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Abstrakt
Sociální podnikání je poměrně novou, ale stále populárnější cestou, jak dosahovat společenského
prospěchu a zároveň možností, jak vybudovat udržitelnou organizaci. Zahrnuje rozmanité organizační
formy a inovativní přístup k řešení problémů za využití byznys nástrojů. Jak taková organizace funguje
v praxi, ukáže tato práce na případu sociálního podniku Pragulic, který zaměstnává bezdomovce jako
průvodce městem. Cílem práce je popsat fungování tohoto sociálního podniku z různých perspektiv
(socioekonomických a politických). Kromě toho si práce klade za cíl zjistit také, jaké faktory ovlivňují
fungování sociálního podniku Pragulic, jaký má společenský dopad na zainteresované aktéry a kterému
pojetí sociálního podnikání se Pragulic blíží. První část práce uvádí do historického kontextu, představuje
pojmy spjaté se sociálním podnikáním, popisuje jeho nejdůležitější oblasti a přitom reflektuje jednotlivé
regionální odlišnosti a vytváří metodologii pro zkoumání sociálního podniku. V empirické části práce
kombinuje metody jako jsou autoetnografický výzkum, který reflektuje osobní zkušenost zakladatelky
tohoto sociálního podniku, semistruktorované rozhovory s průvodci a analýzu dokumentů, které se vážou
k fungování organizace.
Klíčová slova: sociální podnikání, společensky prospěšné podnikání, Pragulic, bezdomovci, inovace

Abstract
Social Entrepreneurship is a fairly new but increasingly popular way of creating social value and
at the same time an opportunity to build sustainable organisations. The concept covers diversw forms
of organisations that use innovative approaches to solve social issues through business means. This thesis
shows how such organisations work through the example of the social enterprise Pragulic, which
employs homeless as city guides. The aim of this thesis is to describe the operations of the enterprise
from different perspectives (social-economical and political). Furthermore, it aims to discover which
factors influence operations of the enterprise, what constitute a social impact on stakeholders and with
which approach it corresponds the best. The first part of the thesis introduces the historical context and
terms which are linked with social entrepreneurship. It describes the most significant areas, reflects the
regional diversity and shape a new methodology for research on social enterprises. The Empirical part
combines methods such as autoethnography which reflect personal experience of a founder, semistructured interviews with guides, and analysis of documents, which are link to the organization´s work.

Key words: Social Entrepreneurship, Pragulic, homeless, innovation
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1. Úvod
Sociální podnikání je velmi pestrý pojem, jehož hranice a význam jsou často nejasné.
Spojuje v sobě prvky ziskové a neziskové organizace, která si klade za cíl společenskou změnu,
přemýšlí inovativně a udržitelně. Sociální podnikání se od konce 60. let rozšířilo do celého světa
a stalo se populárním způsobem jak řešit společenské problémy a reagovat na změny ve
financování neziskového sektoru, ale i chování zákazníků a trhu. Definice a chápání sociálního
podnikání se ale často rozcházejí. Někdo v něm vidí dobročinnou organizaci, která prodává
sušenky, někdo kavárnu, kde pracují lidé s mentálním postižením, další naopak online platformu
pro sdílení věcí, nebo podnik, která jedná společensky odpovědně. A tato roztříštěnost je také
důvod, proč jsem se rozhodla napsat práci na toto téma. Sociálním podnikáním se zabývám, jak
v teorii, tak v praxi. Stála jsem u zrodu sociálního podniku Pragulic a dlouho jsem přemýšlela
nad tím, jak to, co děláme správně pojmenovat, vysvětlit ostatním, ale především sama pochopit.
Při návštěvách zahraničních kolegů jsem měla možnost setkat se s různými přístupy a ty velmi
rozšířili mé chápání toho, jak sociální podnikání může fungovat. Z toho důvodu se v této práci
snažím dát prostor všem perspektivám a náhledům na sociální podnikání v regionu Evropy a
Spojených států. Jak takový podnik funguje v praxi, ukáži na konkrétním případu, organizaci
Pragulic, která nabízí prohlídky Prahy očima lidí bez domova.
Cílem práce je proto popsat fungování tohoto sociálního podniku a to z různých jeho
perspektiv, tj. socioekonomických, politických aj. Po teoretické stránce čerpám především ze
zahraniční literatury, v českém kontextu málo zmapované, tedy hlavně z amerických autorů.
V literatuře se opírám o knihu Janelle A. Kerlin (2009), která mapuje modely sociálního
podnikání v jednotlivých regionech světa a porovnává je. Konceptuálně pak především o práci
Gregy Deese (2008). Kromě klasických publikací a odborných článků využívám v práci ve
velké míře aktuální informace z různých webových stránek. Na základě toho se v práci snažím
odpovědět na několik základních výzkumných otázek: jaké faktory ovlivňují fungování
sociálního podniku Pragulic? Jaký má společenský dopad na zainteresované aktéry? Kterému
pojetí sociálního podnikání se Pragulic blíží?
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Práci dělím do dvou částí, v té teoretické popíši pojmy, které se pojí s problematikou
sociálního podnikání a také jeho nejdůležitější aspekty, neopomenu tak reflektovat regionální
odlišnosti. Zaměřím se zejména na region Spojených států a Evropy. Ty jsou dle mého názoru
nejdůležitější pro celkové pochopení sociálního podnikání v globálním kontextu. V závěru první
části pak shrnu řečené a formuluji metodiku pro zkoumání sociálního podniku. V empirické
části zpracuji příklad dobré praxe: studii sociálního podniku Pragulic, který zaměstnává
bezdomovce jako průvodce Prahou. Prostřednictvím kombinace metod, jako jsou
autoetnografický výzkum, který reflektuje mou osobní zkušenost jako zakladatelky tohoto
sociální podniku, semi-strukturované rozhovory s průvodci a analýza dokumentů, které se vážou
k fungování organizace, se pokusím podat komplexní výpověď o jeho fungování a pilířích, na
kterých je postaven.

2. Vývoj sociálního podnikání v USA a Evropě
Není to tak dávno, co bylo sociální podnikání považováno za něco negativního, panovaly
obavy, že bude sloužit k tomu, aby prezentoval dobročinné aktivity korporací. Od svých
rozpačitých začátků se ale stalo středovým proudem (Nicholls, Young 2006: vii).
Tento přístup se stává stále populárnější a je reakcí na současnou situaci, kdy neziskové
organizace musí hledat nové cesty a způsoby, aby přežily a zajistily si nové udržitelné způsoby
financování. Proto stále víc zapojují tržně orientovaný přístup a přicházejí s prodejem služeb a
produktů nebo hledají jiné inovativní cesty jak diverzifikovat zdroje.
Než se ponoříme hlouběji do historie pojmu sociální podnikání, vysvětleme si nejdříve,
jak tento termín chápat. Jako sociální podnikání můžeme označit aktivity, které směřují k
naplnění společensky prospěšného cíle (řeší společenský problém) za pomocí tržních nástrojů.
Často jsou to řešení inovativní, které směřují k udržitelnosti organizace. A mohou mít i další
rozměr - environmentální, komunitní nebo místní.
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2.1. Sociální podniky a podnikatelé existovali dříve než pojem samotný
O sociálním podnikání jsme mohli poprvé slyšet v 60. letech minulého století (Kerlin,
Gagnaire, 2009:87) ve Spojených státech. Objevil se ve spojení s neziskovými organizacemi,
které se podílely na tvorbě koncepce zaměstnanosti (Kerlin, Gagnaire, 2009: 95). Odtud se
později šířil do celého světa.
Aktivity, které bychom dnes mohli označit termíny sociální podnik nebo společenská
prospěšnost existovaly už mnohem dříve a napříč kontinenty. Amerika je známá bohatou historií
aktivního občanství. Existovaly zde komunitní a církevní spolky, pravidelně se pořádaly
charitativní bazary, domácí prodeje. Tyto aktivity však přirozeně ještě nebyly označeny jako
sociální podnikání (Kerlin, Gagnair 2009: 94). Stejně tak jako činnost mnoha dalších, dnes už
bychom řekli sociálních podnikatelů. Například Florence Nightingale, která se stala průkopnicí
v ošetřovatelské péči a v roce 1860 založila první zdravotnickou školu v Anglii. Nebo Maria
Montessori, která zavedla nové pedagogické metody ve vzdělávání postižených dětí, dětí z
dětských domovů a je autorkou známé Montessoriánské metody. Příkladem může být také
Friedrich Wilhelm Reiffeissen, který přišel s revolucí v oblasti bankovnictví. Pomáhal
zemědělcům, založil družstevní záložny a zavedl systém mikrofinancí. Banka, která nese jeho
jméno a je založena na těchto principech, je dnes velkým hráčem v regionu střední a východní
Evropy1. Příkladem společenské odpovědnosti a podnikatele v Schumpeterianském duchu
(Dees, 2008) byl bezesporu i Tomáš Baťa, zakladatel obuvnické firmy, jehož přístup k řízení
firmy a starosti o své okolí, byl revoluční. Sociální podnik by dnes měli i mniši, kteří už od 6.
století vařili pivo, aby si přivydělali a poskytli sobě i kolemjdoucím občerstvení. Dnes se tomu
můžeme divit, ale voda v té době nebyla pitná a pivo ji běžně nahrazovalo. Jejich přístup k
vaření byl inovativní, neustále vylepšovali své recepty a postupy. Činnosti a odvětví velmi
rozličné, stejně jako je pestré i sociální podnikání.

1

Více informací na: http://www.rbinternational.com/eBusiness/01_template1/829189266947841370829188968716049154_829601505693631049-829601505693631049-NA-2-EN.html
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2.2.

Konceptualizace pojmu

Za prvního člověka, který v 80. letech použil termín sociální podnikatel, se považuje Bill
Drayton (Brock, Ashoka, 2008: 53), zakladatel a ředitel americké nadace Ashoka, jedné z
předních celosvětově působících organizací, která vyhledává a podporuje sociální inovátory.
Ashoka byla první organizací, která prosazovala především termín sociální podnikatel
(Defourny, 2009: xii).
Sociální podnikání bylo konkrétněji konceptualizováno především G. Deesem (1998) na
konci devadesátých let minulého století s důrazem na sociální inovace iniciované sociálními
podnikateli (Defourny, 2009 :xii). Dnes je však sociální podnikání vnímáno v mnohem širším
kontextu. Právě doktor Gregory Dees z Harvard university ve Spojených státech společně s
Maximilian Martin a Pamelou Hartigan ze Schwabovi nadace, kteří působili na Ženevské
univerzitě ve Švýcarsku, učili první kurzy zabývající se sociálním podnikáním. Ve státech to
bylo koncem 90. let, v Evropě v roce 2003 (Brock, Ashoka, 2008: 5).

Ve Spojených Státech probíhala debata o sociálním podnikání ve dvou rovinách. Zatímco
na akademické půdě chápali jako sociální podniky organizace ziskové i neziskové formy,
někteří sociální podnikatelé přijímali jako sociální podniky pouze neziskové organizace. Později
ale došlo ke koncensu na širší definici, která nedělá rozdíly mezi ziskovou a neziskovou formou
(Kerlin, Gagnaire, 2009: 87).

Vývoj sociálního podnikání
Ve Spojených státech začaly neziskové organizace vytvářet podniky, které se zaměřovaly
na zaměstnávání znevýhodněných skupin. Po finanční krizi na konci 70. let, která měla za
následek radikální snížení výdajů státu na neziskové aktivity, byly tyto organizace nuceny najít
jiný zdroj financování svých aktivit a začaly se orientovat na rozšíření portfolia svých
komerčních aktivit. Termín sociální podnikání se ale rozšířil až v 80. letech. (Kerlin, Gagnair,
2009: 96). V Evropě ačkoli z počátku ne pod názvem sociální podnikání, se tyto aktivity
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odehrávaly v rámci třetího sektoru2. Počátkem 90. let byla centrem pozornosti Itálie, kde
podobně jako v USA došlo k prosazování a popularizaci pojmu „sociální podnikání“ nově
vydávaným časopisem Impressa Sociale (Defourny 2001: 17). Ten si získal velkou oblibu a dal
vzniknout nové právní formě „sociálního družstva“ (social cooperative). V Evropě se rozbíhá
také výzkum zaměřený na sociální podniky v rámci evropské výzkumné sítě EMES, která v
letech 1996-2000 prováděla komparativní studii sociálních podniků ve všech členských státech3.
Dala tak prostor k zarámování konceptu v evropském kontextu. (Defourny, 2009: xii; Defourny,
2001: 17)

2.3.

Sociální podnikání v České republice - odvětví mladé, ale rychle se

rozvíjející

V České republice se diskuze o sociálním podnikání nevedou dlouho. Řekněme, že první
vlaštovkou bylo zformování TESSEA, tematické sítě pro sociální ekonomiku, která zahájila
diskuzi v odborných kruzích, a stále častěji se zde začalo objevovat téma sociálního podnikání.
V rámci této sítě došlo na základě diskuze ke shodě na definici a principech sociálního
podnikání. (Dohnalová, 2002: 80)
Česká republika zatím přebírá zahraniční definice a v akademickém prostředí a vládním
sektoru se nejčastěji setkáme s definicí podle EMES. Jedna ze studií zaměřená na země střední
a východní Evropy (a Společenství nezávislých států) jako subjekty sociální ekonomiky v České
republice uvádí občanská sdružení, družstva, obecně prospěšné společnosti a nadace. Zároveň
uvádí, že pro tyto země není snadné splnit všechna kritéria EMES a proto přicházejí s „jemnější“
variantou, podle které je možné považovat za sociální podniky obecně prospěšné společnosti 4

2

Třetí sektor je označení pro organizace mimo soukromý a veřejný sektor. Defourny popisuje dva přístupy, třetí sektor
jako neziskový sektor nebo jako sociální ekonomika. Pojem neziskový sektor byl konceptualizován ve Spojených státech v 70.
letech a jeho výhodou je jednoduchost. Díky tomu je tento pojem také hojně používám. Sociální ekonomika je pojem, který má
své kořeny ve Francii a sdružuje primárně družstva, spolky a vzájemné společnosti, termín byl např. převzat Evropskou unií.
(Defourny 2001: 18) Krom těchto označení se pro třetí sektor také používá označení občanský sektor nebo dobrovolnický sektor.
(Dohnalová a kol. 2012: 13)
3
4

v té době jich bylo patnáct
Nově zapsaný ústav
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(poskytující veřejně prospěšné služby, zejména v oblasti sociální, zdraví a kultury) a občanská
sdružení (která sledují veřejný prospěch a neprodávají zboží nebo neposkytují zboží pro trh a
působí v oblasti sociální, kulturní, zdraví, sportu, vzdělávání, sociálního začleňování, životního
prostředí atd. ) (Dohnalova, 2012: 77). Dnes už je tato definice mnohem přístupnější různým
formám.
Dalo by se říci, že v České republice existují dva proudy. Ten první, který byl již zmíněn
výše, přebírá definice EMES, staví na evropské družstevní a spolčovací tradici. Ten druhý více
zdůrazňuje udržitelnost, inovace, tržní principy a byznys nástroje a má logicky blíže ke
korporátnímu světu. Více se zde používá termín společenská prospěšnost a soustředí se kolem
organizace Impact Hub a lidí a organizací na ni napojených.
Nehledě na přístupy, sociální podnikání se v České republice v současné době stává stále
více populárním. Vzniká velké množství nových sociálních podniků, které nabízejí mnohem
širší portfolio služeb a produktů a nové přístupy. Vzniká mnoho online řešení, webů a aplikací,
roste trh se „sdílením“, recyklováním, zdravou stravou, komunitním využíváním veřejných
prostor, vzděláváním, návratem k hodnotám. Vznikají také organizace, které sociální podnikání
podporují, předávají know how, financují a šíří povědomí, začala se o něj zajímat i veřejná
správa. Legislativně u nás zatím není sociální podnikání ukotveno, ale na přípravě zákona se v
současné době pracuje.
Sociálním podnikáním konkrétně se pak začala zabývat organizace P3 – People, Planet,
Profit, která vznikla v roce 20115. Ta vytvořila databázi sociálních podnikatelů, informuje o
novinkách v oblasti sociálního podnikání, pořádá semináře, připravuje zákon o sociálním
podnikání.6 V roce 2012 se v Praze objevilo Centrum pro sociální ekonomiku, které vzniklo v
rámci projektu a mělo dvouleté trvaní (Dohnalová, 2012: 84).

5
6

Vznikla z organizace Nová ekonomika
Více informací: www.p-p-p.cz
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3. Sociální podnikání: klíčové oblasti a regionální odlišnosti
Sociální podnikání je termín, který má mnoho podob a jehož hranice se překrývají. Proto
mým cílem v této kapitole není ho jasně pojmenovat, ale popsat různé pohledy a přístupy k
tomuto tématu.

3.1.

Pojmy spojené s oblastí sociálního podnikání

V oblasti sociálního podnikání jsem se setkala s tím, že lidé často používají mnoha pojmů
pro tytéž věci a že mnoho pojmů, které jsou si velmi blízké, si špatně či nepřesně vykládají.
Toto téma je poměrně nové a není dosud nějak jednotně uchopeno, což jen přispívá
k roztříštěnosti terminologie. Výrazný vliv má také geografická poloha a s tím související
kulturní a historické podmínky, které utváří nová spojení a definice. V České republice se
v kontextu sociálního podnikání objevilo několik pojmů, které se hojně používají. Ty
představím a popíši v této kapitole a na úvod vysvětlím také sektorové rozdělení.

3.1.1. Ziskový a neziskový sektor
V této práci budu používat pojmy, které se pojí s jednotlivými sektory a také právními
formami. Hlavní dělení v této práci je na sektor ziskový a neziskový (z anglického for-profit a
non-profit). Pojem „ziskový“ používám ve spojení se soukromým ziskovým sektorem, tedy
korporátním nebo firemním sektorem. Pokud mluvím o tomto sektoru a jeho subjektech, pak
mám na mysli jednotlivé obchodní společnosti7, pro které mohu v této práci používat označení
korporace, firma, společnost, podnik atd. Jde o právnickou osobu založenou za účelem
dosahování zisku. Pokud naopak mluvíme o „neziskovém“, máme na mysli sektor, který je
obecně považován za protipól ziskového sektoru a mohou se pro něj používat také označení třetí
sektor, sociální ekonomika, občanský sektor nebo dobrovolnický sektor. Jeho právní formy
mohou být označovány jako subjekty sociální ekonomiky, organizace občanského sektoru,

7

Zastřešující označení pro skupinu soukromoprávních korporací (Dohnalová 2012: 112)
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neziskové organizace, ne-pro-ziskové organizace (Not-for profit), nevládní organizace (NonGovernmental Organisations) nebo nestátní neziskové organizace. Zde se jedná o organizace,
které jsou primárně založeny za účelem naplňování nějakého společensky prospěšného cíle.
Toto pojetí je sice zjednodušující, ale pro potřeby této práce dostačující.
3.1.2. Sociální ekonomika
„Sociální ekonomika zahrnuje aktivity prováděné organizacemi typu družstev, vzájemně
prospěšnými organizacemi a spolky, jejichž etickým východiskem jsou následující principy:
▪ cílem je služba členům nebo komunitě, ne primárně vytváření zisku,
▪ nezávislost řídicích struktur organizace,
▪ demokratický rozhodovací proces,
▪ nadřazenost lidí a pracovní síly nad kapitálem a rozdělováním zisku.“ (Defourny, 2001: 7)
Sociální ekonomika má své kořeny a tradici ve Francii, kde se také používá pojem
solidární ekonomika8. Podle Jeana Luise Lavilla „zahrnuje solidární ekonomika aktivity, do
kterých se zapojují klienti, a které kombinují tržní i netržní (např. státní dotace a dary) a
nepeněžní (práce dobrovolníků) zdroje a je definována jakožto souhrn aktivit přispívajících k
demokratizaci ekonomik prostřednictvím zapojení občanů.„ (Dohnalová, 2012: 35)
Jinak řečeno, sociální ekonomika je pojem, který se překrývá s pojmem třetí sektor, ale
přirozeně zdůrazňuje ekonomickou hodnotu, která je organizacemi v tomto sektoru vytvářena,
tudíž zde můžeme najít několik odlišností. Sociální podniky jsou ve většině případů subjekty
sociální ekonomiky, záleží však, ke kterému pojetí se přikloníme.

