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1. Formulace a vstupní diskuse problému 

Občanské sdružení Green Doors je organizace zabývající se sociální a pracovní 

rehabilitací duševně nemocných. Sdružení bylo založeno v roce 1993 a o čtyři roky později 

otevřelo svou první tréninkovou kavárnu. Dnes provozuje dvě tréninkové kavárny, 

vzdělávací, nácvikové a sociálně terapeutické programy, program začleňování na trh práce 

a sociální poradnu v psychiatrické léčebně. V loňském roce byl ukončen provoz jeho třetí 

tréninkové kavárny, který nahradila tréninková restaurace Mlsná kavka. Green Doors je 

tedy na poli sociální rehabilitace ověřenou a zkušenou stálicí, jejíž programy se vyznačují 

vysokou mírou profesionality. Tréninkovou restaurací se však sdružení pustilo do zcela 

nového, u nás ojedinělého, konceptu sociálního podniku. Tímto konceptem je propojení 

projektu pracovní rehabilitace a podnikatelského záměru. Vstupují do něj dva subjekty, za 

sociální oblast je to právě O. s. Green Doors a s podnikatelským cílem Filip Kavka 

Smiggles, Holanďan s dlouholetými gastronomickými zkušenostmi, žijící v Praze.  

V diplomové práci chci navázat na svou práci, realizovanou na základě předmětu 

Diagnostika organizace, který proběhl v 1. ročníku mého studia. Jedním z východisek této 

analýzy bylo vytvoření pracovní pozice, která by sociální službu a podnikatelský záměr 

propojovala. V aktuálním konceptu projektu restaurace podobná pozice chybí a komplikuje 

tak jeho provozuschopnost. Z tohoto východiska vyplývá zaměření mé diplomové práce, 

ve které mě zajímá téma sociálních firem a sociálního podnikání. 

Zaměřím se na zmapování organizačních struktur konkrétních sociálních firem. 

Pokusím se navrhnout optimální model organizační struktury pro sociální podnik a najít 

konkrétní východisko pro tréninkovou restauraci Mlsná kavka. 

 

2. Definování cíle diplomové práce 

Cílem diplomové práce je navržení optimální organizační struktury sociálního 

podniku a její aplikace na projekt Mlsné kavky. 

  



3. Pracovní postupy: metody sběru dat 

Zkoumaný vzorek 

Výkonná ředitelka Green Doors  

- řízení organizace, spolupráce se správní radou, statutární zástupce organizace 

- vedoucí týmu vedení, finanční řízení 

- spolumajitel Mlsné kavky 

Vedoucí restaurace Mlsná kavka 

- spolumajitel, podnikatel, šéfkuchař, manažer, číšník, kuchař 

Personalistka Green Doors 

- bezpečnost práce a ochrana zdraví, personální záležitosti 

- podpora vedoucího restaurace v manažerské oblasti 

Metodický pracovník Green Doors 

- vytváření metodik a záštita metodické práce Green Doors 

Pracovní konzultant pro Mlsnou kavku 

- rehabilitační práce s uživateli slyžby, plánování, řešení aktuálních potíží uživatelů 

Zástupci dalších neziskových organizací 

 

Metody sběru dat 

Ve výzkumné části proběhnou rozhovory se zainteresovanými členy občanského 

sdružení, ve kterých se budu snažit zjistit, jak by podle nich měla vypadat ideální a reálná 

organizační struktura Mlsné Kavky (pozice, náplně práce, kompetence apod.). 

Dále se zaměřím na zástupce dalších neziskových organizací - sociálních firem, které 

také podnikají a zároveň zaměstnávají lidi znevýhodněné na běžném pracovním trhu. 

Těmito rozhovory chci zjistit, jak se s tímto tématem potýkají a personálně jej řeší 

v programech, které s podobným konceptem mají zkušenost. Rozhovory proběhnou se 

třemi zástupci různých sociálních firem. 

Další částí bude focus group, ve které se znovu setkají pracovníci Green Doors, se 

kterými proběhly individuální rozhovory. Jako téma přinesu informace, které získám 



v jiných neziskových organizacích. Přesné zaměření jejího procesu bude záležet na volbě 

jeho účastníků. 

Všechny rozhovory budou polostrukturované. Budou nahrány na diktafon, přepsány, 

kódovány a vyhodnoceny. 

Výzkum doplním průběžnou analýzou písemných pramenů O. s. Green Doors 

(metodiky, náplně práce, poslání atd.). 

 

4. Předpokládaná struktura diplomové práce 

- úvod 

- teoretická část: základní pojmy - O. s. Green Doors, duševní nemoc, sociální firma, 

sociální podnikání, sociální ekonomika, sociální (pracovní) rehabilitace, chráněná pracovní 

místa, podnikání, řízení, personální management 

- praktická část: výzkum – zmapování organizačních struktur zkoumaných sociálních 

firem, sesbírání ideálních a reálných modelů pro Mlsnou kavku (zkoumaný vzorek 

pracovníků Green Doors), výstupy z focus group, navržení optimální organizační struktury 

pro sociální podnik, aplikace optimálního řešení pro Mlsnou kavku a návrh její nové 

organizační struktury 

- závěr, seznam použité literatury, seznam příloh + přílohy 
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Příloha č. 2 – Rozhovory se zástupci Green Doors 

 

Rozhovor 1 – ředitelka organizace (Ř) 

24. 10. 2012 

Jaká je tvoje oficiální role v Kavce? 

Tak myslím, že po loňsku je víc definované, že je to oficiální dvojrole, a že je tam střet 

dvou rolí, ve kterém jsme s Filipem. To už jsme možná oni trochu pojmenovávali. Tak 

jedna role je, že jsem tam zástupce jednoho ze spolumajitelů kavky, tzn. GD , tzn., že jsem 

jeden z partnerů, kteří se na tom projektu spojili a druhá role je role ředitelky GD, která by 

se měla potkávat s rolí vedoucího projektu a to jsou právě ty konflikty rolí, které s Filipem 

to máme. Myslím si, že za ten rok jsme dál, vlastně já jsem dál v tom, že to je takhle 

nefunkční, a že to co potřebujeme je komunikovat spolu na té partnerské úrovni a tak se 

k sobě většinou obracíme a ve chvíli kdy je tahle ta hierarchie tak se nepotkáváme a 

nerozumíme. Takže myslím, že teď máme před sebou revizi toho partnerského modelu a té 

smlouvy zase po roce, a že je to jedna z věcí, kterou musíme nějak oddělit a rozseknout asi 

personálně. Myslím, že loni jsme měli ve hře ještě to, že to dokážeme vymezit třeba 

místem a prostorem. Hezky se to říká, ale myslím, že to nejde. 

Je tam nějaký rozdíl v tom, jaká je tvoje oficiální role. Ředitelku asi definovat nemusíme. 

Spíš myslím, jestli je rozdíl v tom, co bys měla dělat podle náplně práce a v tom, co 

doopravdy děláš. 

No jak se to vezme, já myslím, že mojí náplní práce je řídit aktivity sdružení nebo nějak 

jako je vést k nějakému rozvoji a rozdíl pak asi je a zároveň je mojí náplní mojí práce je 

spolupracovat s partnerama, síťovat, rozšiřovat nějaké možnosti GD a takže myslím, že 

v Kavce je to obojí a naráží to na ty dvojrole, takže v zásadě jako tu ředitelskou roli tam 

vlastně uplatňuju míň, protože je v konfliktu s tou partnerskou. 

Máš nějakou představu, jak by vypadala role, kterou bys tam chtěla mít? 

No já si dovedu fakt představit buď jednu, nebo druhou čistou, jo. Dovedu si představit, že 

ve chvíli kdy se dohodneme, že Filip bude v roli vedoucího, přijme ji, bude ji chtít mít, což 

si myslím, že není reálné se takhle domluvit, protože, jemu by tam zůstal ten střet. Spíš si 

myslím, že ve chvíli, kdy by tam byl někdo jiný v roli manažera, tak se k němu můžu 

v pohodě vztahovat z té ředitelské role a k Filipovi vztahovat z té partnerské role, ale to co 

není funkční je to, že tam máme oba ty role naráz. Takže pro sebe bych to potřebovala 

vyčistit a nemít to prostě takhle personálně propojené. Nebo si dovedu představit i tu 

variantu, že tam nebudu v té roli výkonné nebo tam nebudu v té roli partnerské a tu 

někomu deleguju já, v případě, že by to nešlo rozdělit u Filipa, tak se to dá ještě rozdělit na 

straně GD, myslím na dvě osoby. Bylo by to asi komplikovanější, ale taky by to případně 

bylo řešení. 

 

 



Tomu asi úplně nerozumím. 

Kdyby si Filip nechával jakoby tu dvojroli, nenašlo by se řešení jako, že on jedno z toho 

pustí, což asi připadá v úvahu to manažerské, tak by se mohlo stát, že já tu roli ředitelky 

jakoby pro Kavku deleguju na někoho jiného z vedení a nebo najdu někoho jiného pro tu 

partnerskou roli s tím, že ten partner je tam potřeba, aby s Filipem někdo mluvil o tom jaké 

je ta vize restaurace, co se pro to bude dělat a myslím si, že to může být někdo jiný, kdo na 

to bude dbát to, že tam bude přinášet nějaké myšlení o rozvoji restaurace, nějaké finanční 

řízení té restaurace, to co tam jako zůstává u těch partnerů. Dovedu si představit třeba 

Radek nebo někdo, kdo má ty dovednosti, bavilo by ho to a asi by to vždycky mělo nějaké 

nevýhody a asi bychom se museli vždycky nějak domlouvat o věcech kompetenční a bylo 

by to asi komplikované, ale asi by to taky svým způsobem bylo řešení, kdybychom nenašli 

řešení u Filipa. 

Máš ty nějakou preferenci u těhle dvou rolí? 

Mám nějakou preferenci, udělat to u Filipa, myslím si, že on to potřebuje i z hlediska své 

zátěže. Takže já mám preferenci, nevím, jestli to tak bude i u Filipa. Ale myslím, že ví, že 

potřebuje změnu, otázka je jestli se na té změně domluvíme tak, aby byly spokojené obě 

strany. 

Jak myslíš, že si teď Kavka vede? 

Myslím si, že za ten rok se tam udělal obrovský kus práce, finančně se stabilizovala, to co 

teď tam vnímám asi vyhroceněji víc než loni je ta krize toho partnerství. To že se 

potřebujeme vrátit k tomu, jestli ten smysl v tom partnerství a v tom spojení nějakých 

dovedností a nějakého know how, které jsme viděli před dvěma lety je po těch dvou letech 

zkušeností stejný a za jakých podmínek dál pokračovat nebo nepokračovat. Takže si 

myslím, že to tam teď je ta největší obtíž a to taková obtíž, která je na pozadí všeho, takže 

myslím, že potom se špatně dělají i malé drobné dohody, protože teď nejsme úplně 

vyladění v tomhle tom a Filip je hodně za svojí hranicí a hodně přetížený, takže si myslím, 

že tohle nezrevidujeme a neřekneme si, jestli nám stojí za to dál spolu fungovat a jak, tak 

že se to moc teďka, no že je prostě důležité pro ty další kroky. Že teď není ten problém 

finančního tlaku, jako byl loni. Myslím, že Filip pro stabilizaci toho projektu šel hodně za 

svoji hranici a teď se potřebujeme podívat na tohle. 

Jak myslíš, že si Kavka stojí obecně? Před rokem se řešila krize, teď je stabilizovaná. Tak 

jak si vede jako restaurace? 

V tom si myslím, že z finančního hlediska, když si vezmeme tržby, tak musím říct, že je to 

nad očekávání, pro mě reálně než jsem myslela, že to může být za ten rok. Na druhou 

stranu myslím, že nám to dalo jasně znát své limity v tom, že ta restaurace teď funguje na 

85 nebo 90%, takže tam určitě ještě něco zefektivnit finančně jde, v nákladech, možná 

ještě něco v nějakých plonkových hodinách a tak, ale že tenhle ten jako podobný nárůst 

v tržbách jako byl letos, což podle mě je, přesně to číslo nedám, ale 40% určitě, tak že už 

se takový radikální nárůst očekávat nedá, takže myslím, že zároveň nám to dává limity 

v tom, jaké personální obsazení si ta restaurace teďka může dovolit z těch čistě 

businessových peněz, takže i tam se potřebujeme podívat na ten model, jestliže tam 



potřebujeme posílit a myslím, že tam potřebujeme posílit tak v tom ještě aby o fungovalo 

kvalitně jako sociální služba, takže to přináší asi ještě větší nároky na financování té 

sociální služby a myslím, že teď se ukazuje, že to bude potřebovat ještě víc, než jsme si 

mysleli. Ale jako restaurace možná, když takhle kladeš tu otázku, tak si říkám, že už jsme 

dlouho nedělali žádnou zpětnou, sběr zpětné vazby od zákazníků. Takže já tyhle informace 

mám hodně zprostředkované z toho, jak to vnímá Filip, jak to vnímá tým Kavky, který 

myslím taky vidí posun a je spokojenější s tím jak ty služby kvalitativně vypadají oproti 

loňsku. Ostatní zpětnou vazbu od zákazníků vlastně dlouho nemáme. 

Jak myslíš, že si Kavka vede personalisticky? 

No tak to myslím, že je kámen úrazu v tom, že tam ty kompetence nejsou vůbec jasně 

dané, kdo se tam má o co v té personální oblasti vůbec starat. A teď právě na supervizi 

jsme si říkali, že to procházelo různýma fázema, že když to začínalo, tak Světla tam byla 

nějak aktivní jakoby za GD s personalistickým servisem, s výběrem lidí i se zaváděním 

nějakých pravidel, nějaké kultury. Pak jsme se o to přestali starat s odchodem Světlany 

nebo to přestalo fungovat, Filip myslím, že se stará o to, aby fungovala ta kvalita služby 

vzhledem k zákazníkovi, a v tom ten tým vede, ale ne už v těch ostatních věcech. Takže 

zůstává neošetřené určitě to kulturní a pravidla a udržení a podpora toho týmu a další 

nejasná oblast je a tam i nejsme s Filipem vyladění v tom kolik a jakou ten tým potřebuje 

podpory v práci s klientama. Takže to si myslím, že je, ale hodně je to i tom redefinování 

toho partnerství, jak si to představujeme tohle, protože si myslím, že za ty dva roky se to 

taky posunulo od nějaké představy, že ta podpora práce s klientama bude stačit nějaké, 

myslím, že teď už asi tušíme, že jak jsme si představovali tu malou podporu, že to nestačí, 

přidala se supervize, přidaly se nějaké prvky. Myslím, že Filip už s tím není úplně zajedno 

a nevidí v tom smysl, v téhle té práci, takže to si teď myslím, potřebujeme redefinovat a 

říct si jestli je to vlastně nějaká překážka a jestli v tom najdeme nějakou shodu. 

Kam myslíš, že by se Kavka mohla dostat? 

No upřímně řečeno já bych byla ráda, kdybychom se mohli trochu zastavit v tom 

rozvojovém, myslím, že tenhle ten rok byl hodně daný tím dogmatem finanční propad a 

stabilizovat restauraci a myslím si, že je teď potřeba aby se stabilizovala Filipova role, 

Filipova zátěž, nějaká přiměřená struktura pro něj, aby on z toho měl peníze, abychom ani 

jedna strana neustupovali s tím, že je to priorita, neinvestovalo se jinde, vracely se ty 

peníze Filipi a to samé k tomu stálému týmu, aby se vyjasnilo jak ten tým podporovat 

v těch jednotlivých oblastech a aby za mě jsou tohle teď priority pro to, aby lidi nebyli 

unavení, aby nechodili přes své hranice a aby neodcházeli, protože byli vyčerpaní. Takže já 

bych byla ráda, kdyby se to teďka zklidnilo, stabilizovalo a zakotvilo. 

Kdyby se tohle stalo, tak jaký myslíš, že má Kavka potenciál nebo kde bys ji ráda viděla? 

No nevím, myslím, že teď ta hektičnost nebo ta přetíženost jde trochu vidět v té atmosféře, 

když tam přijdou ti zákazníci, kdy je nikdo nevidí. Že někdy je vidět, že prostě lidi 

pobíhají, nestíhají, není to dobře zorganizované na place. Takže ta vize je aby ten klid a ta 

profesionalita i ta stabilita byla jakoby vidět na první pohled. Aby když sem přijde ještě 

kromě toho, že to jídlo je dobré, že se číšník chová mile tak, aby ta celková atmosféra byla 

dobrá. Aby ten klid a profesionalita byli vidět na první pohled a myslím, že zatím je, ale i 



hodně ještě vyjasnění spoustu procesů práce s klientama, jak to dělat s příjmem s 

hodnocením, že tyhle věci se pořád vyvíjejí a mění, a myslím, že ještě nejsou nějak ještě, 

jako stabilizované taky přinášejí nejistotu a nestandartní situace, aby jako ty nestandartní 

situace, jak ty vevnitř, co tolik vidět nejsou, tak ty na první pohled, co vidí zákazníci bylo 

co nejmíň. Aby to působilo tím klidným milým dojmem. 

Věci, které se týkají takového nastavení práce s klientama, jsou těma, které chybí Kavce k 

tomu, aby toho dosáhla? 

Určitě si myslím, že myslím, že ten posun tam je, ale to je právě to co potřebujeme s 

Filipem vykomunikovat, to že dřív to fungovalo tak, že Martina nebo holky na metodice 

něco připravily a začalo se to, teď myslím se to víc posouvá k tomu se víc ptát týmu 

stálého v Kavce, co k tomu potřebujou a jak to dělat a jak to dělat pro ně, a jak oni by do 

toho mohli být zapojení, aby mohli dělat hlavně tu svojí profesní práci číšník kuchař, ale 

zároveň aby fungovala spolupráce s Filipem a v tom myslím si, že ty procesy je třeba jako 

furt nějak delegovat nastavovat nově. Jo ne, že by to nějak nebylo, udělali jsme kus práce, 

ale ta realita potom v té kuchyni nebo v té restauraci se posouvá někam vždycky jinam tu 

potřebu. Mám pocit, že ty procesy v tom stabilizovat tu zátěž pro Filipa a pro tým jsou teď 

důležitější než tohle. Ale ta zátěž pro tým na těch směnách vychází i ze situací s klientama, 

takže jako má to na tom nějaký podíl, ale myslím, že třeba čtvrtinoví nebo třetinoví. Ale 

větší podíl na tom má to, že tam chybí ta personalistická práce a Filipova role je prostě 

předimenzovaná. Takže priorita teď začíná Filip, tým, potom procesy s klientama. 

Můžeš mi nějak blíž popsat, jak by měla vypadat role Filipa, co všechno by měl dělat a 

tak? 

No já myslím, že si Filip musí říct, co chce dělat z těch mnoha rolí, ve kterých tam je, 

myslím, že když jsme začínali tak mluvil o tom, že chce být šéfkuchař, že nechce být 

manažer. A myslím, že i je třeba fakt oddělit tu roli manažera a spolumajitele, toho 

partnera. To a co se týče taky té náplně práce, dovedu si představit, že je Filip spolumajitel 

a šéfkuchař. Dovedu si představit, že se stará o nějaké organizační věci v restauraci z role 

spolumajitele ve smyslu jednání s dodavatelama, vymýšlení akcí, v tomhle stylu ty 

manažerské, ale myslím si, že ve chvíli kdy se to kombinuje s pravidelnýma směnama v 

kuchyni nebo na baru a jsou zajišťované ještě vaření na cathering a se spoustou dalších 

jakoby výkonových věcí, tak že už je to moc a myslím, že něco by mohlo jít ještě 

delegovat na stálý tým a zdá se, jestli vyjde ten projekt s rokem jinak, tak doufejme, že z 

toho přijdou nějaké podněty jak je přeorganizovat, aby Filip mohl některé ty věci pustit. 

Zásadní je prstě pro mě nebýt v těch směnách. 

Tomuhle by taky mělo pomoct to, že snad konečně dobře dopadne výběrové řízení na 

číšníka. 

No doufejme, že se tam už nestane zase něco, skoro mám pocit a tak jako, že doufám, že to 

Filip potřebuje změnit, a že to změní, ale trošku se bojím, že se potřebuje tak jako zastavit 

a nenakládat si ty věci, takže trošku tam vidím to riziko, že je v tom tak zajetý, sám mluví 

o potřebě změny, ale nějak ho to stahuje jakoby zpátky k tomu šílenému výkonu, takže 

myslím, že i kdyby byl číšník, tak stejně byl hodně na těch směnách, stejně tam byl hodně 

angažovaný, byl hodně angažovaný v kuchyni, takže a v tomhle tom myslím, že moc nemá 



rád, když mu do toho mluvíme, ale zároveň ho to nějak stahuje k nějakému přetěžování, 

tak doufám, že se to podaří udělat nějak, aby se to víc povedlo. 

Když to zjednodušíme, tak podle tebe by Filip měl být spolumajitel a šéfkuchař, případně 

dělat nějaké organizační věci, co se týče restaurace. 

Jo a ve chvíli, kdy tam, myslím, že nás to bude i nutit jestli pak klapne ten rok jinak, tak 

musíme tomu Michalovi dát nějaké jasné zadání a kompetence, takže nás to bude nutit 

vydefinovat, co zůstane Filipovi a do čeho mu Michal bude kecat a do čeho ne, takže 

doufám, že to tomu pomůže. I když je to riziko, může se stát, že do toho přijde další 

člověk, který bude narážet na nejasně nastavené role a kompetence a bude se v tom plácat 

stejně jako my, tak doufám, že se to nestane. Protože je příležitost to vydefinovat, ale určitě 

je potřeba tomu věnovat hodně pozornosti. Přijde někdo, kdo to nezná, že jo. 

Když se podíváme na ostatní zaměstnance v souvislosti s Kavkou, máme tam Mišku, 

Markétu, metodika, ředitele.. Ale když to vezmeme jako pozice a ne jako lidi, tak jaké by 

měli mít role? 

No myslím, že u Mišky je ta role zrovna hodně jako nevyjasněná, tam ho myslím naráží 

právě na t, že není jasně vymezená ta personalistická práce, nakolik je Filip vlastně 

vedoucí toho týmu, nakolik se v tom má Míša angažovat. Myslím, že v tom je potřeba 

nové dohody, že to Míša hodně přináší nebo to co si myslím, že se za ten rok stalo, je aby 

se víc podchytil rozpor, že pracovní konzultant nemůže tolik nebo jsou situace, kdy 

pracovní konzultant nemůže dávat podporu jak klientům, tak stálému týmu, že jsou to 

situace střetů. Takže to myslím, že je něco, kam se to posunulo, že v tomhle tom je čistší 

Markéty role teďka pracovní konzultantka, jednak teď má hodně klientů a měla by tam být 

hodně pro ně a tím pádem ta podpora pro stálý tým se posunula víc k Míše od pracovní 

konzultantky, ale musím říct, že fakt není jasné jak a není jasné, teďka tam narážíme na to, 

s čím tam souhlasí a s čím tam nesouhlasí Filip, jak ta spolupráce nebo ta role Míši v tom 

má vypadat a kolik vlastně času ten stálý tým může věnovat navíc kromě těch směn 

supervizi, vzdělávání, nějaké konzultace kolem klientů. Takže to si myslím, že je teď 

potřeba vymezit znovu a plus to, kdo je ten člověk, který vede tým, ve smyslu vytváříme 

nějakou týmovou spolupráci, budujeme nějakou důvěru, můžeme si věci říkat, můžeme být 

otevření, máme nějaké pravidla, to si myslím, že teď je tam taková přetlačovaná, pořádně 

to nedělá nikdo.  

Miška by teď teda měla být podpora pro stálý tým? 

Já si myslím, že k tomu dojdeme a je to asi tak jedna ze zakázek pro toho Michala, jestli 

tam někde uvidí nějakou možnost ke komu tohle nasměrovat, ale je to taky o dohodě 

s Filipem jestli v rovině toho pravidla kultura, týmová spolupráce tohle to on řekne, že 

dělat bude chtít nebo nebude chtít a pokud ani tak si myslím, že si nerozumíme v tom jak 

to dělat, v tom se musíme vrátit k tomu jak to dělat, protože si myslím, že ty pohledy 

máme jiné, že Filip má hodně pohled nějaké malé rodinné firmy, má jiný přístup, jiné 

nástroje, věří jiným intervencím a jiným věcem v té svojí než GD. Takže tam to teď naráží 

a pořád se v tom přetlačujeme.  

 



Co Míša jako zastřešovatel celého programu pod který Kavka spadá? 

Já myslím, že to tam není nebo mě se to tak nezdá. Myslím, že Míša měla být vždycky 

jakoby zastřešovatel té sociální služby. 

Takže je tam ta role podpory Markéty? 

Jo to jo, Markétu má v týmu. No ještě se ptej. 

Já Kavku beru nejen jako restauraci, ale taky jako sociální službu, takže to, že Míša má na 

starost spoustu věcí, které se živelně nastavily. Její roli vidím v sociální službě minimálně 

jako vedoucí Markéty. 

Jo, to platí. Myslím, že tam jako nějaký rozpor nebo nesoulad jsem neměla, proto jsem o 

tom nemluvila. To že Míša je vedoucí sociální služby, to jo. Otázkou je jestli má být i 

vedoucí pro stálý tým nebo podpora pro tým. 

Takže nastavení vedoucí sociální služby, spolupráce s Markétou, práce na metodikách a 

jejich zavádění, to je nastavené dobře. 

