se zaměstnanci. 

Přesto někteří zpochybňují nutnost 

vypracovávat business case pro 

všechny tyto případy. Copak není dost 

firemních lídrů, pro které je zlepšení 

kvality života společnosti dostačujícím 

cílem?                     

Z průzkumů také vyplývá, že business 

case může u manažerů evokovat 

„ekonomické schéma“ uvažování, a ti se 

pak rozhodují výhradně z ekonomického 

hlediska, což může vést k méně 

soucitnému jednání. 

Provedli jsme tedy vědeckou studii, 

abychom zjistili, co je pro management 

přesvědčivější v případě sociálních 

otázek, zda  business case nebo 

morální (etické)  zdůvodnění. Sociální 

změna se často odehrává zespodu. 

Zaměstnanci se mohou cítit bezmocní, 

protože si myslí, že pokyny se udílí 

seshora, z průzkumu však vyplynulo, že 

zaměstnanci mají větší sílu iniciovat 

změny, než si často myslí. Nemusí na to 

jít každý sám, užitečnou taktikou je 

vytvořit koalici s ostatními, a mít tak 

větší vliv u vedení. Pokud na etický 

dopad určitého problému upozorní různí 

zaměstnanci a navíc se přitom odkážou 

na klíčové hodnoty své firmy, bude pro 

management těžší jejich názor smést se 

stolu jako naivní a pro byznys 

nepodstatný. 

 

Část 3 - Oddíl 3 – Zaměření na klíčové osoby v sociálních otázkách 

 

    Téma: Existuje lepší způsob, jak mohou podniky řešit velké sociální problémy! 

Přimějte firmy, aby se začaly 

zabývat sociálními problémy                

a kladly důraz také na morálku, 

nejen na byznys 
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Co je na sociálním problému vlastně 

‚sociálního‘? 
 

Na sklonku 20. století by typický seznam 

sociálních problémů Velké Británie 

obsahoval chudobu, bezdomovectví, 

zneužívání dětí, vzpouru mladistvých proti 

společnosti, včetně chození za školu a 

problémů s disciplínou, zacházení se 

zranitelnými jedinci v zařízeních sociální 

péče, vandalismus,  agresivitu za volantem, 

výchovu dětí jen jedním z rodičů a míru 

rozvodovosti. Tento krátký seznam jsme 

sestavili na základě novinových článků a 

zpráv z rádia a televize v měsíci, ve kterém 

jsme připravovali tento kurz. V době, kdy 

tento kurz absolvujete, mohou některé z 

uvedených problémů přetrvávat, některé už 

mohou být minulostí a vaši pozornost mohou 

poutat některé nové problémy. Není zřejmé, 

co mají společného, kromě toho, že jsou 

předmětem současného zájmu. A právě 

tento fakt – upoutání zájmu veřejnosti a 

vyvolávání obav a neklidu – je asi tím 

nejlepším odrazovým můstkem pro debatu, 

protože z toho vyplývá, že odpověď na 

otázku, co je na sociálních problémech 

‚sociálního‘, by mohla znít například tak, že  

tyto problémy dokážou upoutat pozornost 

určitého společenství lidí v určité době. 

 

Zde je důležité zdůraznit slovo ‚určitý‘, 

protože v každé společnosti se mohou řešit 

jiné problémy: to, co hýbe veřejností v 

Německu, USA nebo Číně,  bude 

pravděpodobně odlišné alespoň v určitém 

ohledu od toho, co je současným sociálním 

problémem ve Velké Británii. Také je 

pravda, že pokud bychom se vrátili v čase, 

byly by viditelné pouze některé z výše 

uvedeného seznamu sociálních problémů  

Na konci 19. století se například diskutovalo 

o chudobě, špatném zacházení s dětmi a 

rozvodech, ale ostatní problémy ze seznamu 

tolik pozornosti nevyvolávaly. Tyto rozdíly 

mohou mít dva důvody. Jedním z nich je, že 

sociální problémy se časem mění: jestliže na 

konci 19. století neexistovali bezdomovci, 

pak nelze předpokládat, že se o 

bezdomovectví diskutovalo jako o jednom ze 

sociálních problémů. Druhý důvod je, že se 

mění naše vnímání toho, co je a není 

sociální problém. Takže na konci 19.století 

mohli ve skutečnosti existovat lidé bez 

domova, ale jejich situace nebyla vnímána 

jako sociální problém – bezdomovectví se 

bralo jako součást života, respektive jako 

důsledek osobní smůly a neštěstí, přičemž 

ani jedno nebylo považováno za sociální 

problém. 

 

Část 3 - Oddíl 3 - Sociální problémy: Kdo je způsobuje? 

  Téma: Čí problém to je? 

Asociální chování,  

bezdomovectví, drogy a duševní 

choroby: to všechno jsou 

problémy dnešní společnosti. Ale 

co dělá problém sociálním 

problémem? 
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3 nejefektivnější strategie pro činnost 

sociálního podniku na sociálních sítích  

  

Níže uvedené strategie můžete začít 

okamžitě využívat. Neváhejte a chopte se 

jich! 