3.1.3. Společensky prospěšné podnikání
Tento termín vznikl jako ekvivalent k pojmu sociální podnikání, přesto je jeho chápání
Při překladu z anglického „Social Entrepreneurship“ nám není zcela jasné, jaký aspekt převládá
a jaký by měl být správný překlad tohoto termínu, zda “sociální” nebo “společenský”. Toto
dilema řešili v roce 2009 v TESSEA (Tematická sít pro rozvoj sociální ekonomiky), která měla

8

Používá se také označení sociální a solidární ekonomika (économie sociale et solidaire").
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v rámci projektu podpořit rozvoj sociálního podnikání v České republice. Na základě diskuze
byl vybrán termín sociální podnikání, který se od té doby mezi akademiky, organizacemi a ve
státní správě používá. Ne všichni ale byli spokojeni s tímto pojmem, který má blíže spíš k
sociálnímu než společensky prospěšnému a nese si s sebou jisté negativní konotace.
Termín společensky prospěšné podnikaní vznikl dne 3.12.2009 kolem organizace Impact
Hubu Praha a hlavní motivací pro vznik tohoto pojmu byla snaha přeložit „social byznys“ do
češtiny a vyhnout se při tom pojmu sociální podnikaní. Sociální podnikání je podle Petra Vítka
z pražského Impact Hubu synonymem k tomu, co nazýváme také sociální firma nebo integrační
sociální podnik. Tedy různé tréninkové kavárny apod., jejichž cílem bylo v první řadě vytvořit
pracovní místa pro znevýhodněné, ale už dál neakcentovaly byznysovou stránku, marketing
nebo péči o zákazníka. Takovou nálepku bohužel sociální podniky v České republice dostaly.
Ti, kteří se vůči tomuto přístupu chtěli vymezit, začali používat termín společensky prospěšné
podnikání. Poprvé se pojem rozšířil v roce 2012 díky soutěži Social Impact Award, která
v pražském Impact Hubu začínala a poté jej začali přejímat i jiné organizace, které akcentují
podobné hodnoty. Základní principy společensky prospěšného podnikání formuloval například
držitel Nobelovy ceny za mír Muhammad Yunus a tyto principy převzal i Impact Hub Praha. O
společensky prospěšném podnikání lze podle něj mluvit, pokud platí následující:


Účelem podnikání je bojovat s chudobou nebo jiným problémem, který ohrožuje
naši společnost (v oblasti vzdělání, péče o zdraví, přístupu k technologiím nebo
životního prostředí).



Finanční a ekonomická udržitelnost.



Investoři dostávají zpět pouze výši svého vkladu. Kromě investice jim nejsou
vypláceny žádné dividendy.



Poté co jsou splaceny investice, slouží zisk k rozvoji a zlepšování činnosti
podniku.

9



Šetrný přístup k životnímu prostředí.



Pracovníci dostávají tržní odměnu, zároveň mají lepší pracovní podmínky.



Děláme to s radostí.9

Facebooková konverzace 16.6. a telefonický rozhovor 22.6. s Petrem Vítkem, zakladatelem Impact Hub

Praha.
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3.1.4.

CSR - Společenská odpovědnost firem

Tento pojem jsem zde zařadila, protože CSR je často zaměňováno, především
v korporátním světě se sociálním podnikáním nebo je přinejmenším používáno v podobném
kontextu. Někteří se vůči tomu vymezují a tvrdí, že CSR v žádném případě není sociální
podnikání, někteří akceptují ony překrývající se hranice obou odvětví a pro některé tyto termíny
splývají v jeden. Kerlin uvádí, že sociální podnikání je ve Spojených státech vnímáno v širokém
kontextu a může tedy zahrnovat i firmy, které se snaží o firemní filantropii, což mohou někteří
chápat i jako CSR (Kerlin, Gagnaire, 2009: 88).

„Pojem společenská odpovědnost firem je českým překladem anglického výrazu
Corporate Social Responsibility (CSR). Tento koncept se objevil počátkem 2. poloviny 20.
století a znamená takový způsob vedení firmy a budování vztahů s partnery, který přispívá ke
zlepšení reputace a zvýšení důvěryhodnosti podniku.
Business Leaders Forum a jeho členské firmy vymezují společenskou odpovědnost jako
dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i
společnosti, ve které podnikají.
„Charakteristické rysy CSR:


tři roviny aktivit – ekonomická činnost firmy, sociální rozvoj a ochrana životního
prostředí



dobrovolnost – podnik veškeré odpovědné aktivity vykonává dobrovolně, nad rámec
svých zákonných povinností



dialog se stakeholdery – zapojení zainteresovaných stran, které firmu výrazně ovlivňují



dlouhodobý charakter – aktivity CSR jsou realizovány dlouhodobě a nekončí, pokud se
podnik ocitne v horší ekonomické situaci
15



důvěryhodnost – CSR přispívá k posílení důvěry ve firmu; činnosti však musí

být transparentní, trvalé a nezveličované.“ (Co je CSR, 2015)
Podnikatelé si stále častěji uvědomují, že je potřeba se chovat společensky odpovědně.
Někteří tak konají z přesvědčení, někteří si spíše uvědomují benefity takového chovaní.
Společensky odpovědné firmy získávají konkurenční výhodu-nové zákazníky, vřelejší přístup
veřejnosti a úřadů, lepší PR a někdy i zvýšení obratu.
Ne všichni jsou ale CSR nakloněni. Tento koncept má mnoho kritiků, kteří argumentují,
že cílem podniku je maximalizovat zisk a CSR aktivity jdou proti zájmu akcionářů. „Jedinou
společenskou odpovědností podniku je zvyšovat zisk...“, říká Milton Friedman (Friedman,
1970). Celé odvětví se ale vyvíjí a tak už dnes nelze na firmy pohlížet jenom touto optikou.
Stále více se mažou hranice mezi sektory a společensky prospěšné uvažování a chování zdá se
bude výhodou a možná i nutností do budoucna.
V České republice nedávno vznikla Asociace společenské odpovědnosti A-CSR, která se
snaží sdružovat, propojovat a hájit zájmy společensky prospěšných subjektů, kterými mohou
být firmy, neziskovky, sociální podniky, veřejná správa, školy, ale i jednotlivci10. Funguje zde
také organizace PubliCon, která v letech 2009-2014 vydávala časopis CSR Forum, který byl
v té době jediným zdrojem, který se zabýval udržitelným a odpovědným podnikáním. Pořádala
také úspěšnou konferenci CSR Summit, kromě toho se věnovala další podpoře v oblasti CSR.
Od roku 2015 soustřeďuje svou činnost na portál www.souvisime.cz.11 Je zde aktivní také
organizace Business Leaders Forum, která sdružuje společensky prospěšné podnikatele,
pomáhá firmám naplňovat jejich principy společenské odpovědnosti, inspiruje studenty atd.12 A
podobným

aktivitám

se

věnuje

i

organizace

(http://www.byznysprospolecnost.cz/)

10

Více informací na: http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/
Více informací na: http://www.publicon.cz/
12
Více informací na: http://www.csr-online.cz/
11
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Byznys

pro

společnost.

3.1.5.

Sociální inovace

Sociální inovace je “novátorské řešení sociálního problému, které je účinnější,
efektivnější, udržitelnější…, a které vytváří hodnotu především pro společnost, spíše než pro
soukromé osoby” (Phills, Deiglmeier, Miller, 2008:36).
Tento pojem se stále častěji objevuje i ve spojení se sociálním podnikáním. To je obecně
spojováno s tvorbou sociální hodnoty, ve skutečnosti je to ale sociální inovace, co hodnotu
vytváří a sociální podnik ji jen uvádí v praxi, sociální podnikatel je pak tím, kdo přináší nová
řešení (Phills, Deiglmeier, Miller, 2008).
V České republice existuje například soutěž Česká inovace, pro české projekty je také
možnost přihlásit se do mezinárodní soutěže SozialMarie, která oceňuje sociální inovace,
funguje zde organizace Inovace pro společnost a Ashoka v České republice nazývá sociální
podnikatele sociálními inovátory. Také Schumpeter vyzdvihoval inovace jako důležitý
prostředek každého podnikatele (Dees, 2008). Inovace jsou důležitou součástí sociálního
podnikání, ostatně, měly by být součástí každé lidské činnosti.
Inovace obecně
Akademická literatura zastává dva přístupy. Podle jednoho je inovace proces a podle
druhého výstup (ve formě nového produktu či procesu). Zajímá nás přitom nejvíc, jak takové
inovace vytvářet, jak pro jejich vznik vytvořit vhodné podmínky a jak zjistit, jestli uspějí nebo
ne. Aby něco mohlo být inovativní, musí to být nové minimálně v daném kontextu. To znamená,
že lze například přenést nějaké řešení ze zahraničí, pro místní bude nové, i když v zahraničí už
běžně funguje. Dalším kritériem je, že musí dojít ke zlepšení současného stavu. Inovace tedy
musí být vždy o něco lepší řešení než to předchozí. Pokud se nad inovacemi zamyslíme jako
nad řešeními pro budoucnost, měly by být také udržitelné, jak environmentálně tak i
v dlouhodobé perspektivě. Záleží také na tom, jak je inovace rozšířena a přijata 13 (Phills,
Deiglmeier, Miller, 2008: 37)

13

Rychlost šíření zkoumal Young (2011)

17

Jaký je tedy rozdíl mezi inovací a sociální inovací? Vezměme si jako přiklad
farmaceutický průmysl. Firma vyvine nový lék, mnohem účinnější než ty, které už existují. To
je už samo o sobě inovací. A mohlo by se říct, že i sociální, protože lék pomůže zachránit mnoho
životů nebo ušetří velké zdravotní komplikace. Ale firma, která lék vyvinula je motivována
především finančním ziskem, tento produkt je zdrojem jejich příjmů a prodává jej na trhu. Pokud
by ale firma přišla s cestou, jak distribuovat tento lék do oblastí, kde ho lidé potřebují nejvíce,
ale nemohou si ho dovolit a ani pro ně není v oblasti dostupný, šlo by o sociální inovaci. Protože
jejich motivace je soustředěna na řešení sociálního problému spíše než na dosahování zisku.
3.1.6.

Sociální podnikatel

Ke kořenům pojmu sociální podnikatel se musíme vrátit do 20. století. Ekonom Joseph
Schumpeter popsal podnikatele jako: „inovátory, kteří pohání „kreativně-destruktivní“ proces
kapitalismu“. Podnikatelé jsou nositelé změny, inovátoři. Nikde není stanoveno, že podnikatel
musí založit podnik, i když tomu tak často bývá. Jejich cílem totiž je „změnit vzorce produkce“
(Dees, 2008).
Tak jak Schumpeter vnímá podnikatele a to, jaké vlastnosti mu připisuje, má velmi blízko
k současné definici sociálního podnikatele. Jen zde není explicitně vyjádřen sociální cíl. Sociální
podnikatelé musí čelit jiným překážkám, protože jejich činnost musí zohledňovat sociální
aspekt. Druckner také uvádí, že ne každá komerční aktivita musí být podnikáním, pokud
nepřináší nic nového a podnikání nutně neznamená, že jde o ziskový motiv (Dees 2008: 2). Tyto
teorie tvoří základnu pro pozdější definice sociálního podnikatele.
Sociální podnikatel, někdy nazývaný také společensky prospěšný podnikatel, je podle
Ashoky, jedné z předních nadací, která podporuje sociální inovátory: „jednotlivec, který
přichází s inovativními řešeními na celosvětové nejpalčivější sociální problémy.“ (What is a
Social Entrepreneur, 2015)
Známá citace Billa Draytona, zakladatele Ashoky zní: „Sociálním podnikatelům nestačí
to, že darují rybu, ani to, že někoho naučí rybařit, nepřestanou, dokud nezmění celý způsob
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rybolovu.“ (Brock, Ashoka, 2008) A v podstatě shrnuje to, co tato nadace propaguje. Snaží se
najít jednotlivce, „changemakery“, kteří inspirují ostatní a mění zaběhnuté vzorce.
Tento pojem získal natolik široký význam, že dnes se vztahuje k různým typům iniciativ,
od aktivistických organizací založených na dobrovolnické bázi po firmy se společensky
prospěšnými cíli (Nicholls, 2006). Rozdíl je také ve vnímání toho, kdo je iniciátorem a hnacím
motorem sociálního podniku. V Evropě se stále klade důraz na kolektivní akci, která je zapotřebí
k založení sociálního podniku, jde o iniciativu skupiny občanů, kteří mají společný cíl
(Defourny, 2001). Ve Spojených státech je jednotlivec, sociální podnikatel chápán jako
„changemaker“, nositel změny. (Kerlin, Gagnaire 2009: 89)
3.1.7. WISE – pracovně integrační podniky
V českém kontextu lidé často zaměňuji sociální podniky s pracovně integračními podniky,
pro které se používá označení WISE (Work Integration Social Enterprises). Tyto typy podniků
se zaměřují na pracovní integraci, tedy vytváří pracovní místa pro znevýhodněné skupiny
(menšiny, bezdomovci, zdravotně postižení, lidé po výkonu trestu, dlouhodobě nezaměstnaní
atd.) a jsou pouze jedním z typů sociálních podniků. Jedná se zejména o tradiční kavárny, které
zaměstnávají mentálně postižené, dílny, kde se vyrábějí různé dárkové a kancelářské předměty,
ale můžeme se setkat i s farmařením, vařením a cateringem, vazbou květin, úklidovými
službami, stavebními pracemi, montováním, stěhováním, službami v oblasti cestovního ruchu,
při zaměstnávaní a zapojování různých znevýhodněných skupin Takto lze přemýšlet prakticky
o každé službě, která může být za určitých podmínek uzpůsobena tak, aby ji mohly zajišťovat
znevýhodněné osoby a aby, což by mělo být zásadní, nějakým způsobem řešila jejich situaci
(tedy sociální problém). Zároveň by měla uspokojovat i potřebu trhu, tedy zákazník by měl onu
službu potřebovat a být ochoten za ni zaplatit. Tímto tržním aspektem se ale dostupná literatura
příliš nezabývá.14

V 70. a 80. letech čelily státy vysoké nezaměstnanosti a zároveň nedostatku finančních
prostředků ve státním rozpočtu. Z toho důvodu vznikly politiky aktivního zaměstnávání, které
14

Tržními aspekty se zabývají především akademičtí autoři ve Spojených státech. (Dees, 2008)
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se snažily zapojit nezaměstnané do trhu práce místo toho, aby byli závislí na podpoře v
nezaměstnanosti a dalších benefitech. Zdá se, že WISE se staly v mnoha zemích jedním z
nástrojů, jak tuto aktivní politiku v nezaměstnanosti implementovat. Zaměřily se při tom
především na osoby znevýhodněné na trhu práce (především hendikepované osoby). Většina z
těchto podniků je nějakým způsobem vázána na příjmy z veřejných rozpočtů, i když většinou
jen v limitované formě. V některých případech se jedná o dotace, které umožňují založit podnik
nebo jej nějakým způsobem udržovat a také o náhrady nákladů, které vznikají při práci s osobou,
která je například méně efektivní než běžný zaměstnanec (stát nahrazuje část mzdy za tohoto
zaměstnance). Především v Evropě jsou WISE nejrozšířenějším typem sociálních podniků.
Vznikly především z potřeby vytvořit pracovní místa pro lidi, kteří by jinak měli zhoršenou
uplatnitelnost na trhu práce. Přebírají různé právní formy. Téměř ve všech zemích zapříčinily
WISE vznik nových veřejných politik, které vedly obecně k tomu, že sociální podnikání začalo
být v jednotlivých zemích asociováno právě se zaměstnáváním znevýhodněných osob.
(Nyssens, 2009: 19)
V České republice tyto typy podniků vznikaly hojně v letech 2010-2013. Tento nárůst byl
způsoben množstvím dotačních programů směřovaných z EU, které se zaměřovaly na tuto oblast
a podporovaly jejich vznik15 (Dohnalová 2012: 82). Právě z těchto dotačních programů pochází
ono pravidlo, že sociální podnik musí zaměstnat minimálně 40% zaměstnanců z cílové skupiny
(osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením).

Když se v České republice začalo rozmáhat sociální podnikání, tyto typy podniků byly
jasně v převaze, měly finanční podporu a byly uznány veřejnou správou. Dnes můžeme říct, že
v převaze stále jsou, ale další oblasti sociálního podnikání se začínají rychle rozvíjet. Můžeme
se zde tedy domnívat, že právě odtud pramení ono obecné povědomí české veřejnosti o tom, že
sociální podniky zaměstnávají sociálně znevýhodněné, které je však zkreslující.
3.1.8. Sociální firma
Sociální firma je pojem, který vznikl ve Velké Británii a je vlastně jiným označení pro
integrační sociální podnik (What, 2015).
15

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost „Sociální ekonomika”
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V českém prostředí se tento pojem také uchytil a je poměrně často používán jako označení
podniku. Organizace Sananim a Fokus Praha vypracovali 16 „Standardy sociální firmy“ a
definovali ji jako: „konkurenceschopný podnikatelský subjekt působící na běžném trhu, jehož
účelem je vytvářet pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim
poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu.” (Standardy, 2007) Dle tohoto
dokumentu zaměstnává sociální firma minimálně 25% a maximálně 55% zaměstnanců
(přepočítáno na plné úvazky) a alespoň 50% obratu z prodeje služeb a produktů. Stejně je tomu
i v britském modelu.
Jaký je rozdíl mezi WISE, sociální firmou a chráněnou dílnou? Chráněná dílna je
pracoviště zaměstnavatele vymezené na základě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro
zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je zaměstnáno nejméně 60 % těchto
zaměstnanců.17 Chráněné dílny se tedy zaměřovaly pouze na zaměstnávání osob se zdravotním
postižením a jejich cílem nebylo vykonávat ekonomickou aktivitu-prodávat nebo
zprostředkovávat, ale spíše nabídnout pracovní uplatnění. Integrační sociální podnik a sociální
firma jsou pak synonyma.

Kreativní kapitalismus
O kreativním kapitalismu jsme toho zatím moc neslyšeli, ale dle mého názoru o něm v
budoucnu budeme slýchat víc a víc. Kreativní kapitalismus je pojem propagovaný Billem
Gatesem, který byl poprvé představen v roce 2008 na Světovém obchodním fóru v Davosu.
Firmy, dle této teorie, přebírají částečně roli třetího sektoru a směřují k vytváření zisku, zatímco
se snaží řešit sociální a environmentální problémy. Yunnus je také propagátorem teze byznysu
s prospěšnými cíli, svou vizi ale posouvá dál. Podniky by se v budoucnu mohly přiklonit více
na stranu sociálních podniků a nemusely by cílit na maximalizaci zisku, ale spíše na udržitelnost
(Monitor Institute, 2009 :13).

16

V rámci programu EQUAL a projektu Rozvoj sociální firmy.
Platné do roku 2011, k 1. 1. 2012 došlo k transformaci chráněných dílen na chráněná pracovní místa. Více
informací na: http://www.unie-pz.cz/3-podporovane-zamestnavani/82-slovnicek-pojmu.html
17
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3.1.9. Shrnutí
Podobných termínů se objevuje mnoho, a není divu, jedná se o velmi dynamické odvětví,
které se rychle vyvíjí. O některých z těchto pojmů jsme už někdy slyšeli, ale úplně přesně
nevíme, co znamenají, některé běžně používáme, ale ne vždy úplně správně, někdy se nám
pletou a může se stát, že některé z nich slyšíme poprvé. Nad většinou z těchto termínů neustále
probíhá debata a zdá se, že ani ti, co o nich píší ani ti, kteří je přímo v praxi vykonávají, nemají
vždy úplně dobrý přehled o aktuální situaci. Nezbývá tedy nic jiného, než buďto vymyslet
jednotné definice a těch se držet nebo akceptovat tuto rozmanitost. Ve finále ale nejde o názvy,
jde o lidi, kteří to, co dělají myslí vážně, drží se určitých principů a mluví za ně výsledky jejich
práce.