Myslím, že se to taky posunovalo a vymezovalo tahle role, že se to zpevňovalo a dávaly se 

tomu nějaké pevnější hranice, že myslím, že i tím jak si to předávaly Irena s Míšou, tak že 

se v tom trochu dělal pořádek ve smyslu toho, že tam bylo potřeba nebo Irena s Martinou 

přicházely s tím, že je potřeba hodně takový jako adhoc podpora konzultací mimo porady a 

během dne se nedomluvily tak to se nástupem Míši, hodně s tím přicházela Mirka, že je 

dobrý to tam nějak zpravidelnit, dát tomu nějaký prostor, aby to nepřesahovalo nějaké 

hranice, tak v tom se to myslím změnilo. V metodikách to mají, myslím, že Miška teď to 

dělá víc, než třeba to měla Irena, protože tam spolupracovala přímo Mirka s Martinou, tak 

myslím, že Miška je v tom víc angažovaná. Takže nějaké posuny tam jsou, ale jako 

nevnímám to jako problematické pole, spíš jakoby nějaké vyladění. 

A vymezení role Markéty? 

Markéta je pracovní konzultant, myslím, že jsou tam teď největší potíže v tom, což je taky, 

když o tom mluvíš, tak si říkám to možná přešlo i že je to souhra náhod nebo Markéty 

přístup nebo nový přístup. Protože teď se to ukazuje jako hrozně zatěžující zařizovat 

změny ve službách pro klienty, protože to Markétu hodně zatěžuje, bere jí to hodně času, 

vstupuje to právě tak jakoby nekontrolovaně do všech schůzek a porad, veškerého jejího 

času, rozbourává jí to její domluvené věci. Takže vím, že teď Péťa přicházela nově s tím, 

jestli to nedelegovat a druhý pohled asi dívat se na to jaké jsou pravidla kolem výměny 

těch směn a jak v tom klienti můžou být samostatnější jo, takže to je teď nějaký problém 

od září si myslím, kdy to nevyhovovalo, teď je to nějak hodně vidět. Takže v tom teď 

vidíme, že je potřeba něco dělat. Pak je otázka, jestli neuvažovat o posílení role pracovního 

konzultanta buď v nějakém malém úvazku s nárůstem klientů, teď už je tam osmnáct lidí a 

zdá se, že ještě by bylo v Kavce potřeba víc. Takže už je to na toho jednoho člověka hodně, 

i když ta intenzita práce je jiná než v Café, ale je to vidět. Druhý směr úvah, který máme, 

je, jestli by jeden člověk ze stálého týmu ještě nemohl být pracovní asistent, že by tam byli 

dva lidi jakoby ze sociální služby, kteří by tvořili tým a mohli být víc zástupní a hlavně by 

tam víc fungovala ta týmovost v kavce přímo. To jsou myslím nějaké úvahy vývojové jak 



to posílit, ale zatím, Martina vždycky tvrdila, že i když má osmnáct klientů, že to jako 

stíhá, když jsme se jí ptali a snažili se s tím něco dělat. Takže je to asi hodně o tom 

způsobu práce, který se ale teď taky mění, Markéta je teď víc na směnách a víc se chce 

věnovat klientům při zaučování, myslím, že dojdeme k tomu, pokud to peníze dovolí, tak 

posílit to ještě o jednoho člověka v roli asistenta nebo posílit o nějaký jiný úvazek. A jinak 

ta role kromě fakt toho nakolik ten člověk má být fakt neustále k dispozici a řešit výměny 

směn, je relativně jasná věc, loni tam byl ještě rozpor, jak by měl fungovat vůči stálému 

týmu a vůči klientům, se myslím teďka víc oddělilo, takže teď je víc otázka nakolik může 

být na place a dávat ještě nějakou podporu tam.. Ale to už se cyklím. 

Teď jednodušeji. Role metodika. Má něco co se Kavky týče co dočinění? 

Poměrně nové a já si od toho hodně slibuju, ale ještě se to nestihlo osvědčit nebo 

neosvědčit, jsou vlastně nově nastavené metodické porady v Kavce, kde předtím se vlastně 

scházel vždycky pracovní konzultant s Filipem a případně samostatně vedoucí Kavky 

s Filipem ohledně sociální služby a nějaké témata potom přinášel Filip za mnou na radu, 

když bylo potřeba něco změnit v systému. A já jsem mu říkala, s tímhle můžeš jít rovnou 

za pracovní konzultantkou nebo za vedoucí. Potom jsem to holkám přenášela já, takže 

jsme se tahle cyklili. Takže vlastně od léta je domluvený nový tvar, kde se schází metodik, 

pracovní konzultant, Filip a může nebo nemusí u toho být vedoucí Míša. A tahle vlastně 

skupina je kompetentní k tomu rozhodovat o změnách v metodice, zatímco předtím, když 

to byla jenom schůzka Filip a pracovní konzultant, tak to potom Martina to brala na 

metodiku s Mirkou, tam to projednali, jestli jo nebo ne a pak to vracela do Kavky. Takže 

tohle by mohlo zrychlit nějaké procesy i ohledně změn v metodice a v postupech 

rehabilitačních, takže já si od toho slibuju hodně, ale zatím to běží strašně krátce, takže 

uvidíme, jestli najdou společnou řeč a jestli to bude funkční. 

No a celkově, myslíš, že je organizační struktura od ředitele až po klienty dobře 

nastavená? 

Tak odspoda, jo? Klienti mají přímé nadřízené vedoucí směn, stálý tým má jako svého šéfa 

nebo myslím, že vnímá jako svého šéfa Filipa, ale z hlediska toho jak je nastavená pozice 

šéfa nebo vedoucího v GD, tak Filip tu roli neplní stejně nebo nenaplňuje stejně jako 

v jiných projektech, takže tam jsou ty personalistické černé díry, o kterých už jsme mluvili, 

takže tam něco už chybí. No a pak nahoře už je to totálně zamotané tím, že ve chvíli kdy se 

Filip necítí být vedoucím projektu, tak už vlastně je pro něj výš jenom porada 

spolumajitelů, zatímco my jsme zvyklí, že jsou tam ještě odborní manažeři, kteří to 

dovedou celé nějak, ještě s ním ještě pracujou, vedou ho. Takže tam už nám to potom 

skřípe, protože kdokoliv ho zastupuje dál, ať je to metodik, ať je to personalista tak už 

vlastně tam to pole není jasné a přehledné. 

No tak jak bys to pozměnila, aby se to vyřešilo? 

To jsme zpátky u toho, že musíme rozdělit ten souběh rolí, bez toho nastavení vedoucího, 

ať už to dopadne jakkoliv, tak tam ty střety zůstanou. 

 



Je řešením do organizační struktury přidat někoho dalšího? 

Já si dovedu představit, že to bude Míša nebo já nevím nebo třeba Michal přijde s tím, že 

to může být někdo z týmu kavky nebo Filip to nějak dokáže personálně oddělit a dokáže 

skousnout to, že v nějakých rolích bude vedoucí a bude podřízený. Jako má to asi víc 

řešení. 

Kdyby byl řešením další člověk, jak by se tam zařadil? 

Loni jsme měli tu vizi, že by tam byl manažer, který by řídil chod restaurace, byl by to 

člověk částečně jako provozní manažer a byl by to vedoucí týmu a zároveň by tam byly 

nějaké spojitosti s GD. Kdyby tam byl nový člověk na celý úvazek, tak bychom asi museli 

znovu nadefinovat tu náplň práce tak, aby byla funkční pro GD a pro Filipa jako 

spolumajitele. Tenhle ten člověk měl být, teda tak jak jsme se o něm bavili loni, placený 

půl napůl z peněz restaurace a z nějaké dotace, ale musím říct, že letos ta čísla dávají 

odpověď, že ta restaurace není úplně reálné, aby třeba během příštího roku měla na další 

úvazek, jo. Tam si myslím, že je ten finanční problém, takže bych asi ještě hledala fakt 

ještě najít jiné řešení než celý úvazek nového člověka. Asi by to musela být nějaké 

kombinace s něčím. 

Úplně nevím, jestli si dokážu představit nové nastavování rolí, které se dá rozdělit tak, aby 

se to nějak předalo, ale aby zároveň tam zůstal ten počet lidí, který tam je, že se to 

předefinováním těch rolí vyřeší. 

Jako myslíš, že to nepůjde bez navýšení lidí. 

Já si myslím, že to zní hezky, ale nedokážu si to představit. Lidi, co tam pracují, teď 

v podstatě přesahují svoje úvazky, co se hodin týče. Myslíš, že předefinováním kompetencí 

a rolí by se tohle vyčistilo a potom ten tým dokázal fungovat při stejném obsazení? 

Jako je to otázka. Myslím, že teď ta efektivita a ta zátěž, která tam je samozřejmě něco 

jako prakticky vzniklo u těch činností, ale něco je myslím o řešení prostě těch 

kompetentních střetů a nejasností a těch překryvů rolí, jo. Takže myslím, že ve 

vyjednávání, ve hledání toho v tom, že se zasekneme a nehneme se z místa je teď jakoby 

veliká zátěž, jakoby energetická určitě a časová asi taky nějaká. Takže asi by to bylo hezké, 

kdybychom to mohli personálně posílit, a myslím, že půl úvazek v tom řízení a nějaký 

úvazek v přímé péči by se uživil určitě a byl by fajn. Jen nevím, jestli je nutné přemýšlet o 

celém úvazku a jestli fakt to řešení ještě není v redefinování nějakých věcí alespoň z části. 

Mně to přijde zajímavé to, co říkáš. S takovým řešením ještě nikdo nepřišel, tak se ptám, 

abych to pochopil. 

Jo jako ptej se, já to taky samozřejmě nemám ujasněné. 

Zmínila jsi asistenta na směně jako možnost. Vlastně Markéta teď dělá infosměny a 

zaučování nových klientů. Zajímalo by mě, jestli to nastavení – dva číšníci, dva kuchaři 

gastroprofíci se asi osvědčilo, otázka není, jestli jo nebo ne, spíš pohled na to, jestli tam 

zapojit někoho se soc. vzděláním. 



Já myslím, že jsme o tom uvažovali fakt jako zase dvěma nějakýma cestama. Buď 

k Markétě hodit ještě někoho na kus úvazku a pak ho mít čistě v sociální službě nebo fakt 

jednoho z číšníků vzít někoho se sociálním vzděláním a ten by tam měl víc roli toho 

zaučovatele a zároveň by tam dělal tu číšnickou práci. Takže jsme uvažovali oběma 

cestama, no. Myslím, že i v tohle se to posunulo i na straně Filipa, teď si to Miška moc 

chválila, že je tam menší priorita v tom být vyučený číšník a umět dobře profesi a větší 

důraz je v tom vybírat člověka, podle toho jaká je osobnost, jaké má komunikační 

dovednosti. 

Jak vnímáš zařazení Kavky do GD? 

To je taky jedna z věcí, kde se teď ukazuje, že je zapotřebí redefinovat to partnerství a 

vyjasnit si to. Já to za sebe mám tak, že Kavka je jeden z projektů GD a jak to říct nějak 

jednoduše, to je těžké. Myslím, že potřebujeme vydefinovat to, co je důležité pro kulturu a 

způsob práce a způsob komunikace proto, aby to mohlo fungovat prostě jako rehabilitační 

projekt pro klienty. To je asi to, co tam musí prosadit, ve chvíli kdybychom se na tom 

s Filipem neshodli, tak to je to úskalí, kdy to partnerství z naší strany nemůže dál a to je 

teď něco, co je nově nastavovat, protože Filip přichází s tím, že toho chceme moc a 

chceme moc času na tuhle práci, a že on v tom nevidí smysl a ty výstupy a ten efekt. Takže 

o tom se potřebujeme pobavit a když bychom v tomhle nenašli shodu, tak to nemůže dál 

fungovat jako GD projekt protože, je to něco, co je prostě v základu toho poslání a z čeho 

nemůžeme ustoupit my. A jsou to hlavně nějaké způsoby práce, kterým my věříme, jsou 

pro nás osvědčené a momentálně nemůžeme nabídnout jiné. Takže v tomhle a dovedu si 

představit, že využijeme nějak nebo pomocí teď Michala nebo nějakého poradce nebo 

supervize, najdeme ještě nějak jak ještě víc propojit odlišnost těch kultur. Může to podle 

mě přinést podle mě i nějaké zisky nějaké, nějaké přínosy, může to být obohacení. Může to 

fungovat částečně tak, že Filip má jiné způsoby práce, je pro něj fajn fungovat spíš tak, že 

potom s lidma jde na večeři nebo s nima vyjede na kole, že je tam víc toho normálně 

lidského, je tam víc rodinný model. Ale musí to být furt nějak v souladu a držet to 

pohromadě. Kdybychom ten soulad nenašli a šly ty věci proti sobě, tak si myslím, že to dál 

nejde. V zásadě si myslím, že ta kultura musí být minimálně půl napůl a musí být 

vydefinovaná jak je a potom to může a potom je to dál i projekt GD i projekt Filipa. Ale 

nevím, jestli odpovídám na tu otázku. 

K tomu mě napadá, jestli si dokážeš představit fungování Kavky bez GD. 

Jako dovedu si představit oboje, že z toho projektu odejde Filip, že z toho projektu odejde 

GD. Každá varianta přináší nějaké technické obtíže. V současném okamžiku je GD partner 

pro Prahu 8 jako pronajímatel prostoru, má z toho velké benefity na nájmu. Takže ve chvíli 

kdy by z toho vystoupilo GD, tak je otázkou, jak by to pro Filipa nebo někoho jiného bylo 

únosné finančně s jiným nájmem a jestli by dál trval ten nájemní vztah mezi osmičkou a 

tím novým člověkem, to jsou věci, které bychom museli zjišťovat. 

Spíš mě zajímá koncept. 

Počkej, ty myslíš, že to bude dál fungovat jako zaměstnávání klientů, ale bude to dělat jiná 

neziskovka nebo bez neziskovky. 



Bez neziskovky. 

Myslím si, že to nemůže fungovat bez dotačních peněz a veřejné podpory v tomhle 

rozsahu. Dovedu si představit, že ta restaurace bude fungovat tak, že tam bude, já nevím, 

pět míst tři místa pro klienty stálé, chráněné stálé. 

Takže by se to transformovalo spíš v sociálně odpovědný podnik. 

Jo, asi tak. Změnit takhle ten koncept si dovedu představit. 

Jak vnímáš klienty v Kavce, jako zaměstnance nebo klienty? 

Hele, podle toho ve kterém poli. Když tam přijdu na jídlo, tak je vnímám jako zaměstnance 

a ty, kteří mě znají tak jako vnímám tak, že oni tam ale mají tu roli, jako že jsou tam, ale 

tak by to asi bylo i se zaměstnancema, kteří by tam byli prostě na nějakých pracovních 

místech, že jako vnímám trochu se snaží nebo usmívají, víš, že jako přišla paní ředitelka. 

Ale to by asi bylo stejné, kdyby tam byli normální zaměstnanci. A ve chvíli kdy o Kavce 

mluvíme jako o sociální službě, tak mám pocit, že čím dál tím víc to, no já nevím, jestli 

klienti mají jinou podporu, klienti možná nemají jinou podporu, ale ty způsoby práce 

myslím, že fakt jsou čím dál tím víc o tom, že to není normální zaměstnání, ale že je to 

zaměstnání, kde je zapotřebí nastavovat jiné podmínky, teď nemyslím pro klienty, ale pro 

celek toho programu, ale to jsme zase zpátky u podpory týmu a tak. Takže nemám to jako, 

že ten koncept je, za ty dva roky se ten koncept podle mě posunul od nějakého zaměstnání 

s externí podporou víc v rehabilitaci. 

Z toho asi vychází další otázka, jestli je Kavka víc business nebo sociální služba. 

Myslím, že ty ambice jsou tam ojí jako silné, což je taky to kde se možná přetlačujeme. No 

a mám pocit, že co se, jakože podmínky v Kavce ve smyslu toho, jak nastavit směny pro 

klienty, jak pro ně nastavit zátěž, jak nastavit příjem, jak nastavit hodnocení směn tak 

v tom, že se ty podmínky upravujou tak, aby to mohlo fungovat jako sociální služba. Takže 

v tom si myslím, že to naplňuje tu sociální službu, ale není tam tolik prostoru pro učení, tak 

že je to podle mě sociální služba, ale to učení se tolik nemůže realizovat na směně, to jako 

zůstalo. Na začátku myslím byla ta představa, že ta podpora bude externě na schůzkách 

s pracovní konzultantkou, tak myslím, že prostor pro rozvoj a prostor pro podporu pro 

klienty je fakt externí, že se ten chod té restaurace se snaží přizpůsobovat tomu, že ti lidi 

potřebují trochu jinou zátěž, trochu jinou komunikaci, ale není tam prostor fakt pro učení 

v tom procesu. 

Když se podíváš na Kavku jako ekonomický subjekt, je to podnik, je to restaurace 

s podnikatelským záměrem nebo víc sociální služba? 

Já mám pocit, že při rozhodování dáváme, no to je otázka. Já myslím, že priorita není 

úplně jako ta ziskovost, ale priorita je v kvalitě služby pro zákazníky a tam mám pocit, že 

ve chvíli, kdy by to nastavení sociální služby nebo ty potřeby sociální služby byly 

v rozporu, tak asi má přednost ten podnikatelský záměr v té kvalitě restaurace. Pokud se 

nenajde řešení, že to dělat i s klientama, tak se hledá řešení jak to dělat jinak bez klientů. 

Ale furt si myslím, že ten podíl toho prostoru pro to co jde dělat s klientama, je tam veliký, 

možná větší než jsme na začátku předpokládali. Takže i v tom si myslím, že je ještě nějaký 



prostor ve vyjednávání s Filipem, že nemusíme mít až takovou ambici zaměstnávat tolik 

klientů a můžeme jít do prostě mít zdravé brigádníky, zdravé pracovníky. Mám pocit, že 

priorita je kvalitní restaurace a možná až přeháníme to, kolik lidí se snažíme integrovat. 

Jak moc by podle tebe měla Kavka být rehabilitační? 

Co myslíš slovem rehabilitační. 

Teď to nějak dva roky fungovalo v podstatě jako třetí stupeň tréninkových míst GD, že tam 

byl nastavený nějaký systém podpory a nějaké samostatnosti klientů. Tak jestli to jak to 

fungovalo doteď, jestli ta podpora poskytovaná klientům doteď měla zůstat stejná nebo by 

se měla změnit. 

Mám pocit, že teď se budeme vracet k těm věcem, co jsme říkali loni. Já myslím, že se 

mění ten pohled na to, jak má vypadat výběr, zaučovaní a nějaké hodnocení s klientama, 

v tom si myslím, že se to vyvíjí tak, že se ukazuje, že je potřeba to posílit, přidat, vyladit, 

zapojit ještě víc tým. Ale alespoň pro mě se nemění ta vize toho, kde je ta laťka vstupní, 

jaké musí být vstupní kritéria, které lidi musí zvládat na začátku, nemění se jejich 

motivovanost, nemění se to, že jak to říct, že je tam ambice na výkon a na kvalitu, jo. 

Takže ve chvíli, kdy klient je v tomhle motivovaný, chce být orientovaný výkonově, chce 

se rozvíjet, chce do toho jít i s tím, že to bude těžký, a že bude dostávat i zpětnou vazbu že 

je pomalý, že musí jinak komunikovat, že musí být rychlejší, že je jako nastavený na tenhle 

výkonový rozvoj, tak si myslím, že to jde a jsou tam ty základní dovednosti, které se musí 

podchytit na těch zkušebních směnách. Ve chvíli kdy ti lidi přicházejí s jinýma 

očekávaníma, tak si myslím, že tam ten prostor pro rehabilitaci není. Není tam jakoby 

prostor tuhle tu motivaci teprve vytvářet a dát si na ni třeba tři měsíce, což si myslím, že 

třeba v Café jde. Nebo si na ní dát půl roku, to tím chci říct, nějakou dobu si na ni dát 

můžeš, ale. 

Dál mě zajímá rok jinak. Pomineme, že vyjde nebo nevyjde. Co od toho GD očekává nebo 

proč to dělá? 

To je zajímavé téma, protože myslím, že je v tom i trochu past, teď jsme to měli jako 

supervizní téma. Já vidím trochu past v tom, že GD v tom vidí nástroj jak prosazovat své 

změny bez komunikace s Filipem, jako jak mít jako další páku k tomu jak dělat nějaké 

změny v Kavce, takže to je nějaká past. A zároveň myslím, že je to i příležitost, ve chvíli 

kdy budeme schopni vymyslet kompetence tomu manažerovi, tak myslím, že je to 

příležitost udělat trochu audit, mít pohled odjinud a mít tam někoho, kdo bude mít kapacitu 

vidět ty věci ještě jinýma očima, vidět je nově a kdo bude mít kapacitu ty změny potom 

realizovat, když dostane prostor a dostane kompetence. Past je v tom vymezit mu prostor a 

dát mu kompetence a shodnout se na tom s Filipem, aby se pak nestalo, že to je další jako 

nástroj, kde se budou ty dvě strany partnerské, ty dvě kultury přetlačovat přes dalšího 

člověka. Já myslím, že příležitost je fakt jako dát prostor a mít kapacitu na to Kavku 

zauditovat, zanalyzovat, přijít s nějakýma návrhama, prezentovat je těm partnerům a pak je 

začít dělat. 

 



Je to víc o analýze nebo o zavádění a řízení změny? 

Obojí, já si myslím, že je potřeba obojí. 

Takže během roku by tohle mělo proběhnout. 

Alespoň se dohodnout, které ty změny je za ten rok reálné nastartovat. 

V případě, že by rok jinak nevyšel. Co by se s tím dělalo? Mám pocit, že ta potřeba GD 

tady je. 

Já myslím, že základ je teď fakt znova si ty věci vykontraktovat s Filipem, ten základ je 

tam, ať to vyjde nebo nevyjde. Jenom asi ve chvíli, kdyby tam nebyl ten Michal z roku 

jinak, tak ty věci půjdou asi pomaleji nebo se k tomu vyjednávání bude potřeba přizvat 

ještě někoho jiného, ale to tak třeba se stane tak jako tak. A budeme daleko víc limitovaní 

těma personálníma zdrojema, že jo, s tím, že furt tam bude chybět někdo na to řízení. 

Takže rok jinak je ulehčení a urychlení práce? 

Nové oči, někdo, kdo může možná pomoct s vyjednáváním a určitě je to někdo, kdo tomu 

může věnovat čas, který my bychom tomu věnovat nemohli. 

Jak myslíš, že funguje předávání informací mezi Kavkou a GD? 

Jakoby já přemýšlím nad nějakýma procentama spokojenosti. Určitě v tom hodně chybí, 

určitě se někdy to samé říká na více místech, něco se naopak neřekne, takže úplně jako 

komfortní ty cesty nejsou, ale myslím, že třeba před rokem to bylo větší téma, než je to 

teď, jo. Že pak si trochu víc slibuju, jak už jsem říkala od vedení těch metodických porad 

společných. Myslím si, že nevím, že Míša v tom možná taky něco víc zprůchodnila. Mám 

pocit, že to jako funguje o trochu líp, než to fungovalo loni, Filip se taky vymezil v tom, že 

reportování na managementu pro něj není v prioritách tak, aby si tam na to teď dal čas, 

takže určitě to chybí, takže není nikde člověk, který by měl přehled a věděl o všem, to 

chybí. Ale čistě pocitově protože teď jsou důležitější témata, ne že by to fungovalo dobře 

nebo by tam nebyly potíže, ale. 

Myslíš, že vyřešení ostatních témat se vyřeší i tohle? 

Vrací to k tomu vedoucímu, podle mě. 

Ty sama, co se týká informací z Kavky. Máš k nim přístup nebo si pro ně musíš jít nebo se 

k tobě nějak dostanou? 

Myslím, že Filip na to docela myslí a snaží se mi důležité věci fakt reportovat, někdy si 

říkám, že až jako moc času trávíme tím, že si říkáme co se děje v Kavce na radě, tak spíš 

jako není to jako pravidelný přísun těch informací, ty schůzky nejsou úplně pravidelné, 

někdy se vidíme jednou týdně, někdy se vidíme jednou měsíčně, takže tam to není 

pravidelné. Někdy se stane, že si říkám, že něco jsem měla vědět, Filip mi prostě. Hodně 

věcí jde přes zápisy, takže je to o tom jestli ty zápisy fakt si člověk pročte, jestli to z nich 

pochopí. V jiných projektech to ten osobní report to jako pojišťuje, což v Kavce tak není. 

 



Chtěla bys ještě něco dodat, zeptal jsem se na všechno, měl bych ještě něco vědět? 

Já myslím, že jsme ty důležité věci prošli. Ne tak možná jsem to říkala i loni, opět si 

myslím, že jsme v nějakém bodu zlomu a ten bod zlomu se teď týká redefinování vůbec 

smyslu toho partnerství, že zároveň to může být velký skok dopředu a zároveň to může být 

i velmi destabilizující a ohrožující. 

Je zajímavé, že před rokem jsme tu měli bod zlomu týkající se finanční krize a překonání 

možnosti bankrotu a teď tu máme další bod zlomu. 

Je no. 

 

Rozhovor 2 – vedoucí restaurace (V) 

15. 10. 2012 

Jaká je tvoje oficiální role v Kavce? 

