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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) 

 

Podpora vzniku této publikace poskytovaná Evropskou komisí neznamená souhlas s jejím 

obsahem. Ten odráží pouze názory jejích autorů a Evropská komise nenese odpovědnost                              

za jakékoli případné použití informací zde uvedených.  
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I- Shrnutí 

Tato zpráva má za úkol představit hlavní výsledky kvantitativního průzkumu 

dvouletého projektu v rámci Erasmus+ “Podpora žen v sociálním podnikání” (WISED).  

V rámci tohoto projektu studie zahrnuje výsledky z šesti evropských zemí – Spojené 

království, Itálie, Česká republika, Malta, Španělsko a Turecko. Účelem tohoto 

průzkumu je získání názorů zaměstnavatelek, školicích organizací i příslušných 

nadstavbových poskytovatelů průřezových dovedností, znalostí a praktických 

zkušeností sociálních podniků. Je třeba se jich ptát na důležitost průřezových 

dovedností, zvláštní specifika průřezových priorit a nedostatek průřezových dovedností 

tak, aby došlo ke zlepšení znalostí a dovedností žen v sociálních podnicích. Tato analýza 

přispívá k lepšímu pochopení průřezových znalostí, které vyžadují sociální podnikatelky 

ze své vlastní perspektivy.  

Pět nejpotřebnějších průřezových dovedností, které požadují ženy v sociálním 

podnikání:  1. “Základní teorie a praxe řízení v prostředí startupů”; 2. Vytvoření 

atraktivního obchodního modelu”; 3. “Nalezení zdrojů financování pro startupy”; 4. 

“Vytváření a koordinace partnerství” a “Schopnost vytvářet a rozvíjet školicí kurzy v 

sociálních podnicích”.   

Výsledky této zprávy jsou doplňující informací k následným fázím projektu WISED,   

přispívají k rámcovým otázkám a poskytují materiál pro podrobnější analýzy ve formě 

článků a jsou základem pro další srovnávací analýzy napříč případy a zeměmi. Fáze 

vytěžování a diseminace tohoto projektu poskytne vstupní informace potencionálním 

zaměstnavatelkám, školicím organizacím a příslušným nadstavbovým poskytovatelům 

vzdělávání, což umožní vzdělávání budoucích sociálních podnikatelek.   

Zpráva je rozdělena do čtyř následujících oddílů: Zaprvé, představuje současný stav na 

poli sociálních podniků pokud se jedná o rovnost pohlaví a podnikatelské dovednosti, a 

zároveň i obecné cíle a vlastní předmět průzkumu.   Zadruhé, představuje použité 

postupy a metodologie.   To zahrnuje rozvržení průzkumu, výzkumného vzorku a 

analýzu dat. Zatřetí, představuje průběh práce, což zahrnuje analýzu a vyhodnocení 

průzkumů projektu WISED. A konečně, závěry a diskuse o posílení sociálních 

podnikatelek pomocí těch nejdůležitějších průřezových dovedností, na které 

poukazovaly účastnice průzkumu. 

Příloha obsahuje dotazník k průzkumu “Podpora žen v sociálním podnikání – 

průzkum potřeby zaškolení”, který byl proveden ve všech partnerských zemích a 

využit pro sestavení této zprávy.   
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II- Úvod 

 

Svět čelí stále více ekologickým a socioekonomickým výzvám, doposud běžné 
přístupy jednoduše nejsou dostačující pro překonání těchto výzev.   I když se země 
snaží s těmito problémy vyrovnat, ať už samotné nebo ve spojení s jinými, tyto 
výzvy je zapotřebí řešit na celosvětové úrovni.   Snaha o jejich řešení řešení existuje i 
mezi institucemi a individuálními iniciativami, jedním z těchto aktérů jsou i sociální 
podniky.  
 

Sociální podnik (SE) je proces, v němž jednotlivci “vytváří a transformují instituce 

tak, aby řešily sociální problémy” (Bornstein & Davis, 2010, str. 10). Mair & Marti 

(2006, str. 37) definovali sociální podnik jako “proces kombinující a inovující využití 

zdrojů tak, aby přispívaly k sociální změně a/nebo poskytovaly příležitosti k řešení 

sociálních potřeb” a tento proces dělí do tří prvků. Tyto tři prvky jsou a) vytváření 

hodnot prostřednictvím kombinování zdrojů novým způsobem, b) povzbuzování 

sociální změny a hledání a využívání příležitostí k plnění sociálních potřeb, a c) 

nabízení služeb a produktů a zakládání nových organizací.     Na druhé straně 

London a  Morfopoulos (2010) se shodují, že sociální podniky vznikají, pokud se 

jedinci rozhodnou vyvíjet aktivitu k zajištění společenského prospěchu a říkají, že 

sociální podnikatelé, kteří tento proces zajišťují, fungují jako most mezi 

společenskými potřebami a dostupnými zdroji.  Dle autorů (London & Morfopoulos, 

2010) mezi příklady sociálních podniků patří:  

 Organizace protestů za účelem upření pozornosti k znečištění ovzduší, 

 Otvírání jídelen a potravinových bank pro chudé lidi a bezdomovce, 

 Pochody upozorňující na nemoci šířící se ve společností,  

 Vytváření skupin lékařů – dobrovolníků na pomoc zemím, kde je nedostatek 

lékařů,  

 Vytváření skupin učitelů – dobrovolníků na pomoc zemím, kde je nedostatečné 

vzdělávání 

 Organizování čtení a zakládání školních knihoven,  

 

Povzbuzování změn ve společnosti vyžaduje změnu v dominantní mentalitě 

společnosti a právě sociální podnikatelé hrají klíčovou roli v uskutečňování těchto 
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změn.  Členové společnosti sdílejí mnoho předsudků a udržují si zaběhnuté vzorce 

chování, které jsou často v současné globální společnosti zastaralé a brání v rozvoji 

některým skupinám (např. chudí, postižení), protože předjímají jejich určitou 

neschopnost. Sociální podnikatelé usilují o změnu této mentality tím, že zvyšují 

povědomí o vzájemném propojení světa a pomáhají společnosti uvědomit si skrytý 

potenciál této skutečnosti. Stejně tak sociální podnikatelé napomáhají změnit nazírání 

společnosti od jedince k přemýšlení nad druhým a dále nad ostatními (Bornstein & 

Davis, str. 14).  

 

Dá se říci, že sociální podnik je řízen jako obchodní, ale jeho cíl je společenský. 

Potřebujeme sociální podniky, abychom vyplnili problematickou propast (zboží a 

služby), kterou nevyplňuje vládní, veřejný a ani soukromý sektor, a zasadili se o 

snižování chudoby, nezaměstnanosti, odsouvání na okraj společnosti a zranitelnosti.   

Sociální podniky se také zaměřují na sociální záležitosti a řešení společenských 

problémů interaktivním způsobem – nabídka požadovaného zboží a služeb.  Jedním 

z přínosů sociálních podniků je plnění sociálních úkolů a činění pozitivních změn v 

rámci komunit, ať už se jedná o zdravotní péči, vzdělávání, zemědělství, bydlení 

nebo ochranu přírody. Sociální podniky dále umožňují jednotlivcům využít vlastní 

vášeň, talent, znalosti a dovednosti.   

 

Posílení postavení žen 

Posílení postavení lze popsat jako proces, který napomáhá lidem získat kontrolu nad 

faktory, které ovlivňují jejich život (Mokta, 2014). Posilování je proces pozitivní 

změny, který zlepšuje postavení a práva žen v patriarchální společnosti.  Krátce lze 

říct, že toto posilování zahrnuje proces zvyšování povědomí vedoucí k většímu 

zapojení, vyššímu podílu na rozhodování a proměně společnosti (Rahman, 2013). 

Jako pojem se posilování pozice objevuje ve studiích o sociální změně již dlouho.  

Tento pojem je chápán jako proces změny distribuce moci v mezilidských vztazích i 

v rámci společenských institucí. Využití těchto studií v rámci ženského hnutí se 

objevuje v polovině sedmdesátých let (Stromquist, 1995). O’Neil, Domingo & Valters 

(2014) popsali posilování pozice žen jako proces osobní a sociální změny, v rámci níž 

získávají ženy moc nad svými životy, dělají významné změny a přebírají vedení.  