3.2. Definice
Vnímání sociálního podnikání a s ním spojené definice se v čase proměňují. „V minulosti
pojem sociální podnikání odkazoval k inovativní činnosti se sociálními cíli buďto v rámci:


ziskového sektoru (byznys se sociálními cíli) nebo



takzvaného

„corporate

social

entrepreneurship18“

(firemního

sociálního

podnikání) nebo


neziskového sektoru anebo



napříč sektory, jako tomu je v případě hybridních forem, které kombinují ziskové
a neziskové přístupy.“ (Austin, Stevenson, Wei-Skillern, 2006)

Hybridní organizace může mít několik podob, jde většinou o firmy, které mají v souladu
dvojí prospěch (double bottom line). To znamená, že dosahovat ekonomických výsledků je pro
ně stejně důležité jako naplňovat společensky prospěšné cíle. Ty mohou nabývat různých

Corporate Social Entrepreneurship (CSE) je proces, během kterého je v organizaci vytvořeno vhodné
prostředí, které dává svým zaměstnancům možnost rozvíjet podnikavost směrem k naplňování nějakého sociálního
cíle, budovat hodnoty a podílet se na firemní strategii. Je úzce spjato se CSR firmy a umožňuje jí být v tomto směru
více efektivní a pomáhá ji transformovat směrem k sociálním hodnotám (Austin, Reficco 2009).
18
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právních forem a často kombinují právě ziskovou a neziskovou právní formu, aby mohli co
nejlépe splňovat oba cíle.
Sociální podnikání může mít mnoho podob. Kde se na spektru organizací podle Alterové
nachází sociální podnik, můžete vidět na schématu č. 1 (Dohnalová 2012: 49). Dle jiných autorů
(Kerlin, Gagnaire, 2009; Austin, Stevenson, Wei-Skillern, 2006) by za sociální podnik mohly
být označeny i nestátní neziskové organizace s aktivitami generujícími zisk, sociálně odpovědná
firma a podnik realizující aktivity v duchu společenské odpovědnosti.
Schéma 1: Hybridní spektrum

Zdroj: (Dohnalová 2012: 49)
Dá se říct, že v Evropě (Nyssesn, 2009), ale i ve Spojených státech existují tři přístupy k
sociálnímu podnikání:


Ten první vidí sociální podnikání jako aktivitu jednotlivce, který inovativně řeší
sociální problém za pomocí byznys nástrojů. Jde o firmy především se neziskovou,
ale i ziskovou právní formou, které zdůrazňují pozitivní sociální dopad služeb a
produktů, které nabízejí.



Druhý spojuje sociální podnikání s CSR (Corporate Social Responsibility), tedy
společenskou odpovědností firem.
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Třetí přístup počítá pouze s organizacemi třetího sektoru, nejčastěji s družstvy a
asociacemi (spolky, sdruženími) kde sociální dopad na komunitu není vedlejším
produktem jejich ekonomické aktivity, ale samotným cílem. (Nyssens, 2009:13)

Níže nabízím srovnání jednotlivých definic, které se užívají v Evropě a Spojených státech
různými zájmovými skupinami. V Evropě se zaměřím na definice používané Velkou Británii,
výzkumnou sítí EMES a vzhledem ke kontextu je vhodné uvést také definici používanou
v České republice. Ve Spojených státech uvádím přístupy akademiků, konzultantských firem,
sociálních podnikatelů a nadací. Jejich celkové srovnání pak provádím v kapitole 4.

Evropa
Velká Británie – definovala sociální podnikání v roce 2004 v zákonu o sociálním podnikání
jako:
„Byznys s primárně sociálními cíli, jehož příjmy jsou v principu reinvestovány do
podniku nebo komunity a určeny k dosahování stanoveného cíle, spíše než aby byli
motivovány potřebou maximalizace zisku.” (Nyssens, 2009: 12)
EMES – Evropská výzkumná společnost, která se zabývá sociální ekonomikou
Tuto definici formuloval prof. Jacques Defourny působící na univerzitě v Liege, jeden ze
zakladatelů výzkumné sítě EMES, která tuto definici přebrala. Jelikož EMES působí na území
Evropské unie, rozšířila se tato definice mezi všechny členské státy a je také přijímána
institucemi Evropské unie. Jedná se o normativní přístup, který zohledňuje principy sociálního
podniku a přímo ho nedefinuje.

"Ekonomické hledisko:
1) Trvalé aktivity zaměřené na výrobu zboží a/nebo poskytování služeb
2) Vysoký stupeň autonomie
3) Přijetí ekonomických rizik
4) Alespoň minimální podíl placené práce
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Sociální hledisko:
1) Hlavní cíl sociálního podniku - prospět společnosti nebo specifické skupině lidí
2) Sociální podniky vznikají ze skupinové iniciativy
3) Právo rozhodovat není postaveno na výši vloženého kapitálu
4) Participativní charakter, který stojí na zapojení všech zúčastněných aktérů do
vykonávané aktivity
5) Omezené přerozdělování zisku" (Dohnalová 2012: 56).
Defourny zdůrazňuje, že tato definice prezentuje ideální typ sociálního podniku a je si
vědom toho, že i když podnik nenaplní tyto principy ze sta procent, neznamená to, že nemůže
být takto vnímán (Defourny, 2001).

Česká republika - V České republice je nejvíce využívána převzatá definice EMES, respektive
„Principy sociálního podniku“ vypracované TESSEA. Ta se používá jak na akademické půdě,
tak veřejnými institucemi a je přejata i mnohými organizacemi, nejvíce se také, v původní verzi
nebo různých obměnách, objevuje při internetovém vyhledávání. Některé organizace na svých
stránkách zaměňují sociální podnikání a sociální firmu.
Druhý proud, který používá termín společensky prospěšné podnikání, nepojí jednotná
definice, opět jde o přebírání zahraničních definicí a myšlenek. Za nejvíce relevantní můžeme
považovat definici Impact Hubu Praha, která převzala sedm principů sociálního podnikání podle
Muhammada Yunuse.
TESSEA (Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky)
„Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba
založená dle soukromého práva nebo její součást nebo fyzická osoba, které splňují
principy sociálního podniku. Sociální podniky hrají důležitou roli v místním rozvoji
a často vytvářejí pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo
kulturním znevýhodněním. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku
(zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku) i zvýšení veřejného
prospěchu. Veřejně prospěšný cíl je formulován v zakládacích dokumentech.
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Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního
a environmentálního.“ (Dohnalová 2009: 81)
Tabulka 1: Principy sociálního podniku

PRINCIPY
SOCIÁLNÍHO
PODNIKU

CHARAKTERIS
TIKY

(jsou v souladu s
evropským pojetím
sociálního
podniku.

1. Sociální
prospěch

2. Ekonomický
prospěch

3. Environmentální
a místní prospěch

a) Provozování
aktivity
prospívající
společnosti či
specifické
skupině
(znevýhodněných
) lidí.

a) Vykonávání soustavné
ekonomické aktivity.

1. Přednostní
uspokojování potřeb
místní komunity

Sociální podnik je
má splňovat nebo
k nim směřovat.)

b) Participace
zaměstnanců a
členů na
strategickém
směrování
podniku

Podtrženo =
vyžadováno.

c) Případný zisk
používán
přednostně pro
rozvoj sociálního
podniku a/nebo
pro naplnění
veřejně
prospěšných cílů.

b) Nezávislost
(autonomie) v
manažerském rozhodová
ní a řízení na externích
zakladatelích nebo
zřizovatelích.

a) Využívání
přednostně místních
zdrojů

c) Alespoň minimální
b) Uspokojování
podíl tržeb z prodeje
přednostně místní
výrobků a služeb na
poptávky
celkových výnosech a
jeho dynamika.
e) d) Zohledňování
environmentálních
d) Schopnost zvládat
aspektů výroby i
ekonomická rizika
spotřeby.
e) Trend směrem k
placené práci.

e) Spolupráce
sociálního podniku s
důležitými místními
aktéry
o

Zdroj: (Dohnalová 2012: 81)
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f) Inovativní přístupy
a řešení.

Spojené státy
Ve Spojených státech existuje těchto několik názorových proudů.

Akademici
Dennis Young z Georgia State University - Andrew Young School of Policy Studies:
„Činnost zaměřená na dosahování sociálních cílů prostřednictvím provozování
soukromých organizací v tržním prostředí.“ (Dennis Young cit. In Kerlin, Gagnaire
2009: 88)
Gregory Dees z Duke University’s Fuqua School of Business, Center for the Advancement of
Social Entrepreneurship (CASE)
„Sociální podnikání je inovativní aktivita se sociálním cílem buďto v soukromém
nebo v neziskovém sektoru, anebo napříč oběma těmito sektory“ (Dees cit. In
Austin 2009).

James Austin, Howard Stevenson a Jane Wei-Skillern z Harvard Business School
“Sociální podnikání je inovativní aktivita, která vytváří sociální hodnotu, která se
objevuje napříč neziskovým, byznysovým a vládním sektorem” (Austin,
Stevenson, Wei-Skillern 2006: 2).
Tyto definice jsou v souladu s tím, jak přední ekonomické univerzity vnímají sociální
podnikání. Vymyká se jim pouze poslední definice, která zahrnuje i vládní sektor, ten běžně
v definicích sociálního podnikání nenajdeme. K pojetí ekonomických škol se přiklání i
konzultantské společnosti.
Konzultantské společnosti
Jerr Boschee - významný americký konzultant po oblast sociálního podnikání z Institute for
Social Entrepreneurship:
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“Jakékoli organizace, ve kterémkoli sektoru, které používají tržní strategie k
dosahování dvojího prospěchu a fungují jako byznys v sociálním sektoru nebo jako
součást vícezdrojového financování, které zahrnuje také charitativní příspěvky a
příspěvky ze státního rozpočtu.” (Kerlin, Gagnaire 2009: 88).

Virtue Ventures – americká konzultantská firma, která pracuje především s neziskovými
organizacemi a provádí výzkum v oblasti sociálního podnikání:
„Jakýkoli podnik se sociálními cíli – jako je zmírnění / redukce sociálního
problému nebo selhání trhu -, který generuje společenskou hodnotu, zatím, co
respektuje finanční disciplínu, inovuje, a má přístup byznysu.“ (Kerlin, Gagraine
2009: 88)

Sociální podnikatelé
Social Enterprise Alliance – členská organizace, která sdružuje sociální podniky v severní
Americe.
„Organizace

nebo

podnik,

který

dosahuje

primárně

sociálních

nebo

environmentálních cílů za použití byznys metod.“ (Social Enterprise Alliance cit.
in Kerlin 2009: 88)

Nadace
Primární je pro ně definice sociálního podnikatele, od které odvozují definici sociálního
podniku. Tržní principy přitom nehrají roli.
“Sociální podnikatel je jedinec, který má výjimečný a inovativní přístup k řešení
sociálních problémů v širším měřítku, bez ohledu na to, zda jeho přístup generuje
vlastní příjmy.” (Kerlin, Gagnaire 2009: 89)

3.3.

Právní formy

Tato kapitola volně navazuje na předchozí, ve které jsem se zabývala definicemi
sociálního podnikání a snažila se najít podobnosti a odlišnosti jak v geografickém vnímání, tak
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mezi jednotlivými zájmovými skupinami. Právě diskuze nad ziskovostí je zásadní a ta se úzce
váže k právní formě, o které je tato kapitola.
Jako první vznikl zákon, který vytvořil speciální právní formu pro sociální podnikysociální družstvo v Itálii v roce 1991. Mezi lety 1998 a 1999 vznikají podobné právní formy
založené na družstevním principu také v Portugalsku, Řecku a Španělsku, Francie následovala
v roce 2002. Belgie naopak nebyla v družstevní tradici natolik silná, a tak tam v roce 2002
vzniká „firma se sociálním cílem“ (Social purpose company) (Nyssens, 2009:18; Defourny
2001:16). Poté v roce 2004 došlo k přijetí zákona také ve Velké Británii, kde vznikla
„Community Interest Company“ (zkratka CIC), tedy „firma s komunitním zájmem“ Vznik
právních forem v některých státech byl stimulován iniciativou Evropské unie, která už v roce
1998 vydala European Commision Digestus, který se snažil propagovat sociální podnikání a
italský model (Nyssens 2009: 19).
Sociální podniky ve Spojených státech si mohou vybrat ze širokého spektra právních
forem a také jich kombinovat více, pokud to je v zájmu cíle, kterého se snaží dosáhnout (Kerlin,
Gagnaire, 2009: 101). Ve Spojených státech nebyla přijata žádná nová právní úprava, která by
speciálně upravovala sociální podniky. Přesto ale v roce 2008 vznikla L3C (low-profit limited
liability company). Nízkopříjmová společnost s ručením omezeným, jejíž primární cíl je
dosahování společenského prospěchu, ale s větší flexibilitou v oblasti financí (Kerlin, Gagnaire,
2009: 102).
V Evropě můžeme pozorovat změnu v přístupu. Ještě v nedávné době se podle definice
EMES za sociální podniky považovaly pouze neziskové organizace (Nyssens, 2009: 13). Dnes
už se sociální podnikatelé přiklánějí k širší definici a postupně můžeme sledovat tento trend i na
akademické půdě (Defourny, Nyssens, 2012). V některých zemích je ale situace stále
nepřehledná. V České republice se právní úprava týkající se sociálních podniků připravuje a
samy podniky nabývají různých právních forem, chápání je ale nejednotné.

29

3.4. Financování
Sociální podniky se nacházejí ve složité situaci. Pokud fungují v rámci neziskového
sektoru, těžko se jim přepíná na byznysový způsob uvažování. Komerční aktivity a marketing
někdy vnímají negativně, chybí jim správné kontakty a často i ekonomické vzdělání.
Nepohybují se v tomto odvětví jako ryby ve vodě a je to na nich zřejmé. Pro veřejnost je to
pořád nezisková organizace a tak jim toho hodně odpustí, rádi si připlatí, darují, protože je to
pro dobrou věc. Pokud sociální podniky fungují jako firmy, neustále je jim předkládána otázka
„sociální vs. byznys“. Musí vědět, kde je hranice, za kterou už jít nechtějí, i když by jim to
přineslo větší zisk. Veřejnost jim může vyčítat, že vydělávají na druhých a prezentují bohulibé
aktivity pro lepší propagaci. Málo kdy dostanou něco zadarmo a daně platí jako kdokoli jiný.
Ať už fungují sociální podniky v rámci neziskového nebo ziskového sektoru, vždy si musí najít
své způsoby financování neboli byznys model, na kterém budou fungovat. Právě o tom, jaké
jsou možné zdroje financování sociálních podniků, jakým překážkám jsou vystaveny a jak
funguje sociální podnik na trhu, bude tato podkapitola.
Způsoby financování
Neziskové organizace jsou nejčastěji financovány z veřejných rozpočtů nebo soukromých
zdrojů. V případě sociálních podniků tomu může být taky tak, ale tyto finance by měli sloužit
na rozjezd podniku nebo by měly tvořit jen určitou část provozních nákladů. Především by
sociální podniky měly vytvářet příjmy prodejem služeb nebo produktů.
Sealey et al. přichází s klasifikací strategií, jak mohou neziskové organizace, které fungují
jako sociální podnik, získávat finanční, materiální nebo lidské zdroje. První z nich je prodej
služeb nebo produktů, které buďto jsou nebo nejsou vázány na misi organizace ( mission-related
/ non-mission related), založení „dceřiné“ firmy (tedy podniku, který bude generovat příjmy),
partnerství s firmami nebo sdílený marketing19 (cause-related marketing). (Kerlin, Gagnaire

Jde o formu spolupráce mezi komerčním subjektem a neziskovou organizací na marketingové kampani.
Jejím cílem je zvýšení zisku firmy spojením s dobročinným projektem i zisku organizace získáním procent z
prodeje (Dizdarevič, 2010).
19
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2009: 90) Sociální podnik může mít kromě příjmů z prodeje také, příjmy z příspěvků od členů
a z poplatků za služby, dary nebo využívat dobrovolnickou práci (Dees, 2008: 4) A aktivity,
které generují je příjem, nemusí být vždy v souladu s cílem organizace.
Zdá se, že současným trendem je také změna vztahů mezi třetím sektorem a veřejným
sektorem (a dalšími subjekty, které sloužily jako zdroj financování sociálních podniků).
Mnohem více je dán důraz na způsoby, jakými se finanční zdroje přerozdělují a upouští se od
klasických dotací. Mnohem více se využívá kontraktů a plateb za služby nebo produkty a snaží
se zvýšit efektivitu využitých prostředků vypisováním veřejných soutěží mezi jednotlivými
poskytovateli. Z tohoto pohledu jsou si sociální podniky, firmy a veřejné instituce stále více
rovny v přístupu k těmto zakázkám. (Nyssens, 2009: 25)
Také Evropská unie umožňuje svým členským státům získat finanční prostředky na
podporu sociálního podnikání a jeho rozvoj. Od roku 1992 byla např. velmi aktivní v Irsku, kde
podpořila několik programů na podporu sociálního podnikání a umožnila tak jeho rychlejší
rozvoj. (Nyssens , 2009: 22) V České republice bylo možné čerpat například finanční prostředky
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost „Sociální ekonomika” nebo v novém
programovém období 2014-2020 z programu Zaměstnanost.20
Pokud funguje sociální podnik jako ziskový subjekt, nabízí se mu možnost také získat
investora. „Impact investment“ je: „investice, která vytváří společenskou a environmentální
hodnotu, ale také finanční návratnost.“ (J.P. Morgan 2010: 3) Pro tento typ investice se používají
různá označení – „social investing“, „investing with impact“ atd. Takové investice se vyznačují
vysokou mírou rizika a nízkou návratností.
I sociální podniky, které nemají ziskovou právní formu, a tudíž nemohou nabídnout podíl,
mají možnost získat investora. Jedná se především o filantropické investory, nejčastěji rodinné
nadace, které nehledají návratnost investice, ale jde jim především o rozšíření společenského

20

Více informací na: (http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020)
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prospěchu. Takoví investoři pak poskytují investici ve formě daru nebo bezúročné půjčky.
Proces vyjednávání a spolupráce je ale stejný, jako v případě klasické investice.
Sociální podnik má specifické postavení na trhu, operuje na něm, ale jeho úspěšnost je
hodnocena podle jiných kritérií. Firma běžně hodnotí úspěch v závislosti na výši zisku. Musí
prodat dostatečný počet produktů nebo služeb, tedy najít dostatečný počet zákazníků, kteří
budou ochotni výrobek nebo službu koupit za cenu, která je vyšší než výrobní cena (Dees, 2008).
Sociální podnik by při tom měl myslet navíc na to, jak zprostředkovat službu nebo výrobek těm,
kteří si ho nemohou dovolit, jak zajistit dobré pracovní podmínky, zaměstnat znevýhodněné,
odebírat kvalitní suroviny od místních dodavatelů atd. To vše přirozeně zvedá náklady. Může
tedy sociální podnik uspět na trhu v obrovské konkurenci s ostatními podniky? Má sice mnohem
těžší pozici, ale může. Otvírá se mu totiž nový segment zákazníků, těch, kteří chtějí kvalitní
produkt s příběhem a jsou ochotni si za něj i připlatit. Stále se nejedná o středový trh, ale tento
trh bude do budoucna růst.

Podívejme se na příklad zmrzlinářství Ben and Jerry´s. To vzniklo v Americe v 70. letech
jako podnik, který má zároveň komerční produkt a sociální misi. Podporuje neziskové
organizace, podílí se na osvětových kampaních, odebírá Fair Trade zboží, nakupují od
sociálních podniků a malých farem, používají ekologické postupy a obalové materiály atd.
Jejich činnost je postavena na třech pilířích-vyrábět skvělou a kvalitní zmrzlinu, být finančně
udržitelný a přinášet inovace, které zlepšují podmínky na naší planetě. Samozřejmostí je
zodpovědnost vůči všem stakeholdrům. V roce 1985 založili nadaci, která podporuje sociální
podnikatele (program Join our Core). V roce 2000 byli odkoupeni Unileverem, ale zachoval si
nezávislé představenstvo, které dbá na sledování a rozšíření mise, zachování kvality a integrity
značky21. Ben and Jerry´s je společností, která by prvoplánově propagovala CSR, svých zásad
se drží a jsou pro firmu stěžejní. I když jsou jejich náklady tím pádem větší, než náklady
konkurence a i jejich cena je oproti konkurenci výrazně vyšší, našli si své zákazníky, stali se
velmi úspěšnou firmou, expandovali do celého světa a byli odkoupeni nadnárodním řetězcem.
Otázkou je, zda je Ben and Jerry´s sociálním podnikem? Zde záleží na přístupu, který zastáváte.