Já jsem spolumajitel a mám na starosti provoz. Potom ještě šéfkuchař a manažer.  

Co doopravdy děláš? Je v tom nějaký rozdíl? 

No já se zabývám i s placem, to bylo dané před rokem kvůli finance, kdy jsme na tom byli 

bídně. Takže jsme v rámci úspor nenabrali číšníka, ale jsem to udělal sám. Teď jsme ve 

fázi, že bychom rádi někoho na place – číšníka měli, ale nedaří se nám přijmout správného 

člověka na tu funkci, ale doufejme, že to brzo dopadne dobře. A jednak ještě dělám věci 

v catheringu – kuchyňskou práci. Což jako cathering je součástí Kavky a kuchaři mají 

málo času na svých směnách v restauraci, tak tam bývá málo flexibility na věci, jako jsou 

catheringy. Jeden kuchař si chce kromě svých směn v rámci práce přivydělávat, takže mu 

nevadí dělat přesčasy, takže ty věci dělá on. A vezmu na to ještě taky jednoho brigádníka. 

Setkávám se s tím, že mám málo času, hodně hodně práce. 

Jak bys chtěl, aby tvoje role vypadala? 

Já jsem spokojený, ale jako můj problém je spíš množství hodin. Takže nechci dělat něco 

jiného, ale chci mít normální úvazek a si myslím, že teď po 2 letech by mělo být možné 

fungovat normálně. Což znamená mít kolem těch 40 hodin, někdy víc někdy míň, myslím, 

že je dobré mít nějakou flexibilitu trošku, ale kolem těch 40 hodin by to bylo reálné.  

Jak myslíš, že si teď Kavka veda? 

Já si myslím, že výborně.  

Jak to vypadá celkově po 2 letech od otevření? 

Určitě, tak když řeknu, že se jí vede dobře, tak to znamená, že zákazníci jsou spokojeni a je 

jich čím dál tím víc. Tak tím pádem se nám vede ekonomicky, ještě ne úplně ideálně ale je 

to v pořádku. A já si myslím, že lidi, kteří pracují v Kavce, jsou spokojeni se svou prací. A 

ještě já jsem spokojený s kvalitou, myslím, že na začátku jsme nebyli špatní, ale teď jsme 

daleko lepší, co se týče obsluhy, co se týče kuchyně a daří se nám držet nějaký vývoj v 

tom. 

 



Co personalisticky, jak na tom Kavka je? Vím, že probíhá výběrové řízení na číšníka. Je 

ještě něco co by se v kavce personálně řešilo? 

No tak jako, myslím si, že by bylo dobře, kdyby někdo časem vzal spíš ty provozní úkoly 

na sebe. Ale to je spíš do budoucna nápad. Je pravda, že mě to dlouhodobě nebude zajímat. 

Pro mě je zajímavé udělat nějaké kroky v provozu, aby to fungovalo, tzn. vymyslet to. To 

mě hodně baví. Ale dělat to každodenně si myslím, že pro mě pak nebude zajímavé. Si 

myslím, že když ten vývoj jde takhle dál, myslím, že bude spíš více podpory potřeba do 

kuchyně. Tam mám dlouhodobý zájem, jak víš, moje pozadí je kuchařská práce. 

Takže myslíš, že to směřuje směrem, že se ti uvolní ruce na tu kuchyň, a že by se daly do 

budoucna předat některé kompetence. 

To by bylo pěkné. 

Kam myslíš, že by se Kavka mohla v budoucnu dostat? 

Teď jsme na dobré cestě, do daleké budoucnosti se nepodívám, ale na rok dva roky 

dopředu, tak si myslím, že by tam měla být větší stabilita v týmu klientů si myslím jako 

třeba. O tom se teď s GD hodně bavíme. Našli jsme na to určité možnosti, které na to 

můžeme používat. Takže tam si myslím, že se děje hodně. Pak další velká věc je právě to, 

že si umím představit, že se dostaneme do situace, že bude další místo v provozu a s tím se 

moje role změní. Poslední věc je ekonomická, teď je to tak, že nehrozí bankrot nebo tak 

nějak, což před rokem docela bylo, ta hrozba. Ta hrozba je pryč, ale ještě to není 

dlouhodobě udržitelné úplně. Teď Kavka funguje na to, že já dělám zadarmo, skoro 

zadarmo a časem by to mělo být zaplacené. Si myslím, že teď je ve hře, že budu brzo 

alespoň nějaké peníze dostávat, ale má to být i reálné. Je to ve třech krocích jako, teď jsme 

rád, že nemusím připlácet, a že něco dostanu, pak si myslím, že dostanu něco měsíčně a 

poslední fáze je, že to bude reálné, a že i nějaké investice dostanu postupně zpátky a že ten 

plat bude odpovídat tomu, co dělám. A my jsme v tom, jakože někde v tom na půlce. 

Takže to jde pomalu, ale jde vidět cíl 

Ano, jde to vidět a taky vidím možnosti jak. 

A ty jsou jaké? 

Ty jsou finanční řízení, teď bylo jenom na úrovni dostat víc hostů do restaurace, navýšit 

tržby a teďka přijdeme na to víc domyslet, jaké věci chceme prodávat, jak je můžeme 

šikovně prodávat. Šetřit sem tam. Jako jednat s dodavatelama o slevách. Takovéhle věci 

jsme ještě nedělali, protože všichni jsme dali svoje úsilí do toho, aby tady bylo plno. 

Myslím, že je v tom hodně peněz, že jenom kolem dodavatelů, je tam hodně takovýhle 

věcí, leží tam nějakých ideálně 20tis. měsíčně, takže to není tak úplně málo. A to je jenom 

jedna věc, že jo. 

Je něco co Kavce chybí k tomu, aby mohla tímhle vývojem jít dál? 

Ne, já si myslím, že to půjde. Jsem optimista. Ale mám, jak jsem říkal už dělal nějaké 

analýzy, takže vím, že tam jsou nějaké peníze, že na tom má smysl pracovat. Myslím, že to 

zvládnu anebo já a když to nezvládnu tak najdu někoho, kdo mi s tím pomůže. Je možné, 

že já na to nakonec nebudu mít dlouhodobě čas, v tom případě je lepší na to někoho vzít. 

 

 



Jak si představuješ obecně svoji roli v řízení tohoto procesu? 

No tak jako buď zjistím, že za dva měsíce to nejsem schopen zvládnout, v tom případě 

bych si na to někoho vzal, to je lepší někoho zaplatit, než ztratit každý měsíc X peněz. Ale 

na druhou stranu, když to zvládnu sám, tak to zvládnu sám.  

Jak teď po dvou letech vnímáš zařazení nebo propojení Kavky s GD? 

Velká otázka. 

Tak možná obecně, nejdřív jak to má být nebo jste to nastavili? 

No nad tím právě celkem přemýšlíme a snažíme se to jako znovu vydefinovat. Z GD měli 

hodně představu, že budu hodně u nich sedět na poradách a spolu takhle jako myslet. A já 

naopak nejdřív jsem na to neměl moc času a pak jsem přišel na to, že to není moje cesta 

úplně. Takže teď je to o tom se domluvit jak to udělat abychom oba byli spokojeni. Tam je 

vůbec velká změna. Mění se ředitelka, tak nevím přesně, co to bude znamenat, ale určitě 

z toho nějaká změna bude. A tím pádem je taky potřeba hodně jasně mít dané jaké máme 

vztahy a domluvy, protože měli jsme smlouvu na začátku, alel ta byla udělaná před 

začátkem podniku, takže tam základy jsou, ale není to úplně ideální, protože jsme to dělali 

předtím, než byla nějaká realita, takže stejně by byl čas na revizi té smlouvy. A vůbec co 

jsme se domluvili a plus, co jsem s bývalou ředitelkou domluvil ústně, že bychom to ještě 

jednou dali na papír, taky aby to bylo jasný, protože jinak by se snadno mohlo stát, že nová 

ředitelka nebude rozumět tomu, co jsme právě jako mysleli. I určité věci ještě nejsou prostě 

ještě vydefinované, jsme říkali, že to řešíme párkrát a si myslím, že ten čas bude teď na to 

to vymyslet. Ale těžko říct no, teď ve čtvrtek bude jakoby první rozhovor o tom s Mirkou 

s Luckou, takže uvidíme, kam to vede. Rozhovor na novou smlouvu v podstatě, kde nejsou 

všechny věci popsané, jak jsme chtěli v té smlouvě, na některých věcech jsme se jenom 

domluvili, teď to má být jasnější, jakože dané, napsané. Chceme to vyjasnit. A umím i 

představit, že když ta nová ředitelka začne fungovat, tak do toho bude chtít dát nějaké 

změny třeba. Umím si to představit. 

Jak vidíš spolupráci Kavka - GD za sebe? Co bys tam chtěl dojednat? Jak by to mělo 

vypadat? 

Vím o tom, že se necítíš být zaměstnancem, a že nevidíš svoji roli na poradách GD. Je tam 

ještě něco dalšího zásadního, co bys chtěl, aby se změnilo? 

Tak co se teď i stalo, že tým, který se zabývá podporou klientů – Markéta a Míša, že jo, 

jsou teď nově. Dřív to byl jiný tým. A mně vyhovuje víc, jak fungujou, takže to bych i 

popsal trošku, jakože, aby to bylo jasně dané, že to není jenom tím, že jsou to tihle lidi, ale 

kdyby za pět let třeba už nebyli, si myslím, že to co přinesly, že to má cenu a že bych to 

chtěl zakotvit v té struktuře.  

Jde teda o to, že se Miška stará o personál a Markéta o klienty? 

Ano, jakože, jakoby čas a podporu pro stálý personál nejenom pro klienty a další věc je že 

holky jsou víc připojeny s realitou tady, takže třeba Markéta operuje občas normálně tady 

v restauraci. Pravda je, že ta role by měla být externí, jakože jsme ji definovali před 

Kavkou a teď přicházíme na to, že je přece jenom fajn, když nesedí jenom v kanceláři ale 

třeba i zkušební  směny, že pomůže vysvětlit nějaké věci a tím pádem i ona může podpořit 

toho klienta lépe, protože má lepší přehled, jak to vypadá tady v praxi. Úžasný, jsem hodně 

z toho nadšený. Takže to bych chtěl jako definovat na stálo v té organizační struktuře. 

 



Ještě něco dalšího, co bys chtěl změnit? 

Teď mě nic nenapadá. Tak obecně jsem jako, že ve všem, nevím jak to nazvat, ale občas to 

chápu jakoby byrokratické komplikované nějak jako ve věcech v kanceláři nebo poradách 

ale nevím úplně jak to definovat a co s tím. 

Takže asi otevřete debatu a budete zkoušet věci definovat, chápu. 

Tak já nevím, jako teď je to předčasné o tom něco říct. Ale si myslím, že přijdeme na 

nějaké návrhy, abychom dělali ty řídící procesy méně formálně a víc, ale pořádnější. Já si 

myslím, že ty řídící procesy na schůzkách jsou limitované tím, že mají nějakou stálou 

formu a chybí mi tam trošku reflexe na začátku, prostě když je třeba nějaký. Řekněme, že 

máme nějaký problém a já si myslím, že když máme nějaký problém je dobrý udělat krok 

zpátky a nejdřív se podívat jakoby jaký je přesně ten problém a jestli opravdu je ten 

problém ten problém nebo jestli to máme definovat trošku jinak. A pak si myslím, že je 

potřeba i jako víc brainstormingu, ne myslet hned na řešení, ale nejdřív jakože vymyslet 

jakoby možné možnosti třeba, jo? Na daný problém třeba tři čtyři možné věci a až pak jako 

začít do toho dělat analýzu jaké řešení chceme. Jo? Občas to jede, mi přijde, že prostě 

přijdu na schůzku a už mají vymyšlenou strukturu a tím pádem si myslím, že je těžko pak 

do toho vstoupit a najít si svou cestu v tom.  

Takže bys tomu chtěl dát čas a víc to promyslet než se něco udělá. 

Tak jako já si myslím, že když je to schůzka, tak by chtělo mít nejdřív přípravu na tu 

schůzku, takže je tam i místo na brainstorming a místo na analýzu toho problému. 

Mluvil jsi o tom, že se ti líbí nové pozice Mišky a Markéty. Jak vnímáš v propojení Kavky a 

GD roli metodika? 

Já vnímám to spíš tak, že metodika v těch částech, ve kterých já mám přehled, tak to se 

dělá spíš tady mezi personálem a se mnou potom konzultantka a její šéfka, ředitelka. 

Metodička je občas na schůzkách a tak, takže ta. Nevnímám ji jako velkou roli. 

Takže ty jsi v kontaktu s Markétou a Miškou. 

A tady stálý tým. Hodně často nějaké změny v metodice začínají prostě, že tady, že stálý 

tým na to přijde na to, že něco není v pořádku nebo není vyhovující a to je potom jakože 

začátek nových pravidel nových opatření a tak. 

Potřeboval bys větší provázání s metodikem? Nebo ti mezičlánek Mišky a Markéty 

vyhovuje? 

Jo. 

Znáš celou organizační strukturu kavky? Ředitelka, metodik. 

Už je to rok, co jsem viděl ten diagram. 

Já ti ho klidně ukážu, takhle vypadá. Tady je ředitelka, metodik, tady ty. 

Ještě jsem tady jako spolumajitel. 

Jasně. 

Myslíš, že tohle funguje nebo by se na tom mělo něco změnit? 

V podstatě to tak funguje. 



Myslíš, že propojení GD a Kavky mělo být větší? 

Ne.   

Funguje to dobře? 

Ano, ale spíš je to moc.  

Co bys teda pozměnil, jaká by měla být role GD? 

Tak já nemusím to úplně změnit.  

Tak co je tam moc, co ti vadí nebo překáží? 

Tak jakože jsou tlaky, abych já byl víc a poradách a stálý tým a to je pro mě nedobré, že 

mě to brzdí v tom rozvoji, jak jsem říkal, že rád bych dostal peníze za svou práci a spíš 

vidím, že by bylo šikovné mít víc pracovních míst tady a jakmile se tratí čas a peníze na to 

propojení tak je to tak a nebo onak. 

Takže jsou tam tlaky, ale tak to to funguje teď, že na úrovni GD Kavku zastupují Markéta a 

Miška to ti stačí a kdyby žádné tlaky vytvářeny nebyly, myslíš, že to takhle může být. 

Ano, ano. Spíš si myslím, že by bylo fajn spíš to neformální propojení, že když je nějaká 

party nebo tak nějak, že si myslím, že to je, že to by bylo fajn, že spíš, když je nějaká 

událost pěkná v Café nebo v Koloně, tak je fajn si myslím, že když někdo přijde z kavky, 

prostě jako neformálně, ne jako hned, že se musí. Ale že se známe, si myslím, že je fajn. 

Takže aby se na Kavku nezapomínalo. 

Tak si myslím, že by bylo fajn, kdyby tam naši lidi i šli. Ale věřím, že to i bude, ale radši 

jako že nepovinné a takovýhle neformální kontakt, to si myslím, že by bylo dobré.  

Jak z tvého pohledu vnímají GD ostatní lidí v týmu (číšníci, kuchaři)? 

To moc nevím a nesluší mi to analyzovat, protože je to můj partner 

Takže se k tomu nechceš vyjadřovat. 

Ano, ano. Spíš jakoby možná ti to vysvětím. Trošku jako když je v rodině, já mám 

manželku a mám syna, takže prostě se synem nebudu se ptát, jako co mu vadí na mámě, 

jo? Je to moje partnerka, dobrá a je dobrá, mám skvělou manželku. A to je stejné s GD a 

myslím si, že když je nějaký problém nebo něco jako nesedí, ať to řeknou třeba nevím na 

směně nebo takhle a ne mě. 

Každopádně myslíš, že je mezi GD a Kavkou v týmu dobrá atmosféra? 

Jo, já si myslím, že jo. 

Tak se podívejme na nový možný projekt GD? Přihlásili jsme se do Roku jinak? 

To je skvělé. Je možnost prostě určité věci, které chtějí spoustu času a know how udělat 

v jednom roce, proto si myslím, že je to skvělé. Dáreček z nebe. Máme si myslím hodně 

šikovného člověka, který se určitě bude hodit tady, a myslím, že ho to taky tady bude bavit. 

Takže jednoznačně super. Ale uvidíme, jestli ho dostaneme. Ale šanci máme už velkou, 

protože na začátku to bylo tak, že zkusíme to, že je tam 250 uchazečů. Si myslím, že jsme 

hodně neobvyklí, takže si myslím, že taky umíme odprezentovat to, že nám by tom moc 

pomohlo, ale jako si myslím, tak jako, že by nám stačil ten rok. Protože spoustu věcí máme 

skoro úplně, ale ne úplně hotových a tenhle ten člověk by nám mohl pomoct to dosáhnout. 



Takže tahle pozice (tenhle člověk) je pro Kavku to co by se jí hodilo. 

Ano.  

S tím, že by to bylo ideální na rok, že by se mohly pozměnit procesy a nastavit nějaké věci. 

Potom už by to mohlo fungovat bez něj. 

Jo. 

My jsme se před rokem bavili o tom, že by bylo fajn přidat do Kavky dalšího člověka, teď 

říkáš, že by se hodil provozák, který by přebral kompetence týkající se rutinních záležitostí 

a provozu. Jak se na to teda díváš teď. Chtěl bys do Kavky někoho dalšího? Změnil se 

nějak tenhle tvůj pohled? 

A co jsem říkal před rokem? 

Že bys chtěl manažera, který by fungoval v komunikaci s GD nebo do toho měl na starost i 

provoz. 

Teď se díváme na to spíš, aby to byl spíš provoz. 

Takže teď máš potřebu jenom na pozici provozního. 

Ano, ale to jako nemáme v tom Rok jinak, ale myslím, že ten člověk by nám mohl pomoct 

s financema a PR, prostě dostat na takovou úroveň, že budeme mít na toho člověka, potom 

bychom vzali provozního, který by nebyl jenom na rok, ale na stálo. 

Měl by být zaměstnaný na celý úvazek? 

To záleží na tom, jak to budeš kombinovat, já si myslím, že provozák může dělat nějaké 

věci třeba i v catheringu nebo když jsou akce, to záleží, to je teďka brzo. To se může 

domlouvat, až na to budou peníze. 

V případě, že by Rok jinak nevyšel a člověk přes Vodafone by nepřišel. Jak by to vypadalo? 

Bylo by zapotřebí do Kavky někoho dalšího nebo by se to celé dělalo jinak? 

To by se dělalo pomaleji no.  

To znamená s lidmi, kteří tady jsou, nebo byste hledali někoho nového? 

Ne to by nešlo. 

Kvůli financím? 

Ano. 

Když pomineme finance. 

Tak bychom vzali provozáka a já bych dělal spíš jeho práci, teď myslím toho Vodafonu. 

Takže i kdybys nepřemýšlel o finančních limitech, chtěl bys jenom provozního a všechno 

ostatní by sis dělal sám. 

No anebo stejným způsobem, ale spíš to dělat tak, že asi ne na rok. Ale spíš podle úkolů to 

nechat dělat někoho jiného, ale tam nevidím úvazek, ale tam vidím určité úkoly a tak.  

 

 



Takže nějaká externí spolupráce. 

Jo, ten Rok jinak je taky jenom na rok. A myslím, že je správné chtít to tak, že máš za rok 

nějaké věci zařízené, ale nejsi zvyklý na to, že máš toho člověka najednou a potom máš 

zase o člověka míň, to by bylo blbé. Takže proto je lepší si myslím vymyslet nějaké věci, 

které pak i bez toho prostě do systému, do analýzy, které generujou zase nové možnosti, 

nové peníze ušetření a tak. Lepší spolupráci a tak dále. 

Chápu to dobře tak, že v Kavce potřebu dalšího člověka nemáš, že je spíš potřeba někoho 

zvenku, kdo by nastavil určité procesy a potom by dál Kavka mohla fungovat bez něj. 

Jo. Je to všechno o penězích, že jo. Je to prostě jasné, že teď je lépe vidět kam můžeme 

dosáhnout. Takže tady je občas ještě, není to tak, že máme plno od rána do večera, ale dost 

času už máme jak na obědy plno, tak večer plno, skoro plno a takže už je vidět, že je 

nějaký strop, co se týče financí. Že samozřejmě tam je spousta věcí, které ještě jdou, ale 

teď jsme celý rok dělali a měli jsme víc než 60% lepší tržby než předtím, že jo. To je 

bomba, senzační. Ale už jenom kvůli kapacitě nemůžeme to čekat, že to bude příští rok 

taky tak. Takže tam je reálné čekat na nějaký růst, když jsme šikovní 10-20%. Spíš 

můžeme zasahovat do nákladů a v tom jakože ušetřit, ale je tam i vidět nějaký strop. 

Je zajímavé poslouchat, že se Kavka dostala z krize, už jsou vyšší zisky. Tvoje uvažovaní  je 

jiné. Zní to, dobře. Proto se hodně ptám na potřebu dalšího člověka, abych se ujistil, že teď 

to vnímáš tak, že teď to zvládáte a už nikoho další, kromě dílčích úkolů nepotřebujete. To 

je fajn. 

Když se podíváme na zbytek týmu. Dva číšníci, dva kuchaři. Je to dobře nastavené? 

Ano. 

Takže až proběhne výběrko na číšníka, který teď chybí, bude všechno v pořádku. 

Ano. Co nám přišlo hodně šikovné, že Renata začala pracovat víc pro nás. Renata dělala, 

mám ji ještě z catheringu v podstatě, ale je to ještě zajímavé, že je i z GD, takže je to 

takový zajímavý človíček v tom. Ukázalo se, že zvládne dobře udělat i práci číšnice, takže 

to znamená, že tu máme situaci, že když tu budou dva číšníci, tak mám ještě jednu holku, 

která to umí a může zastupovat a zároveň já to mám jako v kuchyni, což je taky důležité, 

takže si myslím, že tím pádem je to fajn. Renata jinak dělá stále nějaké věci v kuchyni, 

protože tam jsme pak viděli problémy v přípravě. V podstatě kluci to zvládají s pomocným 

personálem výborně, i když máme plno, jakože na ten výdej, takže v tu chvíli pro práci. 

Ale připravovat lednice, třeba vytvářet knedlíky a takovéhle věci nezvládnou, když máme 

celý týden nabitý, prostě hodně plný, do toho ještě catheringy, potom v té kuchyni je 

všechno prostě vyprodáno, takže na to je taky Renata. S tím, že má na stálo na starosti 

pečení sladké, co jsem jí naučil v Holandsku, tam jsme se naučili nějaký systém částečně 

přes mrazák, jako těsta a tak, ty jsou v pohodě, když jsou dobře zabalené je namrazit a pak 

vyndat, taky je tam ta možnost bufferovat tu práci.  

Celkově v konceptu nepočítáš jenom se dvěma číšníkama a dvěma kuchařema, ale i 

s Renatou jako výpomocí. 

Cathering, pečení, výpomoc v kuchyni když to frčí hodně, záskoky za bar. 

Takže kdybys neměl Renatu, potřeboval bys někoho místo ní. 

Určitě. To by bylo spíš na 4 hodně malé úvazky. Což je těžko najít někoho správného a 

těžko to naučíš toho člověka. Takže to je zase super. Catheringy už dělala se mnou, takže 



ví, jak to má vypadat, tím pádem jí i kuchyň není cizí, z Café má zase zkušenosti na bar, 

když to frčí, takže je docela to fajn. Je to úsporné. 

Takže bychom ji měli zařadit do organizační struktury, má tady pevné místo a i náplň 

práce je jasně daná. 

Jo, to jsem neřekl ještě, že teď nabízíme na to, že bychom j dali taky normálně smlouvu, 

s tím, že tam bude asi nějaký flexibilní čas, protože ty catheringy tam jsou.  

To je docela důležité, že ji máš a že je součástí. 

Ale zatím je to tak, že je to ve fázi, že je a DPP, ale řešili jsme, že poslední měsíce má plný 

úvazek v podstatě, takže teď bychom jí rádi dali smlouvu, aby to bylo jasně dané a 

legalizované, takže a plus by měla chodit na meetingy a tak, ale to ona by i chtěla. 

Jak vnímáš klienty v Kavce – jako klienty nebo jako zaměstnance? 

Sorry, nerozumím. 

Rozdíl je v tom, že když jdeš do práce – jdeš do restaurace nebo do sociální služby? 

Jdu do práce. Ale to je jako víc pocitové. Pravda je, že občas je to v práci hodně znát. 

Takže je vnímáš jako zaměstnance. 

Kteří mají ale svoje potřeby. 

Které jsou větší než u běžných pracujících, ale pořád jsou to pro tebe zaměstnanci. 

Ano. 

Otázka, která se kolem Kavky neustále řeší – nakolik je Kavka pracovní rehabilitací anebo 

businessem? 

Tak, když se podíváš na finance, tak se snažíme vejít s minimálním množstvím grantů, 

takže se snažíme být co nejvíc soběstační. V tom jsme business. Na druhou stranu je 

většinou u businessu zisk důležitější, než je v Kavce.  Vem si, že dva roky dělám a nemám 

žádný zisk, myslím, že spousta businessmanů by z toho šílelo, ale já jsem v pohodě, když 

to jednoho dne přijde a bude to reálné, tak jsem v pohodě. Ale přece jenom to potřebuju. 