Jinými slovy, posilování pozice žen je proces, díky němuž tyto získávají schopnost 

rozhodovat o svém životě. Tento proces může zahrnovat dění individuální i 

kolektivní a odehrávat se v následujících oblastech: 
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1. Psychologické posilování - dochází k němu, pokud ženy věří, že musí 

rozhodovat nebo ovlivnit rozhodnutí, která mají vliv na jejich život, a 

získávají sebevědomí k tomu, aby takto jednaly.  

2. Politické posilování - dochází k němu tehdy, pokud ženy získají schopnost 

ovlivňovat pravidla a normy, kterými se řídí společnost, a rozhodování o 

tom, kdo a jaká bude činit rozhodnutí, kdy a jak.   

3. Sociální posilování - dochází k němu tehdy, když ženy získají schopnost 

činit a ovlivňovat rozhodnutí o své sociální interakci, zdraví, zda mít děti a 

vzdělávání.  

4. Ekonomické posilování - dochází k němu, pokud ženy získají schopnost 

činit a ovlivňovat rozhodnutí o zapojení se na trhu práce, podílu na 

neplacené práci a rozdělení a použití majetku. 

Ženy, které se zajímají o sociální podniky nebo v nich už pracují, musí společnost 

podporovat. Charakteristické rysy posilování pozice žen jsou následující (Mokta, 

2014):  

 Narůstající sebevědomí a sebeúcta žen; 

 Omezování diskriminace a jakéhokoli násilí vůči ženám a dívkám; 

 Zakládání a posilování partnerství s občanskoprávními subjekty; 

zejména ženskými organizacemi; 

 Přijímání ústavních a zákonných opatření a ochrana ženských práv; 

 Vytváření pozitivního obrazu žen ve společnosti a uznávání jejich 

přínosu v oblasti sociální, ekonomické a politické; 

 Rozvoj kritického myšlení u žen; 

 Povzbuzování v rozhodování a a činění kolektivních kroků; 

 Umožnění ženám činit informovaná rozhodnutí; 

 Umožnění ženám účastnit se na všech stránkách života; 

 Poskytování informací, znalostí a dovedností potřebných pro 

podnikání. 

Ženy tvoří jednu polovinu světové populace, ale pokud se zaměříme na pohlaví 

podnikatelů, pak lze říct, že na trhu práce jsou muži silnější než ženy. Důvodem je to, 

že ženy, které se chtějí stát podnikatelkami, postrádají vzory, které by jim mohly 

předávat informace, poskytovat jim konzultace a dále je provádět. V minulých letech 

proběhla velká debata o postavení žen na trhu práce.  
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Globální zpráva o  genderových nerovnostech ve společnosti Světového ekonomického fóra, 

která hodnotí demokratizaci a rovnost příležitostí, zdůraznila, že genderová nerovnost 

nebyla plně vyřešena v žádné ze 135 zemí světa (Hausmann, Tyson & Zahidi, 2021, str. 7620). 

Analytická zpráva Evropské komise o podnikání uvádí, že pouze 12% občanů EU podniká a 

z toho podíl žen činí 39%.   Na základě těchto údajů se cíle partnerství a cílových skupin stále 

více zaměřují na podporu zaměstnávání, kdy jsou povzbuzovány k práci a pomáhají jim v 

přístupu k informacím, a zorientovat se na trhu a dávají jim rady, jak založit sociální podnik.  

Právě proto se cílovou skupinou projektu WISED staly místní ženy, imigrantky, ženy ze 

znevýhodněného prostředí a nezaměstnané ženy.  

 

Od čtyřicátých let dvacátého století stoupá podíl zaměstnaných žen v mnoha zemích 

OECD.  Podíl žen na počtu zaměstnaných vzrostl v osmdesátých letech 20. století 

(Yilmaz, Bozkurt & Izci, 2008).  Podíl žen na pracovním trhu ve většině evropských 

zemí roste od sedmdesátých let. Obraz pracujících žen se zlepšuje od osmdesátých a 

devadesátých let (Thevenon, 2009). Podíl pracujících žen v různých evropských 

zemích se liší.   Tabulka 1 ukazuje procentní podíl zaměstnaných žen v některých 

zemích.   

 

Tabulka 1  

Procentní zastoupení žen mezi zaměstnanými 

Stát Procentní zastoupení zaměstnaných žen 

(2020)  

Evropská unie  45.9% 

Česká republika 44,8 

Španělsko 46,3 

Malta 40,9% 

Itálie  42,6 

Turecko 32.9% 

Spojené království 46.8% 

Zdroj: Evropská unie, 2018 

 

Z Tabulky 1 vyplývá, že procentní podíl pracujících žen v Evropské unii v roce 2018 

činil 45,9%. Dostupná data ukazují, že mezi nejčastější ženské profese v zemích EU 

patří následující: prodavačky, uklízečky, pečovatelky, učitelky ve školkách a na 

základních školách a administrativní pracovnice (Evropská unie, 2018). 
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Dle zprávy Mezinárodní organizace práce (ILO) o celosvětových trendech v 

zaměstnávání (ILO, 64-69) činí podíl žen na celkovém počtu zaměstnanců 49,2%, u 

můžu to činí 72,9%, podíl žen na pracovním trhu činí 52,7% a podíl mužů na 

pracovním trhu činí 77,9%.  V Pracovním a sociálním výhledu: Trendy u žen 2018 

Mezinárodní organizace práce se uvádí: že podíl žen na pracovní sílě je stále o 26,5% 

v celosvětovém měřítku menší než u mužů. Kromě toho je celosvětová 

nezaměstnanost žen o 0,8% vyšší než u mužů. V praxi to znamená, že na každých 

šest žen je zaměstnáno deset mužů. Cílem Evropské unie je dosažení podílu 75% 

zaměstnaných u mužů i žen do roku 2020 (Evropská unie, 2018).  

 

 

Dovednosti pro sociální podnikání 
 

V současnosti jsou sociální podniky odpovědí na změny, které probíhají v 

celosvětovém měřítku (Bornstein & Davis, 2010, str. 11).Sociální podnikatelé jsou 

hybateli změn v sociálním sektoru a to následovně (Dees, 1998). 

1. Přijímají za své poslání, které má za cíl vytvořit a udržet nějakou sociální 

hodnotu.  

2. Neustále vyhledávají nové příležitosti, aby tomuto poslání dostáli.  

3. Neustále inovují, vylaďují a učí se nové věci.  

4. Nenechají se ničím omezovat.  

5. Cítí vysokou zodpovědnost za služby, které nabízejí, a dosažené výsledky. 

 

Pro splnění výše uvedených cílů potřebují sociální podnikatelé mnoho dovedností.  

Stejně jako komerční podnikatelé i sociální podnikatelé využívají efektivní 

komunikaci, autoprezentaci a snaží se nalákat podporovatele.  A je nepochybné, že 

sociální podnikatelé potřebují také silné komunikační dovednosti. Musí být schopni 

se jasně vyjadřovat slovem i písmem, musí lidem trpělivě a správně naslouchat, 

přesně interpretovat verbální a nonverbální projevy. Musí být schopní vyjadřovat 

své pocity a vnímat pocity ostatních, ostatní respektovat a získávat jejich důvěru. 

Musí také chápat očekávání ostatních a vliv tohoto očekávání na chování lidí. 