 

1. Vytvořte si atraktivní profil, jehož 

součástí bude vaše značka.  

Už samotné zakládání podnikového účtu 

na sociálních sítích může být zábava, ale 

při tom všem nadšení byste neměli 

zapomínat na to základní. Samotný profil 

je jedním z nejdůležitějších aspektů vaší 

prezentace na sociálních sítích, přesto se 

správná konfigurace této zásadní stránky 

často odsouvá stranou jako zbytečná 

otrava, protože ji stejně nikdo moc 

studovat nebude. Twitter je přece o čtení 

tweetů a Facebook zase o pročítání 

příspěvků a aktualizovaných statusů, ne? 

No, skoro….byli byste překvapení, kolik 

lidí navštíví váš twitterový nebo 

facebookový profil. V posledních 28 

dnech měl například profil 

Inspire2Enterpise na Twitter stovky 

shlédnutí, a to neznamená nic jiného, než 

že si o vás lidé aktivně vyhledávají 

informace. Pokud by na ně v úvodu 

vykoukla nějaká fádní fotka nebo obrázek, 

nebo ještě hůř, standardní twitterové 

‚vajíčko‘ které se automaticky přiřazuje  k 

nově vytvořeným účtům, došli by k 

závěru, že se organizace, která stojí za 

přečtenými tweety, asi nijak zvlášť 

nestará o sebeprezentaci na internetu. 

Věnujte tedy dostatek času profilovým 

stránkám vašich účtů na sociálních sítích. 

Umístěte na ně své logo a vhodnou 

fotografii či obrázek, který zaujme (ujistěte 

se ale, že odpovídá standardům pro 

obrazovou část příslušných stránek, aby 

nedošlo k deformaci, rozmazání apod.). 

Ještě lepší je na to použít vhodný nástroj, 

např. Canva, pomocí něhož vytvoříte 

jedinečné obrázky, které na uživatele 

přímo ‚vyskočí‘ ze stránky. Také 

nezapomeňte uvést své webové stránky, 

adresu a pokud vám k tomu sociální síť 

poskytuje dost místa, i popis (příběh) 

vašeho podniku – slibujeme vám, že to 

nebude promarněný čas. 

 

Část 3 - Oddíl 4 – Média v sociálním podnikání  

 

   Téma: Udělejme to správně! 

Základní stavební prvky 

marketingu na sociálních sítích 

lze vydestilovat do  

tří strategických tipů 
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2. Udělejte si denní plán vkládání 

příspěvků  

a dodržujte ho 

Účelem tohoto návodu není rozebírat, 

jaký typ obsahu byste měli sdílet na 

sociálních sítích (o tom někdy jindy). 

Dejme tomu, že už máte relativně jasnou 

představu o tom, jaké příspěvky 

(aktualizace, sdílený obsah) budou mít u 

vaší cílové skupiny pozitivní ohlas. Pro to, 

aby se příslušné informace skutečně 

objevily na sociálních sítích, je třeba si 

sestavit denní plán vkládání příspěvků. I 

když to možná zní jen jako další úkol, na 

který máte zoufale málo času, budete 

překvapení, jak rychle si na tento 

každodenní marketing na sociálních sítích 

zvyknete a jak se na to začnete těšit. 

 

Každodenní vkládání příspěvků místo 

jednorázové aktivity jednou týdně nebo 

dokonce měsíčně vám dává výhodu sdílet 

skutečně aktuální a relevantní   

informace, a těžit tak ze současného dění.  

Položte si otázku, čím každý den trávíte 

čas první půlhodinu v práci. 

Pravděpodobně si půjdete  udělat kafe, 

budete číst emaily, sem tam se  

zapovídáte s kolegy u stojanu s pitnou 

vodou apod. Zkuste něco z toho nahradit 

tím, že budete aktualizovat informace 

sdílené na sociálních sítích, a snažte se 

to dělat pravidelně – brzy se z toho stane 

zvyk. 

 

3. Vtáhněte do toho ostatní! 

Sociální sítě nejsou nějakým digitálním 

‚megafonem‘ – jsou to platformy, na 

kterých se odehrávají masové diskuse, a 

vy jménem svého sociálního podniku 

můžete iniciovat debatu nebo se zapojit 

do té, která už probíhá. Vždycky to je 

oboustranný proces, proto je důležité 

věnovat konverzaci s vaším publikem 

stejný čas, jaký věnujete prezentaci 

vašich vlastních názorů. Jak bude váš 

sociální vliv postupně narůst, budete 

dostávat více lajků, retweetů a komentářů, 

a jak začnou přicházet, budete se jim 

muset věnovat: musíte poděkovat, přidat 

svůj komentář, případně klást své vlastní 

otázky. 

Část 3 - Oddíl 4 – Pro dosažení digitální publicity je třeba mít dobrý management  

 

Téma: Jak zlepšit řízení digitálního marketingu pomocí hlavní stránky 

Sociální podniky jsou velmi 

vhodným typem podniku  

k propagaci, sdílení a diskusím 

na sociálních sítích jako Twitter, 

Facebook nebo Instagram 
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Strategie digitálního marketingu:  

Jak sestavit plán 

Integrovaná digitální strategie bude základem vašich klíčových marketingových  aktivit na 

internetu, které doporučujeme v našem plánovacím programu Smart Insights RACE.                            