Co se týče práce, tak je to taky, no těžko říct no. Jak jsem říkal, že ok, že zaměstnance beru 

jako zaměstnance ne jako klienty. Ale na druhou stranu je to každý den na té práci znát, že 

musím zase něco vysvětit nebo to se děje, že prostě to nejde úplně ideálně, tak to končí u 

tebe. Prostě musíš namakat toho víc. Ale to je taky možná spíš taky business než sociální 

služba. V businessu musíš prostě, když tvůj kolega nefunguje dobře tak taky je to na tebe, 

že jo. Akorát tady je to častěji. 

Mě k tomu napadá, z tvého pohledu, když je Kavka pracovním místem pro duševně 

nemocné, jestli vidíš prospěch, který to pro ně má. Jestli je nastavení, které teď funguje, 

vymyšleno dobře a vytváří dobrou formu práce pro duševně nemocného člověka. 

Já si myslím, že, já jsem si jistý, že ano. Tak se podívej, že, podívej se jak barmani nebo 

pomocní kuchaři, kteří tady byli před rokem a jak jsou na tom teď. To je bez výjimky 

prostě velký krok dopředu. Alespoň pracovní. A dál nekoukám, nebo se snažím nekoukat. 

Takže z pracovního pohledu to funguje dobře. 

Absolutně. Super. Jako nad očekávání. 



Takže máš opravdu pocit, že to těm lidem něco dává. 

Nevidíš to každý den, ale když třeba dělám roční hodnocení, tak s kolegama přemýšlíš, co 

se stalo během roku, zkouším se dívat zpětně, jak do práce kdo přišel a najednou máš ten 

obraz, když si pamatuješ, jak ten člověk ten přišel a vidíš jak na tom je teď za ten rok. A na 

tom to je, že každý den kousíček, že každý den tu rutinu, že nad tím moc nemyslíš, ale 

když se dělá hodnocení, tak na to přijdeš, že před rokem to bylo úplně jinak. Je hezké 

vidět, že ti lidi jsou sebejistí, umějí to, máš fakt dobrého spolehlivého kolegu, super. Jsou i 

takoví, kteří pak skončili, není jich moc, ale v kuchyni a za barem jsme pak se dvěma 

lidma říkali, že to nemá smysl, že to bylo trápení a nešlo to moc dopředu. 

Napadá mě otázka, jestli je tohle pro tebe taky cíl. Nebo jestli se na sebe díváš jenom jako 

na prostředek. 

No určitě to musí být tvůj cíl, jinak tady nemůžeš prostě pracovat. Protože je hodně práce 

s tím abys to dosáhl, prostě ty směny jsou tady někdy hodně hodně těžké, a když to 

někomu nejde, tak na to musím mít motivaci a motivaci můžeš mít jenom z toho, že vidíš, 

že to má smysl a že to někam vede. Že i když je to dneska na prd na té směně, ale musíme 

prostě procházet, abychom měli i ten vývoj, že jo, Rozumíme si? 

Myslím, že jo. 

Mluvím občas blbě česky. A to jsme i viděli i s číšníkem, kterého jsme teď vzali a 

propustili. Neměl takovouhle motivaci a si myslím, že to smysl nemělo. 

Že neměl sociální cítění a potřebu pomáhat lidem? 

Bez toho to nepůjde. 

Z hlediska rehabilitace – myslíš si, že by Kavka měla být víc nebo míň rehabilitační? 

No jako já si myslím, že to máme akorát, protože možná víš, že z GD s tím jako trošku 

váháme, chceme to trošku víc tam a pak ne ne ne a zase zpátky, takže furt je to taková loď 

a občas díky nějaké situaci anebo vizi, že zkusíme to trošku na druhé straně naopak a zase 

narazíme, že je to zase moc a zase zpátky. Takhle se spolu snažíme být akorát, takže tak. 

Takže obecně je to v pořádku, ale neustále se o tom bude muset přemýšlet. 

Ano, ale to je u každého klienta v podstatě jako váhání, jako že jo to je skoro každý 

problém co máme je tam v té diskusi, jako tak co budeme teď, jakože hodně sociální práce 

nebo jakože hodně opravdu business, tam jsou ty dvě strany v každé diskusi přítomny a tak 

no. 

Ta diskuse, ale probíhá a utváří se to a nejsou v tom žádné vážné konflikty. Standard je 

zavedený. 

Teď si myslím, že je to docela pěkné a chce to hlavně ze stálého týmu trošku času, takže si 

myslím, že třeba, teď je to celkem dobré a i ty diskuse jsou krásně na úrovni, mi přijde, že 

je krásně vidět jak je ten tým schopen vést diskusi a vidět jakože různé ty argumenty a 

krásně argumentuje jo a pak děláme rozhodnutí, že alespoň, když děláme rozhodnutí, tak 

se může stát, že rozhodneme špatně, ale alespoň jsme viděly ty argumenty, které tam jsou 

důležité.  Nebo jsme měli supervizi, kde jsme mluvili o nějakých případech, kde to šlo 

hodně vidět, když říkali, že možná by to bylo lepší takhle nebo takhle, fakt krásně byla 

vidět ta diskuse, jo.  



Takže jde vidět, že i lidé bez vzdělání a bez zkušenosti s duševní nemocí, tak za tu dobu, 

kterou jsou tady, dokáží prezentovat rozumné nápady ohledně toho, jak by měla vypadat 

rehabilitace? 

Tak jako já si myslím, že úplní specialisti to nejsou, ale že to na to co děláme my, tak tomu 

rozumějí a chtějí to dělat, vytváříme to spolu.  Ale teď abych dokončil tu otázku a 

nezapomněl na to, tam myslím, že bude zase problém, když přijde nový člověk do týmu, 

jo. Te musí se naučit jako s tím se vypořádat. 

Jak je to v Kavce s týmovostí? 

Tak jako my máme krátký dlouhý, takže máme jakoby dvě partičky. Zase jsem se snažil to 

trošku i změnit tím, že jsem prohodil partičky po dovolené, takže tím pádem není to úplně 

dané tak, že Jana pracovala před dovolenou s Radkem a po dovolené s Jirkou. No a klidně 

když to nějak půjde tak bych to klidně prohodil na příště, aby to nebylo jako že moc 

partičkové a jednak no já jsem byl jako druhý číšník, takže já jsem tady víc než jenom jako 

na té směně, takže se vídáme s Janou a s klukama a kluci se ještě potkávají na poradě, na 

meetingu, pak jsou občas ty přesčasy, co děláme na catheringy, tak jsou kluci spolu, ale 

pořád je to málo. Takže teď jsme vyhlásili i jakože takový organizační sezení, co máme 

jenom na kuchyň a až bude i druhý číšník bude i pro bar, protože na meetingu je spíš jako 

celá Kavka a tam je něco o klientech něco o kuchyni něco o baru. Ale když kuchyně je 

hodně specializovaná a je potřeba tam hodně o tom diskutovat, tak je to zase lepší to udělat 

ve třech, jako kluci se mnou a bar je to stejné, že jo. Jo ne, že by Jana nemohla vědět, ale 

my jsme hodně mluvili o tom systému v kuchyni, to pro ni není zajímavé. Tam jsme měli 

problém s klukama, tam se trošku zlobili vzájemně na sebe, z toho byla potom nutnost se 

sejít spolu a to bylo docela hnusné. Že nejdřív byli na sebe hrozně zlí, ale fungovalo to 

dobře, že to z nich vylítlo, a potom to sezení, co jsme měli dva týdny potom tak to už bylo 

rozumnější a byli jsme schopni říct i nějaké věci jako proč je ta naštvanost a co je v tom 

reálné a co není, a co v tom bylo reálné, tak to jsme domluvili na nějaké změny a to bylo, 

jakože jak pro jednoho, tak pro toho druhého, takže to bylo fér si myslím. No a pak potom 

to už bylo lepší, potom to bylo dobré. Ale je to taky složité, jako krátký dlouhý a tvoje 

práce navazuje prostě přímo na to, co ti kolega připravoval včera, si myslím, že je tam i 

dost velká část nereálná, že vždycky si budeš myslet, že ty děláš všechno. To znáš z týmu. 

Že třeba doma máš taky pocit, že děláš všechno, vždycky to nádobí, ale kdybys to jako 

měřil, tak možná to je 55% a ne 80%, i když to tak pocitově máš. To se stalo taky 

s klukama, ale jinak jsou hrozně odlišní, takže tam je potřeba to trošku vyladit. 

Jsou lidi na svých pozicích v Kavce nahraditelní? Kdyby přišli jiní na jejich místa, 

fungovalo by to stejně? 

Kdyby všichni tři teď odešli? 

Všichni najednou ne, kdyby se tým postupně obměnil. 

Po jednom, to si myslím, že by šlo, ale myslím, že to dlouho trvá, než to bude fungovat. 

Jakože najít tu rovnováhu mezi sociální službou a prostě prací, to má každý trošku jinak. 

Někteří se bojí být přísní a já si myslím, že s klientem to jako naopak není žádný problém, 

ale je to spíš o tom jak to vykomunikuješ, není problém mít kritiku, to je třeba něco. Ale 

může být třeba, že čekáš moc od toho kolegy a to taky nikam nevede, jo. Takže občas 

musíš být víc jako sociální služba a vím, že oficiálně bych měl vyžadovat, že to udělá sám, 

ale když mu nepomůžu tak tady budu do půlnoci, že jo. Tam jako to najít to chce čas. A 

musíš umět taky jako svůj obor jako vynikající protože občas je to víc na tebe, než by bylo 

v normální hospodě a myslím, že tady máme ten standard docela vysoký si myslím, takže 

třeba jakože třeba i kuchaře, kteří umí, jakože na takové úrovni vařit vegetariánsky, to taky 



už je taky specialismus taky hodně. A jsem přišel na to, že obsluha taky není jakoby běžná 

věc tady.  

Takže to nestojí na lidech, kteří tady momentálně pracují. 

Ne ne. Jak jsem říkal, potřebuje to spoustu energie a know how a hledání té rovnováhy 

v práci s klientem.  

Funguje předávání informací Kavka – GD a naopak GD – Kavka? 

Nevím.  

Měli jste nějaké problémy, co si vzpomínám. 

No byly tam, jsou trable, co řeší GD, co já neřeším. 

Takže, za tebe tam žádný problém není. 

No tak než jsem se dozvěděl, že Lucka odejde, a bude tam Mirka tak to bylo o dost pozdě 

no. Jsem si říkal, že to není úplně ideální, ale tak jako co. 

 

Rozhovor 3 – manažerka pro metodiku (M) 

18. 10. 2012 

Popiš mi svoji roli v GD, resp. v Kavce. 

Tak metodik zodpovídá za kvalitu poskytované sociální služby, tzn., že má na starost 

obsah toho, co se děje s klientem, tzn. že nastavuje nějaké mantinely poskytování služby 

ve smyslu hlavně asi pro lidi, co jsou v podstatě poskytovatel a pracují s klientama v přímé 

péči. Plus je to pozice ve vedení takže znamená to, že má nějaké řídící odpovědnosti a 

kompetence. No a vymezuje vlastně obsah služby kam jít, kam nejít, co se dělá, nedělá, 

jaké jsou výjimky, jaké jsou pravidla, jaké jsou vlastně asi i v rámci personalistiky jsou 

kvalifikační požadavky a tak, jaké jsou předpoklady pro výkon práce a jaká je i podpora 

pro lidi. Ale to už je asi ten překryv v tom vedení. No takže myslím, že kromě toho obsahu 

kvality zodpovídá za to, aby ta služba odpovídala nějakým legislativním požadavkům, 

které určuje zákon a standardy. Takže naplňuje a hlídá to, aby to nastavení odpovídalo 

požadavkům, které musí splňovat sociální služba, registrovaná sociální služba. 

Je nějaký rozdíl mezi tvou náplní práce a tím, co opravdu děláš? 

Myslím, že není. Teď se ptáš na Kavku nebo obecně? 

Obecně. 

Já myslím, že ten rozdíl je dán teď dočasně tím, že není personalista a že je to pozice ve 

vedení, takže občas jsou tam nároky, které člověk potřebuje zastat, já nevím jako, vyjádřit 

se k propagaci. Jo že zastat nějaké ty funkční věci, třeba vyjádřit se k nějakým 

propagačním materiálům, zařídit nějaké třeba jednání s partnery, mít přehled v nějakém 

dotačním řízení. Jakože ty nároky dané spíš nějakou operativností a potřebama, ale 

myslím, že se to znatelně neliší. Že se to neliší, to je zase výhoda v organizaci, že ta funkce 

je tak krystalicky čistá, že není zatížená ničím jiným.  



Zajímá mě jestli, máš pocit, že bys dělala něco, co by bylo nad rámec tvojí práce.  Že bys 

do toho musela dávat víc nebo dělat úkoly, které se tě úplně netýkají. 

No já myslím, že asi v Kavce to tak je, protože tohle beru jako období stanovování pořad. 

Protože tam jako se vyjasňuje pořád, jestli to je podporované zaměstnání, pracovní 

rehabilitace, sociální podnikání. Že tohle není ani určené zvnějšku, ale i zevnitř to hledá tu 

podobu. Že zevnitř to hledá nejdřív jsme si říkali, jestli to naplníme klientama, pak se 

ukázalo, že zájem je opravdu velký, takže ta služba zaplnila nějaké místo, přišlo s nějakou 

nabídkou, která byla nepokryté místo pro klienty, ale myslím si, že jak se to vyjasňuje tak 

asi tam je nějaké pomezí kde se to hledá. Ale nemyslím si, že je tam něco, co je nad rámec 

mojí práce, to si nemyslím asi. Něco co mě nebaví to je jiná, ale.. 

Takže myslíš, že tvoje pozice je dobře nastavená a zakotvená ve struktuře GD. 

Jo, asi jo. 

Když se zeptám, jestli je něco, co bys měla pocit, že bys měla dělat navíc? 

V Kavce nebo GD? 

Oboje. Jestli někde vidíš potřebu nebo možnost toho, že bys mohla nebo měla něčím 

přispět. 

No myslím si, ale to se hodně mění, zase jak jsem dlouho, tak jako. Třeba jsem měla 

potřebu zaučovat lidi v přístupu k metodice, ale myslím, že tím jak nabíráme více 

kvalifikovanějších lidí, tak se to mění. Že tomu rozumějí víc než předtím, takže myslím, že 

předtím jsem měla potřebu více dohlížet na zaučovací procesy, což je asi na pomezí 

personalisty a metodika, tak jak je to v GD nastavené. A tím jak není v GD personalista, je 

to někdy buď jako, je t takové někdy asi neošetření nebo dočasné. A pak jsou věci, které si 

myslím, že by bylo fajn vědět a já je nevím a to jsou třeba věci, které hodně drží v hlavě 

Lucka, třeba sazby DPP, nějak jako nějaké ekonomické ukazatele služby, ve smyslu jako 

kolik přijde klientohodin na člověka, jaké jsou kapacity a tak, což jakoby nejsem si jistá, 

jakoby je to hodně na metodikovi, ale pak je to hodně na pomezí finančních věcí, ale na 

druhou stranu je to těžké nastavovat uvnitř jedné organizace, protože to jsou věci typu, 

které by měly být nastavené nějakou statistikou, třeba typu jak mají tu zdravotnickou 

statistku spočítanou, tak sociální oblast takhle nemá evidenci. Takže to jsou věci, které 

neumíme určit, a nejsem si jistá, jestli je máme dobře popsané jo a to si myslím, že to jsou 

věci, po kterých volá občas třeba Káča, a to si myslím, že by bylo dobré ty věci mít asi jak 

to říct asi, nějak zautomatizované nebo systematizované nebo popsané. Nebo jenom o tom 

možná jakoby nevím, to je něco co má jako Lucka. 

Jak si myslíš, že si Kavka teď vede? 

Nejdřív obecně – provoz, restaurace, služba, celkově. 

Já si myslím, že. Řeknu slabé stránky. Že si dobře vede v propagačních, ve finančních, 

marketingových, v kvalitě služby. Slabé stránky jsou asi ta vyváženost pro stálý tým, do 

jaké míry je zapojený stálým tým do celoorganizačního dění a slabá stránka je role partnera 

versus role vedoucího restaurace. To si myslím, že je asi to, co se hledá. Ale myslím si, že 



jinak. No samozřejmě jako v tom finančním by bylo asi dokonalejší, kdyby Kavka měla na 

manažera. Ale myslím, si že tak jak je ta vývojová křivka, tak je to reálné a hezké. No 

možná ještě slabé místo v oblasti jak co tam dělá, kapacity Markéty, protože se ukazuje 

opravdu, že té práce je hodně a nemáme s kým se srovnávat, co je vlastně adekvátní 

kapacita, jaké je adekvátní podpora. Takže ta jaká je, je poptávána a využitá. Otázka je 

jestli jako jak jí vyvážit jestli má být míň nebo víc. 

Jak myslíš, že si Kavka vede z personálního hlediska. 

Z toho personálního hlediska. Hele, tak když to vezmeme, že Kavka funguje od 2010, že jo 

nebo, no asi. Takže v podstatě už se vyměnili dva číšníci a teďka se vyměnili čtyři číšníci, 

což můžeme říct, že byla náhoda a stane se, ale dva lidi odcházeli kvůli jakoby špatnému 

náboru, jeden člověk odcházel po zkušebce z nějakých rodinných důvodů, jeden byl ve 

zkušebce odejit. Takže asi opravdu můžeme říct, že buď jsme měli na začátku štěstí na 

kuchaře a na číšníka anebo ten nábor je opravdu důležitý a není jenom o kvalitě té profese 

jako ve smyslu pohostinské, ale i že na jiné kvality to sází na jiné osobnostně morální 

předpoklady to vyžaduje od těch lidí. No takže jsem si říkala, že ta fluktuace je fakt velká, 

takže v podstatě za čtyři roky, čtyři lidi buď náhodou, nebo něčím, ale když to vezmeš jako 

na čísla, tohle je dost. No a jinak takže tohle je asi obrovské zjištění, že Kavka potřebuje 

ještě jiné osobností a morální předpoklady, než jenom profesní vybavenost a potřebuje a 

hledat ten způsob podpory těch lidí. Protože ta práce je fakt jako náročná. 

Myslíš, že když jsou ty pozice obsazené a jsou tam správní lidi. Je ten počet vyhovující, dva 

číšníci dva kuchaři. 

No chce to asi ještě manažera na to, já myslím, že to chce určitě, že je ten počet určitě 

poddimenzovaný. Že to chce určitě ještě nějakou brigádnickou kapacitu, záložní anebo 

řídícího, jakoby manažera nebo někdo na marketing, prostě nějakou pozici to ještě chce. 

Jak jakoby z hlediska provozu Kavky tak z hlediska propojení s GD.  Ale asi ten tým pro 

zajištění jako dva a dva je jak, že adekvátní. 

Teď to funguje na základě pozice Renaty, se kterou řešíte podepsání smlouvy. 

Tak Renča zastupuje číšníka, že prostě takže kdyby tam byl číšník.. 

Tak myslíš, že by nikdo už nebyl zapotřebí. 

Tak ona ještě peče a tak. No myslím, že ne. 

Jak se díváš na fakt, že je to nastavené tip ťop, že kdyby někdo onemocněl nebo kdyby dva 

lidi onemocněli. Co by se stalo? 

No tak tam je ještě Filipova role. Že více méně vždycky když vypadne číšník nebo kuchař, 

tak to pokrývá Filip, což jako není v pořádku a no. Ale já myslím, že nevím, do jaké míry 

si můžeš nastavit tuhle rezervu a počítat s nemocností nebo výpadovostí. Víš, jak potom 

zase platíš zbytečně. To je potom lepší řešit nějakou rezervou brigádníků než jako platit 

někoho, co kdyby něco. Co kdyby nic. 

 



Mluvila jsi o té další pozici, která by v Kavce mohla být. Jak by sis jí představovala? 

No já myslím, že to je člověk, který by kombinoval řízení kvality služby jednání 

s dodavateli, nějako marketingovou, propagační, personalistickou, to je to co dělá vedoucí 

v kavárnách vlastně si myslím. Plus í o tom co se děje s klienty a zajišťuje kontakt s GD, 

s vedením GD. Myslím, že velmi podobné tomu, co dělá vedoucí v kavárnách. 

A co provozácká role? 

Myslím, že provozácká tolik tam nemusí být. Ta jako běží, ta nepokulhává, že jo.  

Takže tu bys nechala na starost Filipovi. 

Asi jo. 

A chtěla bys tam někoho, kdo by byl víc za GD. 

Asi jo. 

Jak by to potom bylo se strukturou nadřízený podřízený? 

Já myslím, že Filip zůstává jako partner, že jako, že fakt jako není v té struktuře, že je 

partner. Takže odpovídá za kvalitu jídel, kuchyně, ale on fakt jako nepodřizuje se. Jo právě 

teďka je ten konflikt rolí, že on zastupuje všechno a pak se od něj očekává něco, co je nad 

to. Takže si myslím, že když je tam jasná jeho krystalická role jako partnera, který 

samozřejmě do toho řízení mluví. 

Takže bys Filipa viděla na úrovni restaurace a na úrovni lidí a služby a všeho ostatního 

bys tam dala někoho dalšího. 

No tak asi si myslím, že tak jako jo no.  

Takže když to srovnáme s kavárnou, Filip by byl něco jako provozní a k tomu by tam přibyl 

vedoucí. Plus ještě samozřejmě spolumajitel a partner. 

Já myslím, že do toho Filip i vstupoval tak, že jeho srdce a duše je především kuchyň, jo. 

Kuchyň plus má, může investovat. Takže on jako byl investor s tím investor jak té 

materiální části tak té složky té vize jako by kuchyňské. S tím, že chce, aby to mělo ten 

sociální rozměr, takže si myslím, že asi by to, asi by Filip byl jenom takhle, jak říkáš, měl 

tu provozní část a šéfkuchař a majitel. 

Kam myslíš, že by se Kavka jednou mohla dostat nebo jak by mohla vypadat? 

No mischelin hvězdička, do mischelin guidu. Ne, no já myslím, že asi nějakou stabilní 

klientelu, nějakou jistotu v tom, co dostaneš, no myslím, že tak jako nějaké jako jasné 

jméno. S tím, že mně b se i líbilo, kdyby Kavka udávala směr ve smyslu sociálního 

podnikání, protože se ukazuje, že to jde a že fakt sem začínají jezdit lidi a tomu rozumět, a 

že tyhle ty příklady existují i v jiných zemích, třeba v Holandsku nebo ta. Takže myslím, 

že mže ukazovat jako, může být vlastníkem nějakého know how jak tohle to skloubit ale 

tohle ještě musí najít nějakou cestu vyváženosti personálu a nákladu, protože fakt jakoby 

musíš investovat víc Filipovi se moc nelíbí, že musí platit lidem čas na porady, což 



normálně v hospodách neplatíš čas na porady, ale tady musíš, tady je to nákladná věc, 

takže ještě v tomhle tom musí ještě Kavka najít nějaké procento. Jo asi je v něčem dražší, 

ale ty zisky vyvažují něčím jiným, takže nějak zabojovat za to. 

Myslíš, že Kavce k tomu, aby k tomu mohla dospět, něco chybí, něco konkrétního? 

No asi jo. Chybí, myslím tak nějaký lidský zdroj by se hodil, nechci být ten, kdo říká, že 

všechno stojí na penězích, ale myslím si, že asi nějaký lidský zdroj, nějaký vklad ještě 

chybí.  

Tzn,. že tam vidíš opravdovou potřebu nějaké pozice. 

Nebo nějakého přerozdělení sil, nějak někoho, kdo by se tomu víc věnoval. Myslí, že fakt 

jako Kavku jsme rozjížděli společně, ale nebyl tam nikdo jeden, kromě Filipa, ale Filip 

rozjížděl kuchyň. Jinak to byl společný produkt, protože Martina rozjížděla příjem nebo 

my jsme s Irčou rozjížděli příjem, ale že tam nikdo jako leader jasný. Protože Filip jako, že 

jo, ale zase rozjížděl tu svoji část. Takže fakt asi taková vedoucí role tam asi chybí. No a 

plus. Takže jako tam nebyl žádný jiný kapitál navíc, byl tam nějaký Filipův kapitál na 

kuchyň a náš kapitál na službu, ale to nebyla investice navíc, to bylo fakt jenom vklady, co 

byly v Jelení a tak, to myslím, že je znát. 

Jaká by měla v Kavce být role GD? Nejdřív celkově, potom se podíváme zvlášť. 

No. Tak GD je dodavatelem sociální služby a je spolumajitelem, přitom Filip v tom 

finančním má velkou nezávislost, protože má vlastní účet, má oddělené tak trochu finance, 

to žádná jiná z provozoven nemá. No takže si myslím, že ta role je asi fajn, zajišťuje back 

office a poskytuje sociální službu. Myslím si, že kdyby se to odštěpilo a bylo to jako 

samostatná organizace nebo tak, takže fakt jako ty další náklady jsou docela drahé, jo že ta 

distribuce nákladů tím jak je to velká organizace tak je přijatelnější. Jo že holt na jednu 

stranu to dělá velkou instituci nebo, ale na druhou stranu to rozmělčuje náklady mezi 

ostatníma provozovnama.  

Myslíš, že kdyby se Kavka odštěpila, bude udržitelná jako sociální firma? 