Sociální podnikatelé musí rozvíjet přátelské a podporující vztahy s dobrovolníky, 

dárci, partnery i obmyšlenými. K tomu potřebují více než pouhé dobré komunikační 

dovednosti – komunikační senzitivitu a emoční inteligenci, kulturní senzitivitu a 

schopnost sebeovládání (London & Morfopoulos, 2010).   
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Aby mohli být sociální podnikatelé sebevědomými a transformujícími podnikateli, 

musí mít transformační dovednosti (předvídavost, inspirativnost, inovativnost, 

sebeovladatelnost, a schopnost otevřeně sdílet) i funkční vůdcovské dovednosti 

(organizační, plánovací, manažerské, kontrolní).    Aby byli úspěšnými studenty, 

musí být dobrými pozorovateli svých vzorů, musí být ochotní k pokusům a nebát se 

chyb, žádat o zpětnou vazbu a nabízet svou pomoc, i pokud to vyžaduje nové 

dovednosti (London & Morfopoulos, 2010). Wronka-Pośpiech (2016) jmenují tyto 

dovednosti sociálního podnikatele: 

1. Kreativní využití nesnadno dostupných zdrojů 

2. Korelace/hodnocení proveditelnosti/realizace obchodního plánu  

3. Dovednosti pro zvládání konfliktů 

4. Schopnost komunikovat se zákazníky, dodavateli a jinými zainteresovanými 

osobami 

5. Schopnost identifikovat se s aktivitami, aktéry a idejemi sociální ekonomiky 

6. Sebevědomí pro zvládání nesnadných úkolů 

7. Schopnost zvládat administrativu 

8. Optimismus 

9. Schopnost definovat sociální problémy 

10. Schopnost vést ostatní a starat se o jejich rozvoj. 

 

Aby bylo možné určit ty nejdůležitější dovednosti potřebné pro ženy v sektoru 

sociálního podnikání, je nutné popsat bariéry a výzvy, kterým v tomto sektoru 

mohou čelit.  Zkušenosti žen s překážkami v zaměstnávání jsou komplexní. Dle 

Green, Moore, Easton a Heggie (2004) jsou toto hlavní překážky pro zaměstnávání 

žen:   
1. Péče o děti/jiné - péče o děti a jiné je velkou součástí života žen a zároveň 

překážkou, která brání pokroku v jejich zaměstnávání (Green, Moore, Easton a 

Heggie, 2004). V roce 2016 více než 19% neaktivních žen v Evropské unii bylo 

zaneprázdněno péčí o děti nebo nemohoucí dospělé. V průměru je podíl 

zaměstnaných žen s dětmi do šesti let věku o 9% nižší než u žen bez dětí 

(Evropská unie, 2018).  

2. Flexibilní pracovní doba a čas - nedostatek nabízené flexibilní pracovní doby 

je překážkou pro jejich zaměstnávání (Green, Moore, Easton a Heggie, 2004). 

Takovýto nedostatek flexibilní pracovní doby a zkrácené pracovní doby 

(částečný úvazek) může způsobit, že lidé kteří se musí starat o jiné, zejména 

ženy, odcházejí z pracovního trhu (Evropská unie, 2017).  V zemích, kde jsou 
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flexibilní pracovní doba i zkrácené úvazky běžnější (např. Německo, Nizozemí 

a Spojené království) je průměrný podíl zaměstnaných žen vyšší než průměr 

EU (Evropská unie, 2018). 

3. Nedostatek podpory / povzbuzení - Pozici žen na trhu práce ovlivňují i 

vzdělávací příležitosti. Dle studie (Green, Moore, Easton & Heggie, 2004) je 

kvalifikace a školení žen překážkou v jejich zaměstnávání. 

4. Očekávání pokroku – podnikavost, sebevědomí a sebedisciplína - některým 

ženám se nedostává sebevědomí. Mají nízká očekávání a nevidí možnost 

rozvoje (Green, Moore, Easton a Heggie, 2004).  

5. Vhodné pracovní příležitosti a vzdělávání - touha zůstat v místě, kde se cítí 

spjaty s komunitou a rozhodnutí pracovat na částečný úvazek způsobuje 

nedostatek vhodných pracovních příležitostí pro ženy. Nedostatek místních 

pracovních nabídek je překážkou pro jejich zaměstnávání (Green, Moore, 

Easton a Heggie, 2004). 

 

Z literatury vzešel i seznam možných překážek pro ženy z etnických menšin – 1) 

dostupnost pracovních příležitostí, 2) finanční překážky, 3) komunikační a jazykové 

překážky, 4) společenské překážky, 5) institucionální překážky, 6) kulturní překážky 

a 7) psychologické překážky.  

 

Pro posílení pozice znevýhodněných žen je nezbytné vybavit je dovednostmi 

potřebnými pro sociální podnikání. Proto v tomto směru potřebují vzdělávat.   

Literatura dělí nezbytné podnikatelské dovednosti do čtyř tématických skupin.   

1. Technické dovednosti  

2. Manažerské dovednosti  

3. Podnikatelské dovednosti   

4. Osobnostní vyzrálost a dovednosti.  

 

Proto by se ženám z etnických menšin měla poskytnout strategická podpora v této 

oblasti na globální úrovni. Po celém světě se zavedly nejrůznější způsoby pomoci 

ženám v dostupnosti zaměstnání. Obvykle jde hlavně o služby péče o děti, 

dostupnost volna z důvodu péče, flexibilní pracovní dobu a aktivní politiku 

zaměstnanosti (Evropská unie, 2017 a 2018). 

 

Účelem tohoto průzkumu je získání názorů zaměstnavatelek, školicích organizací i 

příslušných nadstavbových poskytovatelů průřezových dovedností, znalostí a 
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praktických zkušeností sociálních podniků. Je třeba se jich ptát na důležitost 

průřezových dovedností, zvláštní specifika průřezových priorit a nedostatek 

průřezových dovedností. V rámci této studie se usiluje o nalezení možností, jak 

pomoci ženám prostřednictvím sociálního podnikání.    Hledáme odpověď na otázku 

“Jaké jsou nejdůležitější průřezové dovednosti pro znevýhodněné ženy?” 

  

 

 

III - Metodika 

 

3.1. Účastníci 

V rámci této studie byl proveden kvantitativní průzkum a popisný průzkum. Údaje 

byly sebrány od 303 žen pracujících v sociálních podnicích v šesti různých zemích 

(Spojené království, Itálie, Španělsko, Česká republika, Turecko a Malta).  Použili 

jsme metodu náhodného testování. Počet účastníků za jednotlivé partnerské země je 

uveden v Tabulce 2. 

 

Tabulka 2  

Počet účastníků z šesti partnerských států 

Partnerská země Počet účastníků 

Spojené království 119 

Itálie 42 

Španělsko 69 

Česká republika 26 

Turecko 25 

Malta 21 

Celkem N= 303 

 

3.2 Nástroje a postupy průzkumu 

Za účelem sběru dat byl sestaven “Dotazník analyzující potřeby sociálních podniků” 

za spolupráce šesti partnerských zemí. Na samém začátku byly určeny hlavní 

průřezové dovednosti pro sociální podniky.  Partnerské země se pak shodly na šesti 
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průřezových dovednostech na základě evropského rámce. Každá partnerská země 

dostala na starost jednu měkkou průřezovou dovednost.  Pak každá partnerská země 

připravila testové úlohy pro každou průřezovou dovednost na základě studia 

příslušné literatury a neformálních setkáních s ženami pracujícími v sociálních 

podnicích. Byl vypracován návrh Dotazníku analyzujícího potřeby sociálních 

podniků sestávající z 80 položek.   Každá z partnerských zemí požádala o hodnocení 

důležitosti jednotlivých položek návrhu dotazníku na pětibodové Likertově škále. 

Výsledný “Dotazník analyzující potřeby sociálních podniků” (viz příloha) se skládá z 

50 položek. Tabulka 4 níže představuje, jak byl použit Dotazník analyzující potřeby 

sociálních podniků pro sběr údajů od 303 pracovnic v sociálních podnicích.  

Dotazník byl nahrán na platformu průzkumu www.anketuygula.com a účastnicím 

byl poslán odkaz.  

3.3 Analýza dat 

Údaje sebrané prostřednictvím dotazníku byly analyzovány protřednictvím 

popisného statistického programu SPSS 21. Pro každou položku dotazníku byly 

vypočítány střední hodnoty a vážená průměrná hodnota, ty pak byly vloženy do 

tabulky. 

  

http://www.anketuygula.com/
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IV – Zjištění průzkumu projektu WISED 

V této části se uvádějí zjištění vyplývající z údajů získaných prostřednictvím 
dotazníku, které se staly základem šesti modulů, a srovnání mezi jednotlivými 
zeměmi (viz tabulky 3 – 8). Kromě toho je v Tabulce 9 uvedeno celkem 20 
průřezových dovedností identifikovaných v rámci šesti modulů. Pak následuje i 
grafické znázornění.   