21

Více informací na: http://www.benandjerry.cz/o-nas#4timeline
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3.5. Společenský dopad

Pokud mluvíme o sociálním podnikání, nikdy se nevyhneme slovnímu spojení sociální
nebo společenský dopad. Cílem každého sociálního podniku by mělo být působit ve prospěch
společnosti, řešit společenský problém. A tento fakt je také pojítkem pro všechny definice.
(Austin, Stevenson, Wei-Skillern, 2006). Co ale společenský dopad znamená? Na to se těžko
hledá jasná odpověď. Znamená chovat se tak, abych prospíval svému okolí, zlepšoval současnou
situaci a řešil společenský problém. Co je ale mnohem jasnější, než tyto vágní definice je fakt,
že sociální dopad musíme monitorovat a měřit, musíme ho vykazovat, abychom veřejnosti,
partnerům, donorům dokázali, že naše činnost je smysluplná. Zároveň se ale objevují
argumenty, že sociální dopad se měřit nedá nebo je to přinejmenším dost složité.
Dees dodává, že měřit hodnotu, jakou vytváří sociální podnik, může být až sporné. Jak lze
zjistit, jakou sociální hodnotu jste vytvořili například redukováním znečištění? Pokud měříme
zlepšení nějakého stavu, jak můžeme odhadnout, které změny by se neudály i bez našeho
přičinění? A pokud už tyto hodnoty měříme, jak zjistíme jejich skutečnou ekonomickou hodnotu
(Dees, 2008: 4)?
Přesto společenský dopad a ekonomickou hodnotu měřit musíme, pokud chceme dokázat,
že činnost našeho podniku přináší hodnotu. Proto vyvinuly odborníci několik metod, které
dávají návod, jak postupovat. Může se jednat o standardní kvalitativní a kvantitativní metody
výzkumu, některé nástroje jsou přebrány z korporátního světa, většinou se metody kombinují a
převládá snaha o vyjádření společenského prospěchu v číslech a vypočítání návratnosti investice
(Dohnalová, 2012).
Způsoby měření lze podle New Economic Foundation22 rozdělit do těchto kategorií:
„holistické metody - zaměřují se na posouzení a vykazování celkových dopadů



sociálních podniků, mezi nimiž jsou např. metody SROI a Social Accounting
22

Britský think tank, který propaguje sociální ekonomiku a environmentální spravedlnost. Více informací
na: http://www.neweconomics.org/pages/what-we-do
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metody měřící výkon a dopad na lokální podmínky ekonomických činností, mezi nimiž
je např. metoda lokálního multiplikátoru (LM3) a Eco-mapping



metody zaměřené na zlepšování kvality a výkonu organizace



metody zaměřené na strategické řízení.” (Dohnalová, 2012: 86)

Jednou z nejznámějších a nejvíce využívaných metod je SROI (Social Return on
Investment),

tedy

společenská

návratnost

investice.

Tento

finanční

nástroj

měří

socioekonomickou hodnotu tak, že srovnává čisté přínosy projektu s investicí, která je zapotřebí
k tomu, aby bylo dosaženo oněch přínosů. Přínosy jsou počítány jako součet zisku organizace
(generovaný ekonomickou aktivitou) a úspor na veřejných výdajích. Granty, dotace, dary aj.
jsou odečteny od součtu, aby nám vzniklo konečné číslo - čistý společenský přínos. Obě hodnoty
jsou sledovány nebo předpovídány v určitém časovém úseku (Emerson, 2001 : 11). Výsledkem
je ukazatel společenské návratnosti investice. Ten se uvádí v poměru a ukazuje, jakou
investovaná částka vygeneruje návratnost. Tato metoda je poměrně komplexní. Kromě
kvantifikace výsledků provádí i kvalitativní šetření a je mnohem více něž jedno číslo, je to
příběh změny ( Krátký, 2012: 5).
Tato metoda je ale také kritizována a někdy označována za nebezpečnou. Je založena na
tom, že počítá s úsporami na veřejných výdajích. Co když ale organizace pracuje s lidmi, kteří
jsou mimo systém? Třeba s chronickými bezdomovci, kteří neodebírají žádnou státní podporu.
Na takovou organizaci pak není možné tuto metodu aplikovat. Také výsledky analýzy není
možné prezentovat jako fakt, ale jako jednu z možných cest, jak lze zachytit a prezentovat
socioekonomickou hodnotu, protože monitoruje pouze určitou část práce organizace.
Nebezpečím také může být, že organizace začnou nadsazovat svá čísla, zvláště pokud budou
výsledky vázány na nějakou formu podpory. Navíc systém měření je náročný a jsou s ním
spojeny další náklady, které organizace musí pokrýt (Emerson, 2001: 13).
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4. Shrnutí první části – vytvoření metodiky pro zkoumání sociálního
podniku
V první části diplomové práce jsem popsala historický kontext vzniku sociálního
podnikání jako principu i jako pojmu, snažila se vysvětlit terminologii, která se pojí s touto
problematikou a uvést ji do širšího kontextu. Hlavní diskuze se vedou kolem definice sociálního
podnikání a principech, na kterých by mělo fungovat. Problémem je, že chápání sociálního
podnikání je velmi nejednotné. Mou snahou je vnést do této změti definic systém. Z toho důvodu
jsem vytvořila metodiku pro zkoumání sociálního podniku, která staví na teorii, kterou jsem
uvedla v této práci. Mým cílem bylo identifikovat nejdůležitější aspekty sociálního podnikání,
které se objevují v definicích, roztřídit je dle relevance do skupin a vytvořit matici, pomocí které
lze znázornit jednotlivé aspekty. Jedná se vlastně o operacionalizaci definic. Na základě
získaných údajů jsem byla schopna vydefinovat nejširší možnou definici. Tu zredukovat o
aspekty, které se v literatuře vyskytují jen zřídka a vytvořit širokou definici sociálního
podnikání, která by mohla být využívána minimálně v evropském a americkém kontextu. Krom
toho metodika obsahuje také principy, které dále rozvádí a vysvětlují jednotlivé aspekty.
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Nejširší možná definice
Je založená na předpokladu, že chceme obsáhnout všechny aspekty sociálního podnikání,
které jsem v první části této práce uvedla. Je to definice, která není diskriminační a snaží se
postihnout co nejširší spektrum organizací, ty ale přitom musí splňovat i určitá kritéria.

Sociální podnik:


Je organizace jakéhokoli typu - zisková, nezisková, veřejná organizace (Austin, Stevenson,
Wei-Skillern 2006: 2) , která má buďto



primárně ekonomické cíle, ale zastává sociální hodnoty – firemní filantropie, CSR, CSE
(Austin, Stevenson, Wei-Skillern 2006: 2)
nebo zastává primárně společensky prospěšné cíle, ale používá byznys nástroje a operuje na
trhu, nebo zastává i environmentální cíle (Social Enterprise Alliance, 2009 in Kerlin 2009:
88)



je založen sociálním podnikatelem nebo vznikl z iniciativy skupiny lidí (Defourny, 2001)



je inovativní (Dees cit, in Austin, Reficco 2009)



zisk reinvestuje buďto částečně nebo úplně.

Široká definice sociálního podnikání
Tato definice se snaží zredukovat „Nejširší možnou definici“ o aspekty, které se
v terminologii sociálního podnikání vyskytují méně často. Vypouští proto veřejný sektor
(Austin 2006: 2), organizace motivované především ekonomickými cíli….
Její výhodou je, že zmiňuje všechny důležité aspekty, ale není limitující.

Sociální podnik:


Je organizace jakéhokoli typu – zisková nebo nezisková (Austin, Stevenson, Wei-Skillern,
2006: 2) , která má



primárně společensky prospěšné cíle,
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ale může mít i environmentální cíle,



používá byznys nástroje a operuje na trhu,



je založen sociálním podnikatelem nebo vznikl z iniciativy skupiny lidí,



je inovativní,



zisk reinvestuje buďto částečně nebo úplně.

Principy:
A) Právní forma nerozhoduje
O tom, jestli se za sociální podniky mají považovat organizace, které jsou založeny jako
neziskové nebo ziskové, se vedly dlouhé debaty. Současný trend je ale nakloněn tomu, že
sociálními podniky mohou být organizace různých právních forem
B) Společenské, ekonomické nebo i environmentální cíle
Sociální podniky musí vždy naplňovat sociální a ekonomický prospěch, je ale možné, aby
naplňovaly i environmentální cíle.
C) Inovace
Organizace zavedla sociální inovaci, tedy ve svém prostředí nový nápad nebo nové řešení
stávajícího problému, ale inovativní jsou i její procesy, snaží se být efektivnější.
Iniciativa sociálního podnikatele, většinou podpořeného skupinou nebo

D)

iniciativa skupiny.
Zatím co v USA, především mezi nadacemi a akademickou obcí, převažuje

E)

názor, že je to především sociální podnikatel, který je hybatelem změny a ten zakládá
sociální podnik, v Evropě je sociální podnik zakládán z „iniciativy skupin občanů, kteří
sdílí jasně určenou potřebu nebo záměr“. Ani jedna z variant však nemusí být správná,
jen málokdy je sociální podnikatel sám, velmi často je ve svém konání podpořen
skupinou.
F) Zisk je z části nebo úplně reinvestován do rozvoje sociálního podniku
Jsem si vědoma limitů své diplomové práce, a proto beru v potaz, že:


definice popsané v této práci ani zdaleka nemohou postihnout všechny přístupy
k sociálnímu podnikání,
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rozdělení definic v matici je zjednodušující a pouze nám pomáhá pochopit, jak a
kde jsou jednotlivá kritéria používána.

5. Metodologie – popis
5.1.

Cíl práce a výzkumné otázky

Cílem práce je popsat fungování sociálního podniku Pragulic z různých perspektiv
(socioekonomických a politických, aj.) a v kontextu teoretické části práce. Socioekonomickými
perspektivami mám na mysli například financování, společenské a sociální aspekty. Politickými
perspektivami mám na mysli především právní ukotvení a legislativu.
V práci se budu snažit zodpovědět následující výzkumné otázky:


Jaké faktory ovlivňují fungování sociálního podniku Pragulic?



Jaký má společenský dopad na zainteresované aktéry?



Kterému pojetí sociálního podnikání se Pragulic blíží?
5.2.

Design výzkumu

Pro tento výzkum jsem vybrala kvalitativní přístup sběru dat, který je vhodný pro výzkum
chodu organizací a pomůže nám získat detailní informace o zkoumané entitě. I když budou
některé údaje kvantifikovány (počty zákazníků, údaje o nárůstu tržeb atd.), jejich analýza je
kvalitativní (Strauss, Corbinová, 1999: 10). Pro účely této diplomové práce jsem si vytvořila
vlastní design výzkumu, tento přístup bývá někdy označován jako pragmatický. (Švaříček,
Šeďová, 2007: 83) V empirické části zpracuji detailní popis, který se zaměří na jeden zkoumaný
případ: sociální podnik Pragulic jako příklad dobré praxe. Metodicky studie staví na
autoetnografii (reflexe vlastní zkušenosti s předmětem zkoumání a jeho uvedení v širším
kontextu), semi-struktorovaných rozhovorech (s průvodci) a analýze dokumentů (legislativních,
koncepčních, marketingových, interních atd.).
Autoetnografii jako jednu z technik výzkumu jsem zvolila z toho důvodu, že ve studii
popisuji sociální podnik Pragulic, který jsem založila a vedu. Reflektuji tedy svou osobní
39

zkušenost a kombinuji ji s dalšími metodami (rozhovory a analýzou dat). Výzkum prostředí, ve
kterém se výzkumník angažuje i jinak, než výzkumně, je vždy složitý a člověk musí svou
dvojakou roli reflektovat. Nejedná se ale o nic výjimečného (srov. Stöckelová, Lyon-Callo).
Vycházeje z autoetnografie, střídám v empirické části vyprávění příběhů a komentáře a doplňuji
je o popisy (služeb, tras, základních informací apod.), údaje (statistiky, výsledky analýz
dokumentů apod.) a citace z rozhovorů. Z tohoto důvodu se v textu objevují různé osoby. První
osobu množného čísla používám v případě, kdy popisuji fungování organizace, první osobu
jednotného čísla, pokud popisuji vlastní zkušenost nebo vlastní aktivitu a třetí osobu jednotného
čísla pro obecně známé informace nebo informace získané analýzou dokumentů.

5.3. Techniky sběru dat
5.3.1. Autoetnografie
Autoetnografie je forma sebereflexe, je to způsob psaní, při kterém výzkumník pracuje se
svou osobní zkušeností a snaží se ji uvést v širším kontextu. Součástí autoetnografie je
subjektivní pohled výzkumníka na zkoumanou entitu a jeho roli ve vztahu k ní. Výzkumník
reflektuje své osobní postoje a vyjadřuje emoce (Maréchal, 2010). Carollin Ellis definuje
autoetnografii jako: “výzkum, psaní, příběh a metoda, která spojuje autobiografické a osobní
s kulturní, sociálním a politickým“ (Ellis, 2004: xix)
Autoetnografie a etnografie jsou techniky velmi podobné. „Etnografie je studium lidí v
přirozeném prostředí nebo oblasti za použití metod sběru dat, která zachycují jejich společenský
význam a běžné aktivity. Zahrnuje účast výzkumníka v tomto prostředí nebo i na aktivitách za
účelem systematického sběru dat.” (Silverman 2006 :67) Avšak autoetnografie se od etnografie
liší zejména tím, že výzkumník sám je předmětem zkoumání a tím, že zkoumá procesem psaní
a vyprávěním příběhů. Autoetnografie může být také zaměňována nebo dokonce spojována
s autobiografií, což je literární žánr, ve kterém autor popisuje části svého života.
Autoetnografické metody mohou zahrnovat psaní deníků, sledování archivních záznamů
nebo provádění rozhovorů sám se sebou. Zveřejňování výstupů pak může mít podobu například
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novinového článku, akademické publikace nebo i veřejné prezentace. Ellis zmiňuje, že psaní
autoetnografie může mít také terapeutický účinek na svého autora a pomáhá mu lépe porozumět
dané situaci a utříbit si myšlenky (Ellis, 2004).
Autoetnografie může být kritizována zejména pro nedostatek objektivity, přílišnou
emotivnost, osobní náhled na věc, subjektivitu a kreativní styl psaní a tudíž může být
zpochybňována validita této metody. Tato specifika lze ale také považovat za výhodu této
metody, protože v některých případech, kdy výzkumník skutečně prožívá zkoumanou
skutečnost (lived experience), se jedná o vhodnou metodu, jak uvést jeho zkušenost v širším
kontextu (Maréchal, 2010).

5.3.2. Polostruktorované rozhovory
Polostruktorované rozhovory jsem zvolila v této práci jako doplňkovou metodu sběru dat.
V případě takového rozhovoru máme předem daný okruh témat, které chceme pokrýt. Zároveň
se ale snažíme dát respondentům prostor pro co nejvíc autentické vyjádření (Bernard 2006: 212).
Rozhovory jsem vedla se třemi respondenty a zaměřila jsem se na zmapování jejich
životní situace a dopadů, které na ně má účast v projektu, tedy především práce průvodce.
Respondenti byli vybráni na základě těchto kritérií:


Jsou zaměstnáni jako průvodci Pragulic od roku 2012 (spolupracují s organizací
od začátku)



Pracují pro Pragulic na pravidelné bázi (od 1. 1. 2015 do 15. 6. 2015 provedli
alespoň 30 prohlídek)

Rozhovory jsem vedla podle předem daného scénáře (příloha č. 2) a mým cílem bylo, aby
respondenti byli schopni reflektovat změny, které nastaly po začátku spolupráce s organizací.
Zaměřila jsem se přitom na několik oblastí: bydlení, zaměstnání a finanční situace, dluhy,
závislosti, vztahy (rodinné, přátelské, partnerské apod.) a vnímání veřejnosti. Zajímat mě bude
také to, jak vidí svou budoucnost a zda v tom hraje nějakou roli Pragulic.
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Při rozhovoru jsem kladla důraz na to,:


abych dala respondentům dostatek prostoru pro jejich vyjádření,



aby neměli pocit, že se je ze své pozice snažím vmanipulovat do odpovědí, které
chci slyšet



aby respondenti měli možnost zmínit i věci, které jsou pro ně důležité, ale nejsou
uvedeny ve scénáři rozhovoru

Respondenti byli předem seznámeni s účelem výzkumu a jeho průběhem a podepsali
informovaný souhlas, kterým také dávají svolení ke zpracování údajů a jejich zveřejnění. Jelikož
se jedná o specifickou situaci, kdy v organizaci v současné době pracuje osm průvodců, jejich
jména, fotografie a stručné životopisy jsou zveřejněny na webových stránkách i v této
diplomové práci, nebudou výsledky zpracovány a uváděny anonymně. I s tímto respondenti
vyslovili souhlas.

5.3.3. Analýza dokumentů
U kvalitativní analýzy dokumentů jde především o pročítání dokumentů a hledání
společných vzorců a doplňujících informací. K analýze jsem používala především dokumenty
interní (dotazník zpětné vazby, interní účetnictví, mailová komunikace, byznys plán,
korespondence), ale i externí (znění zákonů, mediální výstupy, webové stránky a online
dokumenty). Především jsem dohledávala informace, snažila se podložit svá tvrzení a prováděla
jsem výpočty za účelem kvantifikace některých proměnných.

5.4. Etický rozměr výzkumu
Jelikož v empirické části zpracovávám studii sociálního podniku Pragulic, který pracuje
s citlivou cílovou skupinou, lidmi bez domova, je nutné si nastavit etické principy, kterých se
v této práci budu držet. Inspirací mi byl etický kodex výzkumných pracovníků Akademie Věd
(příloha č.1), na základě kterého jsem si formulovala tyto body:


Výzkumník se řídí základními lidskými mravními principy,
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nepřipouští, aby došlo ke střetu zájmů, vyplívajících z jeho postavení ve
zkoumané organizaci,



zachovává kritický postoj k vlastním poznatkům a výsledkům a je přístupný
diskusi a věcným argumentům,



při zveřejňování poznatků a výsledků k určitému problému odpovídá za jejich
úplnost a ověřitelnost a nezkresleně je interpretuje (Eticky kodex , 2014).

6.

Empirická část: studie sociálního podniku Pragulic
Empirická část diplomové práce se skládá ze dvou kapitol. První popisuje především

fungování sociálního podniku. Kombinuje obecně známá fakta a informace z webu s vlastními
zážitky, které jsou pro přehlednost řazeny do bloků. Druhá část je reflexí vybraných témat. Jedná
se o témata, která se objevila v teoretické části této práce (pojmosloví, definice sociálního
podniku, právní forma, financování, společenský dopad, inovace). V této části také odpovídám
na výzkumné otázky. Jsou jimi: jaké faktory ovlivňují fungování sociálního podniku? Jaký má
společenský dopad na zainteresované aktéry? Kterému pojetí sociálního podnikání se Pragulic
blíží?

6.1.

Kapitola I – Organizační aspekty
6.1.1. Pragulic – základní informace

Název: Pragulic – Poznej Prahu jinak! o.s.
Adresa: Londýnská 123/36, 120 00, Praha 2 – Vinohrady
Sídlo: Národní 35, 120 00, Praha 1
IČ: 22716386
Popis činnosti: sociální podnik, který zaměstnává bezdomovce jako průvodce městem
Oblast činnosti: bezdomovectví, turismus
Právní forma: zapsaný spolek
Rok založení: 2012
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Mise: Dáváme lidem možnost zažít svět lidí bez domova a tím bouráme zažité stereotypy o
bezdomovectví. (anglicky: We challenge the stereotypes associated with homelessness by
enabling people
to experience the world from a homeless perspective.)
Vize: Našim cílem je změnit pohled lidí na bezdomovectví pomocí sociálního podnikání.
(anglicky: Our ultimate goal is to rebrand homelessness by means of a market-driving social
business.)