No tak asi jako udržitelná je, ale musel by se změnit poměr personálu. Protože na druhou 

stranu, když to vezmeš, jakože ten. Já nevím jak tam přepočítat naše úvazky a klienty, ale 

když tam vezmeš, že tam jsou čtyři lidi na place, plus Markéta, plus já nevím tak kolik je, 

je tam nějaký poměr našich úvazků versus osmnáct klientů. Klienti nejsou sice na celé 

úvazky, je tam nějaký přepočet, ale jakoby to množství lidí. Jo že to možná i jde spočítat 

kolik je tam poměr zdravých úvazků a nemocných úvazků jestli to splňuje tyhle 50% nebo 

nějaké jakoby jiné tyhle ukazatele invalidního družstva nebo něčeho takového, pak jako si 

myslím, že tak jako tohle jakoby tohle číslo můžeme najít, ale nikdy jsem si ho nespočítala. 

Myslím, že tenhle ten poměr by měl být jiný pak, kdyby se Kavka odštěpila, pak si 

myslím, že Kavka udržitelná je. Možná by tam nastalo, že by udržitelná byla při jiné cílové 

skupině, že to je taky vlastně cesta, že tam obsadíš, poskytneš pracovní příležitost lidem 

s jiným hendikepem, nejen s duševním onemocněním, což je třeba u lidí s mentálním 

postižením, že to můžou přijít třeba brzo ráno a uklidit, což lidi s duševním onemocněním 

a jsou flexibilnější na změnu, jo a taky mají jako nějaké omezení. Jo to je třeba to, co 



člověk s duševním onemocněním nemůže, nemůže přijít ráno a být dlouho večer a není tak 

flexibilní na změnu jo a lidi s jiným omezením. Jo ale jako sociální podnik asi udržitelná 

je. 

Jaká myslíš, že by měla být role Mišky v Kavce, v GD? 

Myslím, že by se měla spíš věnovat Markétě a kvalitě služby. 

Co to znamená, co by měla dělat? 

Že by měla vést Markétu a měla by být taký jako dohled nad kvalitou nad kvalitou služby, 

sociální. Jo že myslím, že není až tak úplně zodpovědná za personál v Kavce. Myslím, že 

by měla mít přehled, co tam dělá pracovní konzultant, měla by ho umět zastoupit, měla by 

mít přehled o dění s klientama, o obsahu služby, o struktuře, o řízení. Možná nějakým 

způsobem, ale nevím, jestli úplně Miška nebo personalista, mluvit do náboru lidí v kavce, 

ale ty lidi pak nejsou v jejím týmu, takže je pak neřídí a není s nima v kontaktu a není 

vedoucí Kavky ve smyslu, jak jsou vedoucí lidí v jiných provozovnách. 

Jaká by měla být role Markéty? 

Markéta si myslím, že naopak by měla být více v kontaktu s týmem Kavky, se 

zaměstnanci. 

Je její pozice takhle nastavená? 

Jo, myslím, že je tam flexibilita to takhle udělat. Myslím, ž jsou tam jako příležitosti 

týmových porad, supervizních porad, mítingů, myslím, že tam příležitost proto jak teď 

Markéta uvádí nového klienta a superviduje jeho zaučení nebo jakoby jeho zkušební 

směnu. Myslím, že jako by víc interně v kavce, ale myslím, že to je. 

Takže konzultant nejen pro klienty, ale i pro stálý tým. 

No. Jako takový ne možná konzultant, ale spíš vyjednavač, mediátor. 

Co role metodika v Kavce, je tam nějaká? 

Já myslím, že stejná jako v těch ostatních, dohled na kvalitu, naplnění požadavků 

legislativních. To je všechno. 

Ředitele? 

Role ředitele, ředitel tam má taky střet rolí, protože na jednu stranu je zástupce toho 

partnerství, takže partner na druhou stranu je ten kdo podepisuje, kdo za Kavku jedná jako 

statutární zástupce, takže kavku řídí. Takže myslím si, měl by mít přehled o financích, o 

penězích, o lidech a o procesech v Kavce. Jo což by bylo fajn, kdyby na to měl zdroj buď 

od vedoucího, kdyby tam byl v Kavce nějaký vedoucí, protože tyhle informace nemusí 

ředitel sám obstarávat, ale musí je mít zajištěné spolehlivě, že o peníze se stará vedoucí a 

jakoby deleguje ty věci, nemusí přímo řídit ty lidi v Kavce, má to zprostředkovaně. 

 



Myslíš si, že je organizační struktura Kavky, tak jak je postavená, je dobře nastavená? 

Myslím si, že tam někdo chybí. 

A kromě toho že tam někdo chybí, je ta struktura, kdo je nadřízený, podřízený apod. 

fungující? 

No tak ten pavouk je mixlý tím partnerstvím, že jo, nejsou ty vztahy, nedají se oddělit, 

takže myslím, že to je ten problém. Jo že někdy i lidi v GD vnímají Filipa jako vedoucího a 

přitom on je majitel, on není vedoucí. On má zájem, snaží se dělat to nejlepší, ale náma 

klasickou náplň. Že i pro nás je někdy těžké, já nevím, jak ho vnímáš ty, ale že od něj 

někdy očekáváme to, co očekáváme od našich vedoucích. Že půjde na porady, že by měl 

sekat dobrotu a tak, ale on v tom vztahu s náma není, on tam je proto, že když jsme 

spočítali, že na to nemáme a fakt jako jeho primární role je majitel nebo partner nebo 

spolumajitel. Takže pak jako i ta očekávání.  Já nevím, tak jako když jsi mluvil s Filipem, 

tak s kým jsi vlastně mluvil nebo co sis říkal ty, s kým mluvíš. Jestli sis říkal, mluvím tady 

s šéfem Kavky nebo prostě mluvím s majitelem. Jo tak jako já si to někdy taky jako říkám, 

je to majitel nebo. Co on je pro mě, jestli vedoucí, jo tak jako. 

Myslíš, že zavedení vedoucího by vyřešilo rozpory v pavoukovi a vyjasnilo kompetence? 

No to si nemyslím, myslím si, že by to ještě chvíli naráželo na to ve střetu co je víc 

vedoucí nebo Filip a tak. Ale myslím, si že by to něco pomohlo, něco vyjasnilo. 

Na to navazuje další otázka. Jak vnímáš zařazení Kavky do systému GD? 

No tak je to jedna ze sociálních služeb, které GD poskytuje, je to služba, co má větší 

nezávislost v tom smyslu a je to pak ještě něco, co se hledá v rámci povinností pro 

personál, protože tam ti lidi nejsou v přímé péči, nejsou na ně kladené kvalifikační 

požadavky, nemají tyhle naše jakoby benefity a nemají ani naše povinnosti. Takže to je 

něco, co je asi jako nezařazené. Jestli to je odpověď na tu otázku, že v tomhle e to nějak 

vyřazené nebo nezařazené. Nejsou v přímé péči, takže nemají naše, ale přitom jsou 

s klientama, jako nejsou lidi typu back office, nemají povinnosti a benefity, co máme my. 

Tak to je něco, co vybočuje. 

Nemělo by být propojení Kavky a GD větší? Často se řeší, kdo by měl být na poradách a 

podobně. Kavka je napůl v GD, napůl není, jak by to mělo vypadat? 

No myslím, že to je ještě prostor pro vyjasnění, já ti asi nedokážu říct, jak by to mělo 

vypadat, protože jsou tam i rozpory mezi lidma, jo v týmu, což si myslím, že tam by fakt 

mělo být, platit pro celý tým stejné věci. 

Tzn.? 

No, že tam nemůžeme udělat nějakou zásadu dobrovolnosti, že tam buď uložit všem 

stejnou povinnost a takhle povinnost by měla být vykomunikovaná i Filipem, protože to je 

něco, co on jako provozovatel restaurace nevidí jako možném jako zaplatit lidem poradní 

čas to pro něj je nemožné. 

 



Vím, jak se na to dívají ostatní. Jak by to ale mělo být podle tebe? 

Já myslím, že tohle by mělo být jako. Teď je otázka jestli ano nebo ne, jak jsem říkala, tak 

je to ještě nějaká vývojová fáze. No myslím si, že ano, že by tam měly přibýt nějaké 

povinnosti, ale nemyslím si, že všechny. 

Co si pod tím mám představit? 

Třeba, jo tak my taky máme pro lidi od půlky úvazku něco je, jo že tam máme mezník 

půlku úvazku, že něco je povinného a něco ne, tak jakoby podobně to udělat. Že já nevím, 

povinné je kolečko, povinná je porada, povinných je já nevím 50% porad. Nemusíme dát 

možná všechny povinnosti, co máme my a ne všechny benefity typu placené vzdělání a 

tak, jo. Ale nějaké penzum povinností musíme dát, jde o to vydefinovat asi jaké. Ale 

nemyslím si, že úplně jakoby je zařadit. 

Takže bys chtěla víc a závazky vykompenzovat benefitama. 

Jo. 

Ale nezařazovat je na úroveň, na které jsou ostatní. 

Ano. Anebo tohle by byla výborná fáze, kdyby to k tomu dospělo. Protože možná si 

dokážu představit jako, že by to v budoucnu byli víc sociální pracovníci než, ale nevím. 

Víš jakože, možná to nemusí být třeba kuchař, ale může to být kombinované tím, že tenhle 

podnik provozujou lidi, co mají takovouhle kvalifikaci. Ale nevím. 

Takže si dokážeš představit zapojení lidí, kteří mají ne gastronomické vzdělání, ale 

sociální, s tím, že samozřejmě musí umět pracovat v restauraci. 

No, nemyslím si, že je to nemožné. 

Preferovala bys to? 

Hele, to jako hodně určuje cílová skupina klientů, kteří tam jsou a to množství, jo že 

myslím, že při tom množství, jaké tam je a přitom typu který tam máme, tak je tam asi fajn 

mít ještě někoho, kdo. Ale na druhou stranu fakt jako dokážu si představit obě podoby. Ale 

to ukazuje to, že chybí nějaké vymezení sociálního podnikání. Protože my moc 

nepodnikáme, my poskytujeme sociální službu, takže se držíme toho, držíme se svojí 

cílovky, chceme mít nějakou kapacitu svojí cílovky. Kdybychom opravdu podnikali, tak se 

opravdu nemusíme držet jenom svojí cílovky, můžeme mít cílovku jako. Můžeme si říct, 

že chceme lidi jenom s postižením a věříme tou, že se dokážou domluvit, jo a využít ten 

svůj nejlepší potenciál, že holt některý typ postižení umožňují vstávat brzo, některý typ 

postižení umožňuje jako, že toho člověka baví monotónní práce a je dobrá na dvě hodiny 

denně na něco, to je nejlepší. Jo a tohle to jako umožňuje kombinovat. Ale my jako fakt 

nepodnikáme, my chceme, že my nechceme zaměstnat tyhle lidi a zkombinovat to, my 

chceme poskytovat sociální službu, takže tím jsme tak jako trhu omezení. Ale to jsme se 

dostali někam jinam. 

 



Jak myslíš, že zaměstnanci – stálý tým Kavky vnímá GD? 

Myslím, že nás mají rádi. No, myslím, že jo. 

Myslíš, že nás vnímají jako součást nebo něco navíc, něco co se jich netýká? 

No myslím si, že nás, že jsou za nás rádi, že nás respektujou, a že si nás váží, myslí si, že 

jsme trochu jiný svět a že jsou tak jako trochu něco, jakoby jsou jinde. Ale myslí, že jsou 

rádi za tu sounáležitost, ale myslím, že ta sounáležitost není jakoby tak vyvinutá, protože si 

myslím, že mají jako větší identifikaci s Kavkou než s GD. Větší identifikaci a 

sounáležitost mají s Kavkou, ale k GD mají respekt za to, jakoby já myslím, že jo. A 

hledají se v tom, vědí jak patřit do Kavky, ale jak patřit do GD trošku hledají. Ale 

nemyslím si, že si o nás myslí, že jsme mimozní a praštění, to si asi nemyslím, no možná 

malinko, ale v tom kladném. 

Jak myslíš, že je to v Kavce s týmovostí?  

No myslím si, že jsou v nějaké vývojové fázi, že jako tým, jako stanovený tým asi nejsou, 

jako jsou ve vývojové fázi, ale myslím si, že jim jde o společnou věc, že jim záleží 

jednomu na druhém, tak jako má to nějakou dynamiku, že jim záleží já nevím na svých 

vzájemných vztazích, že jsou v nějaké vývojové, mají už asi stanovené nějaké společné 

normy, ale něco ještě společného no procházejí nějakou vývojovou fází. Ale řekla bych, že 

jsou tým, že k sobě patří. 

Myslíš, že ten tým stojí na lidech, kteří tam teď jsou nebo jsou obměnitelní? 

No já myslím, že stojí. Víš co, tím jak se ukázalo, jak ti číšníci selhávají, tak si myslí, že to 

byl jako úspěšný výběr. Jako, že stojí to na těch lidech. Jako jsou. Vždycky by přišel někdo 

jiný a dělal to jinak. Ale určitě stojí, jakoby jsou lidi, jsou cenní, jako že jim záleží na 

klientech, na úspěchu, tak jakoby to stojí na nic, ale i na Filipovi, myslím, že v tom jim 

nějak dodává nebo to určuje tak trochu. No že to je jako motivuje trochu. 

Myslíš, že by se někdo mohl vyměnit a fungovalo by to stejně? 

No to ne, no tak jako dobrý výběr a dobré zaučení, ale stejně pak by to vždycky jako, 

hodilo ten tým do nějaké fáze vývojové fáze, jak si jako vybudujou společné formy a tak. 

Mě zajímá, jestli je fungování Kavky postavené na konkrétních lidech, kteří tam teď jsou a 

o to, jestli když by se někdo vyměnil, tak by to šlo dál.  

No to je tak trochu těžko říct, protože ten tým není úplný, že jo. Místo ve čtyřech, jsou tam 

ve třech, takže já přemýšlím o čtyřech lidech, což teoreticky jeden je v procesu 

vyměňování, ale už skoro půl roku. Takže jako když to tak jako vezmu, tak asi jo, jednoho 

se dá. Jo ale jinak myslím, že to fakt jako stojí na těch lidech, že i oni už mají z té práce 

velké zisky tím, že jim se, mají jako strašně úspěchů za sebou, jo, že se jim povedlo jako 

přijít na to jak jako klienty učit, jak vést, jo a zažívají satisfakci i z toho, nejen, že uvaří 

jídlo a někdo se nají, ale i z toho, že pomůžou někomu jakoby zažít úspěch. 

 



Dál mě zajímá, jestli funguje předávání informací mezi Kavkou a GD. 

No, hele víš co, teď je to tak jako fakt těžké. Jo mezi Filipem a GD a pak mezi lidma a GD. 

Což si myslím, že Filip může interpretovat a tlumočit tu informaci jinak, ale myslí, že to je 

na nějaké cestě tím, jak je tam zapojená Markéta, Miška nebo teďka já nebo Péťa. Takže 

asi jakoby nějakým, já nevím, řekla bych na nějakých 60, 70%. Jako funguje, ale mohlo by 

líp, nemůžu říct, že nefunguje, ale ani, že funguje. 

Co by mohlo být líp? 

Tak jako teď zkoušíme nějaké věci, teď zkoušíme nějaké věci, že na míting se přidala Péťa 

nebo já, no tak jako. Co by mělo být líp. No jako i kdyby byly ty povinnosti třeba pro lidi 

z Kavky třeba nastavené, že dvakrát do roka, jdou na poradu zaměstnanců, tak to by taky 

byl svým způsobem přenos. Nebylo by to tak, že ta informace dojde za nima, ale oni si 

dojdou za ní. Zatím je to tak, že Péťa tam dojde a tu informaci tlumočí, protože nevěří 

úplně jako, že Filip to přetlumočí nebo interpretuje tak, jako my, takže ji tak jako my 

distribuujeme tu informaci jim, což je jako role vedoucího, ale někdy je to tak, že ne že 

informace dojde za tebou, ale ty dojdeš za ní, protože vím, že tady ona je a tobě jde o to, 

abys byl u zdroje, taky ti nejde o to, ať ti tlumočíme, co se dělo na poradě. Je lepší tam 

dojít a být tam, to je možná tak jako tímhle způsobené.  

Dostáváte vy všechny potřebné informace z Kavky? 

No tak taky ne asi.  

Takže si pro ně musíte dojít? 

No asi tak no. Ta informace ke mně nedojde, já si pro ni musím dojít. Jo protože fakt jako, 

že dostanu informaci od Markéty, Lucka dostane informaci o fakturách, o závazcích, 

povinnostech, o penězích, ale nedostanu informace o tom jak se má Jana třeba nebo jak se 

má Radek. Což jakoby z vašich týmu tyhle informace dostane, jak se máte nebo co tým 

jakoby dělá, ale jak se mají lidi v týmu Kavky nedostanu a to nedostane nikdo z nás prostě. 

Jo tak to je, jinde dostaneme, že jo, ale tady to nedostaneme. 

Tak a teď úplně něco jiného. Jsou klienti v Kavce klienti nebo zaměstnanci? 

No to je furt jako nevyjasněné. Podle toho asi z čího hlediska. Jako z mého jako metodika 

jsou klienti. Ale z hlediska lidí, nebo byla bych ráda, kdyby z hlediska Jany, Jirky nebo 

Radka to byli zaměstnanci a z hlediska Filipa. A teď ses ptal na můj osobní pohled. 

Jo, ne jako metodika, ale tvůj vlastní. Třeba když jdeš do Kavky na oběd. 

Tak jsou to zaměstnanci.  

A další věčná otázka. Je Kavka víc business nebo sociální služba? 

No, co je více? Co myslíš? Odpověděl sis na to? 

No já ještě ne. Proto se ptám.  

Co řekli ostatní, s kým jsi mluvil? 



Řekni mi, co si myslíš ty. 

S kým jsi mluvil? S Filipem, s Markétou. 

S Janou. 

A s Janou.  

Asi bych byla ráda, kdyby byl business. Jo fakt zákazník, když se tam přijde najíst, tak ho 

to nezajímá. Jako je rád za to, co tam je, ale nezajímá ho to a utratí tam těžké prachy a jo a 

myslím, že jako no, to že se tam poskytuje ještě sociální služba to je, to tak jako je cesta, že 

jiný způsob podnikání moc není a jinak je to asi neuživitelné. Jo že je to fajn, jako zaplatit i 

tuhle část jako dostatečnýma penězma, což jak ses ptal na tu udržitelnost, ses ptal na 

finance u té udržitelnosti, to je ještě něco jiného.  

Kdy, na začátku? 

No když ses ptal, že jestli když by se Kavka oddělila, jestli by byla udržitelná. Myslíš to 

z finančního hlediska? 

Já jsem to myslel z hlediska fungování. 

No tak to je to, co jsem říkala. 

Když by to byl business, tak jak moc by měl být rehabilitační nebo jak by ta rehabilitace 

měla vypadat? 

Asi nechápu. 

No když je to víc business a lidi jsou zaměstnanci, tak jak udržíš rehabilitaci, jako schůzky 

apod.? 

No asi tak, jak to je. Já myslím, že ten tvar je jakoby, že tak jak to tak to tam patří. Ty ses 

ptal předtím, co je to víc.  

No to patří k tomu. Ted se trochu ten přístup mění. Markéta dochází na směny, zaučuje. To 

je docela velká změna, ne? Je to něco, co tam patří? 

Jo, já myslím, že jo. Já myslím, že to tam patří, že rehabilitace tam má místo. Jen jestli jde 

o to, co je to víc tak jako, tak možná když řekneš co je pak větší újma pro Kavku, jestli 

když nebudou klienti nebo když nebudou zákazníci, tak asi ti zákazníci. To by bolelo víc. 

Že jo, tak pro Café taky, když teď nebyli klienti, tak jsme se pak snažili dělat něco, ať jsou 

klienti. Tak jakože jako zákazníci holt, zavřeme a nebude nás to tolik bolet, zkrátíme 

zavíračku a nebude nás to bolet. Ale v Kavce by to bolelo sakramentsky jako. 

Co Kavka a Rok jinak? Ať už vyjde nebo nevyjde. Proč se Kavka přihlásila, je asi jasné, 

ale co byste od toho člověka chtěli, co by měl přinést? 

Já jsem si říkala, že pro mě je to prostě ještě jeden zdroj navíc, který se cení. Jo zkušený 

lidský zdroj a prostě my jsme celí postavení na kvalitních lidech, takže každý lidský zdroj 

je pro mě cenný a přínos. Jo to, že my tu práci uděláme ve dvou je príma, ale když ji 



uděláme ve třech, je super. Takže kdyby tam byl jako další člověk, který jakoby chce 

pracovat a je motivovaný. Už tohle pro mě bylo benefit a nestojí mě nic. 

Myslíš, že se během toho jednoho roku dají zavést takové změny, aby potom nebylo potřeba 

zaměstnat dalšího člověka, toho vedoucího? Nebo by ten člověk u nás pracoval zadarmo a 

potom by byla stejně nutnost sehnat někoho dalšího? Že bez nového člověka Kavka 

fungovat nemůže nebo může, chápeš. 

No nevím no, věřím, že by ten člověk dokázal odhalit nějaké věci, kde máme provozní 

slepotu nebo i víme, že je to nějaký problém, ale nás tolik nepálí jo. A myslím, že jsme 

jako organizace docela otevření radám, že když nám někdo poradí, tak se tím i řídíme jo, 

že neříkáme jasně jasně jasně a pak to děláme po svém a no ale nevím, jestli fakt jako jestli 

by on udělal zázrak a nebylo by potřeba provozního nebo naopak ukázal, že bez něj to 

nejde. Jako myslím, že něco by udělal, ale neumím jednoznačně říct, jestli by se stalo tohle 

nebo tohle. 

Takže jste do toho šli proto, abyste získali další lidský zdroj, člověka, který přinese nějaké 

nápady. 

Jo, za mě je to tak. 

 

Rozhovor 4 – vedoucí programu Začleňování na trh práce (Z) 

25. 10. 2012 

Řekni mi jaké je tvoje oficiální role v Kavce, co tam děláš? 

Moje role v kavce není úplně jasná a vyjasněná, já vlastně vedu tým začleňování na trh 

práce a jedna z mých kolegyň, nebo když to řeknu úplně formálně je konzultant pro 

mlsnou Kavku, pracovní konzultant, takže já jsem nadřízená pracovního konzultanta pro 

Mlsnou kavku. V té hierarchii jsem její nadřízená, jsem nějakým odborným garantem 

kvality služby, když to řeknu úplně, zní to trošku nabubřele a takže moje role je hodně o 

kavčím konzultantovi, se kterým spolupracuju, poskytuju intervize, vedu v nějaké práci 

s klienty a zároveň i tím, že je ta hierarchie a organizační struktura v Kavce tak nejasná a 

Markéta nebo Kavčí konzultant má skoro dvacet klientů, tak já se snažím být jí v tom 

nějak oporou, aby v tom nebyla úplně sama za GD a účastním se týmových porad, když to 

shrnu, účastním se mítingů a setkávám se s vedoucím Kavky, Filipem Kavkou a metodicky 

spolu nějak spolupracujeme. Není to nijak uchopené. Je to hodně živelné, dělám co je 

potřeba, spolupracuju, třeba teďka aktuálně spolupracuju na výběrovém řízení na nového 

člena stálého týmu, na číšníka vlastně. Tak to vychází z potřeb práce. 

Máš pocit, že bys dělala ve svojí pozici něco navíc, co by nevyžadovala náplň práce, co 

děláš za sebe? 

Asi jo, dělám tam docela velký balík té práce, když jsem si to analyzovala pro sebe. Když 

jsem se dívala na svoje přesčasy, tak je to personalistická práce. Jednak účast na 

výběrovém řízení, která mi sebere třeba 10 hodin, pak je to nějaká účast na týmových 

poradách stálého týmu a na mítingu, což je taková komunita, alternativa komunity 



v kavárnách. Ale těch už se teďka neúčastním, teď se účastním týmových porad a jsem 

nějak v kontaktu s kolegy z Kavky, z kolegy ze stálého týmu. Snažím se tam občas zajít a 

jako promluvit s nima, jak se pracuje. Cílem je dát jim nějakou podporu v práci s klienty. 

Protože se nám dostává zpětná vazba z Kavky, že tohle je potřeba, že stálý tým by měl být 

v tomhle ošetřený. 

Máš nějakou představu, jak by podle tebe ta pozice měla vypadat? 

Moje pozice je ještě trochu specifická tím, že má tři náplně práce, že jsem kromě vedoucí 

tohohle týmu, dělám i jeden z malých programů přechodné zaměstnávání a zároveň vedu 

sociální poradnu. Takže v úplně ideálním případě si myslím, že se Kavky nemůžu úplně 

zbavit tím, že mám Markétu v týmu, jsem její přímý nadřízený, tím pádem jsem v nějaké 

hierarchii na stejné úrovni, jako je jedna z Filipových rolí, takže nějakým způsobem asi 

v Kavce musím trošičku být, problém je v tom, že není moje role vydefinovaná a je kolem 

toho zmatek. Že moc nikdo neví co vlastně dělám a každý si mě pro sebe chce urvat 

k něčemu jinému. Umím si představit model, tak jak jsme o něm mluvili a tak jak ho 

nastavujeme, že budu spolupracovat se stálým týmem v rámci vzdělávání a nějaké podpory 

v práci s klientem a budu spolupracovat s Filipem, budu ho vést ve vedení týmu a dělat mu 

v tom nějakou oporu. 

Jak myslíš, že se teď Kavce vede? 

