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Integrační sociální podnik jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti. 

 

Cíl diplomové práce: 

Cílem diplomové práce je vyhodnotit validitu navrhovaných indikátorů integračních sociálních 

podniků v České republice a podat návrhy jejich případných úprav. Práce si dále klade za cíl 

identifikovat oblasti, ve kterých bude nutná podpora sociálních podniků tak, aby byly schopny 

jednotlivé indikátory naplnit.  

 

Vstupní diskuse: 

Sociální ekonomika, její možnosti, principy a dopady jsou stále častějším tématem především 
v neziskovém sektoru. Pod tlakem nejasných vyhlídek v budoucnosti financování sociálních služeb se 
nejedna nezisková organizace pouští do podnikání, snaží se rozšířit svou hospodářskou činnost, najít 
se svým podnikatelským záměrem místo na trhu a zvažuje možnosti a limity svých uživatelů a klientů. 
Je zřejmé, že představy mnohých o snadné cestě k finanční stabilitě se v období plánování a následné 
realizace poněkud liší. 
 
Na poli sociální ekonomiky se toho za poslední 2 roky v České republice mnoho událo. Týká se to 
především oblasti informovanosti, vzdělávání, dobrých případů z praxe, ale i špatných zpráv z terénu, 
kde např. sice vznikl skvělý podnikatelský záměr, lidé vyloučení na trhu práce získali pracovní 
uplatnění, ale náročnost trhu, velký tlak na inovativnost a flexibilitu, firmu neudržel ve finanční 
stabilitě.  
 
Sociální ekonomika u nás nemá legislativní ukotvení. Je mnoho podniků, chráněných dílen a družstev, 
které se hlásí k principům sociální ekonomiky, mnohdy však bez toho, aby byl znám jejich faktický 
obsah. Zajisté je to i tím, že je přejímáme ze zemí, kde má toto odvětví ekonomiky mnohaletou 
tradici a kde zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce v běžném tržním prostředí podporuje 
stát, bankovního sektor i široká komunita.  
 
Definic sociální ekonomiky je celá řada. Mezi společné prvky patří důraz na naplňování jiných než 
ekonomických cílů, uspokojování sociálních potřeb, posilování vzájemné solidarity a soudržnosti. 
Důležitou charakteristikou sociální ekonomiky je princip demokratického řízení, aktivní zapojení 
členů, ale i širší zainteresované veřejnosti, tak zvaných stakeholderů. Některé definice poukazují na 
význam sociální ekonomiky pro regionální rozvoj, lokální ekonomiku a trvalou udržitelnost.  
 
Naplnit obsah vznosných principů sociální ekonomiky se snaží vlády, ministerstva, různé odborné 
společnosti i sociální podniky samy. V naší republice vzniká tato iniciativa především ze zdola. 
Tematická síť pro sociální ekonomiku TESSEA, založená v roce 2009, se stala jakousi otevřenou 
platformou, která má za úkol prosazovat a podporovat sociální ekonomiku u nás a vytvořit zde model 
infrastruktury sociální ekonomiky.  Výsledkem její dosavadní činnosti je  vytvoření členské základny 
podniků, družstev a chráněných dílen, které se hlásí k myšlenkám sociálního podnikání. V rámci 
projektu vznikly a rozvíjely svoji činnost pracovní skupiny, které se zabývaly financováním, 
terminologií, měřením dopadu sociálního podnikání, legislativou a propagací. Práce některých skupin 
byla vzájemně provázána a jejich výstupy byly společné.  
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Zkušenosti s tématem: 
Po dobu projektu TESSEA jsem měla příležitost pracovat ve skupině měření, která měla za úkol 
pilotně ověřovat měření dopadu sociálního podnikání v komunitě s použitím metody SROI (Social 
Return On Investment). Tato metoda, která se používá především v anglosaských zemích, byla 
ověřována na mém pracovišti v sociální firmě Modrý domeček v Řevnicích. Pracovní skupina dále 
posuzovala a diskutovala základní znaky sociálních podniků v České republice a také nově navrženou 
a rozšířenou variantu, kterou je integrační sociální podnik. Pracovní skupina zabývající se terminologií 
se pro charakteristiku integračního sociálního podniku inspirovala v anglickém modelu WISE ( Work 
Integration Social Enterprise). Navrhovaný integrační sociální podnik má velice podrobně 
rozpracovány indikátory rozpoznatelnosti, nicméně jejich obsah pro nás není tak jednoznačný a 
srozumitelný. Opět se totiž dostáváme k „riziku“ obtížné přenositelnosti do českého prostředí. 
Pracovní skupina sama navrhuje ověřit expertně tyto indikátory v praxi, „neboť vznikaly od 
akademického stolu“, a předložit je k diskusi stávajícím sociálním podnikům i  stakeholderům. Teprve 
po této fázi navrhuje připomínky zapracovat a připravit tento nástroj aktivní politiky zaměstnanosti 
pro začlenění do zákona o zaměstnanosti. 
  
Pro zpracování diplomové práce jsem získala podporu ředitelky Tematické sítě pro sociální 
ekonomiku TESSEA, Dr. Petry Francové, a Dr. Jaroslavy Šťastné, vedoucí pracovní skupiny měření. 
 
Výzkumné metody: 
Pro získání potřebných informací a připomínek a proto, abych podnítila diskusi nad tímto tématem, 
jsem zvolila metodu focus group. 
 
Účastníci focus group bude 6 – 8 ředitelů nebo manažerů sociálních podniků, jež vznikly především 
jako ekonomická aktivita občanských sdružení, která pracují s cílovou skupinou, která má ztížený 
přístup na trh práce. Zvolím různé cílové skupiny zaměstnanců se zdravotním postižením. 
 
Před focus group zašlu jednotlivým účastníkům výzkumu vysvětlující dopis, jehož přílohou bude návrh 
jednotlivých indikátorů sociálně integračních firem zpracovaných do přehledné tabulky.  Seznámení 
s indikátory ještě před setkáním považuji za velmi důležité, protože jen tak se budou moci účastníci 
kvalifikovaně připravit. Z focus group budu pořizovat zvukový záznam, který bude následně přepsán a 
vyhodnocen. 
 
Navrhované okruhy otázek:  
 

1. Jaké spatřujete rozdíly v dosud existujících standardech sociálních firem a v nově navržených 
standardech integračního sociálního podniku? 

2. Jaké druhy informací potřebujete, abyste lépe chápali navržené indikátory? 
3. Které indikátory považujete za povinné a které za doporučené? 
4. Které indikátory považujete za akceptovatelné pro české prostředí a které za 

neakceptovatelné? 
 

 
Předpokládaná struktura práce: 
1. Abstrakt 

 
2. Teoretická část 

 Základní pojmy 

 Historický exkurz – sociální ekonomika států Evropy a USA 

 Nejnovější situace v sociální ekonomice v ČR 
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 Charakteristika integračního sociálního podniku 

 Navržené indikátory a jejich analýza 
 
3. Empirická část 

 Metodologie 

 Okruhy otázek pro rozhovor 

 Výsledky zpracování 
 

4. Diskuze 
5. Závěr  
 
Harmonogram:  
 

1. listopad 2011 – schůzka s PhDr. Petrou Francovou, vypracování úvodního dopisu účastníkům, 
přehledné tabulky indikátorů,  

2. prosinec 2011 – práce se zdroji, úvod, korespondence s účastníky 
3. leden 2012 – focus group, zpracování výsledků výzkumu, praktická část 
4. únor – 27. březen 2012 – teoretická část před prvním čtením vedoucího práce 
5. duben – květen 2012 – zapracování připomínek 
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