Web: pragulic.cz
Email: pragulic@pragulic.cz
www.facebook.com/pragulic, www.twitter.com/pragulic,

O organizaci

Pragulic je sociální podnik, který umožňuje zájemcům z řad veřejnosti poznat a zažít svět lidí
bez domova, a tím mění zažité stereotypy týkající se oblasti bezdomovectví.
Nabízí prohlídky Prahy očima lidí bez domova a další zážitkové a vzdělávací programy.
V současné době zaměstnává 8 průvodců z řad lidí bez domova, kteří provedli už přes 8000
zákazníků z celého světa. Průvodci získávají zaměstnání, ale i přístup k dalším benefitům, šanci
zlepšit svou životní situaci a zároveň se jim vrací jejich ztracené sebevědomí. Během
netradičních prohlídek poznáte odvrácenou stránku metropole, skrytá zákoutí města a osobní
příběh každého z průvodců. Tato inovativní služba staví na jejich specifické znalosti, lidé bez
domova znají ulice města lépe než kdokoli jiný a mají hluboké příběhy, které se nebojí sdílet.
Ocenění
2012:Social Impact Award
2013: SozialMarie, Cena nadace Erste za přínos sociální integraci, Fidelity Future Impact Prize
2015: EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2014, Mimořádná cena rektora Univerzity
Karlovy, Marketér roku

44

Začátky
Projekt byl založen třemi spolužáky, studenty magisterského programu Studia
občanského sektoru na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Nápad vznikl v
březnu 2012 díky jejich účasti na zahajovacím večeru soutěže Social Impact Award, který je
inspiroval k tomu, zamyslet se nad vlastním nápadem, který by mohli v rámci soutěže realizovat.
S nápadem na „prohlídky města s bezdomovci“ přišli u vchodu do jednoho z pražských meter,
zatímco byli obklopeni bezdomovci, kteří se tam potulují. Díky podpoře, které se jim dostalo,
byli schopni projekt posunout dále. Byli oceněni cenou za hlasování veřejnosti, přes léto vybrali
a proškolili průvodce a v srpnu 2012 konečně spustili prohlídky.
6.1.1. Tým
Tereza Jurečková a Ondřej Klügl tvoří v současné době základní tým, jeho složení se ale
v průběhu času měnilo. Oba jsou spoluzakladatelé Pragulicu, společně studovali Management
v neziskovém sektoru na Ostravské univerzitě a poté Studia občanského sektoru na Karlově
univerzitě. Tereza určuje vizi a směřování organizace, šíří myšlenku projektu a principy
sociálního podnikání, věnuje se propagaci, spolupracuje se zahraničím, monitoruje cash flow a
v současné době pracuje na mezinárodním rozšíření prohlídek. Ondřej má na starosti každodenní
provoz organizace od komunikace se zákazníky, průvodci, dobrovolníky a partnery či
spolupracovníky a hledání možností pro další aktivity.
Management mají tedy na starost 2 lidé, dále zaměstnáváme 8 průvodců, externisty OSVČ
(účetní, psycholog atd.) a spolupracujeme s cca 60 dobrovolníky na překlad prohlídek.

6.1.2.

Služby a produkty

Prohlídky
Každý týden organizujeme v průměru 12 prohlídek (v závislosti na sezóně), které jsou
zaměřené na různá témata (prostituci, LGBT, drogy, žebrání, bezdomovectví, sociální služby,
literaturu, pouliční umění, železnici atd.). Prohlídky probíhají kromě centra také v dalších
částech Prahy (Vinohrady, Žižkov, Letná, Smíchov) během dne, ale také v noci. Každá
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prohlídka je založená na životním příběhu daného průvodce a spojená se zajímavými místy.
Díky široké sítí dobrovolníků jsme schopni zajistit prohlídky v 9 cizích jazycích, s překladem
nebo přímo v angličtině, ruštině a němčině. Každý z našich průvodců prošel úvodním
čtyřtýdenním školením, které se skládá ze školení komunikačních dovedností, setkání s
profesionální průvodcem i psychologem, tvorby své vlastní trasy a následné procvičování.
Prohlídky jsou našim nejoblíbenějším produktem, prodáme jich za měsíc v průměru 400
v závislosti na sezóně. Nejhorší měsíce jsou každoročně zimní-leden a únor a letní-červenec a
srpen, kdy nám prodeje klesnou o víc jak polovinu. V těchto obdobích přirozeně klesá i pracovní
vytížení našich průvodců. Abychom jim zajistili příjem i v těchto měsících, organizujeme
prohlídky i s menším počtem lidí, i když pro nás nejsou finančně výhodné.
Zatím se nám daří, naše prodeje se každoročně zvyšují, pomáhá tomu dobrá reklama a
vzrůstající povědomí o organizaci. Zákazníci na prohlídkách oceňují především lidskost a
otevřený přístup průvodců, zajímavá místa, informace, které ještě nikde neslyšeli a autentičnost.
Prohlídky vnímají spíše jako zážitek. Hlavní motivací zákazníků je zvědavost, zájem o téma a
snaha poznat Prahu z jiného pohledu, k návštěvě je motivují také dobré reference.
Z dotazníku, hodnocení na Facebooku i na webu vyplívá, že lidé hodnotí prohlídky velmi
pozitivně. 90% zákazníků ohodnotilo prohlídku 5 a 6, což znamená velmi dobře (na škále od 1nejhorší do 6-nejlepší) a 98% zákazníků je určitě doporučí svým přátelům (Výsledky, 2015).23
Zážitek 24 hodin bez domova
Během tohoto zážitku si vyzkoušíte, jaké je to být na ulici. Je dostupný pro 1-2 účastníky.
S vámi vybraným průvodcem se ráno potkáte před hlavním nádražím, předáte nám do úschovy
všechny své osobní věci-klíče, mobilní telefon, peníze, převléknete se do oblečení, která vám
dodáme. Pak už se vydáte s průvodcem do ulic a je na vás, kde a jak si obstaráte jídlo nebo pití,
kam zajdete na záchod, jak si vyděláte a kde přespíte. Cílem je co nejvíc autenticky a na vlastní
kůži zažít, jaké je to být na ulici, protože vám o tom můžeme vyprávět, ale až když si to

23

Zákaznický dotazník [763 respondentů, období 3.4.2013-24.6.2015]
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vyzkoušíte, tak skutečně pochopíte. Vhodné pro lidi se zájmem o téma, studenty, učitele,
novináře, vědce, pracovníky neziskových organizací, kteří si potřebují uvědomit hodnoty.
Tento zážitek děláme velmi výjimečně. Jednak je organizačně náročný, náročný je i pro
průvodce a to zvedá jeho cenu, takže opravdu ne každý si ho může dovolit. Zatím jsme prodali
řádově desítky. Zákazníci, kteří nemluví česky, tráví den s Robertem, který plynule přepíná do
několika jazyků, hlavně ale do angličtiny, ruštiny a němčiny. Je zajímavé sledovat, jak lidé
přicházejí s očekáváním, berou to tak trochu jako legraci a druhý den se vracejí unavení a
urousaní. To hlavní ale přijde pár hodin po návratu, kdy člověk o svém zážitku začne přemýšlet

Teambuilding
Bezdomovecký teambuilding je zaměřený primárně na pracovní týmy. Účastníci mají
šanci se od člověka, od něhož by to pravděpodobně nikdy nečekali, naučit řadu praktických
dovedností použitelných v oblasti, ve které každý den pracují. Cílem je ukázat, že firemní
vzdělávání může být aktivní i zábavné, a zároveň představit společenskou odpovědnost firem
jako strategický koncept, přirozeně prostupující všemi funkčními oblastmi v rámci firmy.
Připraveny jsou originální a smysluplné týmové úkoly z oblasti marketingu, logistiky,
prodeje, financí a lidských zdrojů. V rámci aktivity zaměřené na prodej mají například účastníci
za úkol prodat přímo na ulici předměty nalezené v kontejneru. V případě financí se poté jedná
o týmový fundraising formou pouličního umění. V logistické části jsou za získané peníze
nakoupeny potraviny a další předměty užitečné pro bezdomovce, které jsou následně týmem
zavezeny do konkrétní bezdomovecké kolonie.
Program teambuildingu je velmi flexibilní, je možné ho připravit každé skupině zájemců
přímo na míru. Vhodný počet účastníků je 10-15 osob. 24

City game
City game neboli “Prague Homeless Challenge” je interaktivní půldenní až celodenní
program pro skupiny mladých lidí, zaměřený primárně na studenty středních škol a druhých
stupňů škol základních, jehož cílem je podpora vzdělání v oblastech sociálního uvědomění,

24

Více informací na: (http://pragulic.cz/zazitkove-aktivity/)
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udržitelnosti a ekologie. Koncept je postavený na třech základních, vzájemně provázaných
pilířích, kterými jsou praktické vzdělání týkající se přežití na ulici, dobročinné aktivity a zábava.
Celý program přirozeně staví na bohatých zkušenostech bezdomoveckých průvodců se
životem na ulici a jejich užitečných znalostech, například v oblasti třídění odpadu. K dispozici
je velké množství různých úkolů a aktivit, konkrétní program je vytvářen každé skupině přímo
na míru. Vhodný počet účastníků je 15-20 osob 25.

Vouchery
Dárkové poukazy na naše prohlídky a zážitky jsou originálním dárkem. Můžete je
objednat na webu a jsou vám obratem doručeny emailem ve formátu připraveném k tisku.
V případě zájmu je možné poukazy zakoupit a vyzvednout v naší kanceláři. Poukazy mají
platnost 6 měsíců a mohou být využity na kteroukoli prohlídku.
Nejvíce poukazů prodáme přirozeně v prosinci, tedy v období před Vánoci, kdy je lidé
nejčastěji kupují jako vánoční dárek. Lidé se nám často hlásí s tím, že jim u poukazu vypršela
platnost, v tom případě je rádi prodloužíme. Design poukazů navrhoval známý český kreslíř
Jindřich Janíček.

Trička
Pragulic je možné podpořit také koupí trička. K dispozici máme v současné době tři vzory
a k dostání jsou při objednání online nebo na trzích, kde je spolu s dalšími produkty prodáváme.
První trička jsme tiskli v roce 2012 s nápisem „Pracuji z domova“ a jednoduchou grafikou.
Později jsme na zakázku přišli s novou edici bílých triček s logem Pragulic a v tomto roce jsme
vytiskli limitovanou edici triček, které vznikly ve spolupráci s Vladimirem 518, který nám dal
k dispozici své komiksové kresby pražských bezdomovců.

25

Více informací na: (http://pragulic.cz/zazitkove-aktivity/)
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6.1.1. Nábor
Bezdomovci, kteří mají zájem o práci průvodce, procházejí náročným výběrem. Ten
v minulosti probíhal ve spolupráci s azylovými domy a dalšími organizacemi, které pracují
s bezdomovci. Výběr je několika kolový.
Byl červen 2012, obcházeli jsme azylové domy a tipovali průvodce. Vedoucí jednoho
azylového domu, se kterým spolupracujeme do teď, nám domluvila schůzku s jedním z klientů.
Vešli jsme dovnitř, prošli si celou budovu, pozdravili se s ubytovanými. Tenkrát jsme s sebou
měli ještě i kameru, která nás natáčela pro budoucí dokument. Pán nás pozval k sobě do pokoje,
byl to hezký útulný a uklizený pokojíček. Sedli jsme si, dali jsme si kávu a začali se vyptávat.
Pán začal líčit svůj osud a jeho vyprávění nás trochu vzalo. Nebyli jsme sociální pracovníci a
na tohle jsme nebyli připravení. Takových osudů jsme si pak vyslechli víc a pochopili jsme, že
na ulici se může dostat skutečně každý a že životní cesty jsou někdy opravdu nevyzpytatelné.
Připadal nám jako ideální „průvodce“, zajímavý, spolehlivý, zodpovědný a hlavně
ochotný do toho jít. Ale když jsme volali, už se neozval. Tenkrát jsme pochopili, že si budeme
muset zvyknout na trochu jiný přístup. Takhle jsme obešli několik azylových domů. Někde jsme
měli schůzku s jedním vybraným zájemcem, někde pomalu s celým osazenstvem - hlavně ale
s těmi, kteří měli zájem. Vybrali jsme skupinku lidí a ty pozvali na společné setkání, bylo jich
devět. Setkávali jsme se po čtyři týdny ve školicím středisku Naděje na Žižkově a dávali
dohromady, jak bude vypadat jejich trasa, povídali si s psychologem, seznamovali se, učili se,
jak provázet lidi po městě a i to, jak nahlas a srozumitelně mluvit. Hotové trasy jsme zkoušeli
v terénu, a když bylo vše nacvičeno a připraveno, objevili se první zákazníci. Z devíti zájemců
nám jich zůstalo šest a z nich čtyři dnes stále provází.

6.1.2. Průvodci

Karim
Karimova noční prohlídka začíná na hlavním nádraží ve večerních hodinách a už tamní
atmosféra prozrazuje, o čem tahle prohlídka bude. Karim má za sebou pestrou minulost
bezdomovce a gay prostituta a to je také příčinou jeho HIV diagnózy. Prohlídka vede centrem
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města a dozvíte se během ní všechno o temné stránce Prahy - prostituci a drogách v dnešní době
a také během komunismu. Karim mluví o všem velmi otevřeně a bez zdráhání a tak je tato
prohlídka pro většinu lidí velmi intenzivním a šokujícím zážitkem. Karim se aktivně věnuje
divadlu, malování, tanci, travesty a je zapojen do mnoha zajímavých projektů.

Honza B.
Honza je velkým milovníkem knih, zachraňuje je z kontejnerů a prodává do antikvariátů.
Protože je ale skutečný znalec, tak vybírá jen ty nejlepší kousky. Z paměti recituje poezii a zná
místa, kde bydleli a tvořili čeští spisovatelé. Byl prvním básníkem, který začal psát na Lenonovu
zeď a po pádu komunismu své schopnosti zúročil jako kreativní ředitel. Už přes deset let žije na
ulici, poté co jej jeho manželka opustila a připravila o střechu nad hlavou. Honza má trasy
tematicky zaměřené na literaturu a provede vás nejčastěji Karlínem a Žižkovem. Můžete si s
ním zahrabat v kontejneru na papír nebo navštívit syna spisovatele Oty Pavla. Jeho prohlídky
jsou velmi živé a zábavné a vždy je tematicky přizpůsobí svým posluchačům.

Robert
S Robertem jsme se seznámili v Hubu, kde jsme tou dobou měli svou kancelář, přišel se
přihlásit na pozici průvodce. Okamžitě prokázal znalost několika cizích jazyků i svou výřečnost
a při příštím náboru se stal našim průvodcem. Robert je expertem na vlaky, jeho trasa vede po
železnici krásným Prokopským údolím až k viniční usedlosti Cibulka, bývalému squatu. Robert
často provází o víkendech a skupinky zahraničních turistů. Přes týden pracuje v Armádě spásy,
odtud má také své typické oblečení, fleecovou mikinu tmavě modré barvy s logem Armády a
čelenku, tam také každý den peče, což ho baví a občas stihne napéct i na prohlídku.

Petr
Petrova trasa začíná na zastávce metra Vltavská a dozvíte se během ní třeba to, kdo
přespává pod Hlávkovým mostem a uvidíte místo, kde Petr prodává časopis Nový Prostor, což
je jedna z jeho mnoha forem přivýdělku a je v tom skutečně dobrý. Ráno ho můžete potkat na
schodech do metra, jak vždy s úsměvem přivolává zájemce o časopis, a že jich není málo. Petr
má hereckého ducha, přivydělává si po komparzech a založil také vlastní divadelní spolek
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Bohém. Dříve byl mužem zákona, ale souhra nešťastných okolností a závislost na automatech
ho o práci připravila a přivedla na ulici. Dnes bydlí a má dceru.

Honza H.
Honzova prohlídka začíná na hlavním nádraží, kde mnoho cest začíná a také končí,
pokračuje k dennímu středisku U Bulhara, Masarykovu nádraží, Palladiu, lodi Hermes a nahoru
na Letnou, kde je nádherný výhled na celou Prahu. Tento výstup je také symbolikou cesty ze
dna a každý si vyzkouší, že to není nic jednoduchého. Honzova prohlídka je velmi spjata
s bezdomovectvím - organizacemi, které se tento problém snaží řešit, s místy, kde bezdomovci
tráví čas a kde se pohybují. Trasa ukazuje město z jiné perspektivy, odhaluje zákoutí u velkých
obchodních domů a rušných ulic a ukazuje hranici mezi bohatstvím a chudobou. Honza se dostal
na ulici díky své závislosti na automatech a dluhům, které si hraním nadělal. Říká, že jedině víra
v Boha mu pomohla se uzdravit. Honza je silně věřící a tyto prvky promítá také do prohlídky.

Pepa
Pepa je průvodce, který je zahalen tajemstvím. Nerad mluví o tom, jak se dostal na ulici,
ale je maximálně spolehlivý a jeho prohlídka po Starém městě je velmi profesionální. Když mě
na ni vzal během školení poprvé, nestačila jsem se divit, co všechno je na Malé Straně, kolem
Hradu ukryto a jak může bezdomovec bez problému přespávat v jedné z nejhlídanější oblastí
Prahy. Pepa je hodně pracovitý, a proto také hodně vytížený. Přesto si občas najde čas a rád
pomůže. Je vidět, že trochu ohrnuje nos nad bezdomovci, kteří nepracují a nestarají se o sebe a
moc neholduje ani našim společným setkání, to mu ale nemůžeme mít za zlé.

Zuzka
Zuzka se k nám přidala během druhého náboru. Spolupracovala s organizací Jako doma26,
kde stále vaří a pracuje. Zuzka byla od začátku perfektní, profesionál se silným příběhem. Byla
jedna z mála, která mohla provázet hned po první cvičné prohlídce. Docela jí to jde s dětmi,
proto ráda provází školní skupiny a dělá přednášky na školách. Vidí v tom smysl, protože byla
dlouho na drogách a teď se svoji zkušenost snaží předat ostatním, hlavně mladým lidem, které
svým povídáním může od experimentování s drogami odradit. Zuzka provází centrem města.
26

Organizace, která pracuje s ženami bez domova.

51

Začíná na Náměstí republiky, kde se u Kotvy prodávalo a obchází další místa spojená s prodejem
drog a jejím životním osudem.

Ondra
Ondra je trochu bohém. Živí se hraním na ulici, občas ho potkávám s kytarou na Národní
nebo ve Františkánské zahradě, ale lokací, kde hraje, má mnohem víc. Taky ho baví počítače,
je vyznavačem Linuxu a bojovníkem za přístup k volnému softwaru. Často se stává, že ho
zmlátí, okradou a on pak shání novou kytaru a mobil. Mobily a čísla mění jako na běžícím pásu.
Vždycky na nějakou dobu zmizí někam do zahraničí, pak se zase objeví a tak pořád dokola.
Ondra provází po Malé Straně, na místech, kde se dělá pouliční umění, takže nevynechá ani
turisticky oblíbený Karlův most a dovede vás až na Národní třídu a tam, kde bude dobrá
akustika, možná zahraje na kytaru, kterou s sebou nosí.

6.1.3.

Zákazníci a trh

Jako organizace operujeme na národním i mezinárodním trhu. Za rok 2014 jsme měli 64%
tuzemských návštěvníků a 36% zahraničních návštěvníků.
Našimi klíčovými segmenty jsou:


Zahraniční turisté: převládají návštěvníci z Německa



Tuzemští zákazníci: obyvatelé České republiky přijíždějící do hlavního města



Obyvatelé Prahy



Cestovní agentury: orientace na studijní skupiny



Firmy a organizace: orientace na firmy aktivní v oblasti CSR (Společenská odpovědnost
firem) a oblastech, ve kterých jsme činní (turismus atd.), neziskové organizace, případně
státní správa



Školy/Univerzity: základní a střední školy z hlavního města, ale i jiných českých a
zahraničních měst přijíždějící na školní výlety a akce, univerzitní studenti sociálních
oborů a Erasmus studenti
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Naším typickým zákazníkem je žena ve věku 20-30 let s bydlištěm v Praze,
vysokoškolským vzděláním, zaměstnaná v soukromém sektoru nebo stále studující (Výsledky,
2015). Dále bych dodala, že lidé, kteří navštěvují naše prohlídky, mají také sociální cítění.
Celkově jsme za dobu našeho působení provedli kolem 9 000 zákazníků27.