Myslím, že provozně se jí vede hodně dobře, že vlastně Kavka je dvouletý projekt, 

provozně neustále jako jede nahoru, myslím, že je fajn, že ta kapacita restaurace je taková, 

jaká je, že kdyby byla vyšší, tak už by se to dalo těžko zvládat. Že když je restaurace 

naplněná, tak je to opravdu náročné. A myslím, že když se zamyslím nad tím, že existuje 

takový projekt, tak vůbec nechápu, jak může takhle dobře fungovat. Že to je vlastně, 

opravdu věřím tomu, že to je skvělý projekt, že je ojedinělý v tom, že stojí vlastně na práci 

týmu lidí, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, takže vlastně lidí, kteří jsou 

nemocní. Poskytuje prostě skvělý servis, je tam skvělá kuchyně, skvělé prostředí. Je to 

jako fajn projekt. Takže myslím si, že v tomhle se jí vede fakt dobře. Že má jméno, že je 

nějak mediálně známá, má svoje hosty, má svoje štamgasty, má svoji kultury, je nějak 

definovaná, myslím si. Ale samozřejmě jsou tam věci, které by mohly být lepší, což je 

nějaká vyváženost právě vyjasnit si jestli je to sociální podnik, jestli je to sociální firma 

nebo je to sociální a pracovní rehabilitace nebo je to kavárna nebo je to restaurace jako 

každá jiná jenom obohacená o ten prvek klientů. Takže v tomhle si myslím, že nemáme 

jasno ani my ani Filip, který ji jako spoluprovozuje. 

Jak myslíš, že se Kavce vede po stránce personalistické? 

Nevím, jestli dokážu říct, jak se jí vede, ale myslím si, že je to hodně náročné, že vlastně 

v Kavce je stálý tým, který čítá pět lidí a že ta práce je tam třeba pro sedm lidí, že tam 

určitě chybí, že vlastně stálý tým, 2 kuchaři, 2 číšnice a jejich pozice a náplň práce je 

celkem jasná. Myslím si, že obtížná je nebo úplně nevyjasněná pozice Filipa, který 

zajišťuje zároveň místo provozního, místo manažera restaurace a místo vedoucího týmu. 

Takže rozhodně si myslím, že by k sobě potřeboval nějakého parťáka. Že vlastně zastává 3 

role, plus ještě pomáhá v kuchyni jako šéfkuchař a když je potřeba vykrývá směny na baru 

jako číšník. Že on je v mnoha pozicích, plus zajišťuje cathering, protože když se vlastě 



spočítají všechny jeho role, tak jednak je to trošku guláš, jednak z logiky věci si myslím, že 

nemůže vlastně úplně všechno dělat pořádně, že to je mentálně hodně náročné soustředit se 

na všechny ty role. Neříkám, že to dělá blbě, ale myslím si, že to pro něj musí být hodně 

náročné, a že prostě logicky se nemůže soustředit na tolik věcí jako najednou. 

Jaká by podle tebe měla jeho role být? 

Záleží hodně na jeho, na tom co chce on. Si myslím, že duší je šéfkuchař, že je mu nejlíp 

v kuchyni, jako za sporákem, že ho to nejvíc baví. Myslím, že ho hodně baví i ty 

catheringy, myslím si, že jeho role je vedoucí restaurace. Že by tam měl být ještě, který se 

motá v kuchyni a motá se kolem všeho, ale jeho jasná role by měla být vedoucí. No a ještě 

by tam měl přibýt provozní. Jako podřízený, který by se staral o ten provoz. 

Dobře. Pojďme se u toho na chvíli zastavit. V týmu je teda 5 licí a podle tebe by jich tam 

mělo být 7. Co bys teda na organizační struktuře Kavky změnila? 

Já úplně nejsem jako profík z restaurace, takže nevím, jestli si dokážu správně představit 

co všechno ty pozice jako obsahujou. Ale myslím so, že jsou tam dva kuchaři a dvě 

číšnice, že si střídají krátký dlouhý týden, na tom nevidím nic špatného. Zároveň si 

myslím, že by tam měla být ještě nějaká síla, která vykrývá, když je někdo nemocný, 

někdo náhradní, ale to je možná tím, jak jsem z neziskovky nastavená na to, aby to bylo 

všechno komfortní a tak. Takže si myslím, že by tam měl být ještě někdo takový, pak by 

tam určitě měla být teda role provozního, pak by tam měla být role manažera, prstě 

vedoucího restaurace. To by asi stačilo. 

Provozního si mám představit jako provozního v kavárnách? 

Jo. Někdo prostě kdo se stará o zásobování, objednávání zboží, dělání zrcadel, 

odevzdávání pokladny, blablabla, všechny tyhle věci, co si pod tím jako dokážu představit. 

Ten vedoucí by tam byl zařazený jak? 

To by byl šéf týmu, který by měl čas na řízení lidí, na jejich rozvoj, na jejich podporu, a to 

trávit s nima čas, na to je motivovat, nějak s nima pracovat a který by prostě zároveň prostě 

měl i dost času věnovat se kuchyni, možná ve spolupráci s provozním, dělat jídelní lístek, 

denní nabídky. Nevím, jako já si ze své pozice představuju, že by měl víc času věnovat se 

lidem. 

Jak by byl podle tebe zařazený do hierarchie Kavky? 

Filip by byl vedoucí restaurace, král všeho, pod tím by byl provozák a na úrovni 

provozního by byli členové stálého týmu. Myslím si, že by to. Jako já znám tenhle model 

z kavárny, kde jsem pracovala, že jo, že je provozní na stejné úrovni jako terapeuti 

v tomhle případě, že jo. Takže tak no. S tím, že by tam byly nějaké vyjasněné kompetence, 

že provozní může úkolovat, co je jeho náplň práce a o co se stará. Takže ten stálý tým by 

ho měl respektovat nebo číšníci a kuchaři by měli respektovat, že jeho práce je objednávat 

zboží a hlídat jestli se něco neztrácí, nekazí, neplýtvá. Asi tak no. Možná by klidně mohl 

být nadřízený kuchařům a číšníkům. Nevím, na to nedokážu asi odpovědět. 

 



Vedoucím by teda byl Filip nebo někdo další? 

Ještě jsem si říkala, že ta jedna pozice by byl ještě někdo, buď ještě jeden kuchař anebo 

jeden jako číšník anebo někdo jako univerzální, jako e Renata, kdo dělá catheringy a 

zároveň může být brigádníkem na směně. Je fakt, že v kuchyni je ta nebo že Kavka je svou 

kuchyní tak specifická, že tam nemůže vařit jen tak nějaký brigádník. Že to musí být 

opravdu někdo, kdo to umí, kdo tomu rozumí. Takže nevím, jestli ještě jednoho kuchaře. 

Ale je fajn, že je tam někdo jako je Renata, kdo prostě vezme směnu za barem., když 

někdo ze stálého týmu nemůže. Takže to je ten další člověk. Tenhle ten a provozní. 

Takže vedoucího by měl dělat Filip, spolu s tím být šéfkuchař a starat se o tým. 

Jo, byl by to vedoucí, co se stará o tým a šéfkuchař. Jako šéfkuchař se mu nějak říká, 

zároveň on nechává kuchařům velkou svobodu v tom, co budou ten den vařit nebo alespoň 

si myslím, že to tak je. Že není jasné dané, že zítra bude sladké knedlíky nebo knedlo vepřo 

zelo, to plácám teďka, ale že nechává kuchařům svobodu. Je nějak podporuje v tom, když 

si přijdou, že není nějaký úplně kontrolní a direktivní.  

Mluvila jsi o Renatě, která tam nějakou pozici už má, dokonce se uvažuje o podepsání 

smlouvy. 

Jo. Já nevím úplně, jak moc mám být jako konkrétní, ale je to tak, že Renča je vlastně 

brigádník. Zároveň je nějak členem stálého týmu, ale je taková neukotvená, prostě lítá ve 

vzduchoprázdnu, že jo. Tím, že prostě v Kavce prostě pracuje 18 lidí, kteří mají duševní 

onemocnění a mají nějaké specifické potřeby a práce s nima není jako v normální 

restauraci, tak si myslím, že, prostě. Teď jsem se do toho trošku zamotala, jde o to, že 

jakoby naše přítomnost, Markéty a moje v tom stálém týmu je hrozně důležitá, je důležitá 

nějaká koncepční práce se stálým týmem, rozvoj, vzdělávání, podpora je důležitá 

supervize, kterou stálý tým má, byť nevím, jestli ji využívá prostě na sto procent. Ještě s ní 

možná neumí pracovat. Je ale důležité, že mají tenhle nástroj. Markéta třeba nechodí na 

porady, nechodí na supervize, její práce s klientama je trošku jiná než si třeba představuju 

já, že bude, ale já nemám kompetence ani nástroje ji přitáhnout na tu stranu, na kterou 

jakoby chci, aby stála. Že vlastně tam ta, i moje pozice je taková, že jedu hodně na té 

přátelské bázi a té podpůrné bázi, ale kdybych si dupla a řekla, že chci teďka, abyste každé 

pondělí chodili na poradu, tak prostě stálý tým to neudělá. Nemám je k tomu jak je donutit. 

Kdyby se rozhodli, že budou všechny klienty plácat po zadku a prostě říkat jim čumáčku, 

tak já nemám páku jakoby chtít po nich, aby to nedělali prostě. V tomhle tom je to 

neošetřené, Renča je jakoby ještě víc ve vzduchoprázdnu, že se neúčastní těhle týmových 

věcí a že vlastně není jasné, jestli je jakoby v tom týmu nebo není. Nějak tam samozřejmě 

je, ale ne úplně jako. 

Teď jsi nakousla ukotvení tebe a Markéty v organizační struktuře. 

Je to tak, že Markéta je konzultant pro klienta, je ta podpora externí, která dochází do 

Kavky, klienti dochází sem za ní. Akorát, že má prostě 18 klientů, což je hrozně náročné, 

že jo. Je to prostě podle mě nad kapacitu její. Momentálně to jde hrozně těžko zvládat. No 

a vlastně tenhle ten model vzešel ještě jakoby od Markétiny předchůdkyně Martiny, která 

říkala, že je pro ni hrozně těžké přepínat a že jakoby být podpůrná pro klienty a zároveň 



pro stálý tým. Že to je prostě pro ni obtížné tu podporu dávat oběma stranám. Zároveň 

nějak bylo vidět, že lidi ze stálého týmu potřebujou podporu v tomhle, protože provoz je 

náročný, oni nemají vzdělání, nemají prostě nástroje, nikdo je v tom nevede, takže je 

potřeba v tomhle s nima pracovat. A samozřejmě konečným cílem je tam kvalita služby, že 

jo a nějaká prostě.  Jako samozřejmě v konečné fázi jde vždycky o klienty jakoby naší 

služby, aby ta práce s klientama, byť nejsou terapeuti, ale jsou kolegové, tak aby byla nějak 

důstojná a aby se v ní všichni cítili nějak dobře. Takže to vlastně původně vyšlo od 

Markétiny předchůdkyně Martiny, která přišla s tím, že prostě nemá na to poskytovat 

podporu stálému týmu, ale musí to někdo dělat a já jsem se toho prostě nějak chopila, 

protože mi přišlo, že je to nějak prostě potřeba. 

Takže to chápu dobře tak, že nejste úplně zařazené do struktury, ale působíte v podstatě 

jako externisti. 

Jakoby nejsme členy. Myslím si, že Markétě hodně pomůže, když se teď stane členem 

týmu, když začne chodit na supervize, to si myslím, že je dobrý. Markéta je i tak jako 

nastavená přátelsky a je to prostě sympatická mladá holka, která nejde pro vtípek daleko. 

Takže v tom i ta spolupráce se nějak přirozeně dobře navazuje, že vlastně i stálý tým musí 

s Markétou spolupracovat, protože se nějak si předávají informace o klientech, což je nějak 

ošetřené samozřejmě, je to třeba příjem klientů do služby, že vlastně stálý tým rozhodne o 

přijetí klienta do služby. Markéta s nima musí nějak spolupracovat, takže tam je taky 

důležité, aby se měli rádi a aby byli jeden tým. Aby byli k sobě otevření, a to si myslím, že 

Markéta umí moc hezky.  A moje role je jakoby víc externí, já jsem jakoby větší šéf, to je 

trošku nevýhoda, že mám trochu ten punc té nadřízené, což mě trochu znevýhodňuje, ale 

tak snažím se být taky jako, jsem taková žena z lidu a tak k nim taky přistupuju. Občas tam 

zajdu. Nejtěžší prostě pro mě je ta nevyjasněnost rolí, že když je potřeba něco řešit, je 

dobrý aby to dělala Markéta, abych jí nezneschopňovala, abych jí nebrala ty kompetence. 

Abych nedělal věci za ní, abych neubližovala jejímu vztahu se stálým týmem. Zároveň 

prostě myslím na její kapacitu a nějaký střet zájmů např. u klienta vs. Stálý tým. 

No stejně to zní zvláštně, když mluvíš o tom jak je nastavený systém 

nadřízených/podřízených a přitom v podstatě nemáš páky na to, abys tam něco na někoho 

mohla. Tak jak to je? Kavku chápu, ale ty jsi nadřízená koho? 

My jsme všichni zaměstnanci GD, i stálý tým, kuchaři, číšníci a jsou to takové jakoby dvě 

půlky, jedna půlka je Kavka, Filip, stálý tým, je to provozní prostě záležitost, ta restaurace 

prostě. Druhá půlka je sociální služba, kde je Markéta jako konzultant pro klienty a já jako 

vedoucí jako Markéty nadřízená. Je v tom guláš, je to velmi složité, všechno se to děje 

hrozně živelně. Já nemám, víš co, já nemám kompetence na to, když to řeknu úplně 

otevřeně, tak nemám kompetence na to jakoby přinutit stálý tým přinutit k čemukoliv, 

Filipa nemám vůbec žádné páky. To je trošku frustrace, protože nemám kompetence, ale 

mám odpovědnost za tu službu, že když se tam prostě stane nějaký průšvih. No tak prostě 

to půjde za mnou, takže to je takový největší, takže já trošku, no.. 

 

 



Takže kdybys tam potřebovala něco změnit, musíš za Filipem, kdyby to nezafungovalo, jdeš 

za ředitelkou. 

Přesně tak. S tím, že se snažím jakoby, aby stálý tým pochopil, že já tam nechci být 

primárně jako ten kontrolní prvek, ale že tam chci být jako ten podpůrný prvek.  

Když jsme u těch rolí. Jaká myslíš, že by měla být role metodika a ředitele v souvislosti 

s Kavkou? 

No ono se to asi odvíjí od toho, co je ta priorita, ni. Největší podle mě jako zádrhel je 

v tom, že vlastně provoz a rehabilitace jsou půl na půl a nikdo nemá tu převahu, nikdo 

nemá to konečné slovo. Tzn., že jako role ředitelky by měla být na stejné úrovni jako role 

vedoucího restaurace. Samozřejmě já jak jsem ze sociální služby, tak si představuje, že role 

ředitele by měla být ještě nad ním. A my bychom měli těch 51%, takhle si to představuju. 

Prostě si myslím, že nás vklad do toho je prostě veliký a tak já jsem ovlivněná tím, že jsem 

z té služby. No a role metodika, měly by tam být jasné kompetence, kdo co dělá, kdo je čí 

podřízený, kdo je za co zodpovědný, kdo má co v náplni práce a myslím si, že buď 

personalista, nebo metodik by měl se stálým týmem nějak pracovat prostě. 

Jak? 

No myslím si, že tu podporu v práci s klientama bych neměla dávat stálému týmu já, že to 

dělám trochu jako z nouze ctnost a že by to měl dělat prostě personalista, že by je měl vést 

v práci s klientama nebo někdo úplně jiný na to jako vyčleněný.  

Takže myslíš, že tady chybí personalista, který by tohle mohl dělat. 

Jo. Jakože ten model tady byl, když byla vlastě personalistka, tak ona byla taky tak 

osobnostně nastavená, prostě přijímající, otevřená, ještě byla supervizorka, kromě toho, že 

byla personalistka, takže se stálým týmem pracovala moc hezky a vzdělávala je nějak 

přirozeně, že oni to nějak přijímali a brali to jako podporu a fungovalo to. Tenhle model 

fungoval, takže.. Problém je, že vlastně vzdělávání je drahé, že jo, i kdybych ho dělala já 

v rámci svého úvazku, tak stálý tým má vlastně naplněné hodiny svojí vlastní prací 

v provozu a hodiny, které stráví vzděláváním by byly jako nad kapacitu. Už takhle jsou 

porady a supervize. Takže najít tady pro tohle prostor a potom jim to ještě zaplatit. Protože 

tohle jim platí Filip jako vedoucí restaurace a ten říká pro mě je to drahé. Já tomu rozumím 

a nějak si jako trošku myslím, že tohle je potřeba GD, a že by to mělo zaplatit GD, ale to je 

jenom můj takový jako velmi odvážný názor. 

V případě, že by se o stálý tým staral personalista, měl by tam nějakou roli metodik? 

Metodik si myslím, že by nastavoval s Markétou nějaké pravidla hry, co se týče práce 

s klientama a Markéta by to tam přinášela jako hotovou věc a oni by to přijímali. A kdyby 

to nepřijímali tak je tam jejich nadřízený Filip, který do toho může ještě samozřejmě 

mluvit a diskutovat o tom. Že teď si myslím, že jsou ty procesy tak pomalé a věci se tak 

pomalu mění, že jsou tam nevyjasněné role a kompetence. Ale jo, Kavka udělala obrovský 

kus práce, jenom za tu dobu, co jsem přišla já, tak vidím obrovské změny, takže nemůžu. 

Teď trošku slyším, že říkám, že je všechno těžké a jako špatné, není. Jakože mám dobrý 

pocit z toho, že se ty změny dějou. Že kavčí konzultant má prostor na týmových poradách, 



že si ho vydobývá, že spolupracujou prostě Markéta stálému týmu pomáhá nastavovat 

nějaká pravidla třeba pozdních příchodů. Jo a prostě takovéhle dílčí věci, které jsou nějak 

spojené přímo s tou prací.  

Jak vnímáš zařazení Kavky do GD? 

No je to, teoreticky je to projekt jako každý jiný, jako všechny tréninkové kavárny, ale 

samozřejmě ho vnímám jako vyčleněný, trošku, jednak tím, že je mladý, že je nejmladší a 

jednak tím, že vlastně zaměstnanci GD jsou zvyklí vidět se pravidelně na poradách, jezdit 

na metodické výjezdy, trávit spolu čas v práci i neformálně mimo práci a kavčí tým to 

takhle nemá. Ale je otázka, čím to je, přiznám se, že nevím, na to jsem v tom projektu 

krátce. A myslím si, že je to škoda.  

Takže myslíš, že by to zapojení mělo být větší. 

No mělo by být větší, ale nemělo by být dělané živelně tak, jak je dělané, ale mělo by být 

jasně vymezené.  Jaká je jejich role na poradě zaměstnanců, jaká je role stálého týmu na 

výjezdu, že jo. Protože to, co jsme teď viděli, bylo hodně živelné, že jo a byla jsem z toho 

minimálně rozpačitá. Jo že měli by, jestli jsou teda tým, jako jsme my, jestli jsou projekt 

sám o sobě, tak by měli přijet se svým šéfem a měli by tam být všichni a měli by se zapojit 

i kdyby nás učili třeba jenom vařit prostě polívku třeba. Na což jsou specialisti. Jako 

nemyslím si, že. Filip se mi vždycky směje a říká, že si myslím, že kuchaři jsou blbí a 

číšníci, že jsou blbí, tak to není, děláme si z toho trošku legraci, tak to není, že jo. Prostě 

oni jsou specialisti na něco, my jsme specialisti na něco.  Jsme hodně dobří, jen se to musí 

nějak vymezit jako.  

Jak myslíš, že lidi z Kavky vnímají GD? 

Nevím. Nevím, myslím si, že si. Myslím si, že nemají informace, že pořádně vlastně neví, 

co děláme, že to je jejich vina, že se dost nezajímají, ale myslím si, že je to větší vina naše, 

že to možná prezentujeme jako nesrozumitelně, ale to je taky jako otázka jaké máme 

možnosti, že jo a jaké jsou kanály, jak to tam přenášet. No myslím si, že nás vnímají jako 

ty z kanceláře, kteří nemají styk s realitou, tak nevím, jestli se nás taky trošku nebojí, 

nevím, nedokážu říct. 

Jak myslíš, že v Kavce vypadá týmovost? 

Myslím si, že jsou dobrý tým, že jsou kamarádi, že se potkávají i mimo práci, mají 

společný humor, mají znaky jako tým, společný slang, společný humor, společné rituály, 

vtípky. Ale když se prostě stane nějaký konflikt, tak jako nepotkávají se v práci, potkávají 

se v práci málo, jak se střídá krátký dlouhý týden, takže jediný čas je na poradách 

společných nebo když jdou jako do hospody, ale to nejdou všichni, protože někdo musí být 

na směně. Tak si myslím, že jim chybí jako čas trávený spolu. Myslím, že spolu umí 

mluvit otevřeně, když tam není ten prostor, jo když se třeba děje nějaký konflikt nebo se 

třeba spolu pohádají, protože každý prostě solí polívku jinak, že pak není prostor se o tom 

bavit. 

 



Myslíš, že ten tým nebo resp. práce toho týmu stojí na lidech, kteří tam teď jsou? Jsou 

nahraditelní? 

Myslím si, že jsou. Že jako, nevím jak je to s tím gastro dovednostmi, jako kuchaři jsou 

skvělí kuchaři, ale myslím si, že se dá najít takový kuchař. Filip je myslím si, že v tomhle 

dobrý učitel, že si v tomhle kluky trošku vychoval. A takže si myslím, že jsou nahraditelní, 

určitě. 

Jak funguje předávání informací mezi Kavkou a GD? 

No, myslím si, že ne úplně dobře nebo myslím si, že funguje, když je nějaká informace, co 

se má přinést, tak se přinese, ale taky je těžké jak to předat všem ze stálého týmu, jestli 

všem osobně zavolat nebo aby to šlo přes Filipa, který na to občas zapomene. Jestli to nosí 

Markéta nebo to nosím já nebo to nosí metodik, který taky chodí na týmové porady. Takže 

nějak se to děje, ale přesně, záleží na tom, kdo to nese, jak to řekne, komu to řekne, jak ten 

komu to řekne, to předá dál. Zase chybí to společné místo jako na to prostě setkávat se a 

bavit se o věcech, jako týmová porada jednou za 3 týdny, která má prostě 45 minut, prostě 

45 minut se mluví o provozních věcech, že je to prostě hrozně malý prostor. 

Dostaneš se k informacím, které potřebuješ? 

Já dostávám informace přes Markétu jakoby na intervizích, chodí mi v kopiích zápisy ze 

všech platforem, kde se potkávají lidi kolem Kavky, z rady, z meetingů, z týmové porady 

týmu, z mafie, z metomafie, prostě těch jakoby platforem kolem je docela dost, ale zase 

potkávají se na nich různí lidi, řeší různé věci. Nevím, jestli je to úplně srozumitelné. 

Každopádně k tomu, co potřebuješ ty ke své práci, k tomu se dostaneš. 

Jo. Já tam prostě jdu a zeptám se přímo, prostě volím tuhle cestu, protože to mám kousek 

z kanceláře a než napíšu mail a než mi na něj všichni odpoví, tak to je prostě..  

Jsou pro tebe klienti v Kavce zaměstnanci nebo klienti? 

Jsou to pro mě klienti, protože jsem za sociální sužbu a takže já to mám tak mentálně, je 

mám ukotvené jako klienty, ale když se bavím se stálým týmem, jehož jsou to vlastně 

kolegové, zaměstnanci. Tykající, jsou prostě kolegové v práci, tak o nich mluvím jako o, 

říkám tvůj kolega nebo zaměstnanec. Vyhýbám se slovu klient, že mi přijde, že s ním stálý 

tým nezachází zrovna šťastně. Říkám teda kolegové.  Nic to ale nemění na tom, že jsou to 

klienti naší služby. 

Když se dostaneme k tomu, jestli je Kavka víc business nebo sociální služba, co mi na to 

povíš? 

Já bych chtěla, aby to byla víc sociální služba, ale myslím, že je to trošku víc business, asi 

to není blbě. No, ale myslím, že je to trošku víc business, ale ne o moc.  

Může to tak podle tebe být? 

Jo, ale myslím, že se musí ošetřit ty věci, které jsou tam rizikové, ale jakoby je supr, že to 

funguje, takovýhle projekt.  



Na kolik by potom Kavka měla být rehabilitační? 

Myslím si, že by tam měly být rehabilitační a dlouhodobé místa, nějaká kombinace. Že 

úplně se mi nechce vzdávat se Kavky jako projektu rehabilitace, ale co si budeme povídat, 

víc mi to připomíná sociální firmu. S tím, že myslím, že lidi z Kavky by to tak rádi měli, 

myslím, že je to nějaký, já to nevím, to se prostě domnívám, že Filip k tomu takhle 

přistupuje a rád by to tak měl. Ale prstě ta rehabilitace tam neprobíhá, si myslím. Nebo 

jako něco mi tam k ní chybí, no prostě nebo nevím. Přijde mi tam hodně vysoký práh, lidi, 

kteří tam pracujou by to podle mě zvládli na otevřeném trhu práce.  

Myslíš, že by byla v Kavce přínosná nebo schůdná přítomnost terapeuta na směně? 