Je v něm obsaženo 25 základních marketingových aktivit, které lze použít napříč různými 

komunikačními kanály a zahrnují veškeré aspekty ‚životního cyklu zákazníka‘, rozděleného do 

následujících oblastí: 

• Plánování – Vyhodnoťte efektivitu svého stávajícího digitálního marketingu na základě 

dostupných dat, přizpůsobte analytiku svým potřebám, nastavte si klíčové ukazatele výkonu                            

a SMART cíle a vytvořte strategii prioritizovaných zlepšení ve způsobu využití  médií, 

technologií a dat v oblasti digitálního marketingu ke zvýšení počtu vašich  potenciálních 

zákazníků a růstu tržeb. 

• Oslovení publika – Dejte o svém  podniku vědět ostatním pomocí 6 klíčových metod online 

marketingu. Výsledkem bude vyšší návštěvnost vašich stránek. 

• Akce – Podporujte interakce na vašich webových stránkách nebo na sociálních sítích,                            

a získejte tak nové potenciální zákazníka do budoucna. 

• Konverze – Pomocí retargetingu (zobrazování reklamy konkrétním uživatelům na základě 

jejich aktivit na internetu), nurturingu (rozvoj vztahů s potenciálními zákazníky) a optimalizace 

konverzního poměru (udává, kolik lidí z celkového počtu návštěvníků stránek provedlo 

požadovanou akci) neustále přesvědčujte svou cílovou skupinu k nákupům přes internet i po 

telefonu nebo fyzicky, pokud i tyto kanály jsou pro vás důležité. 

• Zapojení – Zlepšete personalizovanou komunikaci pomocí marketingu na webu, 

prostřednictvím emailu a sociálních sítí, abyste podpořili růst tržeb od stávajících zákazníků. 

Na této stránce uvádíme souhrn našich nejdůležitějších doporučení pro vaši vlastní digitální 

strategii. Zaregistrujte se a získejte přístup našim zdrojovým materiálům, z nichž se dozvíte, 

jak sestavit plán pro digitální marketing. 

 

Top 5 doporučených zdrojů 

1. Ke stažení zdarma - Digital marketing strategy template – šablona pro strategii digitálního 

marketingu vycházející z naší plánovací šablony ‚RACE‘. Rychlý způsob, jak vytvořit vlastní 

plán pro digitální marketing. 

2. Volně přístupný report z průzkumu na téma řízení digitálního marketingu - Managing Digital 

marketing research report 

3. Článek obsahující statistické údaje o digitálním marketingu v roce 2020  - Digital Marketing 

statistics 2020  (patří podle nás k top 10 neplaceným zdrojům) 

4. Placený report - Digital marketing healthcheck – rychlý audit vašeho digitálního marketingu 

5. Placený report - Digital strategy guide - 7 kroků vedoucích k úspěšné digitální strategii  
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Jak připravit a naplánovat změny? 

Přečtěte si: 

Game of Phones (slovní hříčka v češtině 

přibližně znějící jako ‚hra o founy‘):  

transformace podpory zákazníků                         

v kamenných prodejnách na digitální 

servis  

 

Podívejte se: 

V dnešním světě vstupují 

podnikatelé do zcela nového 

manažerského paradigmatu: 

takového, ve kterém se podnik už 

nepovažuje ani tak za obchodní 

firmu, jako za instituci, integrovanou 

v sociálním předivu              celé 

společnosti.  

Přečtěte si: 

Lidé, kteří usilují o změnu a stojí v čele 

technologického pokroku, dokážou maximálně 

využívat těch nejlepších nástrojů ve svém 
podnikání a dosahují fenomenálních výsledků. 

Přečtěte si: 
Sociální podniky v digitální věku 

Podívejte se: 

Ve všech klíčových oblastech 

managementu  

se budete opírat o své dovednosti a 

schopnosti 

a zdokonalíte si kritickou i aplikovanou 

analýzu, která vám umožní pochopit, jak 

integrovat digitální technologie, jako 

business analytics, sociální sítě a aplikace 

zaměřené na firemní procesy,  do své 

podnikové strategie a činnosti.  

V této části vám doporučujeme výběr krátkých videí, filmů, písní apod., které se 

nám líbily. Odkazy jsou na zdroje v anglickém jazyce. 

Stejná otázka: 

Různé odpovědi: 
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https://virtual.digileaders.com/talks/game-of-phones-transforming-face-to-face-support-into-a-digital-service/
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https://www.socialenterprisemark.org.uk/how-to-save-time-and-money-using-digital-technology-for-your-social-enterprise/
https://faithbeliefforum.org/social-enterprises-in-the-digital-age/
https://youtu.be/jMP1ljoQKEg


Pojďme se na úvod vypořádat s jednou 

špatnou zprávou: v dnešním vysoce 

digitalizovaném světě asi žádný podnik 

nepřežije bez výrazné prezentace na 

sociálních sítích – sociální podniky v tom 

nejsou žádnou výjimkou.   