Tabulka 3  

Názory zaměstnankyň na komunikační dovednosti v sociálních podnicích 

Modul 1: Komunikace v sociálních podnicích 

 Kompetence 
  

Střed 
Vážený 
průměr 

 

Spojené 
království 
n= 119 

Itálie 
n= 42 

Španělsko 
n= 69 

Česko 
n= 26 

Turecko 
n= 25 

Malta 
n= 21 n= 303 

Pořadí 

1. Schopnost vytvářet školicí 
kurzy v sociálních podnicích 

3,31 2,04 3,37 2,62 2,64 3,47 2,90 1 

2. Interpersonální 
komunikační dovednosti v 
SP 

3,96 2,92 4,01 2,81 2,68 3,76 3,35 3 

3. Interkulturní komunikační 
dovednosti v SP 

3,74 3,16 3,82 2,81 2,52 3,81 3,30 2 

4. Pochopení pojmů kultura, 
identita, integrace, 
předsudky a diskriminace 

4,24 4,2 4,3 3,96 3,36 3,71 3,96  

5. Zlepšení řeči těla a 
vizuální řeči 

3,8 3 3,86 2,81 3,36 4,00 3,47  

6. Rozvoj komunikačních 
dovedností na sociálních 
sítích 

3,66 2,4 3,6 3,24 4,2 3,87 3,49  

7. Zavádění komunikace na 
sociálních sítích a v nových 
médiích do SP   

3,69 2,48 3,61 3,00 3,7 3,95 3,40  

8. Efektivní komunikační 
strategie u znevýhodněných 
skupin 

3,49 3,12 3,42 3,04 3,24 3,52 3,30 2 

 

Tabulka 3 ukazuje tři nejdůležitější komunikační dovednosti pro ženy pracující v 

sociálních podnicích. “Schopnost vytvářet školicí kurzy v sociálních podnicích (VP=2,90)”, 

“Interkulturní komunikační schopnosti v SP (VP= 3,30), “Efektivní komunikační strategie u 
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znevýhodněných skupin (VP=3,30)” a “Interpersonální komunikační schopnosti v SP 

(VP=3,35)”. Tabulka 4 prezentuje názory zaměstnankyň na dimenze sociálního 

podnikání – start-upy, management a administrativu.  

 

Tabulka 4   

Názory zaměstnankyň na školicí dimenzi sociálního podnikání – start-upy, management a 
administrativa. 

MODUL 2: Školicí dimenze sociálního podnikání – startupy, management a administrativa 

Kompetence 
Střed Vážený průměr Pořadí 

Spojené království 
n= 119 

Itálie 
n= 42 

Španělsko 
n= 69 

Česko 
n= 26 

Turecko 
n= 25 

Malta 
n= 21 n= 303 

 

1. Provedení 
příslušného 
průzkumu trhu 

3,49 1,48 3,4 3,00 2,56 4,04 2,99  

2. Vytvoření 
atraktivního 
obchodního 
modelu 

? 1,72 3,45 2,50 2,84 ? 2,62 2 

3.  Právní 
otázky a 
předpisy  

3,38 
 

3,4 2,58 2,48 3,90 3,14  

Identifikace 
zdrojů pro 
financování 
start-upů  

3,25 1,76 3,27 2,62 2,48 3,66 2,83 3 

5. Vytvoření 
obchodního 
plánu  

3,61 1,92 3,5 2,69 2,68 3,66 3,01  

6. Příprava 
marketingového 
plánu 

3,5 1,88 3,36 2,65 2,96 4,00 3,05  

7. Základní 
teorie a praxe 
managementu v 
prostředí 
startupů   

? 1,96 3,05 2,52 2,83 ? 2,59 1 

8. Měření 
úspěšnosti 
projektů v 
rámci SP 

3,47 2,12 3,35 2,42 3 3,95 3,05  

9. Motivace lidí 
a řešení 
konfliktů 

3,91 3,4 3,8 3,19 2,48 4,52 3,55  

10. Nábor 3,46 2,16 3,52 3,42 2,36 
 

2,98  



 

 

 

P a g e - 16 
 

zaměstnanců a 
techniky výběru 

 

Jak uvádí výše Tabulka 4 ženy zaměstnané v SP uvádí jako nejpotřebnější dovednosti 

“Základní teorie a praxe managementu v prostředí start-upu (VP=2,59)”, “Vytvoření 

atraktivního obchodního modelu (VP=2,62)” a “Identifikace zdrojů pro financování startupů 

(VP=2,83)”. Názory zaměstnankyň na sociální a občanské kompetence uvádí Tabulka 

5.  

Tabulka 5 

Názory zaměstnankyň na sociální a občanské kompetence v kontextu sociálních podniků  

MODUL 3: Sociální a občanské kompetence v prostředí sociálních podniků 

 

Kompetence 
Střed 

Vážený 

průměr 

 

Spojené 

království 

n= 119 

Itálie 

n= 42 

Španělsko 

n= 69 

Česko 

n= 26 

Turecko 

n= 25 

Malta 

n= 21 n= 303 

Pořadí 

1. Udržování 

fyzického a duševního 

zdraví 

3,92 3,16 3,85 3,38 2,76 4,57 3,60 2 

2. Chápání pravidel 

chování v různých 

kulturách 

3,66 3,04 3,69 3,19 3 4,04 3,43 1 

3. Pochopení a 

zvládání rozdílností 
3,72 3,64 3,78 3,73 3,08 4,09 3,67  

4. Budování tolerance 4,15 4 4,14 3,85 3,2 4,28 3,93  

5. Vyjednávání 3,88 3,48 3,87 3,40 2,88 4,23 3,62 3 

Pochopení pro pocity 

jiných - empatie  
4,39 3,84 4,42 4,04 3,16 4,28 4,02  

7. Zvládání stresu a 

frustrace 
3,85 3,76 3,85 3,54 3,28 4,23 3,75  

8. Základní pojmy z 

oblasti sociálních a 

občanských 

kompetencí 

3,81 3,56 3,8 2,92 3,68 4,23 3,66  

9. Řešení problémů 4,18 3,56 4,17 3,62 3,8 4,42 3,95  

10. Rozhodování 4,17 3,24 4,18 3,77 3,76 4,42 3,92  
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Z Tabulky 5 vyplývá, že v rámci “Sociálních a občanských kompetencí v SP” 

považují ženy pracující v těchto SP za nejdůležitější dovednosti “Chápání pravidel 

chování v různých kulturách (VP=3,43)”, “Udržování fyzického a duševního zdraví 

(VP=3,60)” a “Vyjednávání (VP=3,62).” Tabulka 6 ukazuje názory zaměstnankyň SP 

na Iniciativu a podnikatelské dovednosti v sociálním podnikání.  

Tabulka 6 

Názory zaměstnankyň na Iniciativu a podnikatelské dovednosti v sociálním podnikání. 

MODUL: Iniciativa a podnikatelské dovednosti v sociálním podnikání  

Kompetence 
Střed 

Vážený 
průměr 

 

Spojené 
království 
n= 119 

Itálie 
n= 42 

Španělsko 
n= 69 

Česko 
n= 26 

Turecko 
n= 25 

Malta 
n= 21 n= 303 

Pořadí 

1. Způsobilost a 
znalosti pro 
založení sociálního 
podniku 

3,67 1,84 3,55 2,92 3,37 3,95 3,21 1 

2. Aktivita a 
iniciativa 

4,16 3,4 4,11 3,08 3,4 4,33 3,74  

3. Rozvíjení a 
podpora iniciativy 
v podniku 

3,79 2,84 3,77 2,81 3,72 4,33 3,54 2 

4. Dosažení cílů 
podniku 

4,19 2,92 4,08 3,35 3,28 4,57 3,73  

5. Schopnost 
motivovat sebe i 
ostatní 

4,26 3,8 4,2 3,69 2,83 4,33 3,85  

6. Správa fondů a 
financí 

3,84 3,84 3,74 3,15 3,04 4,52 3,68  

7. Planovací a 
organizační 
dovednosti 

4,37 3,08 4,32 3,96 3,2 4,47 3,90  

8. Vedení týmu 4,24 3,2 4,12 3,23 2,64 4,42 3,64 3 

9. Rozpoznání 
příležitostí a výzev 

4,15 3 4,05 3,54 3,6 4,42 3,79  

10. Etika 
organizace a jejího 
vedení 

4,22 2,96 4,1 3,88 3,4 4,23 3,79  
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Tabulka 6 ukazuje názory zaměstnankyň SP na Iniciativu a podnikatelské 

dovednosti v SP, mezi tři nejdůležitější dovednosti řadí “Způsobilost a znalosti pro 

založení sociálního podniku (VP=3,21)”, “Rozvíjení a podpora iniciativy v podniku 

(VP=3,54)” a “Vedení týmu (3,64).” Tabulka 7 ukazuje názory zaměstnankyň na 

Sociální uvědomění a solidaritu v sociálních podnicích.   