6.1.1. Marketing
Jak propagovat prohlídky při kterých vás bezdomovec provede městem? Ono se to
prodává samo! Ale taky se to může lehce zvrtnou a už máte problém na stole. Vy je využíváte,
vyděláváte na nich, co když někdo někoho okrade nebo se něco někomu stane-to je to, co se řeší
a každého zajímá! A hlavně, ono to nebude táhnout pořád, a co pak?
Byl konec května roku 2012 a mně ráno zazvonil telefon. Byla to tajemnice naší katedry
a s radostí v hlase mi oznamovala, že zrovna volala Mladá fronta a že budeme slavní. To byl
náš první rozhovor, naše první focení a první velký článek s titulkem: „Tady je prima výčep a
tady spím. Z bezdomovců budou průvodci po Praze“28 a ilustrační fotkou typického
bezdomovce. Paní tajemnice se stala naší telefonní ústřednou, protože novináři nevěděli, jak
jinak, než přes školu, nás kontaktovat. Byla to mediální smršť a my na ni nebyli připravení.
Se spuštěním prohlídek v srpnu se o nás mediální zájem ještě zvýšil, výjimkou nebylo
několik rozhovorů a reportáží denně. V té době to ale bylo na obtíž, protože práce bylo až nad
hlavu. Všichni se nás ptali, jak projekt propagujeme a odkud se o nás lidé dozví a typická
odpověď zněla: „Máme web, Facebook a Twitter a hodně mediálních výstupů v České republice
i v zahraničí.“ A také hodně lidi o tom mluví, protože to je zajímavé téma. Klíčové ale bylo
ukázat lidem, že to funguje a že je to bezpečné. K tomu stačí reportáže, fotky a pozitivní
reference.

Údaj k červnu 2015
Více informací na: :http://zpravy.idnes.cz/studenti-chteji-udelat-z-bezdomovcu-pruvodce-foc/domaci.aspx?c=A120528_120712_domaci_jj
27
28
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Náš marketing je stále velmi jednoduchý. Jde o to využívat věci, které nic nestojí a
potenciál, který projekt má. Na marketing ročně utratíme jen 2% z celkových nákladů. Hojně
využíváme sociální sítě, hlavně Facebook, kde máme aktuálně 5 686 fanoušků29, v letošním
roce jsme spustili online reklamu Google AdWords, která nám trojnásobně zvedla návštěvnost
webové stránky. Lidé se o nás nejčastěji dozví od kamarádů a známých a také z novin nebo
televize (Výsledky, 2015).
Marketingový mix je kombinací kroků, které jako organizace musíme udělat, abychom vzbudili
poptávku po službě:


Produkt: zážitkové služby-prohlídka Prahy očima lidí bez domova, další zážitkové
aktivity (teambuilding, 24 hodin bezdomovcem) a edukativní programy; (hodnotová
nabídka: unikátní zážitek, přístup k neveřejným informacím, autenticita, možnost
pomáhat)



Cena: tržní cena (srovnání s konkurencí-prohlídky a volnočasové aktivity), příjem z
prodeje vytváří zisk, 250 Kč/osoba, 180 Kč student, slevy pro skupiny a znevýhodněné
skupiny



Propagace: Web, sociální sítě, spolupráce s cestovními agenturami, oslovování
základních, středních a vysokých škol, šeptanda/doporučení, články a reportáže v
médiích, placené mediální kampaně



Distribuce: Online objednávky přes web pragulic.cz, telefonicky a přes cestovní
kanceláře

6.2. Kapitola 2 – Reflexe vybraných témat
Formou autoetnografického psaní se v této kapitole budu snažit reflektovat témata, která
se jako stěžejní objevila v první části práce, a to formou vyprávění mé vlastní zkušenosti a
vyjádření mých postojů a názorů. V této kapitole využiji dvou konceptů, které rámují přístup

29

Údaj k 24. 6. 2015
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výzkumníka sama k sobě – „já jako představitel skupiny“ (jako člen komunity nebo skupiny) a
„já jako autonomní subjekt“ (sám objekt šetření, znázorňující svůj příběh) (Maréchal, 2010).

6.2.1.

Pojmy spojené s oblastí sociálního podnikání: Proč se Pragulic
vnímá jako sociální podnik?

V této kapitole se pokusím vysvětlit, jak vnímám sociální podnikání a tudíž také to, na
jakých principech je založen a funguje sociální podnik Pragulic a proč se bych ho neoznačila
jako sociální firma.
Nikdy jsem nepřemýšlela nad tím, že bych měla Pragulic označovat nějak jinak než
sociální podnik. Byla a jsem na to hrdá, že právě já mám možnost dělat takové věci a hlásám a
vysvětluji to všude, kudy chodím. I když ne všude se setkávám s pochopením. Až v polovině
této práce jsem trochu zaváhala. Není název „společensky prospěšný“ přece jen o trochu
výstižnější? Zatím si tím nejsem jistá, ale dál budu používat označení „sociální podnik“. Nechci
slovíčkařit. Mnohem důležitější je, proč jím jsme a proč nechceme být klasickou neziskovou
organizací nebo firmou, která zaměstnává znevýhodněné.
Sociální podnik je pro mě synonymem k hodnotám, které zastávám. Chci, aby se s lidmi
jednalo slušně, aby se neplýtvalo a používal zdravý rozum. Nechci trávit pracovní dobu tím, že
budu vyplňovat papíry a výkazy nebo shánět peníze. Nechci se spoléhat na to, že proto, že dělám
něco dobročinného, dostanu věci zadarmo a nechci, aby mi lidi s rozněžnělým výrazem a rukou
na srdci říkali: „Jéé, to je tak chvályhodné, co děláte.“, jen proto, že pomáhám bezdomovcům.
Přeji si, aby lidé pochopili komplexnost problému, kterému se věnujeme i našeho řešení. To, že
se snažíme změnit celý systém přístupu k bezdomovcům a náš přístup stavíme na komerční
aktivitě. A hlavně ukázat, že to takhle může dobře fungovat.
Nechci být svázána pravidly, chci dělat nové věci. Ty, o kterých ještě nedávno nikdo
netušil, že se dělat dají a chci v tom být nejlepší. Chci, aby mě to bavilo a aby to, co dělám,
dávalo smysl. Proto dělám sociální podnikání.
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My sice zaměstnáváme „znevýhodněné osoby“, v našem případě bychom takto mohli
označit bezdomovce a klidně bychom mohli používat označení integrační sociální podnik nebo
sociální firma. Pro nás ale nejsou naši zaměstnanci znevýhodnění, ale naopak mají obrovskou
výhodu vůči ostatním, znají ulice města lépe než kdokoli jiný a proto se stali našimi průvodci.
Našim primárním cílem nikdy nebylo zaměstnávat znevýhodněné, a proto tato označení
nepoužíváme.

6.2.2.

Definice: Jak chápat sociální podnikání? A jaké aspekty jsou
nejdůležitější?

Jak chápat sociální podnikání je věc velmi subjektivní, jak už je patrné z předchozí
kapitoly. Kdybych měla vymyslet vlastní definici tak řeknu něco jako: „ sociální podnikání
přispívá k řešení společenského problému za použití byznysových metod, inovativním a
udržitelným způsobem.“ Pro mě osobně je důležité, aby byl sociální podnik inovativní, přišel
s novým řešením a není to jen nový nápad-služba nebo produkt, ale i procesní inovace. Protože
mít skvělý nápad je sice super a chvilku z toho můžete těžit, ale přijít s efektivnějším řešením
distribuce, výroby nebo jakéhokoli jiného procesu z vás teprve udělá skutečně úspěšný podnik.
To znamená, že je důležité myslet byznysově, znát svého zákazníka, konkurenci i trh, umět
prodávat, propagovat a všechno si to spočítat. Pokud tohle ovládáte, nebudete mít problém a o
tom, jestli vás živí jen prodej nebo si tu a tam zajistíte nějaké finance z veřejných nebo
soukromých zdrojů, se vůbec nemusíme bavit. Každý podnik potřebuje něco jiného a je na
sociálním podnikateli, aby přišel s tím nejlepším řešením. Mít pozitivní společenský dopad, to
beru u sociálního podniku tak nějak automaticky. Ale ono to vůbec tak samozřejmé není. Mě
jednoduše baví dělat věci, které mají přidanou hodnotu, ale to nestačí. Sociální podnikatel si
musí být vědom rozsahu problému, který řeší a jeho řešení musí být efektivní. A jak poznáme,
že uspěl? Musí za ním být vidět výsledky.
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6.2.3. Právní forma: Jakou právní formu má Pragulic a jakou by mohl mít?
Pragulic jsme založili v roce 2012 jako občanské sdružení. Tuto právní formu jsme zvolili,
čistě z pragmatického důvodu, byla to nejjednodušší varianta.
Ze školy jsme nějaké základy o tom, jaké právní formy existují, kde je najdeme v zákoně,
jak se registrují, jakým podléhají pravidlům, měli. Bylo to ale jen znění zákon a praxe, jak jsem
brzo zjistila, byla jiná. Několik týdnů jsem zjišťovala, jak jednotlivé problémy řeší ostatní
organizace. Hlavně, aby bylo všechno legálně, o to šlo především. A pak se přidalo druhé
kritérium, hlavně ať už to je. Nabírali jsme průvodce a ti měli za chvíli začít provázet. Je jasné,
že kdybychom měli více času, založili bychom o.p.s., my jsme ho ale neměli a tak padla volba
na občanské sdružení, které splňovalo obě kritéria, bylo to legální a bylo to rychle. Začala jsem
googlovat, abych získala inspiraci pro naše stanovy, a opět jsem narazila na realitu. Ve
stanovách může být prakticky cokoli, protože zákon je jen minimálně upravuje a praktické
informace chybí. Všechno ale ve finále záleží jen na názoru úřednice na ministerstvu, která
stanovy schvaluje. A tak jsem napsala první verzi, dle mého názoru geniální a odnesla ji na
ministerstvo. Za pár dnů přišel dopis s tím, že by stanovy rádi prokonzultovali. Problém byl
v tom, že jsem uvedla pouze činnost hlavní. Dle výkladu zákona by tak Pragulic nemohl
podnikat. A tak se přepisovalo. Bylo potřeba oddělit hlavní a vedlejší činnost tak, aby stanovy
odpovídaly zákonu č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů30, který se nevztahuje na sdružování
občanů: k výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného výkonu určitých povolání. Je tedy nutné
uvést jakoukoli činnost, která generuje zisk (prodej reklamy, vstupenek, pronájem, poplatek za
služby atd.) jako činnost vedlejší. A tak jsem byla s paní úřednicí v každodenním telefonickém
hovoru a snažila se najít vhodnou formulaci pro naši činnost. V té době jsme už měli průvodce
vyškolené a připravené provázet, ale kvůli stanovám jsme plánovaný začátek museli o dva týdny
odložit. Co se dalo dělat, práce stejně bylo nad hlavu. Na výdělečnou vedlejší činnosti jsme si
založili živnost, abychom mohli legálně podnikat, dostali schválené stanovy a všechno s velkou
slávou spustili. Sdružení jako právní forma fungovala velmi dobře, první pochyby nastaly, když
začalo být jasnější, že skutečně dojde ke změně občanského zákoníku a změna se samozřejmě

30

Více informací na:
http://www.sagit.cz/pages/uztxt.asp?cd=5&typ=r&det=&levelid=96694&datumakt=1.1.2012&full=y
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bude týkat i neziskových organizací. Naskytla se možnost transformace na o.p.s., která by se
nám hodila. Pro jistotu jsme si ještě nechali vypracovat právní analýzu. Z té vyplynulo, že toho
moc o budoucí podobě zákona nevíme a že se vyplatí buďto nic nedělat a počkat nebo se
transformovat. Rozhodla jsem se pro transformaci, ale byla jsem ráda, že když se to nestihne,
máme v záloze jiné, bezpečné řešení. A ono se to nestihlo, a proto dnes nejsme o.p.s-kou ale
zapsaným spolkem. Teď uběhl rok a půl a dvouletá lhůta, do které musí organizace přizpůsobit
své stanovy novému občanskému zákoníku se blíží. A my zase povoláme právníky, aby nám
poradili.
Nezisková forma má pro nás v současné době několik benefitů. Slevu na dani (až 300 000
Kč), možnost přijetí daru a vystavení darovací smlouvy, na základě které si dárce dar může
odečíst z daní a jsme osvobozeni od daně darovací. Zároveň můžeme dostat jako neziskovka
některé služby a produkty (především software a online nástroje) se slevou nebo zdarma. Žádné
jiné výhody v rámci naší činnosti nečerpáme, stejně tak zatím nevyužíváme granty nebo dotace
ze státního rozpočtu, či Evropské unie. Je otázka, jestli se nám vyplatí být neziskovkou. A
musím říct, že zatím ano. Díky těmto výhodám ušetříme několik stovek tisíc ročně, které se nám
v našem rozpočtu hodí. Přesto bych se nebála jít do většího rizika a založit s.r.o. Otevřeli by se
nám tím úplně jiné možnosti. A do budoucna se tomu nejspíše ani nevyhneme. Mým snem je
založit obchodní společnost a ponechat si neziskovku. Aby obě fungovali společně, vedle sebe
ale každá dělala to, co umí nejlépe.

6.2.4. Financování: Na jakém byznys modelu funguje Pragulic a jaké
formy financování v minulosti využil?
Přimět studenty humanitních věd pracovat s čísly a přemýšlet byznysově nebylo
jednoduché. V týmu nám chyběl někdo z tohoto oboru. Ale člověk je schopný se toho hodně
naučit, i to, s čím od dětství bojoval-pracovat s čísly.
Všechno to začalo toho dne, kdy jsme se šli jen tak podívat do Hubu, dostali nápad,
rozhodli se ho realizovat a přihlásit se do soutěže Social Impact Award. Dlouhou dobu jsem si
myslela, že naše přihláška nebyla zas tak špatná. Teď jsem si ji pro jistotu otevřela a vyšla jsem
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z omylu, bylo to hodně na vodě. Člověk si pak uvědomí, jaký pokrok za tu dobu udělal. Když
jsme se hlásili do SIA, chodili jsme na workshopy, které se v rámci soutěže konaly v Impact
Hubu. Tam jsem poprvé slyšela o tom, že existuje byznys model canvas. A to jsem ještě netušila,
kolikrát ho od té doby budu ještě dělat a jak moc se mi tento nástroj pro plánování bude hodit.
Pamatuji si, když jsme jeli s Chatkou (kamarádka, se kterou jsme projekt zakládali) poprvé do
Vídně. Byli jsme jedni z pěti českých finalistů a ve Vídni nás čekalo vyhlášení a několikadenní
workshop. Jednu z cen jsme dostali, ale mít šanci účastnit se akce na místě měla mnohem větší
hodnotu. Naučili jsme se, že je dobré si klást kritické otázky, donutilo nás to přemýšlet nad
projektem trochu jinak a navázali jsme kontakty, které pro mě jsou velmi cenné jak v osobním,
tak pracovním životě. Podpora ze zahraničí byla obrovsky důležitá, dostala jsem se na akce,
které mě v tomhle směru posunuly o mílový krok dál a za mentory jsem měla lidi, kteří jsou mi
dodnes obrovskou inspirací. Musím přiznat, že úplně prvotní myšlenka financování a fungování
prohlídek vypadala asi takto – nevíme, jaké jsou naše náklady, ale jsme si jistí, že toho hodně
vybártrujeme, samozřejmě budeme pracovat zadarmo a zapojíme další dobrovolníky, takže naše
náklady budou minimální. Prohlídky nebudou stát moc, lidi na ně budou chodit, protože je to
sociální a taky netradiční zážitek a budou mít možnost darovat i něco navíc. Hlavně na prohlídky
budou chodit batůžkáři, studenti a střední školy. Z toho, co vybereme, si něco necháme mi a
něco zaplatíme průvodci. Aby to nebylo málo, tak průvodcům zajistíme ještě další servis
(pomoc), protože to je u těchto typů služeb důležité. – Ale i z tohoto přístupu lze přepnout na
podnikavé myšlení.
Prvotně Pragulic fungoval na jednoduchém systému 50%, půlka příjmů z prohlídek šla
průvodci, zbytek organizaci. Bylo to jednoduché, jasné a minimalizovali jsme tím jakékoli
riziko. Na testovací provoz výborné, ale na fungující organizaci to nestačilo. Už na podzim mi
začalo docházet, že pokud bychom takhle měli fungovat dál, potřebovali bychom dotace nebo
bychom museli pracovat jako dobrovolníci. Nic z toho jsem nechtěla a tak bylo jasné, že je
potřeba udělat restrukturalizaci. Okolnosti mi hrály do karet a v říjnu se nám ozvala filantropická
investorka z Rakouska. Po pár setkáních jsme zjistili, že věc vidíme stejně. Společným cílem
bylo vypracovat nový byznys plán - vymyslet nový byznys model a zprofesionalizovat
organizaci. Na tohle jsem sama nestačila, ale naštěstí nám situace hrála zase ve všech směrech
do karet. Objevila se možnost účastnit se programu, který připraví sociální podnik na investici
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(Investment Ready), ve Vídni. Tenkrát jsme dostali první menší investici na to, abych mohla
plán dokončit a účastnit se i nákladného programu. A ozval se nám také student VŠE s nabídkou
spolupráce. Konečně někdo s ekonomickým vzděláním. Spojili jsme naše síly, zatímco on
pracoval na své diplomce, my si odškrtávali jednotlivé body do byznys plánu a pracovali
v kolektivu, což bylo v té chvíli pro rozvoj podniku důležité. Nakonec jsme ho přijali do našeho
týmu a zatím co já mu dodávala fakta, on je zpracovával do tabulek a dal finální plán
dohromady. Byla to obrovská pomoc, sama bych takto obsáhlý dokument nikdy nedokázala
zpracovat. Na konci června jsme jej předložili investorům a na konci prázdnin uzavírali
kontrakt. Dostali jsme jen část z peněz, o které jsme žádali, ale zbytek jsme dorovnali penězi,
které jsme přes léto vyhráli v soutěžích. Dohromady jsme měli dost na to, rozjet projekt podle
plánu – implementovat byznys plán. Zavést nové služby, změnit odměňování průvodců, udělat
nový web a pár nových propagačních materiálů a začít progresivněji oslovovat potenciální
zákazníky-především agentury, školy a ubytovací kapacity. Vše jsme spustili v polovině října
na tiskové konferenci a za pár měsíců se ukázali první výsledky, začalo se nám dařit.
Pragulic v současné době funguje na jednoduchém byznys modelu. Prohlídky a další
poskytované služby jsou placené.31 Jako individuální zákazník si je můžete objednat přes
internet, na našich webových stránkách, ale také přes telefon nebo email. Z příjmů z prodeje
služeb vyplatíme průvodce, jejichž mzda je v současné době paušální - 353 Kč za prohlídku.
V případě spokojenosti zákazníků mohou dostat také spropitné, to může tvořit až trojnásobek
mzdy. Peněžní ohodnocení kombinujeme s nepeněžními benefity a našim průvodcům nabízíme
pomoc v jejich životní situaci. Snažíme se jim zajistit to, co je pro ně konkrétně důležité pro to,
aby se mohli posunout dále. Zbytek příjmů je určen k tomu, abychom mohli dále fungovat,
rozvíjet se a růst a efektivně bojovat s problematikou bezdomovectví. 32

31
32

Základní ceník prohlídek - dospělý 250 Kč, student 180 Kč (a skupinové slevy)
Slouží k pokrytí nákladů a jsou reinvestovány zpět do sociálního podniku.
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6.2.5. Společenský problém: Jaký problém se Pragulic snaží řešit?
Hlavním cílem každého sociálního podniku by mělo být řešení nějakého společenského
problému. Pragulic se zaměřuje na bezdomovectví. Nemáme ambice ho vyřešit, ale snažíme se
s touto problematikou kreativně pracovat. Protože hranice odvětví se překrývají, řešíme zároveň
problém v oblasti turismu, ale dá se říct, že i v oblasti veřejného prostoru nebo životního
prostředí. Jaký je tedy rozsah hlavních dvou problémů?