A teď jedna skvělá zpráva: sociální podniky 

mají jedinečnou možnost využívat moc 

sociálních sítí vzhledem k tomu, že stále více 

spotřebitelů chce dnes svými nákupy 

dosáhnout změn ve společnosti. Pro mnohé 

sociální podnikatele asi bude překvapením, 

kolik nadšení mezi veřejností může vyvolat 

nějaké téma vnímané jako zásadní a jak se 

lidé dokážou za danou myšlenku postavit, 

sdílet ji a prosazovat ji  prostřednictvím 

populárních sociálních sítí. 

Mnozí sociální podnikatelé se vlastně bojí 

začít využívat moc sociálních sítí. Ale když 

se k tomu odhodlají, většinou s úlevou zjistí, 

že vůbec není třeba být technickým 

expertem, abyste si se dokázali velmi 

úspěšně prezentovat na sociálních sítích. 

S ohledem na tato zjištění jsme pro vás 

připravili několik praktických rad, jak ve svém 

sociálním podnikání maximálně využít 

úžasný marketingový potenciál, který skýtají  

sociální sítě.  

1. Vytvořte atraktivní image své značky 

V případě sociálních sítí je zásadní rychle 

upoutat pozornost – je smutnou pravdou, že 

uživatelé se na váš účet pravděpodobně 

podruhé nepodívají, pokud na něm nenajdou  

vizuálně atraktivní prezentaci vaší značky. 

 

2. Pravidelně vkládejte příspěvky 

Aby byl váš profil na sociálních sítích stále 

aktuální, je naprosto nezbytné na síť 

pravidelně vkládat příspěvky. Nejlepší 

způsob, jak se vyvarovat zpoždění v těchto 

aktualizacích, je udělat si konkrétní 

harmonogram vkládání příspěvků a 

dodržovat jej. 

 

3. Vaše příspěvky by měly zahrnovat i 

videa 

Lidé na sociálních sítích milují atraktivně 

naservírovaný ‚výcuc‘ informací, a proto je 

sdílení videoobsahu jedním z nejchytřejších 

způsobů, jak upoutat pozornost. A nejen to, 

videa lze snadno sdílet a šířit dál, což 

znamená, že vaše téma můžete touto cestou 

snadno zviditelnit. 

 

4. Mějte přehled o nejnovějších trendech  

Zdá se, že udržet si krok se současnými 

trendy, stojí hodně sil, ale ve skutečnosti to 

zas tak těžké není, když víte, kam se obrátit. 

Část 3 - Oddíl 5 – Význam sociálních médií pro sociální podniky 

 

   Téma: Praktické rozhodování, jakou barvu použít pro váš marketing a branding 

Dělejte reklamu svému 

sociálnímu podniku  

na sociálních sítích 
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Zdroje financování sociálních podniků 

 

Sociální podniky se svou strukturou odlišují od 

tradičních firem a charitativních organizací. 

Zdrojem financování jsou pro ně granty, 

investice, nebo kombinace obojího. Poslední 

dobou se začaly rozvíjet i mnohé nové, hybridní 

formy financování organizací aktivních v 

sociálním sektoru, přičemž motivací u tohoto 

druhu financování je  dosažení jak zisku, tak 

sociálních dopadů. 

 

Instituce poskytující finance 

Granty jsou nabízeny charitativními, 

dobročinnými a státními institucemi a 

organizacemi, které neočekávají finanční 

návratnost, protože investují do sociálních 

výsledků, kterých daný sociální podnik slibuje 

dosáhnout. Velké soukromé nadace, jako 

například Nadace Michaela a Susan Dell, 

nabízejí granty organizacím působícím v oblasti, 

na kterou se zaměřují. Některé organizace, které 

se orientují vysloveně na sociální podniky 

(například UnLtd), rovněž nabízejí drobnější 

granty organizacím, které začínají podnikat nebo 

se snaží expandovat. U některých modelů 

sociálního podnikání lze dosáhnout takového 

zisku, že se stanou zajímavým cílem pro tradiční 

kapitálové a úvěrové investory.  

 

Zdroje investičního financování: 

Tzv. andělé: bohatí jedinci, kteří se zajímají o 

to, do čeho by mohli investovat.  

Seed funding neboli něco do začátku: firmy 

investují drobnější částky v rané fázi podniku 

(startup) 

Rizikový investiční kapitál (spekulativní 

investice): firmy seženou a následně investují 

velké sumy peněz do začínajícího podniku. 

Posledním trendem ve financování jsou tzv. 

investice do změn (impact investing). Definice z 

Global Impact Investing Network zní: „investice 

do firem, organizací a fondů, realizované s 

úmyslem dosáhnout sociálních a 

environmentálních změn, spolu s finanční 

návratností. Tato nová forma financování, kterou 

iniciovalo zjištění, když vyrábíte produkt nebo 

poskytujete službu se sociální hodnotou — 

například vakcínu proti infekční nemoci — 

můžete investorům vydělávat peníze. Příkladem 

investiční skupiny zaměřující se na tento typ 

investic je Root Capital. 