Tabulka 7 

Názory zaměstnankyň na Sociální povědomí a solidaritu v sociálních podnicích. 

MODUL : Sociální povědomí a solidarita v sociálních podnicích 

 Kompetence 

Střed 
Vážený 
průměr 

 

Spojené 
království 
n= 119 

Itálie 
n= 42 

Španělsko 
n= 69 

Česko 
n= 26 

Turecko 
n= 25 

Malta 
n= 21 n= 303 

Pořadí 

1. Rozvíjení 
sociálních sítí 3,56 3,04 3,47 2,88 2,92 4,42 3,38 

 

2. Vytvoření 
obchodního 
modelu se 
sociálním 
podtextem 3,34 2,04 3,27 2,46 2,76 3,61 2,91 

2 

3. Sledování a 
hodnocení 
sociálního 
povědomí a 
solidarity 3,25 2,28 3,18 2,44 2,88 3,90 2,98 

3 

4. Vytváření a 
koordinace 
partnerství 3,5 2,08 3,44 1,77 2,64 3,85 2,87 

1 

5. Podpora 
povědomí o 
sociální 
solidaritě 3,56 3,16 3,5 2,62 2,68 4,23 3,29 

 

6. Zaměření 
na klíčové lidi 
v sociálních 
záležitostech 3,46 2,72 3,4 2,23 2,32 4,19 3,05 

 

 

Tabulka 7 ukazuje názory zaměstnankyň SP na Sociální povědomí a solidaritu v 

sociálních podnicích, mezi tři nejdůležitější dovednosti řadí “Vytváření a koordinace 
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partnerství (VP=2,87)”,  “Vytvoření obchodního modelu se sociálním podtextem (VP=2,91)” 

a “Sledování a hodnocení sociálního povědomí a solidarity (VP=2,98).” Tabulka 8 ukazuje 

názory zaměstnankyň na Etické hodnoty a udržitelný rozvoj v sociálních podnicích. 

Tabulka 8 

Názory zaměstnankyň na Etické hodnoty a udržitelný rozvoj v sociálních podnicích 

MODUL 6: Etické hodnoty a udržitelný rozvoj v sociálních podnicích 

Kompetence 

Střed 
Vážený 
průměr 

 

Spojené 
království 
n= 119 

Itálie 
n= 42 

Španělsko 
n= 69 

Česko 
n= 26 

Turecko 
n= 25 

Malta 
n= 21 n= 303 

Pořadí 

1. Pravidla 
etiky v 
sociálních 
podnicích 3,58 2,64 3,48 3,35 2,8 3,76 3,26 

2 

2. Zvládání 
diverzity a 
inkluze v 
sociálních 
podnicích 3,41 3,68 3,38 2,81 2,72 4,14 3,35 

3 

3. 
Udržitelný 
rozvoj v 
sociálních 
podnicích 3,22 2,84 3,11 2,38 3,6 4,09 3,20 

1 

4. Citlivý 
přístup k 
roli 
sociálních 
podniků 3,59 3,04 3,44 3,15 3,52 3,80 3,42 

 

5. Podpora 
vzájemného 
respektu 3,56 3,82 3,45 2,85 2,72 4,23 3,43 

 

6. Zdravotní 
a 
bezpečnostní 
postupy 3,43 2,76 3,31 3,50 2,8 4,33 3,35 

3 

 

Tabulka 8 ukazuje názory zaměstnankyň SP na Etické hodnoty a udržitelný rozvoj  v 

sociálních podnicích, mezi nejdůležitější dovednosti řadí  “Udržitelný rozvoj v 
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sociálních podnicích (VP=3,20), “Pravidla etiky v sociálních podnicích (VP=3,26)”, 

“Zvládání diverzity a inkluze v sociálních podnicích (VP=3,35)” a “Zdravotní a 

bezpečnostní postupy (VP=3,35).”  
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V rámci šesti hlavních průřezových dovedností bylo identifikováno 20 kompetencí 

jako potřebných pro proškolení žen pracujících v sociálních podnicích v šesti 

partnerských zemích.    

Tabulka 9 Potřebné proškolení žen pracujících v sociálních podnicích  

Potřebné proškolení žen pracujících v sociálních podnicích  

Vážený 

průměr 

1. Základní teorie a praxe managementu v prostředí startupů   2,59 

2. Vytvoření atraktivního obchodního modelu 2,62 

3. Identifikace zdrojů pro financování start-upů  2,83 

4. Vytváření a koordinace partnerství 2,87 

5. Schopnost vytvářet školicí kurzy v sociálních podnicích 2,9 

6. Vytvoření obchodního modelu se sociálním podtextem 2,91 

7. Sledování a hodnocení sociálního povědomí a solidarity 2,98 

8. Udržitelný rozvoj v sociálních podnicích 3,2 

9. Způsobilost a znalosti pro založení sociálního podniku 3,21 

10. Pravidla etiky v sociálních podnicích 3,26 

11. Interkulturní komunikační dovednosti v SP 3,3 

12. Efektivní komunikační strategie u znevýhodněných skupin 3,30 

13. Interpersonální komunikační kapacita v SP 3,35 

14. Zvládání diverzity a inkluze v sociálních podnicích 3,35 

15. Zdravotní a bezpečnostní postupy 3,35 

16. Chápání pravidel chování v různých kulturách 3,43 

17. Rozvíjení a podpora iniciativy v podniku 3,54 

18. Udržování fyzického a duševního zdraví 3,6 

19. Vyjednávání 3,62 

20. Vedení týmu 3,64 
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Poznámka: Čím nižší je vážený průměr, tím nezbytnější je proškolení.  
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V – Diskuse a závěry 

 

V minulých letech významně narostl podíl žen mezi pracujícími a chopily se i aktivní 

role v podnikání, tím se zvýšila soutěž na trhu ve všech zemích.  Aktivace 

nevyužitého potenciálu na pracovním trhu a vytváření nových pracovních míst lze 

dosáhnout pomocí povzbuzování žen v zapojení se do sociálního podnikání pomocí 

IKT nástrojů; to se domnívají akademické i podnikatelské kruhy.  Zejména 

znevýhodněné ženy by měly poznat své schopnosti, které mohou aktivovat jejich 

potenciál ve společenském i ekonomickém životě.  Pro úspěšné zvládnutí tohoto cíle 

a překonání překážek, kterým jsou znevýhodněné ženy vystaveny, je třeba zaměřit 

se zejména na pracovní podmínky, styl vedení, zakládání podniku a strategický 

rozvoj, výhledy do budoucna a hodnocení příležitostí pro organizaci a celkové 

prostředí.  

Ženy v podnikatelském a společenském světě obvykle překonávají více překážek než 

muži, ne proto, že by nebyly schopné, ale spíše kvůli množství výzev, kterým musí 

čelit. To ovlivňuje jejich vstup do společnosti i členství v jakékoli organizaci.  Má se 

za to, že ženy jsou méně úspěšné než muži v získávání informací, podpory a zdrojů, 

které potřebují pro vstup na pracovní trh. Je to z toho důvodu, že hledání příležitostí 

i podávaný výkon jsou závislé na předchozích pracovních a podnikatelských 

zkušenostech.   