Bezdomovectví
V Praze, metropoli České republiky žije podle posledního sčítání zhruba 4000 lidí bez
domova, ale neoficiální čísla mohou dosahovat až k 15 000 (Byznys plán: 2013). 60%
bezdomovců pochází z jiných regionů České republiky a 10% ze zahraničí (především ze
Slovenska, Ukrajiny a Polska). V hlavním městě hledají lepší podmínky pro život a především
práci, ale ocitnou se v těžké situaci, kdy nemohou najít práci, nemají kde spát, nikoho neznají a
často mají zápis v rejstříku trestů a závislost na alkoholu, drogách nebo herních automatech.
Situaci jim stěžuje také špatný sociální systém a nedostatek pochopení ze strany veřejnosti.
Zhruba 1/3 bezdomovecké populace využívá pomoc azylových domů a dalších služeb a zhruba
2/3 z nich je téměř nemožné v ulicích rozeznat, protože v žádném případě neodpovídají
klasickému stereotypu bezdomovce. Konkrétní data týkající se bezdomovectví je proto velmi
těžké získat. Většina lidí se na ulici dostane z těchto důvodů: jsou propuštěni z vězení nebo
dětského domova, trpí závažným psychickým nebo zdravotním onemocněním. Mnoho z nich se
ocitne na ulici po rozvodu, kdy jsou vyhozeni z bytu a útěchu hledají v alkoholu. Sklouzávají
také ke hraní na automatech nebo užívání drog. Prohlubují se i jejich dluhy za jízdu na černo,
za zdravotní pojištění, za telefon. Čím déle jsou na ulici, tím se jejich šance na návrat rapidně
snižuje. Kolem 85% bezdomovců v Praze jsou muži. Ženy mnohem častěji zůstávají
v nevyhovujících partnerských vztazích nebo hledají pomoc u rodiny. 75% lidí bez domova není
schopno získat sociální dávky kvůli přílišné administrativě nebo absenci dokladů. Podle
Evropské federace národních organizací pracujících s bezdomovci (FEANTSA) jsou čtyři
stupně bezdomovectví, které mohou být značeny jako: bezpřístřeší, bezdomoví, pobývání
v nejistém ubytování, pobývání v nevhodném ubytování (Byznys plán: 2013). Obecně je znám
fakt, že prevence je levnější než reintegrace lidí, kteří už na ulici jsou. Navíc, čím déle je člověk
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na ulici, tím obtížnější pro něj je se z této situace dostat. Oficiální predikce říkají, že pokud
nikdo tento problém nezačne řešit, může se počet bezdomovců v hlavním městě zvýšit o 60%
v roce 2014 a dokonce o 300% v roce 2020 (Koncepce návrhu řešení problematiky
bezdomovectví v Praze 2013 – 2020: 2012).

Turismus
Praha nabízí mnoho možností v oblasti turismu. Každý rok přijíždí do jedné z
nejoblíbenějších světových destinací okolo 5 miliónu zahraničních turistů. Chybí zde ale
možnosti, jak prozkoumat město z perspektivy místních. Vidět místa, která běžný turista
nenavštíví. Prohlídky postavené na životním příběhu člověka bez domova na trhu úplně
chyběly.
6.2.6. Společenský dopad: Daří se Pragulicu řešit společenský problém a
má nějaký dopad na průvodce a společnost?
Primárním cílem Pragulicu je měnit pohled veřejnosti na lidi bez domova. Jako organizace
se snažíme pracovat především na dvou frontách - s průvodci/bezdomovci a veřejností. Našim
zaměstnancům nabízíme práci na pracovní smlouvu, pravidelný příjem a zaměstnanecké
benefity. Nabízíme podporu psychologa, asistenci s hledáním bydlení a pracovních příležitostí,
pomoc právníka, zajišťujeme vybavení bytu, oblečení a mobilní telefony, dále pak školení,
kulturní akce nebo bezúročné půjčky a snažíme se zlepšit jejich životní situaci. Kromě toho má
ale tato práce ještě jeden efekt, navrací jim sebevědomí a posiluje jejich postavení ve
společnosti. My věříme, že po absolvování naší prohlídky se už nikdy nebudete dívat na
bezdomovce stejnýma očima. Při tomto osobním zážitku se snažíme bourat zažité stereotypy a
měnit pohled veřejnosti na bezdomovce, snažíme se rozpoutat debatu ve společnosti a začít
komplexně řešit tento problém.
Dopad, který máme na společnost, se dá měřit několika způsoby. Například pomocí těchto
indikátorů, které v současné době jsme schopni sledovat a kvantifikovat33:
a) Počet zákazníků - cca 9000 za celou dobu fungování podniku (tj. 34 měsíců)

33

Údaje k 20.6.2015
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b) Počet průvodců – v současné době 8
c) Počet dobrovolníků - cca 60 (především překlad prohlídek co cizích jazyků)
d) Počet účastníků akcí (přednášky, výstavy, setkání, charitativní akce)-není vyčísleno
e) Mediální výstupy - Anopress34 [1.5. 2014 - 9.4.2015, klíčové slovo: Pragulic]: 112
výstupů
Výstupy v zahraničních médiích např.: The Huffington Post, The Guardian, New York
Times, Reuters, Le Monde, Der Standard
f) Ocenění- 8 mezinárodních i národních ocenění
g) Změna postoje veřejnosti - 65% našich zákazníků uvedlo, že prohlídka změnila jejich
pohled na bezdomovectví: „Nekoukám na ně už tak z patra.“, „Začal jsem mít více
otevřené oči.“, „Mám vůči nim větší respekt“, „Člověk si uvědomí, jak snadno se jim to
může stát.“, „Ano určitě, mezi bezdomovci se najdou i slušní lidé, kteří tak jako náš
průvodce mají silnou vůli a při podání pomocné ruky se mohou znovu začlenit a začít
tak novou, lepší kapitolu svého života.“ To jsou nejčastější typy komentářů.
V případech, kdy prohlídka jejich postoj nezměnila, je to většinou z důvodu, že byli
tématu otevřeni už předtím a byli s touto problematikou obeznámeni: „Utvrdila jsem se
v tom, že jsou to lidé, jako my.“, „Můj osobní postoj nebyl už předtím nijak
nepřátelský.“, „Díky svému otci, který několik let s bezdomovci pracoval, jsem už dříve
měla možnost setkat se s těmito lidmi osobně. Vždy to ale bylo v roli "poskytovatele"
služby. Tentokrát to bylo naopak - a bylo to moc fajn.“
Objevují se také neutrální komentáře: „Utvrdilo mě to v mém dřívějším přesvědčení.“
nebo „Neovlivnilo.“ „Spíše ne, jelikož mne jen utvrdilo v tom, že dávat jim peníze není
řešení a že často pomoc ani nechtějí.“ nebo „Ne, ale myslím, že víc rozumím jejich
životu.“ Negativně zabarvené komentáře se objevují jen zřídka: „Jen mě to utvrdilo, že
naprostá většina lidí z ulice nechce. Nechtějí jídlo, ale peníze na chlast, nechtějí
akceptovat pravidla ubytoven pro bezdomovce…“ (Výsledky, 2015)
Konkrétní dopad, který má pak služba na jednotlivé aktéry:
a) Průvodce

34

Monitoring českých médií
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- přínos: pracovní smlouva, mzda, podpora v dalším zlepšování životní situace (přístup
k psychologovi, pracovním nabídkám, ubytování atd.), zlepšování kompetencí
(prezentační dovednosti, finanční gramotnost, zodpovědnost), budování sebevědomí,
rozšíření sociální sítě
- příjem: 353 Kč/prohlídka + motivační benefity (0 až 1000 Kč)
b) Zákazník
- přínos: zážitkovou formou získání informací o bezdomovectví->vzdělávání, získání
povědomí o tématu
c) Bezdomovecká populace
- změna postoje veřejnosti -> snaha začít řešit problém bezdomovectví a začít o něm
mluvit (což by v dlouhodobém horizontu mělo za následek snížení počtu nových
bezdomovců a redukci stávajících).
Abych zjistila, jak se situace našich průvodců změnila po tom, co nastoupili do Pragulicu,
provedla jsem se třemi z nich rozhovor. Události budu rekonstruovat ze subjektivní pozice a
budu při tom používat styl osobního vyprávění, který se blíží formě etnografického výzkumné
zprávy.

Rozhovor s Honzou B.
Vytáčím Honzovo telefonní číslo a mám na něho jasnou prosbu, setkat se a udělat
rozhovor. Honza je rád, že mě slyší a hned začne vyprávět o své poslední prohlídce, která se mu
nepovedla. Je vidět, že má trochu strach, jestli nevolám kvůli tomu. Uklidním ho a vysvětlím, o
co jde. O pár hodin později se setkáme na našem obvyklém místě, před kostelem na Jiřího
z Poděbrad, kde mu za hodinku začne dnešní prohlídka. Venku je docela hezky a tak si sedneme
na lavičku. Honza se jde napít do nedalekého pítka a hned mi začne vysvětlovat, jak to má s tím
alkoholem. Je vidět, že ho to trápí. Je jasné, že dokud neprobereme tohle, nikam se nepohneme.
První půlhodinu strávíme nad tím, že alkohol se nedá ospravedlňovat ani omlouvat a jeho pití
má určité hranice a také pravidla, pokud u nás chce pracovat. Pak už konečně zapínám diktafon.
Ptám se ho na jeho minulosti. Hlavně na to, co bylo, než jsme se potkali. První věc, co
spustí, jsou jeho děti. Je jasné, že ty pro něj byly a jsou to nejdůležitější. Vzpomíná na to, jak se
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s nimi potkával v divadle (bezdomovecké divadlo). A pak přepne do smutného tónu. „Jsem
z toho trochu roztrpčený“ říká. A jmenuje konkrétní lidi a situaci, která v divadle vládla. Já ho
přerušuji a ptám se, jestli za to můžeme my, že jsme přišli a dali spoustě lidí z divadla možnost
pracovat u nás. Honza říká, že ne, že nic nefungovalo už dlouho předtím. A vzpomíná, jak to
tenkrát na začátku ještě bylo fajn. „Děti za mnou chodily na zkoušky…hlavně v zimně, vždyť
já jsem je neměl kam jinam pozvat, jinak by se mnou musely chodit po hospodách.“ To už to
bylo dobrý. „Předtím jsem měl strach o náš vztah, jestli to už není mrtvý, bylo to už nějakou
dobu po rozvodu a přece jenom jsem se s nimi čtyři roky neviděl.“ Pak se zas rozzáří a spustí o
Pragulicu a jak to dalo jeho vztahu s dětmi zase úplně novou dynamiku.“ Vyrost jsem v jejich
očích“, říká.
Honza se v té době, někdy kolem roku 2006 naučil „cirkulovat“ po domácnostech (několik
domácností, kde pravidelně přespává, a které střídá). „ Je to příjemný mít se jít kam vyspat,
vykoupat, najest, někde maj i pračku ze sušičkou, někde maj třeba milý děti.“ Předtím využíval
noclárny, azyly, ale říká, že: „ z toho byl nešťastný“. „Vlastně jsem taky strávil přes dvě léta ve
Skuhři (vesnice za Prahou). Tam nocoval v zahradním domku, který patřil jeho příbuzné.
Ve vězení se vyučil natěračem a lakýrníkem, a když ho pustili, dělal brigádně díky svým
známým tuhle práci. Prý poctivě, ale moc mu to nešlo. Taky si udělal rekvalifikační kurz Lektora
volnočasových aktivit dětí a mládeže, ale „dobře rozjetý cikánský kroužek“, který vedl, mu
přerušil nástup do vězení. „ A tam se ukázalo, že prostě fatální je zápis v rejstříku trestů“, a když
se z vězení vrátil, téhle práci se už věnovat nemohl. Ptám se ho, jestli se mu v té době podařilo
mít nějakou práci na smlouvu. A on se zase rozpovídá o zápisu v rejstříku a o tom, že už to pak
nebylo lehké. Pak se zarazí a povídá, „vlastně ano, na Kampě jsem zvedal závoru…To byl
takový pokus o zaměstnání.“ „A pak někdo mi odkázal nějaký knihy z knihovny po babičce a
já jsem to jako úspěšně v antikvariátu prodal.“ Tak nějak se Honza dostal až k jeho současné
vášni a práci, zachraňování knih z kontejnerů a jejich následné prodávání do antikvariátů.
„Dobře bylo, že jsem si dal do pořádku svý účty ze státem.“ Ujali se ho mladí právníci,
kteří mu pomohli od dluhů na výživném. „Oni mi vlastně pomohli snížit to výživné ze
závratných 8500 na 1000 měsíčně.“ „Ještě než se objevil Pragulic, tak se mi některé věci
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podařily…některé se mi nedařily.“ A zmiňuje to, co mě předtím nenapadlo, „on ten start byl
dobrý díky tomu divadlu (bezdomovecké divadlo), tam jsem prostě začal přiznávat věci, které
jsem předtím skrýval.“ Pochopila jsem, že právě díky divadlu byl schopný začít některé věci
řešit a posunout se dál.
Ptám se ho, jak to měl s chlastem a jestli takhle pil vždycky. A on začne, „že jo, že spíš to
má klesající tendenci.“ Začne popisovat, jak měl v práci (ještě když pracoval před rokem 2002
jako kreativní ředitel) v lednici láhev Tulamorky pro reprezentační účely a jak se každý den těšil
do práce jen na tu chuť whisky s kolou. Kreativní lidi prý pít musí, třeba takový přední redaktoři
bez flašky nenapíší ani článek. Musím souhlasit, ale raději se tvářím neutrálně. Po propuštění
z vězení prý asi půl roku nepil, protože ve vězení pít nemohl a pak to ještě chvíli držel. Jenže
pak „bylo hrozné horko…“ a znovu začal. Honza má evidentně alkohol spojený s hydratací
organizmu a často to zmiňuje.
Vždycky, když s Honzou někam jdeme, nedojdeme ani za roh ulice, abychom nepotkali
nějakého jeho známého. A nejsou to bezdomovci, jak by člověk mohl hádat, ale většinou
režiséři, umělci, podnikatelé, prostě jedno známé jméno za druhým. A tak se na to ptám Honzy.
„ To je tím, že já jsem prošel třema gymnáziema, jak mě pořád vyhazovali, takže já mám trojitou
porci spolužáků. A pak jako jakousi proslulost mě získalo působení v 70 a 80. letech v Divadle
na okraji (divadelní soubor, působící v letech 1972-1987 v Praze na Malé Straně v podzemních
prostorách klubu Rubín).“ Říká, že se vždycky snažil k lidem chovat slušně a že umí i
naslouchat, takže mu přátelství vydrží. Ale hodně přátel mu prý už umřelo.
Probrali jsme ty nejdůležitější body z jeho minulosti a já se ho ptám, jestli to může
porovnat, jestli je teď něco jinak. On mě ani nenechá doříct otázku a už kýve hlavou, „jojo,
přemýšlím konstruktivněji a cejtím prostě dostatek energie, erudice na to, abych rozjel takový
projekty“ (projekt sociálního bydlení). Ptám se ho, jestli se cítí být expertem, na to mi
neodpověděl. Honza zahlédl před kostelem asi dvacetičlennou skupinku Němců, rozzářili se mu
oči a řekl, že jdeme. Mezitím, co se fotili, Honza vypráví dál o onom projektu a já se ho ptám,
jestli by takový projekt byl schopný rozjet i předtím. „Jako snil jsem o blbostech, ale neměl jsem
energii, dneska cejtím, že mě berou jako erudovaného a jako člověka, se kterým se vyplatí
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spolupracovat.“ Divadlo mu předtím pomohlo, přiznat si věci, které skrýval. Skupinka před
kostelem se zformuje v hlouček, Honza nastoupí před ně, začne a pak už je ve svém živlu. Znovu
se s Honzou potkáváme ve čtvrtek ráno na schůzce k onomu projektu, na kterém teď pracuje.
Podaří se mu dát dohromady několik lidí a zařídit úspěšnou audienci u Dominika Duky. To
považuji za slušnou energii a jsem na něj pyšná. Po schůzce si jdeme sednout do kavárny,
abychom rozhovor dokončili. A já se ptám na jeho vztah s dětmi. Ten se prý pořád zlepšuje a
může za to divadlo a Pragulic. S bydlením to má pořád stejně, cirkuluje po domácnostech. “Mě
to začlo bavit, já se bojím se k něčemu upnout…ja jsem si tomu už navyk.“ Přece jen je na ulici
už třináct let a po takové době je těžké, myslet na normální bydlení. Hlavně ho prý „živí knížky“
(prodává zachráněné knihy do antikvariátů), hodně jich dostane díky prohlídkám a taky
pokaždé, když se objeví v nějaké reportáži v televizi. A pak má něco taky za provázení. „Po
mnoha letech jsem dostal pracovní smlouvu. Vždycky jsem byl klient a teď jsem pracovník a
klienti jsou ti, které provádím….ono se to obrátilo“, směje se. A hned dodává, „prostě se i změnil
postoj úřadů vůči mě. A já se doptávám, čím to je. Protože prý ho berou vážně, když teď pracuje
v Pragulicu. „Objevila se spousta pomocných rukou“ , když teď vidí tu vůli, že se sebou chce
něco dělat. S alkoholem na tom je prý stejně, možná i líp. V tom se ale od vedlejšího stolu ozve
jeho kamarádka a nadává, „Bylo to strašný, co kecáš.“ A říká, že teď bylo období, kdy to bylo
výrazně horší. Snaží se z něho páčit důvod, ale Honza neví a vyhýbá se odpovědi.
Moje poslední otázku směřuje na jeho budoucnost. A Honza okamžitě ví, je vidět, že o
tom už přemýšlel a říká: „Mám několik konceptů“ a popisuje svůj první plán, na který má i
rekvalifikaci, „chtěl bych dělal asistenta cigánskejm dětem do bílejch škol.“ Taky by chtěl
„editovat svou literární pozůstalost“ v Pracovně (coworkingový prostor na Žižkově) a moc rád
by sepsal zážitky z prohlídek. Já se ptám, jestli mi už řekl, všechno, co považuje za důležité a
on rychle dodá: „Taky bych rád prospěl Pragulicu…třeba že bych se moh podílet na náboru
nějakých nových pracovníků.“ To mě potěšilo a taky jsem ráda, že za dva roky nechce zůstat u
práce průvodce, ale má spoustu jiných plánů.
Častokrát jsem se setkala s tím, že lidi na ulici si konstruují novou identitu, vymýšlí historky,
přibarvují, ale jakkoli se může zdát Honzův příběh neskutečný a bláznivý, ona je to pravda. Je
jasné, že vždycky vidíme věci subjektivně, interpretujeme si je jinak, než by to třeba udělal
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někdo jiný, ale to je normální. Stejně tak jako to, že člověku, kterému táhne na šedesát občas
něco vypadne. Honza je výjmečný člověk, který má neuvěřitelný životní příběh, který by stálo
za to pořádně zdokumentovat. A přesto žije na ulici, sbírá „vajgly“, pije „čůčo“ a tahá věci
z kontejnerů. A já bohužel pochybuju o tom, že mu já nebo někdo jiný můžeme nějak výrazně
v této situaci pomoct.