 

Další nový finanční instrument známý jako 

sociální dluhopisy (social impact bonds) nabízí 

soukromým investorům možnost financovat 

projekty státu a inkasovat za to peníze v případě, 

že projekt uspěje a bude dosaženo 

požadovaných sociálních výsledků.  

Představte si například, že stát chce v určitém 

regionu omezit počet lidí bez domova. Mohl by 

nabídnout tzv. sociální dluhopisy soukromým 

investorům, kteří by využili své klíčové kapacity a 

stanovili pravděpodobnost úspěšnosti určité 

intervence, například vytvoření bytové družstva. 

Pokud by se tak skutečně omezilo 

bezdomovectví, investor by obdržel od státu 

finanční odměnu. Z tohoto modelu stát profituje, 

protože ušetří na nákladech spojených s 

eventuálně nepříznivými sociálními výsledky, a 

organizace, které dané kroky realizují 

(potenciálně včetně sociálních podniků), zas 

obdrží prostředky, které na to potřebují. 

 

Část 3 - Oddíl 5 - Koncepce financování partnerství   

 

 Téma: Podniky by měly podporovat vzájemnou spolupráci svých týmů! 

Virtuální spolupráce 

nebo spolupráce ve 

fyzickém kontaktu?  
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Než začnete shánět finance 

Než začnete shánět finance, musíte mít podnikatelský plán. Musí v něm být vysvětlen 

účel vašeho podnikání a vaše strategie, jak uspět, a také z něj musí být jasné, kolik peněz 

budete potřebovat a na co je vynaložíte. 

Vedle toho si musíte ujasnit rozložení financování v čase, například jestli budete 

potřebovat všechny peníze hned (například abyste vybudovali provozovnu), nebo je 

můžete dostávat na etapy, resp. na splátky („tranše“). Identifikovali jsme celkem 41 zdrojů 

financování vašeho podniku, z nichž  uvádíme: 

 

5 nejběžnějších zdrojů financí  

 

1. Financování z osobních úspor – nejběžnější typ financování podniku. Zde jsou 

podstatné dvě věci: 1) jak velké jsou vaše osobní úspory a 2) kolik ze svých úspor jste 

ochotní takto riskovat.  

2. Financování z úvěru – úvěrové financování je jen lépe znějící výraz pro půjčku. 

Půjčující (obvykle banka) vám poskytne prostředky, které musíte časem splatit včetně 

úroků. Subjekt, který vám má půjčit, musíte přesvědčit, že pravděpodobnost splacení 

půjčky je ve vašem případě vysoká, a musíte splnit jeho další případné požadavky 

(např. v určitých případech banka požaduje záruku).  

3. Přátelé a rodina – Významným zdroje financí pro podnikatele jsou jejich přátelé a 

rodinní příslušníci, kteří mohou poskytnout finance ve formě dluhu (který musíte 

splatit), vlastního kapitálu  (tj. získají za to (akciový) podíl ve vaší firmě), nebo může jít 

o nějakou hybridní formu  (např. jsou jim vyplácena procenta z tržeb).  

4. Investoři (tzv. andělé) – Andělé jsou jednotlivé osoby podobně jako přátelé nebo 

členové  rodiny, jen v tomto případě je neznáte (zatím). V současné době existuje cca 

250.000 soukromých investorů-andělů, kteří každoročně financují více než 30.000 

menších podniků. Jedná se o majitele firem, výkonné ředitele a jiné úspěšné jedince, 

kteří mají prostředky                          a schopnost financovat projekty apod., které jsou 

jim představeny a které je zaujmou. 

5. Spekulativní investoři (venture capitalists) – tento typ financování je vhodný pro ty 

podniky, které už mají za sebou start-upové období, a dále podniky, které potřebují 

vyšší kapitálové částky na expanzi a zvýšení svého tržního podílu. Spekulativní 

investoři jsou obvykle více v kontaktu s vedením podniku a hrají významnou roli při 

definování tzv. milníků a nastavování cílů a také radí, jak dosáhnout větších úspěchů. 

Investují do takových podniků a firem, které podle nich mohou v budoucnu vstoupit na 

burzu nebo se mohou prodat se značným ziskem. 

 

Vliv na tržby 

 Až budete hledat ten nejlepší způsob financování pro váš podnik, zjistíte, že některé 

možnosti financování jsou dost složité a jiné jsou zase omezeny na velmi malé částky. 

Pokud si vyberete zdroj financování špatně, může to mít nepříznivé následky, například 

spory mezi půjčujícím a majitelem podniku, změnu v ovládání podniku, plýtvání 

prostředky a další negativa. Proto byste si měli u jednotlivých možností financování 

prostudovat pro a proti a vybrat si pro vás ideální možnost, takovou, která vám pomůže 

dosáhnout podnikatelských cílů, které jste si stanovili. S tím správným zdrojem (zdroji) 

financí se vašemu podnikání meze nekladou. 
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Jak můžete financovat  

svůj sociální podnik? 