Účelem tohoto průzkumu bylo získání názorů zaměstnavatelek, školicích organizací 

i příslušných nadstavbových poskytovatelů průřezových dovedností, znalostí a 

praktických zkušeností sociálních podniků z šesti evropských zemí (Spojené 

království, Česká republika, Itálie, Malta, Španělsko a Turecko). Ptali jsme se na 

důležitost průřezových dovedností, zvláštní specifika průřezových priorit a 

nedostatek průřezových dovedností. V rámci studie za účasti sociálních podnikatelek 

a odborníků ze znevýhodněných skupin jsme použili údaje sebrané prostřednictvím 

dotazníku vytvořeného partnery z účastnických zemí, kdy se kvantitativně i 

kvalitativně analyzovala tato data. V rámci průzkumu jsme získali cenné údaje. 

Mezi touto studií a daty z předchozích studií (OECD, 2004; OECD, 2013; Azmat 

(2013); Osirimi (1990); Collins & Low (2010) existují shody i neshody. 

Výsledky studie ukázaly, že ženy, jež patří mezi znevýhodněné skupiny, potřebují 

pro sociální podnikání různé dovednosti. Dovednosti pro podnikání zahrnují pět 
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nejpotřebnějších dovedností, které potřebují ženy v sociálních podnicích.  Lze říct, že 

zjištění se shodují se zjištěními předchozích studií. 

Pokud se jedná o “základní teorii a praxi managementu startupů”, tak tato patří mezi 

koncepční dovednosti teorií managementu (Sergiovanni, 2001).   Být manažerem 

není jednoduché, jelikož pracujete s lidmi. V počáteční fázi vedení podniku i později 

během fáze rozvoje, je nutné mít základní znalosti manažerských dovedností.  

Manažer podniku by měl mít všeobecné znalosti a získat základní znalosti a 

dovednosti potřebné pro vedoucí funkcí, tedy dovednosti plánovací, organizační, 

řídicí i kontrolní.   Manažer by měl zároveň mít přehled o financích, marketingu a 

vývoji trhu, konkurenci a mnoho jiných (Baldwin, 1997).  

Při vykonávání svých povinností musí využívat manažerské dovednosti.  Správné a 

efektivní využití těchto dovedností přímo ovlivňuje cíle dané organizace.  Tyto 

dovednosti lze získat a naučit se jim prostřednictvím manažerského vzdělávání. 

Manažerské dovednosti lze klasifikovat různě, nejčastěji se používá následující 

dělení – a) dovednosti technické, b) dovednosti interpersonální, c) dovednosti 

osobnostní a d) dovednosti komunikační (Piškanin, Rudy et al., 2006).  Technické a 

profesní znalosti jsou absolutně nezbytné pro zvládání technické stránky práce, ale 

pro úspěšnost podniku to nestačí. Jsou základními manažerskými dovednostmi, ale 

může být složité je převést do rámce malého podniku.  Proto mohou být pro některé 

lidi důležitější osobní kvality. Například výzkumy z rozvojových zemí ukazují, že 

osobní kvality podnikatele hrají důležitou roli v úspěchu podniku.  Obvykle se ale 

řadí mezi faktory nižšího významu, narozdíl od manažerských dovedností a 

přístupu k finančním zdrojům (Yusuf, 1995). 

“Vytvoření atraktivního obchodního modelu” patří mezi největší výzvy pro sociální 

podnikatele, kteří si chtějí založit podnik. I když se termín “obchodní model” široce 

používá v rámci komunity sociálních podniků, je akademická literatura na dané téma 

fragmentovaná a postrádá jednotné definice. Definice obchodních modelů se značně 

liší, zahrnují organizaci (Magretta, 2002), postupy, jimiž se inovace mění na hodnoty 

(Chesbrough & Rosenbloom, 2002), recepty na podnikové aktivity, které zahrnují 

rozložení a strategii organizace (Slywotzky & Wise, 2003), “toky” informací a zdrojů 

(Timmers, 1998), i návrh struktury jako jsou například firemní transakce (Amit & 

Zott, 2001) 

Sociální podniky se staly pro vědce zajímavými, ale je známo pouze velice málo o 

tom, jak tyto organizace mohou vytvářet společenské a ekonomické hodnoty.  
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Poznatky některých výzkumů ukazují, že úspěšné sociální podniky vytvářejí vlastní 

sítě hodnot pro společnosti, které sdílejí jejich společenskou vizi; dále strategie 

získávání zdrojů a své cílové skupiny zahrnují do sítí společenských hodnot (Mair & 

Schoen, 2007).  I když zakládání podniku je obvykle záležitostí soukromého sektoru, 

lze vytvářet veřejné pobídky pro zvýšení počtu pracujících žen a podnikatelek z řad 

různých menšin.   

Založení nového podniku je nesnadné. Budoucí podnikatelé mohou čelit mnoha 

překážkám, například nedostatku kapitálu, nedostatků vzorů, nedostatečné 

podnikatelské síti pro investiční příležitosti a nedostatku základních dovedností 

nezbytných pro přežití a růst podniku. V literatuře se podnikatelkám, které chtějí 

založit sociální podnik, doporučuje obchodní model Canvas (Annisa R. Qastharin, 

2015). 

“Identifikace zdrojů financování pro zahájení podnikání”, kterou zmiňuje naše studie, se s 

předchozími studiemi shoduje. V rámci studie, kterou v roce 2008 provedli Roomi a 

Parrot byl největší výzvou, bez ohledu na pohlaví podnikatele, obtížný přístup ke 

kapitálu, ke kterému docházelo v důsledku nedostatečných manažerských 

dovedností a omezujícím vládním nařízením v počáteční fázi. Dále zmiňují 

dostupnost trhu a nedostatek technických dovednosti ve fázi rozvoje.  Stejná studie 

uvádí i omezenou interakci podnikatelek s mužskými protějšky, což omezuje jejich 

příležitosti k získání potřebných manažerských a technických dovedností. Existuje 

jen málo institucí, které poskytují tento typ vzdělání ženám. Tím, jak ženy vstupují 

na trh práce, čelí opravdové konkurenci. V porovnání se ženami mají muži více 

příležitostí k pohybu ve společnosti a interakci se svými vzory. Všichni podnikatelé, 

bez ohledu na pohlaví, potřebují znalosti, kapitál, dovednosti a zaměstnance, aby 

mohli úspěšně nastartovat svůj podnik. I pokud sami vlastní některé z těchto zdrojů, 

musí obvykle vyhledávat i další zdroje. Tyto kontakty jim mohou pomoci získat 

společenský kapitál a vytvářet užitečné sítě partnerů (Burt, 1992). 

Vytváření a koordinace partnerství představuje pro podnikatelky příležitost pro 

vytváření sítí, které jsou pro ně velmi důležité. Pokud jsou součástí nějakého 

partnerství, pak jim toto poskytuje podporu a pomáhá v podnikání vlastních 

iniciativ. Nedostatečné propojení způsobuje, že nezískají důležité informace a 

nemohou diskutovat o důležitých problémech nebo běžných záležitostech.  Studie 

ukazují, že i v rozvinutých ekonomikách existují propasti pro dané pohlaví, kdy 

podnikatelky postrádají vzájemné napojení (Cooper et al., 1995). Lerner (1997) uvádí 

pět faktorů ovlivňujících výkon podniku. Jedná se o individuální motivaci a cíle, 
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sociální učení (podnikatelská socializace), propojení (kontakty a členství v 

organizacích), lidský kapitál (úroveň vzdělání, profesní dovednosti), vliv prostředí 

(sociopolitické vlivy, umístění podniku, daný obor). Podnikatelské sítě napomáhají 

podniku vytvářet zákaznickou a dodavatelskou základnu, zlepšují přístup k 

financování a poskytují rady a podporu (Barry, 2015).  Tyto sítě jsou obzvláště 

důležité pro začínající a malé podniky, které mívají méně kontaktů. Partnerské sítě 

pak napomáhají při řešení společných problémů v daných komunitách. 

Výzkum ukázal, že podnikatelská činnost je založena na síti vztahů, kdy zdroje 

plynou lépe k podnikům s lepšími kontakty (Aldrich & Zimmer, 1986; Hoang & 

Antoncic, 2003). Literatura upozorňuje na důležitost společenského kapitálu a zdroje, 

které podnikatelé získávají díky osobním kontaktům (Adler & Kwon, 2002), 

podnikatelé hledají příležitosti (Bhagavatula et al., 2010), mobilizují zdroje (Batjargal, 

2003) a podniky (Elfring & Hulsink, 2003).  