Myslím si, umím si to představit v nějaké omezené míře, že by tam třeba prostě 4 hodiny 

denně byl, ale neumím si představit ten model, jenom plácám. Ale myslím si, že by to 

nebylo prostě od věci, že by tam byl nějak. To mi nějak sedí k té rehabilitaci, jo. 

Rehabilitační práce terapeutická s klientama na směně mi přijde nějaká jako přirozená, 

prostě jak to znám. 

Myslíš, že by Kavka mohla fungovat bez GD? 

Myslím si, že ne. Myslím si, že GD dělá příjem klientů a že si myslím, že by zaměstnanci 

Kavky nedokázali vychytat tu míru koho vzít a koho nevzít, aby tu práci zvládl. My už 

máme nějaké zkušenosti, že jo. Máme nějaké kritéria příjmu, víme na co se zaměřit, prostě 

to poznáme, i z té hodinové schůzky i z toho mapování prostě poznáme koho na tu 

zkušební směnu doporučit. To si myslím, že příjem klientů by stálý tým nezvládl. No a 

potom ta provozní zátěž si myslím, že by jako podpora externisty, jako je Markéta, 

pracovního konzultanta je důležitá, i když je externí. Je důležité bavit se o těch, možná ne, 

možná bychom zjistili, že kdyby Markéta nebyla, že ji stálý tým třeba vůbec nepotřebuje, 

ale já si nějak myslím, že jo.  

Kam myslíš, že by se Kavka jednou mohla dostat nebo kde bys ji ráda viděla? 

Jako nejlepší vegetariánskou restauraci v Praze, kde by bylo ale jasné, že. Chci, aby bylo 

víc vidět spojení s GD, teď mi přijde, že z té mediální tváře Kavky nevidím GD. Tak chci 

aby bylo víc vidět GD. No a chci, aby tam bylo, chci, aby si držela úroveň jakou má, jako 

úroveň poskytované služby jako vegetariánské restaurace a chci, aby pořád zaměstnávala 

naše klienty, ale chci, aby ty místa byly jako víc nějak ošetřené. Aby tam byly dlouhodobé 

místa, protože přináší tu stabilitu a jistotu a aby tam byly nějaké jako tréninkové místa. 

Co myslíš, že k tomu Kavce chybí? Je to něco určitého? 

To nevím. Myslím si, že myslím si, že Kavce by prostě dlouhodobé místo prospělo, 

několik míst v kuchyni a několik míst na baru.  No nevím, nedokážu říct, co k tomu kavce 

chybí. Myslím si, že nic, myslím si, že se k tomu přirozeným jako vývojem času se k tomu 

dopracuje. 

Co máš na mysli, když mluvíš o dlouhodobém místu? 

Zkušenost je taková, ale to už jsi určitě slyšel několikrát, že když přijde prostě člověk do 

rehabilitace v Kavce tak jednak na zaučování není úplně takový komfort, jako známe 



z kaváren, všechno se učí ten člověk za pochodu, není tam žádný terapeut, který by ho 

opečovával. Je tam prostě kolega, který mu říká dělej, makej jedu jedu presto přesto, jako 

žádná bavlnka. A ten člověk buď obstojí, nebo neobstojí, ale přesto je to zaučování 

pomalejší, že tam není podle mě ten komfort a ta péče. Takže se prostě podle mě zaučuje 

rok, takhle to alespoň vidí lidi z týmu, že první rok Kavka investuje do toho člověka a 

druhý rok investuje, vrací ty investice Kavce. A že by bylo fajn, aby ty místy byly alespoň 

teda na 3 roky, aby první rok Kavka investovala do zaměstnance a další dva roky 

zaměstnanec do Kavky. 

Když jsi říkala, že by to mohly být částečně dlouhodobé místa a částečně tréninkové místa? 

No, myslím si, že jakoby pro stálý tým je náročné, když mají, že jo na baru se vystřídá 12 

lidí denně, kteří prostě nejsou standartní zaměstnanci, i když většina lidí, většina 

zaměstnanců v Kavce, jakoby klientů jsou natolik šikovní, že jsou plnohodnotní kolegové, 

ale někteří ne a myslím si, že i to je náročné pro stálý tým, že by to ulevilo stálému týmu a 

oni by měli víc jakoby větší komfort věnovat se těm rehabilitačním místům. Nebyli by tak 

ve stresu a tak pod tlakem, pod tlakem toho provozu. 

Takže by lidi, kteří se tam osvědčí, zůstali déle a zároveň by se tam dál obměňovali ostatní 

klienti. 

Umím si představit, že by to nebylo třeba, hele já nevím jo, zase tam vidím spoustu rizik, 

že dlouhodobé místo 3 roky, 5 let je prostě nějaká smrt posunu, že by tam ten člověk chtěl 

nějak přirozeně zůstat. A zase se jakoby, myslím si, že je dobré mít dlouhodobé místa 

v Kavce, ale zase se nechci vzdávat toho, že bychom přišli o ty tréninkové. Protože si 

myslím, že ty tréninkové místa v Kavce mají smysl. Že lidi, kteří prošli tréninkem a 

obstáli, tak že to má nějak smysl. 

Poslední otázka. Co Kavka a rok jinak? Nezávisle na tom, jestli to vyjde nebo nevyjde. 

Hele já o tom projektu zase tolik nevím, ale jak jsem říkala na tom začátku, myslím si, že 

Kavka potřebuje provozního a potřebuje i se mi líbí ten jako ta kombinace, že ten Michal 

je vlastně manažer, takže vlastně i ty jeho manažerské dovednosti by mohly posílit Filipa, 

takže si myslím, že by to byl pro Filipa fajn parťák, fajn učící mentor. Mohl by Kavku i 

mediálně trošku jako jí pomoct s propagací s PR. Nevím no, myslí si, že Kavka si zaslouží 

dalšího člověka, někoho schopného, kdy Kavku posílí. 

Je Kavka schopná udělat všechny tyhle věci udělat i bez něj? 

Určitě to půjde i bez něj, ale půjde to pomaleji, bolestněji, víc to vyčerpá ty lidi. Takhle by 

tam byl prostě člověk navíc, který je odborníkem na něco. Kdyby ten projekt vyšel, tak 

super, že tam bude. 

 

 

 

 



Rozhovor 5 – pracovní konzultant (K) 

17. 10. 2012 

Začneme obecně. Řekneš mi jaká je tvoje role v Kavce? 

Moje role nebo pozice je taková, pracovní konzultant. A moje role je především taková, že 

nebo začíná to u toho, že se starám o příjem, nábor klientů vůbec z cílové skupiny. To 

znamená třeba i dávat o tom vědět, když není naplněná kapacita, potom vybírat ty lidi, 

přijímat, to znamená jako předávat jim informace v podstatě vůbec o té službě celkově, to 

znamená i o té restauraci. Selektovat samozřejmě ty lidi, kteří třeba v té službě nepatří do 

cílové skupiny nebo nemají třeba jasnou motivaci a tak dále. No a samozřejmě je to potom 

v rámci té spolupráce dlouhodobější je moje role vlastně taková, že bych měla podporovat 

ty klienty i ten stálý tým s tím cílem aby to co nejlíp fungovalo a klapalo, co se týče jakoby 

té spolupráce v Kavce přímo a takže řeším i nějaké aktuality a potíže třeba které vyplývají 

z té spolupráce, co se třeba dozvím třeba od toho stálého týmu. Tak potom třeba beru ty 

informace na individuální schůzky nebo do té individuální spolupráce a samozřejmě od 

toho se odvíjejí ty další věci, nějak řešit ty situace, nějak koncepčně nebo individuálně 

různýma způsobama, to nebudu zabíhat do detailů. A potom samozřejmě je tam, jsem  

trošku rozpolcená, že jo, jednak je tam moje úloha co se týče soc. služby a jiná ještě 

podpora těch provozních věcí, tak aby to o čem jsem teď mluvila tak aby to tam šlapalo. 

No, a když jsem mluvila o té sociální službě, tak samozřejmě tam je to nosné individuální 

práce s klientama, pak podpora jejich osobního rozvoje, toho aby se někam posunuli, aby 

si vytěžili tu pracovní zkušenost v té Kavce a bylo jim to k něčemu a aby pracovali na 

nějakém dalším směřován a takhle. No každopádně je to zajímavě položená otázka, 

protože se to nedá lehce definovat. Vždycky jsou tam ty dva póly jako Kavka provoz a 

sociální služba. 

Mě by právě zajímalo, jestli je nějaký rozdíl v tom jak je ta pozice nadefinovaná a v tom co 

opravdu děláš. 

Jo tak to určitě se tam objevují takové momenty, myslí si, že dělám třeba hodně těch 

provozních věcí víc než možná by třeba běžně patřilo do té služby, to znamená třeba hodně 

bojuju s organizováním těch směn, s lepením různých nepřítomností, absencí a takovýhle 

věcí a to si myslím, že už třeba já osobně se na to koukám, není úplně věc té služby i 

z logiky věci mi připadá, že vlastně by to měl spíš řešit člověk, který je jakoby tam 

přítomný, který ví co se tam děje jestli někdo dorazil nebo nedorazil, jak pracuje a 

nepracuje že jo. Já třeba zpracuju ten rozpis, že jo a oni mi pak řeknou, že tenhle blbě 

pracuje s tímhle, že jo a to už když tohle člověk sám nepřináší na ty individuální schůzky, 

tak já to třeba ani nevím nebo to není třeba pro tu naší individuální spolupráci úplně 

podstatné, že jo pokud sám to třeba ten člověk… Jinak nevím no, pro mě je to teď hodně 

nové, já se tady rozkoukávám a tohle asi takovéhle organizační věci mi připadají 

nejnáročnější a nejvíc zasahujou do té práce. No asi tak. 

Máš představu, co bys chtěla v Kavce dělat? Co by podle tebe mělo výt hlavní náplní tvojí 

pozice? 

Určitě. Neměnila bych to nějak radikálně, to jak to funguje teďka to rozhodně ne, ale jsem 

stoprocentně přesvědčená po té krátké době, co tam teď jsem, že je potřeba určitě víc se 



věnovat nebo poskytovat větší podporu na tom pracovišti klientům, alespoň třeba 

minimálně na začátku v tom zaučovaná. To si myslím, že tam hrozně chybí, teď jsem to 

trošičku zavedla, pomalinkýma krůčkama a vidím, že to má pozitivní odezvu jak o klientů 

tak od třeba uchazečů, kteří teprve jsou na zkušebních směnách, tak toho stálého týmu, 

takže to je věc, která si myslím, že tam velice chybí a kdyby to mělo třeba fungovat pokud 

je to tak náročné pracoviště, tak si dokážu představit, že to tak bude fungovat třeba 

podporované zaměstnávání, kdy vždycky je ta podpora právě na tom začátku i když je to 

třeba otevřený trh práce a to mi právě připadá zvláštní, že to tam nějak koliduje, tady to 

vlastně jakoby není a přitom jsme služba. To mi nesedí hodně tohle to. 

Takže tam vidíš potřebu větší podpory pro klienty a na tu bys to chtěla zaměřit. 

Určitě. Určitě tam i více vnášet principy sociální služby, myslím si, že i tou přítomností 

toho pracovníka, nemusím to být já, nevím někdo jiný, pokud by teda byl v té službě. Teď 

jsem tady jenom já, ale myslím si, že to je o tom, že když bych tam byla třeba přítomná a 

poskytovala nějakou pracovní asistenci nebo nevím jak to nazvat líp, tak tam zavádíš 

nějaké principy chování, prostě nějaké etické principy, úroveň jednání, komunikace prostě 

třeba s těma klientama, řešení krizových situací, tím, že podle mého se to tam takhle trochu 

zanese, tak od toho se mže třeba inspirovat i ten stálý tým a potom bude takový 

přirozenější. To mi připadá, že tahle složka tam chybí, že je to tam takové bezprizorní 

prostě.  

Myslíš, že máš prostor to dělat? 

No myslím si, že úplně ten prostor nemám, ale udělala jsem teď úplně první krok, že budu 

uvádět lidi na zkušební směny alespoň ten úvod, že jim zajistím, to znamená hodinu a půl 

prostě při první té zkušební směně a potom bych s nima chtěla strávit vždycky alespoň 

jedu směnu s nově nastupujícím člověkem.  Takže bych do toho jednoho člověka 

investovala nějakých šest sedm hodin té pracovní asistence, což je samozřejmě strašně 

málo, ale víc v tuhle chvílí prostě nemůžu zajistit. Bavili jsme se výhledově s Filipem, že 

kdyby se třeba objevovaly opakovaně nějaké věci, které třeba nefungujou nebo nějaký 

člověk nerozumí nějakému pracovnímu úkolu nebo něco se tam děje, tak bych mohla ještě 

přijít a být tam s tím klientem, strávit s ním tam tu směnu nebo tak, ale vím, že je to hodně 

časově omezené. Takže to asi nebude úplně obrovská změna, ale alespoň trošku.  

Jak myslíš, že si teď Kavka vede? 

No já si jako myslím, že si vede dobře, vidím, že tam chodí spousta zákazníků, vidím, že 

mají tržby, to je samozřejmě nosné pro to aby to vůbec mohlo fungovat, aby byl prostě ten 

příjem a vůbec aby to nějak přežilo, že jo, Potom jaks i vede ve spolupráci zaměstnanců na 

pomocných pozicích klientů a stálého týmu teda. Já si myslím, že to musí být místy hodně 

náročné pro obě tyhle strany, že myslím si, že jsou chvíle, kdy je to šíleně náročné pro 

stálý tým, že jsou přetížení a nemají prostor se věnovat třeba novému člověku, nebo 

člověku který nemá zrovna dobrý den třeba a tak dál. Myslím, že je to úplně stejně náročné 

pro ty klienty jo, že prostě je to pro ně třeba úplně nové pracoviště nebo i pro ty stávající, 

kteří sami cítí velký tlak, jsou na ně vysoké nároky, že vlastně nemůžou povolit, nemůžou 

mít špatný den, protože se to hnedka projeví v tom provozu, protože když oni nefungujou 

stoprocentně tak se to hned někde ukáže no a na druhou stranu si myslím, jak jsem říkala 



na začátku si myslím, že dobře, že to prostě jede. Ti lidi tam pořád jsou, pořád obsluhujou 

zákazníky. Nějak to frčí, takže to asi nějak funguje jo, pořád si zvažuju, jestli tam 

nepromítám nějakou svoji ochranitelskou potřebu nebo něco nebo nejsem moc pečující 

nebo nevím. Já myslí, že vidím nějaké principy, které si mi líbí, jak to funguje a že by to 

mělo být lepší, pokud jsme služba, tohle si dokážu představit, že je to nějaký sociálně 

odpovědný podnik, takhle funguje jo. Tam bych řekla, že jsou ty hranice takové 

rozvolněnější, jo.  Dejme tomu sociální firma, sociální podnik, neznáme přesnou definici, 

že jo. Ale jako služba se mi to jako nezdá, že by to bylo úplně dobře, ale celkově funguje. 

Tak nějak, jde vidět, že to jde i bez toho třeba. Otázkou je kam to posouvá ty klienty ale.. 

Jak myslíš, že si Kavka vede z hlediska personalistického? 

No tak tam si myslím, že jsou největší rezervy v podstatě v tomhle tom. Vůbec v té oblasti. 

Myslím si, že je to strašně ambiciózní, že Filip jakožto vedoucí si na sebe vzal strašně moc 

jakoby starostí a nemá tady, no nemá prostě prostor se věnovat svým podřízeným, a co se 

týče třeba já tam nejsem, to jsou jenom moje domněnky, jo. Myslím si, i co se týče prostě 

předávání nějakých informací, času i pro nějakou podporu právě, protože tak chybí i to, že 

stálý tým nemá tu podporu úplně, kterou by potřeboval pro tu práci s klientama. Ale ani 

není kdy, není tam vůbec žádný čas. Já prostě ani nevím, co bych jim poradila v té 

personalistické práci, myslím si, že to není úplně funkční a že to to prostě souvisí úplně se 

vším, že to prostě je o tom pracovním čase. Že prostě když je otevřeno od rána do večera 

celý týden a není tam minimální prostor pro to se ani té personalistické práci věnovat. 

Dokážu si představit, když tam bude nějaký provozní, který si myslím, že provozní tam 

chybí, takže bude jakoby víc zastřešovat prostě tu koncepci jak po stránce té sociální 

služby tak po stránce toho podnikání a bude to předávat dál prostě jakoby dolů těm 

zaměstnancům a stejně tak se právě může v rámci té personalistiky věnovat i klientům a 

řešit s nima takové ty pracovní věci. Myslím si, že je potřeba to oddělit, co je služba a co je 

restaurace. Se mnou můžou řešit svůj individuální rozvoj a tam si myslím, že by mohli 

řešit s tím člověkem, který by to měl na starosti ty personální věci, jako je organizace 

směn, jestli jak často jaké zastupování kdy, jaké jsou pravidla, jaké jsou postupy té práce a 

tak podobně. To si myslím, že tam chybí nějaký člověk, protože tohle to by to zahrnovalo, 

personálně provozní část prostě.  

Můžeš mi zkusit nadefinovat, co všechno by měl tenhle člověk dělat? 

A jestli je takový člověk reálný. 

Myslím si, že určitě je to reálné, myslím si, že ho hodně specifikovala ta pozice provozáka, 

to znamená, že by to byl člověk, který by měl přehled o všem, co se tam odehrává, mám tě 

tolik myšlenek, že nevím, jestli to řeknu úplně jako postupně srozumitelně, systematičtěji. 

Já nevím, tak začnu třeba u těch provozních věcí, když to budu představovat, myslím si, že 

tím, že by tam figuroval provozní, myslím, že by to ani nemusel být nebo neměl být 

člověk, který je odborník v sociálních službách, ale myslím si, že by tam měla být nějaká 

zkušenost, nějaký ohled, nějaká jasná motivaci, proč prostě chce dělat v restauraci 

s takovouhle cílovou skupinou. Takže by asi měl mít určitou nějakou dávku empatie, aby 

měl ohledy prostě na ty potřeby těch zaměstnanců klientů. Tak nějak, aby vůbec pojmul to, 

co se tam děje. A tím, že by právě řešil právě tyhle provozní věci, jako třeba objednávání 



zboží, přebírání zboží, jídelního lístku. Vůbec si myslím, že je to třeba o tom, co se tam 

třeba dělá za jídla, že jo, co je tam za nabídku, co je tam za sortiment. I tohle by měl třeba 

ten provozní zohledňovat vůči klientům, jo. Zase vůči tomu jak často jsou změny, jestli 

jsou postupné nebo náhlé, všechno se změní najednou, že jo. Jo zvažovat třeba k tomu, že 

když se začne vyrábět nějaké jídlo nové, jestli teda jsou schopni se na něm podílet kuchaři 

pomocní, jestli je to vůbec reálné, aby to prostě šlo dohromady s tím, kdo tam pracuje. 

Tím, že by řešil ten provozní tohle tak, by zase ulevil v té práci kuchařům a barmanům, že 

jo. Ty by měli víc času se věnovat prostě třeba zaučování nebo individuálně zaměstnancům 

pomocným a dál si myslím, že by měl mít třeba na starosti směrem ke klientům i právě 

předávání informací, nějaké jako pravidelnější, připomínání třeba těch zásad nějakých. 

Mohl by mít třeba i na starosti zpracovávání nějakých konceptů jak přistupovat 

k zákazníkům, jak komunikovat se zákazníkem, jak se chovat v kuchyni, takové ty jako, 

taková ta firemní kultura, že jo. A mohl by to dělat samozřejmě i písemně, nevím. Spoustu 

věcí by se tam našlo, třeba manuály, pracovní postupy. Zase já se na tom ráda podílím, 

dělám to třeba teďka ve spolupráci s Filipem, na druhou stranu tam nejsem, že jo, vždycky 

si pro ty informace musím dojít, je to takové těžkopádné. Tak si zase myslím, že by mohla 

zase nastat další spolupráce třeba u mě a toho provozního, který by na to měl víc prostoru 

na zpracovávání těhle věcí. Potom si myslím, že právě by tam byla ta organizace 

zajišťování směn, to znamená, že když někdo vypadne, já něž někoho domluvím, tak 

zjistím, že jim odpadl nějaký cathering a už není potřeba ten člověk zas, tak jak byl potřeba 

před dvěma hodinama. Chybí mi tam to propojení s tím provozem, zas by to byl člověk, 

který by věděl, co se dějou za akce, tady jsou nějaké narozeniny, tady třeba, chci tam 

takové nebo makové lidi, které by znal, takže by dobře věděl, koho si má na takovou akci 

vybrat a může je oslovit přímo na tom pracovišti. Připadá mi to takové jednodušší prostě 

celé. No a určitě si myslím, že by taky odlehčil samozřejmě Filipovi, ten by se zase mohl 

víc věnovat své kuchařské práci, akcím, které se dělají pak v Kavce víc prostě propagace. 

Teď je to takové prostě jako všechno v jednom a všichni dělají všechno a nikdo nemá čas a 

je to hrozně zamotané takže myslím si, že tam chybí tenhle člověk. Samozřejmě by se to 

dalo zaimprovizovat, že by teda přibyl nějaký člověk ke mně, nějaký třeba asistent nebo 

vedoucí, já nevím. A bylo by zase třeba víc času dělat pracovní asistenci, jako manuály 

nebo organizovat ty směny, ale jak říkám i z logiky věci mi připadá lepší to udělat z druhé 

strany spíš jako ze strany té Kavky. 

Jak bys takového člověka zařadila do organizační struktury? 

To je těžká otázka. No tak určitě bych začala zespoda, to je jednodušší možná. Byl by 

nadřízený hlavních barmanů, hlavních kuchařů, klientů a s Filipem to je otázka no. Tak 

jako asi v hodně těch věcech by měl být podřízený, že jo, takže když on tam má tu 

restauraci, tak je to jasné. Na druhou stanu mi tam teď zase koliduje to, jak by to bylo teda 

v rámci GD jo, jako jak by to bylo třeba se mnou ten vztah, jak by to bylo z hlediska té 

organizace, to je hodně těžké jako, že jo.  No jako já si představuju nějak, že by to bylo 

třeba na stejné úrovni, ale zase na druhou stranu dojde zase třeba k nějaké situaci, že když 

někomu něco nevyhovuje nebo někdo s něčím nesouhlasí z těch dvou, tak pak je tam 

nějaká kolize, že jo. Ale přišlo by mi to ideální, kdyby to byl prostě nějaký rozumný 

člověk a bylo by to na stejné úrovni s tím, že by možná byl podřízený třeba tady zase 

někomu, třeba Lucce nebo Mirce třeba. Jo, že ta by mu do té práce mohla mluvit, ale zase 



ten člověk by měl dva nadřízené a to taky není zase jednoduchá situace. Ale nenapadá mě 

jak jinak, prostě bychom byli nastejno, protože každý si zastřešuje prostě tu jednu půlku. 

Nevím v tom logiku v té nadřízenosti a podřízenosti. No a pak bych to viděla tak, že prostě 

je tam ta podřízenost ze strany organizace u někoho, asi teda ředitelky a Filipa no. Ale je to 

takové trošku zase komplikované. 

Jak v tomhle modelu figuruje role Mišky? 

To si myslím, že už by tam třeba ani nemusela zase být. Že by z toho mohla zase vystoupit, 

že právě tím, že jakoby by dostali všichni víc prostoru a ještě by tam byl ten člověk, se 

kterým by se dalo spolupracovat třeba i na těch principech co se tam snaží vnést Míša. Tak 

si myslím, že by se jí dalo odlehčit a že už by to vlastně nemusela být její práce. Což si 

myslí, že ona by jako uvítala, že to není něco, co bychom jí brali, ale že sama potřebuje víc 

času asi na svoji práci, že to byla spíš improvizace. 

Takže by Miška mohla vystoupit z pozice/práce, kterou dělá v Kavce? 

Přesně tak. Samozřejmě by zůstala v práci. 

Takže by tu službu dál v podstatě zastřešovala? 

No jako já jsem teda myslela, že by ji jako zastřešovala ona jako že třeba moje nadřízená 

jako, že třeba revidujeme a konzultujeme tu činnost, to si myslím, že je důležité, protože je 

tam hodně klientů, je tam velká jakoby kapacita a tím, že třeba je jednom jeden člověk, že 

je to hodně činností, když máš, jako někoho nad sebou vedle sebe s kým to můžeš prostě 

nějak intervizně řešit. No a tím pádem bych tohle zachovala spíš jako takovou podporu 

nebo možnost konzultovat to tady, že by to byla taková moje nadřízená v rámci programu 

podporovaného zaměstnávání.  Ale myslí, si, že přímo to, že ona jakoby podporuje stálý 

tým, že si s nima dává třeba individuální schůzky a takové věci, tak to si myslím, že už by 

třeba dělat nemusela, když by ta vstoupil nějaký další člověk.  

Teď jsi mluvila o možnosti zavedení pozice provozního. Napadá tě ještě nějaká jiná 

varianta, která by se dala použít? 