Přečtěte si: 
Z různých důvodů je 

třeba zajistit si finance 

třetích osob, například, 

když: 

začínáte 

nakupujete vybavení  

rozjíždíte nový projekt  

expandujete  

 

Podívejte se: 

21. září 2016 se v Bernu konalo 

fórum organizované  spořitelnou 

SDC (SDC Savings & Credit 

Forum) na téma dostupnosti 

smíšených investic pro sociální 

podniky. 

Přečtěte si: 

Stránky Community-Wealth.org jsou prvním 

místem, kde najdete ucelený přehled o celém 

spektru aktivit zaměřených na rozvoj 
bohatství komunit. 

Přečtěte si: 
Nadace Skoll každoročně udílí ceny vybraným sociálním 

podnikatelům (Skoll Awards for Social Entrepreneurship). 

Jsou to lidé, jejichž inovace mají už nyní významný, prokázaný 

dopad na některé z nejpalčivějších problémů současné doby. 

Nadace přímo investuje s cílem naplnit slib ještě výraznějších        

a širších dopadů. 

Podívejte se: 

Pro to, aby mohly sociální podniky realizovat 

svůj potenciál stát se vlivnými hráči na poli 

celosvětového rozvoje, musí zvýšit dopad 

svých aktivit. To znamená najít si ve 

správnou dobu ten správný kapitál z těch 

správných zdrojů. 

V této části vám doporučujeme výběr krátkých videí, filmů, písní apod., které se 

nám líbily. Odkazy jsou na zdroje v anglickém jazyce.  

 

Stejná otázka: 

Různé odpovědi: 
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https://www.unltd.org.uk/our-support/learning-area/securing-start-up-funding
https://youtu.be/RrGIVpLL_0o
https://community-wealth.org/content/social-enterprise-ventures
https://skoll.org/about/skoll-awards/
https://youtu.be/TQLLibj-bXs


Praktická cvičení 
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Umět dělat digitální marketing není důležité jen pro ty, kdo v tomto oboru pracují, ale 

také pro podnikatele. Platí to, i když už za sebou máte tu nejranější fázi po založení  

podniku a máte vlastní marketingový tým – ti nejúspěšnější zakladatelé firem mají totiž 

základní znalosti z každé oblasti byznysu, a mohou tak zasvěceně kontrolovat 

kampaně své firmy zaměřené na digitální marketing. Prohlédněte si následujících 5 

nejlepších online kurzů (zdarma), které vám pomohou získat dovednosti pro digitální 

marketing: 
 

1. Google Online Marketing Challenge 

V posledních 8 letech se přes 100.000 lidí z více než 100 zemí zúčastnilo 

internetového kurzu společnosti Google pod názvem Google's Online Marketing 

Challenge. Obsahem jeho modulů je úvod do digitálního marketingu, marketing 

využívající internetové vyhledávače, reklama v těchto vyhledávačích, zobrazovací 

reklama, video marketing, marketing na mobilu, marketing na sociálních sítích a 

marketingové analytické nástroje, a je tak jedním z neucelenějších kurzů pro 

začátečníky. Jeho jedinečnost ale spočívá i v tom, že společnost Google poskytuje na 

tři týdny účastníkům rozpočet AdWords ve výši 250 USD, na vlastní reklamní kampaň 

na internetu jak pro obchodní firmu, tak pro neziskovou organizaci. Nejúspěšnější 

účastníci mohou dokonce vyhrát ceny Googlu. Pokud hledáte bezplatný internetový 

kurz digitálního marketingu s aspektem soutěživosti, vycházející z reálných 

zkušeností, je to ta pravá volba. 
 

2. PPC Unversity od společnosti WordStream - PPC University je zcela bezplatný 

zdroj vzdělávacích materiálů, který vytvořila společnost WordStream s cílem pomáhat 

lidem získat dovednosti pro digitální marketing a PPC marketing (Pay Per Click neboli 

platba za kliknutí). Máme přístupů k tisícům účtů s útratou miliard dolarů za PPC 

reklamu a v průběhu let jsme zjistili, že malé až středně velké podniky mívají zpravidla 

problém řídit své účty tak, aby to pro ně bylo hospodárné a přineslo jim to co nejlepší 

výsledky. Ve třech bezplatných částech nabízíme lekce pro začátečníky i pokročilé, s 

doplňkovými moduly věnovanými sociální reklamě. Také budete mít přístup k celé 

řadě webinářů a oficiálních dokumentů, díky nimž si  ještě prohloubíte znalost 

problematiky digitálního marketingu – a nejlepší na tom je, že vše je uzpůsobeno pro 

čtení na mobilu, takže se můžete učit, kdy se vám to hodí, prostě kdykoli máte chvilku! 
 