Schopnost vytvářet a rozvíjet školicí kurzy v rámci sociálních podniků, což je faktor 

identifikovaný v rámci našeho výzkumu, se s předchozími výzkumy neshoduje. 

Mnozí podnikatelé a majitelé malých podniků potřebují mít přístup k základním 

podnikatelským dovednostem, ale nabízené vzdělávací aktivity se často nezaměřují 

na jejich skutečné potřeby a problémy s časem. Existuje více možností vzdělávacích 

přístupů, jak získat dané znalosti a dovednosti, formální i neformální, v rámci praxe i 

mimo ni, krátkodobé i dlouhodobé, osobní i profesionální. Školení lze poskytovat 

osobně, online i kombinací obou způsobů.  

Někteří podnikatelé si mohou pomoci najímáním kvalifikovaných zaměstnanců nebo 

využíváním poradenských služeb namísto získání podnikatelského vzdělání. Dle 

Mezinárodní organizace práce (ILO, 2018) je zapotřebí povzbuzovat ženy k získávání 

formálního vzdělání i profesního vzdělávání, i k účasti na programech pro 

podnikatele, aby měly přístup k lepším pracovním pozicím.  

Na téma sociálního podnikání a potřebných dovedností bylo vydáno mnoho 

literatury. Mnoho studií zmiňuje jako nejdůležitější dovednosti pro sociální 

podnikatele, zejména ženy z etnických menšin, efektivní komunikaci, mezikulturní 

kompetence a provádění průzkumu trhu.  Jiné studie zdůrazňují nezbytnost 

komunikačních dovedností (Frank, 2007; London & Morfopoulos, 2010; Miller, 

Wesley & William, 2012; a Wronka-Pośpiech, 2016).  Sociální podnikatelé musí být 

schopní přesně se vyjadřovat slovem i písmem, správně a trpělivě naslouchat, 

správně interpretovat verbální a neverbální komunikaci, vyjadřovat své pocity a 
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chápat pocity ostatních, respektovat a být respektován ostatními. Proto je nezbytné 

budovat respektující a přátelské vztahy s dobrovolníky, dárci, představiteli státu, 

partnery a obmyšlenými, to vše je závislé na jejich komunikačních schopnostech. 

Sociální podnikatelé musí chápat, jak kultura ovlivňuje očekávání a chování jejich 

zaměstnanců (London & Morfopoulos, 2010). Z toho důvodu je nezbytné, aby 

sociální podnikatelé disponovali značnými interkulturními dovednostmi.  

Abyste se stali podnikatelem, potřebujete široké spektrum nejrůznějších dovedností 

(Geyskens, et.al., 2009; & Gimeno, et al., 1997), někteří autoři se shodují, že by se 

vzdělávání podnikatelů mělo zaměřit na rozvoj dovedností, přístupů a praktické 

školení (Grandi a Grimaldi, 2003; Greeve a Salaff, 2003). Studie také dokazují, že ženy 

jsou silné v budování osobních a společenských vztahů, ale zaostávají za mužskými 

protějšky ve finančních dovednostech (Collerette a Aubry, 1990). Literatura 

potvrzuje, že ženy si rozvíjejí vřelejší mezilidské vztahy, pokud se zaměřují na 

aktivity, kterých se účastní pouze ženy (Vinnicombe & Singh, 2003). To, že se v naší 

studii ukázala důležitost technických dovedností, může být způsobeno různým 

socioekonomickým původem a prostředím účastnic.  

 

Závěry 

Sociální podniky využívají komerční principy a postupy k dosažení prospěchu pro 

společnost. Své zisky investují zpět do komunity, čímž maximalizují své sociální 

zaměření, zvyšují zaměstnanost a jsou jinak sociálně přínosní v komunitách na okraji 

společnosti. Bez strategie jsou podniky neřízené a dlouho nepřežijí v současném 

měnícím se a náročném světě. Bez strategie není možné vést udržitelný podnik. 

Projekt Podpora žen v sociálním podnikání (WISED) nabízí základní prvky pro 

povzbuzení žen k účasti v sociálním podnikání a jejich informování v různých fázích 

vývoje podnikání.   

Předpokládáme, že zjistíme, že průřezové dovednosti jsou přinejmenším tak důležité 

jako technické dovednosti u začínajících zaměstnanců a také jsou činitelem, který 

vede ženy k úspěchu (mzda, procento ukončeného vzdělání, vlastnictví domů) více 

než technické dovednosti. Také se má za to, že některé průřezové dovednosti jsou 

důležitější než jiné a existují velké rozdíly v rámci různých sektorů a ekonomik. 

Musíme dále zjistit, jakou roli přisuzují zaměstnavatelky rozvoji průřezových 

dovedností a jakou jim přikládají hodnotu. Další cílem průzkumu bude stát se 
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zdrojem informací a idejí týkajích se nejlepší praxe v rámci rozvoje průřezových 

dovedností a posouzení možných přístupů k jejich rozvoji.   
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VII- APPENDIX 

7.1. WOMEN in SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT 

Training Needs Survey 
 

WOMEN in SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT-  
Training Needs Survey 

Invitation to participate in a research project 
 
Plain Language Statement for Women/Administrators/Trainees 
 

You are invited to participate in a research project. We are hoping that as a woman as a social entrepreneur, 
you will be involved in a survey about your experience on social enterprises.   We are hoping to visit you/your 
organization to talk about your experiences.  For you, this would involve meeting the researcher to complete a 
self-administered questionnaire/in face to face environment.  The researcher would ask you a few questions and 
would listen carefully to your experience and opinions.   

Aim of The Study: 
The purpose of this research is to gain perspectives from women employers, training organizations and 

relevant post-secondary administrators on transversal skills and social enterprises knowledge and practices, 
asking them questions about the importance of transversal skills, specific transversal skills priorities and 
transversal skills deficiencies in six partner countries. 

The questionnaire will take about 15-20 minutes to complete. Your name and your institution will not be 
revealed.  No-one involved in the research project will know your name or your institution’s name.  

 
It is completely up to you as to whether you want to be involved in this survey.  There is no direct benefit 

for you by being involved in this survey.  This research aims to make improvements based on your opinions, so 
there could be benefits in the future.  Your involvement in the project would not involve a risk for you in any 
different way from everyday life in your institution. 

A summary of your opinions will be compared with the opinions of women from six other countries and 
published in a journal.  Your name, your institution, and your location in England, Italy, Spain, Malta, Czech 
Republic, and Turkey will not be revealed at any stage of this process.   Up until publication, you can decide that 
you want to withdraw from this research.   

The title of this project is Women in Social Enterprise Development (WiSED). If you would like to find out 
more about the project, you can have a look at the project website at www……...  If you have any further 
questions regarding this request for your involvement in this research project, please feel free to e-mail us directly 
at cinkir@gmail.com 

 
Please read the following documents before agreeing or not agreeing to participate in the research. 

 The nine demographic questions and 50 items on five-point A Likert type Scale  ( Questions for women 
in social enterprises)   

 The informed consent form 

 If you wish to contact an independent person, please contact Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Research 
Ethics Committee Secretary, Dögol Caddesi,06100 Tandoğan Ankara adresinden Etik Kurul Sekreterliği 
ile irtibat kurunuz.  Tel : (0312) 212 60 40 / 2091. E-Posta: roruc@ankara.edu.tr 

 
Yours Sincerely,  
Assoc. Prof. Dr. Sakir Cinkir  
 

mailto:cinkir@gmail.com
mailto:roruc@ankara.edu.tr
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Informed Consent Form for Women 
 

Project Title 

Women in Social Enterprise Development (WISED) 

ii)  Clarification of the purpose of the research  

We are visiting you/your organization to hear about transversal skills and social enterprises knowledge and 

practices concerning the European women workforce development system.  Further details on the various stages 

of the project are available at www……….  

iii)  Confirmation of particular requirements as highlighted in the Plain Language Statement 

Participant – please complete the following (Circle Yes or No for each question 

I have read the Plain Language Statement (or had it read to me) ☐Yes      ☐No  

I have read the questions that will be discussed with me (or had them  read to me) ☐Yes      ☐No  

I understand the information provided ☐Yes      ☐No  

I have had an opportunity to ask questions and discuss this study ☐Yes      ☐No  

I have received satisfactory answers to all my questions   ☐Yes      ☐No  

I am aware that our discussion will be audiotaped ☐Yes      ☐No  

Transversal Skills Training Needs Analysis Questionnaire 

Dear Participant. 