Myslím si, že by mohlo úplně jednoduše pomoct, když by se zapojili nějací brigádníci, 

když by se tam udělala nějaká maličká síť třeba čtyř tří lidí, kteří budou nějak spolehliví, 

budou to tam znát, budou to třeba právě já nevím studenti nějaké sociální práce nebo 

něčeho podobného. A prostě budou to brát třeba jako praxi a budou zároveň a já si myslím, 

že se dají najít takoví lidi, mám fat zkušenost z minulosti, že se fakt dají najít třeba lidi, 

kteří nebudou pracovat za nějaké horentně vysoké peníze, a tím pádem by se mohlo 

odlehčit tomu provozu a nemuselo by se tak strašně tlačit na to šup šup, rychle 

potřebujeme, uspěšte prostě výběr tady uchazečů ve službě a potřebujeme rychle jakoby 

zaplnit směny. Mohlo by se to všechno dělat jakoby s menším tlakem toho provozu a víc 

teda podle těch opravdických jako potřeb, kritérií, že jo a tak dále. Takže to je taková 

rychlá momentální varianta si myslím. Není teda úplně jako systémová do budoucna.  

 

 



Byli by ti brigádníci na úrovni klientů nebo stálého týmu? 

Myslela jsem spíš stálého týmu, když tak jako, aby to bylo nějaké univerzální, prostě přijít 

když je hodně lidí, když potřebujou pomoct v kuchyni a není tam moc klientů a tak dále. 

Takže jinak se to opravdu lepí klientama, to mě teda hodně opravdu trápí trošku vnitřně, že 

pak jako jsem nucena přemlouvat klienty, kterým na druhou stranu říkám, aby si hlídali 

prostě svoje energetické zdroje, a pak je chválím za to, že mě odmítli, že jo. Přitom já jsem 

z toho celá vyřízená, protože nemůžu najít nikoho, že jo. Je to hodně prostě opravdu 

konflikt rolí. Je to na hlavu no. Takže tím by se to nějak odbouralo tak nějak akutně třeba. 

Chápu to teď teda dobře, že bys chtěla, aby byli na úrovni toho, co dělají klienti, ne stálého 

týmu, tzn. kuchařů a číšníků? 

 No máš pravdu no. Já jsem myslela, že by ten člověk měl být třeba víc univerzální a tím 

pádem by mohl dělat jako, ale je to pravda. To jsi dobře pojmenoval, spíš na úrovni 

klientů.  

Dalo by se to přirovnat k tomu, jak teď v Kavce funguje Renata? 

Asi jo. Já jsem Renatu při práci nikdy moc neviděla. Vím, že se tam ochomýtá nebo 

objevuje, ale asi jo, asi pravděpodobně předpokládám, že když přemýšlím, co dělá, tak asi 

tak nějak. I když ta už je prostě možná víc na úrovni toho stálého týmu, protože jako jí 

vysílají i třeba s catheringama někam a prostě tak.  

Myslíš, že ostatní pozice v kavce jsou nastavené dobře? Myslím jejich počet a podobně. 

Nevím. To je, jako za těchto podmínek, že jsou tam v podstatě, mělo by jich být jenom pět, 

teď jsou tam čtyři, tak si myslím, že je to málo. Pořád se vracím k tomu, že tam chybí 

jeden ten člověk, ten provozní. A Myslím si, že tam nemají žádné rezervy, já nevím, co by 

se stalo, kdyby jim tam onemocněl jeden kuchař. No a já si vůbec jako nedokážu 

představit. Vím, že se to jako neděje, jo, ale když se to stane, tak co s tím potom. To si 

nedokážu představit. Tam se opravdu jede na tip ťop, i s těma klientama. Když prostě 

přijde o 10 minut později, nevím kuchař přijde o 10 minut později, hlavní myslím, tak je to 

prostě pořádný průšvih, žádná rezerva. A myslím si, že to řeší právě brigádníci. Takže jako 

je to nastavené dobře, vím, že na tomhle fungujou normálně restaurace. Ale trošku mě děsí 

to, že tam nejsou ty rezervy. 

Nebo představa, že by onemocněl jeden číšník a k tomu jeden kuchař.. 

No to vůbec nechápu. Tak by tam šel asi Filip, že jo.  A všichni z toho budou úplně 

odvaření, prostě všichni, včetně klientů a.. 

Jasně. Máš svoji představu, jak by měla vypadat role Filipa? 

To jsem trochu začínala předtím. Určitě by to bylo o nějakém tom vymezení s tím 

provozákem, ale já jak ho vidím, zohledňuju v tom i jeho osobnost. Nevím, jestli jsem 

schopná se na to kouknout ještě nějak úplně objektivně, když bych ho neznala, ale určitě si 

myslí, že by měl teda figurovat jako ten vedoucí, to znamená, že by se měl starat o to, 

jakým způsobem bude vystupovat na venek ta restaurace, jo. Jaké tam bude zařízení, jak se 

to bude vůbec propagovat. Určitě by měl, myslím si, že ještě mě k tomu napadá, že jsou 



tam právě velké mezery v té spolupráci právě s GD a myslím si, že tam je velký prostor 

ještě si jako uvědomit co by měla být Filipova práce a myslím si, že trošku pokulhává 

potom to souvisí s tím, jak by měla vystupovat ta restaurace navenek. O tom co je vlastně 

Kavka zač, jestli je to tréninková restaurace, sociální firma, sociálně odpovědný podnik 

nebo co to je, jo jako. Kam chce i směřovat, je to i o nějakém výhledu prostě do budoucna, 

takže si myslím, že on by měl zahrnovat takovou tu koncepční práci, víc to jako rozmýšlet, 

víc to plánovat, tohle to tam zanést. To si myslím, že je potřeba samozřejmě jako vedoucí 

by měl na starosti z toho provozního plánování, domlouvání různých akcí jako venku nebo 

i samozřejmě vevnitř restaurace, ale to je asi vetší objem směrem navenek, to znamená ty 

různé catheringy, různé třeba já nevím kulturní akce, co já vím. V kavce jsou různé ty 

akce, třeba to vaření s dětma, bez dětí a tak. Takže to určitě si myslím, že zabere hodně 

času a přináší to hodně peněz restauraci, to si myslím, že by se tomu mohl naplno věnovat 

a samozřejmě i víc třeba vnášet nějaký koncept i do té nabídky, protože si myslím, že se 

taky třeba odehrává, denní meníčka se třeba odehrávají nahodile a tak. Myslím si, že by to 

byla podpora pro kuchaře, když by bylo jasné tam, že by to bylo laděné třeba takhle nebo 

makově prostě a já nevím inspirované třeba italskou kuchyní, druhý týden třeba řeckou, já 

nevím, jako plácám blbosti, ale například si myslím, že i tuhle podporu měl vedoucí nebo 

možná respektive provozní poskytovat tomu personálu, protože se v tom taky trošku 

plácají, jsou to jako kompetence, to je fajn, ale taky je to hodně náročné, spojené 

s nějakýma nárokama.  

Zbývá tam čas na to, aby Filip mohl být šéfkuchař, což víme, že chce ze všeho nejvíc? 

Vzhledem k tomu, že tyhle věci, o kterých jsem mluvila se úplně nedějou, takže kdyby se 

děly alespoň částečně, tak si myslím, že by mu tam zbýval ten čas, no.  Když si představím 

alespoň jako nějaký den, tak si myslím, že by na tom byl líp, než je na tom teď, že jo.  

Dobře. Teď trochu jinak. Jak vnímáš zařazení Kavky do GD? 

No. Začnu tím pozitivním, myslím s, že když to beru jako další ze služeb, jako další 

tréninkový prostor, jako pracoviště, tak mi to připadá jakoby úplně skvělé, že jsou tady 

jakoby na výběr různé jakoby stupně té náročnosti těch tréninkových pracovišť. Myslím si, 

že tohle to opravdu jako hodně je velká pracovní zkušenost pro naší cílovku, když si zkusí 

práci v Kavce. Která si myslí, že je opravdu připraví na otevřený trh, protože je to hodně 

náročné. Takže si myslím, že je to super v tom, že to vlastně zapadá do toho směřování 

prostě sdružení, že to vlastně rozšiřuje tu nabídku těch služeb, že tam je jakoby větší 

propojenost, větší návaznost. Je tam dobré spektrum. Tak v tomhle fajn. Ale na druhou 

stranu jsou tam takové ty další interní věci a to je právě takovéto akumulování, já nevím, 

jestli pozic, já nevím, jak bych to nazvala, já mám pocit, že je tam jakoby zdvojování rolí 

nebo zařazení v týmech nebo tak, jo. Že prostě já sama nevím, v jakém týmu jsem teda víc, 

protože pracovní tým je člověk zvyklý mít teda jeden, že jo. A teď já vlastně jsem v týmu 

Kavky, nebo jsem nebo nejsem, že jo. Patřím k nim nebo nepatřím a patřím se do týmu. 

Tady určitě cítím, že patřím do týmu, to cítím vnitřně, že jo, ale tam se třeba odehrávají 

nějaké věci, o kterých mi prostě ani nemáme informace, které si tam oni prostě řeší spolu. 

Jako jasně chápu samozřejmě, že většina jich vychází z provozu. Ale podle mě je to takové 

nesystematické, že ty dvě věci, jako ta služba a Kavka si jedou jakoby vedle sebe, jako po 

nějaké dvouproudové silnici a jenom občas se jako potkají, přesednou a pak se zase 



rozpojí. Jakože je to takové nahodilé, já mám pocit, že v tom není úplně systém. Že třeba 

teď jsme říkali, že bychom hrozně rádi když se Kavka zapojí právě do výjezdu, na porady 

zaměstnanců GD a tak dále. Určitě jako já s tím souhlasím, je to tak. Na výjezdu byla zase 

jenom Jana, kluci tam byli jenom krátce. Takže mi to připadá, že tam sice je, ale nemá 

žádnou roli, jako jo. Je to nekoncepční, nedomyšlené. Jsou to zaměstnanci GD, ale zároveň 

fungujou jako v Kavce, že jo na tom pracovišti. Takže já v tom vidím takovou jako 

nesystémovost nějakou, jo. No a jsou barmani barmani nebo jsou to barmani sociální 

pracovníci? Kuchaři? Jsou to jenom kuchaři, jak je známe jako zákazníci nebo od nich 

chceme něco víc? My od nich chceme vzdělávání, jo. Oni se tomu trošku vzpouzejí. Pak 

zase na druhou stranu jsme naštvaní, když nám moc kecají do věcí, jsou to jenom kuchaři, 

že jo. Je to takové, že i my bychom si to měli vyjasnit, nemůžeme to jenom shazovat na 

Kavku. Myslím si, že je to i o nás a my jsme teda ti profíci, kteří by jim možná nebo 

respektive s tím vedením s tím Filipem se myslím mělo o tom hodně přemýšlet. Myslím, 

že tady by se mělo jakékoliv změny i ta noví pozice jako zavádět hrozně opatrně a hodně 

nebo ne opatrně ale s rozmyslem. Si myslím, že tendence je, že ten provoz prostě běží šup 

šup a super skvělý, máme peníze na nového zaměstnance, tak ho tam dáme a teprve pak 

mu vymyslíme náplň práce. Tak to si myslí, že je takové jako hodně nebezpečné. A 

nemyslím si, že by to nemuselo být nefunkční, ale prostě do budoucna prostě musíme 

zvažovat kdo má jakou kde roli, proč tam je a co má teda jako na starosti. Hrozně si na 

tohle dávat pozor a vymezovat náplně práce a kompetence. To si myslím, že je základ.  

Bereš to hodně koncepčně. Ale obecně, myslíš, že je propojení Kavky s GD žádoucí? 

Já si myslí, že asi jo, určitě z toho jako jenom lidského hlediska, když se cítím, že jsem 

něčeho součástí asi je to třeba o otevřené komunikaci o takových věcech, o domluvě, 

společných akcích. Myslím si, že je hodě nebezpečné, abychom se dostali do nějakého 

stádia, kdy se Kavka bude cítit jako odstrčená a zapomenutá a pak už si to tam budou 

opravdu dělat podle svého, jakože si myslím, že určitě, jak jakoby z lidského, tak 

z koncepčního hlediska to tak prostě je. Je to tak, je to součástí GD, jsou tam zaměstnanci 

GD, jsou tam klienti GD, takže to ani nemůže tak nebýt, je potřeba je do toho zapojit, 

určitě. Ale pokud chceme je víc zapojit do GD, tak se musí asi podílet i víc na těch 

aktivitách, které my jim musíme nějak usnadnit, aby se do toho zapojili i aktivně a 

nejenom být tam jako diváci, jak se pracuje v sociálních službách, pozorovat zaměstnance. 

To mi připadá takové jako divné, když přijde Jana na tu poradu, tak tam nemá jakoby 

vůbec žádnou roli. To mi nepřipadá dobře. Takže zapojit, ale vždycky se smyslem, aby to 

nebylo za každou cenu, a nemusí to být jako plošné naprosto na jakoukoliv akci vždycky, 

to si myslím, že ne. Oni nás taky nezvou na každý cathering nebo když potřebují pomoc na 

loupání brambor. Prostě opravdu se rozmýšlet v jakých dimenzích a oblastech je zapojovat 

a ve kterých prostě ne, kde už je to zbytečné. 

Když se na to celé podíváme z hlediska klientů, myslíš, že jsou zaměstnanci nebo klienti? 

Já teda, když mluvím za sebe, tak jsou teda zaměstnanci z toho. Já je tak teda vnímám a 

možná sis všiml, že tak nazývám, spíš mám problém jim říkat klienti, protože když vidím 

tu realitu té práce i to jaké jsou na ně požadavky, tak je vidím opravdu jako zaměstnance 

spíš. Určitě, protože mi připadá ta podpora, kterou jim dávám, typu podporovaného 



zaměstnávání a to už, ta je samozřejmě z pozice klienta, ale to nosné nebo takovéto 

převažující je tam právě zaměstnanec skoro na otevřeném trhu práce, že jo. 

Celou dobu se toho tématu dotýkáme, ale když to položíme jako samostatnou otázku. 

Myslíš, že je Kavka víc business nebo sociální služba? 

Myslím si, že je víc business, kdybych se měla rozhodnou. Určitě, určitě to tam převažuje.  

Jak moc teda myslíš, že by kavka měla být rehabilitační? 

To je otázka. Já jsem schopna přijmout to ať to bude víc business nebo ať to bude víc 

rehabilitace, ale myslím si, že je důležité, aby to bylo jasné. Protože když to není jasné, tak 

je to chyba. Já nevím, to si myslím, že je jako otázka hrozně složitá. To bych musela vidět 

nějaké náklady a mzdy a myslím si, že je to taky o nějaké racionalitě, co je vůbec reálné, 

že jo finančně utáhnout či neutáhnout. Nevím. Těžko říct no, myslím si, že prostě má 

našlápnuto spíš k tomu businessu, tím jak jí znám tak si myslím, že se třeba spíš asi 

přikloní k tomuhle tomu modelu. Na druhou stranu mi to připadá taky fajn, protože si 

myslí, že to má třeba budoucnost, co se týče i třeba nějakého příkladu dobré praxe nebo 

třeba těžko říct. Na služby je prostě hrozně málo peněz a hrozně málo dotací, a kdyby 

prostě já nevím se tímhle tím inspirovali nějací lidi, kteří chtějí takhle odpovědně podnikat, 

tak to mže být skvělá věc a může se to rozšířit ve společnosti a můžou lidi, kteří to 

potřebují dostat příležitost prostě pracovat. Ale jako pro mě jsou rozhodně si myslím, že 

hodně dobré obě dvě a přínosné pro klienty obě dvě varianty. Těžko říct. 

Ok. Kterou z těch dvou možností, které jsi pojmenovala, bys pro Kavku ty sama vybrala? 

Jako kdyby to mělo být třeba od zítřka, jo? No tak teď v tom jak to je a jak to funguje, tak 

asi ten business no. Myslím si, že sociální služba by se musela ještě víc jako, nevím co, že 

by museli, když by jako zůstali sami, tak asi by zmizli.  

Dokážeš si představit fungování Kavky bez GD? 

Nevím, jakým způsobem je myšleno GD. To jsou i klienti? Že by si hledali sami ty 

klienty? No tak to si asi nedokážu představit. 

Mě napadá, že by tam třeba měli tebe, klienty a celý zbytek GD by tam nebyl.. 

No nevím, jestli by to bylo udržitelné pro mě. Jestli by tam někdo takový byl, tak by se to 

horko těžko asi dalo nějak zvládnout. Ale myslím si, že prostě tady mi GD poskytuje 

obrovské zázemí k té práci, jo. Profesionální tým prostě, všechno co se tady dozvídám, kde 

se můžu inspirovat, mám prostě podporu, že jo jako, supervize, všechny tyhle věci, které to 

ošetřujou. Takže si myslím, že by to bylo obrovsky náročné pro toho člověka, který by tam 

měl zastávat tuhle tu roli. A takhle, když by to byl business a ten člověk by nepodporoval 

ty lidi individuálně, neměl by s nima individuální schůzky prostě nějaké. To si ale myslím, 

že by nemohlo fungovat. Těžko říct no. Jenže to si zase protiřečím s tím, že jsem řekla ten 

business. Jenže jak jsem říkala, že bych se rozhodla pro ten business, tak by zase rychle 

zjistili, že nejsou schopni fungovat s takovýmhle velkým množstvím klientů, resp. 

zaměstnanců se zdravotním postižením a museli by to rychle zredukovat a snížit počet lidí 

se zdravotním postižením a zvýšit prostě počet lidí bez. Pak by to mohlo fungovat. Ale 



myslím si, že takhle je to neudržitelné, si myslím, s takovýmhle počtem lidí bez GD. I teda 

byť s pracovníkem tam přítomným. 

To jsi hezky vysvětlila. Například spřátelené kavárny takhle právě fungují, ale mají 

mnohem míň klientů. 

A to je model sociálních firem, že jo, že tam není zdaleka tolik lidí. 

Jak ze svého myslíš, že vypadá vztah stálého týmu Kavky ke GD? Nebo i celkově, jak je 

atmosféra v týmu Kavky? 

Já jsem sem přišla v době kdy už, já si myslím, že to bylo i horší, co jsem slyšela, ale teď 

jsem přišla jako v době, kdy mi připadají tak jakoby hezky přátelsky nastavení. Myslím si, 

že respektujou tu odlišnost té práce. Myslím, že no, samozřejmě že tam může probíhat 

takovéto, ale to oni mi zase neřeknou, že jo, my se tak dobře neznáme, jako to si opravdu 

hodně jako domýšlím, tohle jako nedokážu vůbec jako odhadnout. Ještě jsem s nima 

nebyla na pivu, tak nevím. Ale trošku se tak domýšlím, že si myslím, že jsme pro ně ti 

teoretici, co sedí v těch kancelářích a vlastně moc nevědí, co my děláme na našich 

schůzkách s klientama. Je to pro ně taková velká jako neznámá, jo. Protože se mě třeba i 

ptají, mám na to hodně dotazů, jak vlastně třeba probíhá vůbec jako ten výběr těch klientů, 

jo. Tak myslím si, že o hodně věcech nemají představu, že hodně věcí jako netuší a 

myslím, si že nás trošku jako pokládají za takové jako teoretiky, přičemž oni jsou jako 

praktici zaměření na praxi. Proto třeba já budu mít nějaký přínos tam, když já nevím jim 

pomůžu zpracovat manuál, tak to strašně kvitujou, strašně mi jako děkujou, přitom třeba to 

je pro mě jakoby mnohem banálnější práce než s někým řešit nějakou složitější situaci 

v rámci třeba individuální schůzky, to si myslím, že nedokážou ocenit tu práci, co to 

obnáší, jak to funguje. A že to je nějak propojené, že tahle vlastně individuální práce se 

přenáší potom do fungování toho člověka na tom pracovišti. Myslím si, že tu provázanost 

jako třeba úplně nevidí. A myslím, že taky sami moc nechápou jak by jsme se mohli 

propojovat a na čem s GD. Je tam hodně otazníků asi si myslím. A pak samozřejmě nějaký 

prostor pro nějaké domýšlení, že jo. Ale jinak si myslím, že jako jsou nastavení tak jako 

kamarádi. 

Ještě by mě zajímalo, když se podíváš na celou organizační strukturu, od ředitelky až ke 

klientům. Co si myslíš o ní, jestli funguje, jestli by tam kromě provozního, o kterém jsi 

mluvila předtím, měla nastat ještě nějaká změna. 

No myslím si, že by. Cítím to tak, že jsem jako mluvila o tom, že je jako ošemetné aby se 

ty kompetence a ty pracovní náplně nějak nerozplizávaly a nebyly nějak zmatečné, aby 

neměli lidi očekávání takové, které se jako nenaplní, zaměstnanci. Mluvím spíš teď jakoby 

o stálých zaměstnancích, nemluvím o klientech. Tak si myslím, že by do toho vedení mělo 

vnášet víc ten apel na tohle to vymezování těch pozic. Víc to jakoby řešit asertivně. A 

pokud to nevyhází jakoby od Filipa, tak si myslím, že je to věc GD, aby na tohle tlačili. 

Necítím se já, že by to byla jakoby moje práce, že bych měla popohánět Filipa, aby něco 

zpracoval nebo něco vymezil. Myslím, že tohle moje role určitě není a očekávám to i tohle 

to od vedení. Stejně očekávám zase, že takhle asertivně bude požadovat prostě plnění 

nějakých věcí, jakoby GD, co se týče spolupráce Kavky a mě teda nebo nás co teda 

zastřešujou tu službu. Viz třeba to, že když mám já domluveno nějakou schůzku, na kterou 



se má něco zpracovat, nebo já požádám stálý tým, aby mi něco opřipomínkoval, že jsou 

nějaké pravidla, které prostě jsou pro ně, abych jim popsala něco, jak tam funguje, prostě 

to jednoduše tam nějak dodržovali nebo se tím nějak řídili. Je to třeba na jejich zakázku a 

oni mi třeba k tomu nedodají připomínky. Pak je to teda takové těžké, že jo, protože já 

nejsem jejich nadřízená a nevím jak s těma lidma jakoby pracovat, tak si myslím, že je i 

důležité asi skrz Filipa, aby na tom nějak asertivněji trval. Veden, to si myslím, že by se 

mohlo změnit, že když jsem to poznala tak mi to přišlo až nějak jakoby moc opatrné a to 

jsem úplně nepochopila. To je tam teda potřeba. A rozhodně tam na to mají nárok si 

myslím do toho mluvit, minimálně jakože za mě, že já potřebuju prostor takový a makový, 

potřebuju prostor na poradě, abych jim jako dělala nějaké opičky, aby mi dali prostor, to 

mi přijde jako už vysilující, jako prostě je musím navnadit na něco, aby něco dělali. 

Připadá mi to zvláštní, abych musela hrát pořád divadýlko k tomu, aby někdo udělal něco. 

Tak je to jeho práce nebo není. Tak zase vymezení kompetencí, abych já teda věděla, co po 

nic můžu chtít a pokud to teda bude v jejich kompetencích, aby vedení prostě opravdu 

hlídalo to všema dostupnýma prostředkama. Samozřejmě ne nijak aby jim dávali nějak 

sankce, to zase nemyslím, ale spíš na ně zapůsobit z pozice té autority aby to prstě jako 

třeba dodržovali to, co mají jako dělat. Aby prostě byli asertivnější a nechodili po špičkách 

okolo toho, bude se jim líbit ten program, no tak nevím se jich zeptáme a budeme vymýšlet 

něco dohromady. Jdou do toho s nějakou obavou jako, to jsem nezjistila z čeho to jakoby 

plyne, nějak jako abychom je nevyplašili, že s náma chtějí jakoby spolupracovat, ale jsme 

dospělí já nevím, že jo.  

Tak a ještě další dotaz. Jak myslíš, že funguje předávání informací mezi Kavkou a GD? 

Nevím, za mě si myslí, že je to trochu jednostranné. No tak já jsem taky pro Kavku 

konzultant, tak nevím, jak je to přesně myšleno. Já za sebe to cítím tak, že hodně to je 

jednostranné, že když já chci nějaké informace, tak si pro ně musím dojít, zavolat si o ně a 

tak dále. Cokoliv nového jak říkám, ptám se třeba, jak fungujou tady ty pravidla, jak to 

máte nastavené, musím to z nich páčit, že jo, pak to zpracuju, pak jim musím připomínat, 

aby udělali připomínky a tak dál. Myslím si, že je to prostě hodně jednostranné, ale já to 

zase chápu to je moje práce tady řešit tyhle věci a oni jsou prostě od rána do večera na 

place a když by to měli řešit, tak ve volném čase, takže to není asi výčitka k nějakým 

konkrétním osobám, zase kdyby nevím jak moc se v tom, jak v tom figuruje Filip, já zase 

nedokážu posoudit kolik má času, protože on jakoby jak dělá všechno a někdy tam je 

pracovně a někdy nepracovně, tak já jako prostě vůbec nevím, ale no jak říkám. Není to 

výtka na konkrétní osobu, to si spíš myslím, že je to o tom čase, ale jako za mě to takhle je. 

A co se týče GD celkově, to si zase myslím, že nedokážu úplně posuzovat. Nevím, taky si 

myslím, že je to takové, že se snažíme hodně podporovat v tom předávání informací, 

myslím, že to hodně vychází, nebo třeba v té většině asi nadpoloviční to vychází z GD ta 

potřeba toho předávat si informace, co se děje. Oni to třeba ani nepotřebujou, že jo. Ale 

potřebujou to v rámci naší spolupráce, to potřebujou, protože chtějí prostě, abych jim 

vybrala schopného klienta, že jo. Já potřebuju tu zpětnou vazbu, že jo, ale abych ji z nich 

páčila, to je docela jako náročné. No to je jedno, takže jako tak. Ale nedokážu to jako 

celkově posoudit. 

 