3. Social Media Quickstarter  - kurz digitálního marketingu 

Social Media Quickstarter společnosti Constant Contact vyzdvihuje příležitosti, jak 

propojit email a marketing na sociálních sítích, a dosáhnout tak ještě většího efektu 

obou těchto kanálů. Účastníci kurzu v jednotlivých lekcích krok za krokem studují 

taktiku digitálního marketingu na Facebooku, Twitteru, LinkedInu, Pinterestu, 

Instagramu, Google+ a YouTube, při blogování a u online žebříčků a stránek s 

recenzemi. Kurzy jsou strukturovány tak, aby vyhovovaly především začátečníkům na 

poli marketingu – obsahují vysvětlení pojmů (glosáře) a návody, které jsou doplněny 

praktickými příklady reálné aplikace právě probírané lekce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online kurzy digitálního marketingu 

(zdarma, klikněte na odkaz) 
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https://www.inc.com/larry-kim/5-entrepreneurs-who-ignored-their-advisors-and-became-wildly-rich.html
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https://www.google.com/onlinechallenge/
https://www.google.com/onlinechallenge/
https://www.google.com/onlinechallenge/
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https://www.google.com/onlinechallenge/
https://www.google.com/onlinechallenge/
https://www.google.com/onlinechallenge/
https://www.inc.com/larry-kim/9-important-reasons-you-need-to-use-facebook-ads-right-now-first-90-days.html
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http://www.wordstream.com/learn
http://www.wordstream.com/learn
http://www.wordstream.com/learn
http://www.wordstream.com/learn
http://blogs.constantcontact.com/social-media-quickstarter/
http://blogs.constantcontact.com/social-media-quickstarter/
http://blogs.constantcontact.com/social-media-quickstarter/
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https://www.inc.com/larry-kim/3-times-when-inbound-marketing-really-sucks.html
https://www.inc.com/larry-kim/3-times-when-inbound-marketing-really-sucks.html
https://www.inc.com/larry-kim/3-times-when-inbound-marketing-really-sucks.html
https://www.inc.com/larry-kim/3-times-when-inbound-marketing-really-sucks.html
https://www.inc.com/larry-kim/3-times-when-inbound-marketing-really-sucks.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociální sítě a marketing:  

Vyzkoušejte ještě dnes kurzy zdarma  

a získejte nové dovednosti! 
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Když jsme se začali věnovat digitálnímu marketingu, 

překvapilo nás, jak závratné množství kurzů věnovaných 

sociálním sítím a online marketingu lze najít na internetu. 

Přečetli jsme stovky článků a přihlásili se do tolika 

marketingových kurzů, kolik jsme byli schopni zvládnout. I v 

dnešní době se každý měsíc na internetu zveřejňují miliony 

zdrojů. 

Je toho tolik, že si říkáte, kde najít ty nejlepší                                   

a nejužitečnější marketingové informace? 

Měli jsme možnost prozkoumat a vyzkoušet si obrovské 

množství zdrojů a s potěšením oznamujeme, že  se nám 

podařilo vybrat pro vás 37 bezplatných kurzů na téma 

marketingu a sociálních sítí, do kterých se můžete přihlásit a 

zdokonalit se v celé šíři dovedností. 

 

Ponořte se do nich! 
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https://buffer.com/library/marketing-courses/
https://buffer.com/library/marketing-courses/
https://buffer.com/library/marketing-courses/
https://buffer.com/library/marketing-courses/
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Vyzkoušejte online školení 
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Digitální dovednosti: Sociální sítě 

(Klikněte na níže uvedené odkazy.) 

Naučte se, jak využívat sociální sítě ve vašem podnikání,                       

od vytvoření prezentace své firmy na sociálních sítích až po 

měření úspěšnosti. 

Naučte se, jak efektivně pracovat se sociálními sítěmi k posílení 

vašeho podnikání. 

Potřebujete vůbec sociální sítě? Zjistěte, pro jsou dnes sociální 

sítě v podnikání důležité a jak je může začít využívat k zavedení 

a posilování vaší značky. 

 

Naučíte se základní postup propagace vaší značky na sociálních 

sítích, včetně nastavení cílů pro vaše kampaně, identifikace vaší 

cílové skupiny a nejvhodnějších kanálů, zpracování atraktivních 

informací (tzv. obsahu) a řízení svých aktivit a prezentace na 

sítích. Také se seznámíte s různými kanály v oblasti sociálních 

sítí a tipy, jak je co nejlépe využívat a měřit úspěšnost vašeho 

působení na síti, abyste mohli své kampaně dál zlepšovat. 

 

1. týden 

Jakými tématy se budete zabývat? 

 

2. týden 

Co jsou sociální sítě?  

Cílové skupiny 

Kanály sociálních sítí 

Řízení vašich aktivit a prezentace na sociálních sítích  

Nástroje pro řízení na sociálních sítích  

 

Top tipy pro sociální sítě 

Důležitost měření výsledků 

Naslouchání ostatním na sociálních sítích  
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Vzdělávací videa (….pokračování) 
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Tento kurz vytvořený v rámci 

Hootsuite Academy se zaměřuje na 

základní dovednosti pro marketing na 

sociálních sítích.  

Jedná se o 6hodinový program 

rozdělený   do 6 kapitol.  