Below you will find the current Transversal Skills Training Needs Analysis Questionnaire.  Please put aside time 

to complete this survey as accurately and honestly as possible. It is a critical step in creating your personal 

development plan and enabling you to achieve success in your business. This information will help us to develop 

modules for Women in Social Enterprise Development to deliver the best training to meet your specific needs.  

 

The link sent to you through email will give you access to your questionnaire during the data collection period. 

You can access the survey through this link, and it will only take 15-20 minutes to complete.  The only purpose of 

this survey is to help you identify training priorities. The scores have no other purpose. It makes no difference if 

you rate yourself as mostly 3 with some 4’s or mostly 4’s with some 5’s - as long as it helps you to identify which 

areas you most want training or development.  The results of this Training Needs Analysis is confidential and 

will only be used for the Project.  

 

If you need further information, please send an e-mail to cinkir@gmail.com 

 

Thank you for taking the time and focus on completing this.  

 

Yours Sincerely,  

Assoc. Prof. Dr. Şakir ÇINKIR 

Ankara University, Faculty of Educational Sciences 

 

 

  

mailto:cinkir@gmail.com
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I-DEMOGRAPHIC INFORMATION 

1. Age group ☐18-30 ☐31-39 ☐40-50 ☐51 or over 

2. Educational 

background 

☐Primary ☐Secondary ☐University ☐Postgraduate, MA/Ph.D. 

3. Marital Status ☐Married ☐Single ☐Divorced ☐In a relationship 

4.How many people, including you, are there in your family or household? Click or tap here to enter 

text. 

5. How many years of experience do you have at the company, etc.)? Click or tap here to enter 

text. 

6. Please indicate how long you have worked at [Company]:..  Click or tap here to enter 

text. 

7. What is your current job role in this Company?  Click or tap here to enter 

text. 

8. Have you received any training and development about SE in the last three years? ☐Yes ☐No 

9. List the type of training and development you have received for your professional development in the last 

three years. 

1.

2.

3.

  

      

Instruction: 

● Please rate your degree of knowledge/skill in each of the competencies sections below using a scale of 
1-5 or N/A and the free text space to provide additional comments. 

1 : No knowledge/skill  
2 : A little knowledge/skill but considerable development required  
3 : Some knowledge/skill but development required  
4 : Good level of knowledge/skill displayed, with a little development required  

5 : Fully knowledgeable/skilled – no/very little development required  
N/A : This competency is not applicable to my job  

MODULE 1: Communication in SE - (D2) 
Areas For Development / Training / Improvement 

1 2 3 4 5 
N/
A 

1. Designing and Developing Training  Program in SE ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Interpersonal Communication in SE ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
3. Intercultural communication in SE ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Understanding the concepts  culture, identity, integration, prejudice, 
discrimination 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Improving body and visual language ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6. Developing Social Network Communication Skills ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7. Implementing Social and New Media Communication in SE ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8. Effective Communication Strategies for Disadvantaged Groups. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Other Knowledge/skill: Click or tap here to enter text. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Other Knowledge/skill: Click or tap here to enter text. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Other Knowledge/skill: Click or tap here to enter text. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Instruction: 
● Please rate your degree of knowledge/skill in each of the competencies sections below using a scale of 

1-5 or N/A and the free text space to provide additional comments. 

1 : No knowledge/skill  
2 : A little knowledge/skill but considerable development required  
3 : Some knowledge/skill but development required  
4 : Good level of knowledge/skill displayed, with a little development required  

5 : Fully knowledgeable/skilled – no/very little development required  
N/
A 

: This competency is not applicable to my job  

MODULE 2: Learning SE dimension, start-up, management, 
administration, etc 

Areas For Development / Training / Improvement 

1 2 3 4 5 
N/
A 

1. Conducting Appropriate Market Research ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Developing an Attractive Business Model ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. Legal Issues and Regulation  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Identifying Sources of Funding Start-up Business  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
5. Creating a Business Plan  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6. Preparing a Marketing Plan. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7. Basic Management Theories and Practices in a Startup Environment   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8. Measuring the Success of The Project and Staff  in SE ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9. Motivating People and Conflict Resolution. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10. Employee Recruitment and Selection Techniques ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Other Knowledge/skill: Click or tap here to enter text. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Other Knowledge/skill: Click or tap here to enter text. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Other Knowledge/skill: Click or tap here to enter text. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

MODULE 3: Social and Civic Competencies in SE Context 
Areas For Development / Training / Improvement 

1 2 3 4 5 
N/
A 

1. Maintaining Physical and Mental Health ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Understanding the Code of Conducts in Different Cultures ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. Understanding/Managing Diversity ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Building Tolerance ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Negotiation ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6. Understanding Others' Feelings (Empathy) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7. Coping with Stress and Frustration ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8. Basic Concepts for Social and Civic Competencies ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9. Problem Solving  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10. Decision Making ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Other Knowledge/skill: Click or tap here to enter text. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Other Knowledge/skill: Click or tap here to enter text. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Other Knowledge/skill: Click or tap here to enter text. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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MODULE 4: Sense of initiative and social entrepreneurship - (D3 
Areas For Development / Training / Improvement 

1 2 3 4 5 
N/
A 

1. Starting up a Social Enterprise ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Being Proactive and Taking Initiative ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. Building innovation capability ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Achieving Company Goals and Objectives ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Motivating Yourself and Others ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6. Managing Your Money ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7. Planning and Organizing Skills ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8. Team Building ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9. Being Aware of Opportunities and Threads ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10. Organizational Ethics and Management ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Other Knowledge/skill: Click or tap here to enter text. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Other Knowledge/skill: Click or tap here to enter text. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Other Knowledge/skill: Click or tap here to enter text. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Instruction: 

● Please rate your degree of knowledge/skill in each of the competencies sections below using a scale of 
1-5 or N/A and the free text space to provide additional comments. 

1 : No knowledge/skill  
2 : A little knowledge/skill but considerable development required  
3 : Some knowledge/skill but development required  
4 : Good level of knowledge/skill displayed, with a little development required  

5 : Fully knowledgeable/skilled – no/very little development required  
N/
A 

: This competency is not applicable to my job  

MODULE 5: Social awareness and solidarity in SE -  (D4) 

Areas For Development / Training / Improvement 
1 2 3 4 5 

N/
A 

1. Developing a social network  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Developing a business model on social awareness and solidarity ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. Monitoring and Evaluating social awareness and solidarity  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Creating  and coordinating consortiums  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Promoting social awareness and solidarity ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6. Targeting actors in social awareness and solidarity ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Other Knowledge/skill: Click or tap here to enter text. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Other Knowledge/skill: Click or tap here to enter text. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Other Knowledge/skill: Click or tap here to enter text. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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MODULE 6: Ethical values, sustainable development and good 
governance in SE 

1 2 3 4 5 
N/
A 

1. Code of Ethics in Social Enterprise ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Managing Diversity and Inclusion in SE ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. Sustainable Development and Good Governance in SE ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Raising Public Awareness About the Role of the SE ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Promoting a culture of respect in SE? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6. Health and safety procedures in SE ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Other Knowledge/skill: Click or tap here to enter text. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Other Knowledge/skill: Click or tap here to enter text. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Other Knowledge/skill: Click or tap here to enter text. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

       

Please specify up to 5 topics that reflect your most important development and training needs not mentioned 

above.  

1.

2.

3.

4.

5.

  

We want to share the training needs analysis report with you.  After completing and analysing the 

“Transversal Skill Needs Analysis Questionnaire” Please let us know if you are willing to participate 
and interviewed about your experience as a female Social Entrepreneur.  

☐Yes, I would like to participate as an interviewee: Your e-
mail:…………………………………Phone:………………………… 

☐No, but please send me the needs analysis report. Your e-mail:…………………………………… 
 

THANK YOU VERY MUCH FOR COMPLETING THE SURVEY 
 

 

 

  


