
            
 

Recenzní posudek 

Vypracoval: Jiří Pavlát, Praha 11/2014 

Předložená kniha „Sociální podnikání – Teorie pro praxi“ kolektivu autorů (L. Trčka, J. Daneš, 

Z. Wejcman, M. Andrukiewitz, P. Maslowski, J. Finez, I. Urquidi) vydaná Ústavem sociálních 

inovací, o.p.s. v listopadu 2014 pod ISBN 978-80-260-7215-7 přehledně a věcně představuje 

teoretické rámce sociálního podnikání, které čtenářům následně aplikuje do tuzemského 

prostředí. Na obsáhlou teoretickou část navazují případové studie a příklady dobré praxe.  

Publikace je adekvátně členěna do 14 kapitol, přičemž teoretický rámec problematiky 

sociálního podnikání představují kapitoly: 2 Procesní řízení sociálních podniků, 3 Marketing 

sociálních podniků, 4 Rychlé vytvoření modelu podnikání jako nástroj testování 

realizovatelnosti nových nápadů a 5 Vývoj subjektů sociální ekonomiky (právní aspekty, 

místní rozvoj, úspory v nevládním sektoru). V této části knihy považuji za přínosné shrnutí 

společných znaků sociálních podniků stejně jako odůvodněnou potřebu řídit takové 

organizace prostřednictvím procesů a nikoliv dle funkcí, jak bývá často mylně 

předpokládáno. Procesní řízení zde kvituji jako nástroj k zpřehlednění vykonávaných aktivit 

(procesních kroků), kterým v sociálních podnicích musí porozumět všichni zapojení 

pracovníci, stejně jako transparentní tvorba hodnoty pro zákazníka. Hodnototvornému 

řetězci se věnuje i kapitola Marketingu sociálních podniků, ve které jsou detailizovány možné 

strategie práce se zákazníky sociálních podniků. V této části jsou autory předkládány jak 

klasické přístupy a techniky (matice BCG, systémy CRM, diferenciace lidských potřeb dle 

Maslowovy pyramidy), tak doplňující novodobé komunikační nástroje a metody tvorby 

marketingového mixu.   

V následující čtvrté kapitole autoři prezentují vlastní metodiku k analýze nových 

podnikatelských záměrů. Metodika byla testována španělskými partnerskými organizacemi 

(pod vedením spoluautorů z Blacksmith Consulting) a na základě výsledků ji lze hodnotit jako 

ideální sebehodnotící nástroj sociálních podniků i v tuzemských podmínkách. Sebehodnocení 

probíhá formou křížové matice na pětibodové škále v 6x10 kritériích. V této kapitole 

postrádám uvedení praktických ukázek využití metodiky v různých sektorech sociálního 

podnikání (výrobní sektor, sektor služeb apod.).  

Další kapitoly již představují komparaci tuzemského prostředí se zahraničím, zejména 

Polskem a Baskickem. Osobně považuji případové studie z Polska za přínosnější, zejména pro 

příbuznost tuzemského a polského ekonomického prostředí a obdobný porevoluční vývoj 

makroekonomických indikátorů. Naopak baskické případové studie považuji za velmi 

inspirativní, ukazují nám, kam až se může sociální ekonomika rozvinout.  



            
 

V závěru knihy jsou standardně sumarizovány zdroje a užitá literatura. Publikaci mohu 

doporučit jak zájemcům o zahájení či rozvoj vlastního sociálního podnikání, tak rovněž laické 

veřejnosti k šíření myšlenek sociálně odpovědného podnikání. 
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