PREVIEW 

 
PREVIEW 

 
PREVIEW 

 

Zde se dozvíte, jak ty 

nejsofistikovanější organizace 

používají placenou reklamu na 

sociálních sítích (Facebook, Twitter, 

LinkedIn a Instagram) k dosahování 

svých podnikatelských cílů v 

jednotlivých fázích kontaktu se 

zákazníkem. 

Google Analytics pro začátečníky 

je název kurzu, ve kterém se 

dozvíte, jak si založit účet, 

implementovat sledovací kód 

(tracking code) a nastavit datové 

filtry. 

Naučte se základy práce s Google 

Analytics včetně sběru dat, jejich 

zpracování, konfigurace a 

reportování. 
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https://youtu.be/NU1mptRcELg
https://youtu.be/kKPTZNjaKcY
https://www.youtube.com/watch?v=1Fr9pLFGwig


Naučte se, jak využívat sociální média ve prospěch   

vašeho sociálního podniku 
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Content Marketing – Jak zapůsobit na své zákazníky  

Proberte se svými přáteli, jak byste mohli vystoupit z davu a zazářit na sítích, pomocí 

blogů a newsletterů. 

 

PR – Jak si zajistit reklamu v tisku online i offline 

Dnes je více než kdy jindy důležité získat podporu pro své sociální a etické podnikání. 

Zde se naučíte základy psaní tiskových zpráv a jak jejich prostřednictvím ‚prodat‘ svou 

práci, včetně ‚blbuvzdorného‘ návodu, jak se dát dohromady s těmi správnými lidmi. 

 

Placená digitální reklama a jak ji co nejlépe využít 

Naučíte se, jak efektivně vynakládat finance a orientovat se ve složitých platformách 

sociálních sítí. 

 

Co je content (obsahový) marketing? 

Dozvíte se, jak vybudovat, resp. dotvořit vlastní značku. Projděte si na webu pár 

pracovních listů a návrhů (designů) stránek a ujasněte si, jaké informace chcete 

prostřednictvím svých blogů, newsletterů a příspěvků na sítích propagovat. Prozkoumejte 

různé sociální sítě – Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest, Twitter a Facebook – 'a 

pokuste se je charakterizovat jako osobnost a ujasněte si, která z nich se nejvíc hodí pro 

vás, vaše zákazníky a váš byznys. (HLEDEJTE NA INTERNETU) 

 

Placené digitální reklamy a jak jich co nejlépe využít. Jak pracovat s algoritmy, 

dosáhnout výsledků, aniž byste se zruinovali, mít výdaje za reklamu pod kontrolou. 

(HLEDEJTE NA INTERNETU) 

 

Hodnocení ‚kolegů‘– Diskuse ve skupinkách, získání zpětné vazby a vzájemná výměna 

tipů (na čem právě pracujete) (HLEDEJTE NA INTERNETU) 

 

PR – Jak najít vhodné novináře pro váš sektor podnikání a jak umět tisku ‚prodat‘ to, co 

děláte. 

– Jak formulovat tiskové materiály (press pack), včetně návodu, jak krok za krokem 

vytvořit jednoduchou a naprosto srozumitelnou tiskou zprávu. 

– Zkuste si napsat atraktivní titulek a úvod zprávy a nechte si jej zhodnotil ostatními a 

vedoucím kurzu. 

 

Otázky a odpovědi: 

– Vyhodnoťte vaše znalosti a dosavadních výsledky v oblasti marketingu a ujasněte si, 

co je třeba změnit. 

– Udělejte si jasný obrázek o tom, jak fungují různé druhy marketingu a jaký pro vás mají 

potenciál. 
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ZAMYSLETE SE…   
 
Vybavte si situaci, kdy jste byli přímými účastníky nebo svědky nějaké 
sociální kauzy. O co šlo? Jaký jste z toho měli pocit? Měla na vás tato 
sociální kauza pozitivní nebo negativní vliv? Odpovězte do naší 
komunity na Google+ . Můžete nám poslat komentář ve formě textu, 
audionahrávky nebo videa. Odpovězte také následně na reakce 
ostatních. 
 
QR kód toho, co je sociální kauza / problém 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naskenujte tento čárový kód pomocí čtečky čárových kódů (aplikace) 
ve vašem telefonu nebo tabletu. Objeví se audionahrávka textu z této 
stránky (nebo rovnou klikněte zde.) 
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https://old.vocaroo.com/i/s1NxerOB9PuA
https://old.vocaroo.com/i/s1NxerOB9PuA


     WISED - INSPIRACE 
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https://socialmediajustforwriters.com/2019/01/07/20-inspirational-quotes-to-guide-you-in-2019/
https://www.youtube.com/watch?v=ThJdlJD-foY
https://www.sickchirpse.com/study-post-inspirational-quotes-social-media-less-intelligent/
https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/impact-of-social-media/
https://www.inc.com/paul-jarvis/do-motivational-quotes-on-social-media-actually-motivate.html
https://www.netbase.com/blog/social-media-audit-tools/
https://www.addthis.com/blog/2019/06/06/most-popular-social-media-platforms-around-the-world/