Rozhovor s Honzou H.
Je úterý odpoledne a já mám domluvenou schůzku s Honzou H.. Je zrovna na zkoušce
divadla. Sedneme si ke stolu na jedné z lodí na pražské náplavce, kde se dneska bude hrát,
objednáme pivo a já spouštím diktafon. Mám trochu obavy z toho, jak bude náš rozhovor
vypadat. Vím, že Honza umí být za všechno vděčný, ale kritiku si nikdy neodpustí a zkouší ji i
tam, kde není na místě. Moje obavy se potvrdily, hned mi vyčítá, že se mu neozývám a tuším,
že tohle nebude poslední výtka nebo nepříjemnost, které mě dnes vystaví.
Honza si moc dobře pamatuje, jak jsme se potkali a jak mu doslova Pragulic vstoupil do
života. Bylo to na zkoušce divadla. Co se týče bydlení, byl na tom dobře, bydlel s partnerkou
v bytě, jezdil pracovat na stavby, vydělal si dost peněz, aby se uživil. To už bylo po tom, co
přestal hrát automaty a uplatnění našel v bezdomoveckém divadle. Do Prahy přišel kvůli práci,
tak jako mnoha jiných, měl nasmlouvanou práci ve skladu, kam ho poslali z Moravy. Jednou
práce byla, jednou ne a tak začal zedničinu a dělal na stavbách. Peníze dostal každý den večer
na ruku. Dluhy se s ním táhly od té doby co hrál automaty a ty taky nějak je neřešit nemusel.
Exekutoři nevěděli, kde ho najít a tak hledali u jeho rodiny na Moravě. Je vidět, že Honza se
teď o tom bavit nechce. Ví, že jim tím způsobil hodně komplikací. „Byl jsem hazardním
hráčem…určitě v nějakém spise zdravotním to je napsané, byl jsem patologický hráč, od
listopadu 2010 nehraju“ a dodává, že byl uzdraven díky Bohu. A ptám se, co jiné závislosti,
třeba alkohol. „Dřív to bylo na hraně, hlavně ve spojitosti s hazardem, to prostě musíš tlumit.
To byly takové extrémy, kdy člověk, to už mu šlo o život…Všechno tajíš, lžeš, i sobě…. Je to
spojitost, třeba kouřím….. Jde to všechno ruku v ruce-kouření, hrání, alkohol, nervozita.“ Hraní
komplikovalo i jeho vztahy, když si od kamarádu půjčil, už jim peníze nevrátil. Přesto říká, že
kamarádu měl hodně, byli to spíš známí, ale nějak si nedokázal spojit odkud je zná nebo jak se
jmenují. Těch dobrých kamarádů by prý napočítal na prstech jedné ruky. Ale rodina je pro něj
nejdůležitější, jejich vztah nebyl vždycky jednoduchý. „Oni se mi snažili pomoct“, říká. Lidi na
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něm prý dlouho nic nepoznali, „to byly roky, co jsem předstíral, že jsem v pohodě…. ale ono se
to pak všechno projeví.“ Někteří mu to pak dali sežrat, ale obecně ho vždycky rádi přivítali.
Ptám se, jestli se od té doby něco změnilo, jestli ty období dokáže porovnat. A on hned
spustí. „Jiná je v tom, že po 7 letech mám trvalý pracovní poměr, to znamená, že mám exekuci
na plat a …tak dalších pět let budu pobírat životní minimum.“ Jeho odpověď mě trochu zarazila
a jak se ptám, jak to vlastně hodnotí, jestli je to pozitivní nebo negativní změna. Začneme mi to
znovu vysvětlovat, ale já pořád nechápavě kroutím hlavou. A pak řekne, že jasně že dobrý a
začne vysvětlovat, „ já jsem se nikdy nevyhýbal ničemu…je to taková výzva.“ Konečně teď se
rozpovídá o tom, jak do práce chodil z ulice, protože nezaplatil nájem, spal všude, kde nepršelo.
A hodnotí svou situaci: „jsem spokojenej, mám stabilní práci, bydlím, jsem schopen se bavit s
lidma, nějakým způsobem funguju v divadle (divadelní soubor Rozkoše bez rizika).“ Teď z něj
vypadne, že je to ve všech směrech nejlepší bydlení, jaké kdy měl. Zase se bavíme o dluzích a
Honza si stěžuje, kolik peněz už věřitelům zaplatil a konstatuje, že kdyby dostával peníze na
ruku a pracoval neoficiálně, tak by měl víc. To prý ale už pro něj není a chce urovnat své dluhy.
S rodinou má prý teď ty nejlepší vztahy. A když se ptám na kamarády a lidi, které potkal přes
Pragulic, začne vyprávět o právnické firmě, kterou jsme mu zajistili, a která pracuje na jeho
insolvenci. „To jsou takové věci, které nejsou vidět…už jenom takhle, že někdo přijde na
prohlídku…nebo mě doporučí. To je vítězství.“
Na závěr mě zajímá, jestli má Honza nějaké plány do budoucna. Říká, že neví, že je jedno,
co bude dělat. „Chci dělat dobro, chci to zvládat, být šťastný… chci dělat to, co teď, chci bydlet,
mít partnerku, setkávat se s rodinou, možná založit vlastní. Nechci už sklouzávat ke dnu a chci
pomáhat lidem.“ Tímhle jsme skončili, Honzu už volají na zkoušku a já musím běžet.
Tenhle rozhovor byl pro mě náročný. Honza ho protkával výtkami, které směřují na mou
hlavu, ale taky na každého, kdo se v rozhovoru objeví. Mám z toho pocit, že se ve mně snaží
vzbudit vinu. Pak se zase omlouvá, opakuje, že mě má rád a ujišťuje se, že jsem se nenaštvala
ani neurazila. Nereaguji a pokračuji v rozhovoru. Jak ale řešit tyhle věci do budoucna, nevím.
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Rozhovor s Karimem
Směřuji své kroky na Hlavní nádraží. To je hlavním místem pro Karima, našeho
nejvytíženějšího průvodce. Od tramvaje procházím alejí „Sherwoodu“, kterou lemují z obou
stran na lavičkách sedící a spící bezdomovci. Potkám naši průvodkyni Zuzku i s ostatními z Jako
doma (organizace, která pracuje s ženami bez domova), jak rozdávají v parku letáky. Koná se
tu totiž akce, na podporu lidí bez domova. Karim na mě už taky čeká, jako obvykle o třičtvrtě
hodiny dříve než jsme se domluvili. Když s ostatními všechno probereme, vyrazíme si
s Karimem sednout na jednu z laviček. Sedíme úplně uprostřed, naproti vchodu do nádraží a po
obou stranách nás obklopují bezdomovci, na některých bych to ani já nepoznala, ale Karim je
už s přehledem zdraví. Seznamuju Karima s tím, na co se ho budu ptát a zapínám diktafon.
Vzbuzujeme zájem kolemjdoucích, ale i okolních bezdomovců, kteří mě a Karima upřeně
pozorují.
Karim začne povídat, nejprve o tom, jak bydlel. Když jsme se potkali, tak to byl Dům
světla (azylový dům pro HIV pozitivní), předtím přespával nejčastěji na lodi (noclehárna loď
Hermes) a na charitách, hlavně na Armádě spásy, v Pernerce (Azylový dům sv. Terezie), někdy
i venku. Hrál v divadlu (bezdomovecké divadlo), kde chtěl hlavně zahnat nudu. Snažil se najít
si nějaké aktivity a chtěl ze sebou něco dělat. Karim bere život, který žil, jako školu. Je rád za
to, co zažil, ničeho nelituje.“ Bylo nutný si tím projít, protože jsem si na tom uvědomil spoustu
věcí.“ Ten život se mu snad i líbil. Zhruba v půlce rozhovoru si vedle přisedne bezdomovec,
který nás už nějakou dobu pozoroval, otočí se směrem k nám a dokud neskončíme, nespustí
z nás oči a bedlivě poslouchá. Je těžké z Karima dostat víc informací o jeho minulosti, neustále
mluví o současnosti a vše spojuje s Pragulicem a prohlídkami. Podaří se mi otočit rozhovor
znovu tam, kam chci já a ptám se ho na práci. Karim vypráví o tom, jak dělával v prádelně
v Motole a doplňoval zboží. Předtím se živil i krádežemi a šlapal. V médiích se objevoval už
před tím a má jim za zlé, že po tom, co zveřejnili jeho pozitivitu, se k němu spoustu lidí otočilo
zády. Takže ho těžko někde zaměstnali, i když prý přišel nenalíčený, měl problém. Někdy žil
s financemi ze dne na den, jindy měl zas dost. Ale dluhy měl stejně, prý se je snažil řešit
s kurátory nebo sociálními pracovníky. Tyhle věci se snaží mít v pořádku. Když šlapal, bral
drogy, to trvalo 7 let a pak s nimi skončil. „Když máš odhodlání, tak to jde,“ říká.
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Poprosím Karima, aby udělal srovnání a řekl mi, co se u něj změnilo. Teď se opravdu
zamyslí. Říká, že konečně dospěl. „Teď mě baví v uvozovkách ten druhý život, tehdy mě bavila
ulice, že jsem na ni strávil x let.“ Bydlení má teď dobré, ale musí přemýšlet, kam zase za půl
roku půjde. „Pořád o tom přemýšlím, co bude, jak bude…s přibývajícíma rokama, co nemám
dořešenýho.“ Ptám se ho, jak se teď vnímá, jestli teď je pořád na ulici. „Ne, teď jsem takový
nepouliční bezdomovec.“, protože pořád bydlí na ubytovně a občas se s bezdomovci stýká. Ti
na něho koukají různě. S některými se zná už léta a vychází spolu a pak jsou tu ti, „kteří mě
nemůžou ani vystát, ale ne proto co dělám, ale protože jsem se trhnul.“
Práce ho teď evidentně baví. Být průvodcem je pro něj práce na plný úvazek. „a jak vy
jednáte s průvodcema, organizace, lidma, kteří příjdou… Ale peníze ho prý nezajímají „Já ty
peníze neřeším, já je beru jako součást…spíš mě motivuje to, že jsem v kontaktu s lidma a
předávám jim ty informace a otvírám voči.“ Tahle pracovní nabídka pro něj prý byla „posledním
kouskem do skládačky“, aby se dostal z ulice. Ptám se ho, jestli ho už předtím nastartovalo
působení v divadle (bezdomovecké divadlo). „Jasně, taky, ale to jsem spíš bral, že když už mám
ty herecký geny, tak je musím někde zúročit.“ Ale tohle je pro něj ta zásadní věc, která má
smysl. „Je vidět, že lidi o to mají zájem a jsou to lidi, kteří by tohleto (bezdomovce) normálně
obešli na kilometr.“ Potkává zajímavé lidi, seberealizuje se, zdokonaluje se, nutí ho to na sobě
pracovat a cítí, že má co nabídnout.
A co plánuje do budoucna? Najít si bydlení, „přece jenom taky mám nějaký svůj věk.“ „A
Pragulicu budu sloužit do roztrhání těla.“ Pak má ještě jeden projekt „Živé knihy“ 35, ve kterém
by chtěl pokračovat. Zase se rozpovídá o prohlídkách, o tom, jak si je užívá a jak do nich chce
dávat maximum. To ho už musím přerušit, protože za 5 minut mu začíná prohlídka a skupinky
lidí už netrpělivě postávají u sloupu před hlavním nádražím. Karim vyrazí jak střela, že si i
zapomene na lavičce tašku a zas je ve svém živlu, na prohlídce, kde lidé hltají jeho vyprávění a
on si to užívá. Uvědomuji si, že Karim je naše chodící reklama, nejen pro to, jak vypadá a jak
se prezentuje, ale i proto, že pro tuhle práci žije.

35

Projekt, který bourá předsudky a stereotypy vůči menšinám pomocí knih-lidí, jejichž příběh si můžete

„přečíst“.
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Diskuse a interpretace rozhovorů
Ačkoli jsem plánovala zmapovat pomocí rozhovorů dopady činnosti organizace Pragulic
na vybrané průvodce, zjistila jsem, že mnou zvolená forma rozhovorů a scénář nejsou pro toto
vhodné. Podařilo se mi spíše zmapovat, jak se za poslední tři roky proměnila jejich situace. Ne
to, jakou roli hrál Pragulic při změně jejich situace. Ačkoli jsem byla schopna identifikovat
několik faktorů, které oni sami vnímají a považují za důležité. Rozhovory jen potvrdily mou
předchozí domněnku, a to, že průvodci nereflektují konkrétní pomoc, kterou jim poskytujeme.
Pokud tedy budu chtít zmapovat dopad na průvodce, budu muset připravit další šetření a
kombinovat různé techniky výzkumu.
Během rozhovorů se objevili tato společná témata:
1)

Divadlo - všichni z průvodců, se kterými jsem dělala rozhovor, působili

v bezdomoveckém divadle. Tam jsme s nimi také navázali spolupráci. Dnes už tam nikdo
z nich (ani ostatní z průvodců, se kterými jsem rozhovor nedělala) nepůsobí, z divadla
odešli kvůli špatným poměrům, které tam panovaly, a divadlo dnes už prakticky
nefunguje. Dnes všichni, krom Honzy B. působí v jiných divadlech, založili si buďto své
soubory nebo hrají s organizací Rozkoš bez rizika. Co bylo ale z rozhovoru zřejmé je, že
divadlo ve svých počátcích fungovalo velmi dobře, mělo podobnou funkci a efekt jako
provázení v Pragulicu. Mělo na průvodce terapeutický efekt a díky podpoře, které se jim
tam dostávalo, byli schopni se odrazit ode dna. Zasíťování v organizacích je proto velmi
důležité a výzkumy ukazují, že lidé bez domova, kteří jsou nějakým způsobem aktivní
v organizacích mají větší možnosti a šanci na zlepšení své životní situace.

2)

Minulost nebyla zas tak špatná – z rozhovoru se všemi třemi průvodci vyplynulo,

že toho, co zažili, nelitují a na minulost vzpomínají vesměs pozitivně. To může souviset
s přístupem, který Pragulic ve své práci se zaměstnanci zastává. Většina klasických
sociálních služeb totiž uplatňuje medicínsko-terapeutickou perspektivu. Ta je založen na
principu, kdy klient musí přijmout svou vinu, aby se mohl posunout. (Vašát, 2013: 122)
My, jako organizace je nenutíme k tomuto uvědomění. Ale používáme jiné metody, které
se v sociální práci využívají a to jsou individuální přístup a aktivita ze strany „klienta“ a
72

ty kombinujeme s tržním přístupem. Z toho důvodu nemusí nutně vnímat svou minulost
negativně. Tuto skutečnost nemůžu hodnotit ani pozitivně, ani negativně, označila bych
to spíše jako specifický přístup.

3)

Práce průvodce pro ně není zdrojem příjmů – Všichni shodně říkají, že tuto práci

dělají proto, že je baví a přijde jim smysluplná. Nevnímají ji jako zdroj příjmů. Naopak
tvrdí, že jinými činnostmi si vydělají více. Z našich statistik ale víme, že tomu tak docela
není. Průvodce je schopen si u nás vydělat až 17 000 měsíčně (v závislosti na sezóně a
dle míry zapojení a spokojenosti zákazníků, v průměru to jsou 2000-4000 Kč).
S hodinovou mzdou 177 Kč daleko převyšují průměrnou mzdu v České republice36.
Z jakého důvodu tedy bezdomovci nad naší výplatou doslova ohrnují nos zatím, co
většina mých kamarádů se mě po vyslovení těchto čísel v žertu zeptá, jestli by u nás mohli
průvodcovat taky? Může to souviset s pojmem pracující chudoba (working poor). Lidé,
kteří se ocitají v těžké životní situaci mají zkreslené vnímání času a také jiný koloběh
financí. Je pro ně obtížnější vidět věci v širší perspektivě a plánovat. Také si kvůli
přivýdělku, kde jsou placeni po menších částkách na ruku nejsou vědomi, s kolika penězi
celkově hospodaří a rychleji je vydají za okamžité výdaje a na splácení dluhů. Druhou
možností, jak si vysvětlit toto „odmítání příjmů“ může být i to, že sami sebe vnímají jako
ty, jejichž posláním je předávat informace o bezdomovectví veřejnosti. Z toho důvodu
odmítají, že by peníze byly jejich motivací nebo je v nějak významné míře za tuto
osvětovou činnost přijímali. Tato práce je pro ně především zdroj sebeúcty a pozitivní
identity, ne zdrojem finančních příjmů.

4)

V budoucnu chtějí být prospěšní druhým – Tento bod se částečně váže na ten

předchozí. Jelikož průvodci vidí v práci především smysl, a proto se ji věnují, vykonávají
prospěšnou činnost vlastně už nyní a na tomto faktu jim záleží. Z rozhovoru ale
vyplynulo, že by v tom rádi pokračovali i do budoucna a zapojili se do jiných projektů
nebo si našli práci v neziskovém sektoru.

Ta je za první čtvrtletí 2015 cca 113 Kč. Více informací na: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumernemzdy-1-ctvrtleti-2015
36
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6.2.7. Inovace: V čem je Pragulic inovativní?
Pragulic je inovativní hned v několika oblastech, které jsou popsány níže:
Nová služba
Podobná služba na českém trhu zatím neexistuje. Služba kombinuje několik specifik, má
sociální rozměr, jedná se o jedinečný a osobní zážitek a nabízí netradiční poznání města (lokalit,
místních specifik, historie i lidských osudů).
Nový přístup k bezdomovectví
Pragulic staví na unikátních znalostech a kompetencích lidí bez domova-znají ulice města
lépe než kdokoli jiný, na tom je také založena naše průvodcovská služba. Nejsme sociální
službou, která by nabízela uspokojení základních potřeb lidí bez domova a pomáhala jim s
každodenním přežíváním v jejich situaci (charity, azylové domy atd.). Motivovaným jedincům
nabízíme možnost získat zajímavou průvodcovskou práci a přístup k dalším benefitům
(zprostředkování práce a přivýdělku, ubytování, právní pomoc a asistence atd.). Nabízíme
pomocnou ruku při přechodu z ulice do stabilní životní situace.
Věříme, že silným zážitkem během prohlídky (nebo během prezentace) vzděláme zájemce
v oblasti bezdomovectví zajímavým a efektivním způsobem a jsme tak schopni ovlivnit jejich
smýšlení o bezdomovectví, inspirovat je k vlastní akci a pozitivně ovlivnit vývoj v oblasti
bezdomovectví do budoucna. Stejně tak působí i celá medializace projektu, kdy je na
konkrétních případech přibližováno téma bezdomovectví široké veřejnosti a otvírá se tak prostor
pro diskuzi.

Nový přístup k řízení organizace, která má sociální misi
Byznys model a provoz flexibilně reaguje na situaci na trhu. Na základě testování jsme
byli schopni změnit byznys model a docílit finanční udržitelnosti. Cílová skupina není
považována za klienty (příjemce služby), ale za zaměstnance.
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7. Závěr
Cílem této diplomové práce bylo popsat fungování sociálního podniku Pragulic zejména
z ekonomické a sociopolitické perspektivy a zodpovědět tři výzkumné otázky.
V první řadě mě zajímalo, jaké faktory ovlivňují fungování sociálního podniku Pragulic.
Takových faktorů bychom mohli vyjmenovat celou řadu, já jsem vybrala ty nejdůležitější legislativní prostředí a financování jako vnější faktory a vnímání sociálního podnikání a
bezdomovce v roli zaměstnanců jako vnitřní faktory. Zjistila jsem, že české legislativní prostředí
je, co se týče neziskových organizací, poměrně benevolentní. Z toho důvodu může sociální
podnik Pragulic podnikat i přesto, že je nezisková organizace. Jediným jeho omezením je, že
tato činnost musí probíhat ve vedlejší činnosti. Problematická je ale nejasná právní úprava a
subjektivní vykládání zákona ze strany úředníků. Dalším poznatkem je, že způsob financování
organizace závisí především na filozofii dané organizace, která determinuje to, jaké zdroje bude
využívat. Pragulic není ohrožen omezením výdajů z veřejných zdrojů, protože jako sociální
podnik generuje vlastní příjmy. Je ale naopak vystaven zákonům trhu. Jak jsem již zmínila a jak
bylo také z práce patrné, vnímání sociálního podnikání je klíčové pro směřování organizace a
od něj se odvíjí i další faktory fungování. Posledním mapovaným faktorem byli bezdomovci
v roli zaměstnanců. Z empirické části vyplývá, že zaměstnávání této cílové skupiny se pojí
s nadstantartní péčí a tudíž i vyššími náklady. Zároveň je ale tato cílová skupina stěžejní pro
daný projekt/aktivitu a bez ní by nebyla životaschopná.
Dále práce zjišťovala jaký má sociální podnik Pragulic dopad na zainteresované aktéry.
Bylo uvedeno, že primárním cílem je měnit postoj veřejnosti. Vzhledem k vysokému počtu
zákazníků, způsobu šíření – osobními referencemi, dobrému mediálnímu pokrytí a povaze
služby se dá soudit, že zasahuje širokou veřejnost a má tak možnost ovlivnit smýšlení o lidech
bez domova. Z dotazníků navíc vyplynulo, že 65% zákazníků potvrdilo, že prohlídka změnila
jejich postoj k bezdomovcům. Druhým cílem organizace bylo zlepšování životní situace
zaměstnanců – průvodců. V práci je vyjmenováno množství benefitů, kterých se průvodcům
dostává, jsou také vyčísleny jejich příjmy, což jsou faktory, které sami o sobě přispívají
k zlepšení jejich situace. Je ale obtížné zmapovat, do jaké míry se jejich životní situace skutečně
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zlepšila. Z toho důvodu byly provedeny rozhovory se třemi průvodci. Ty ukázaly, že změna je
velmi individuální a není na první pohled patrná. Zatímco u některých převládly nehmotné
přínosy: naplnění, dobré vztahy v rodině a posilování osobnosti (empowerment), u jiných bylo
patrné zlepšení hmotných přínosů jako bydlení a práce.
Nakonec se práce zaměřila na to, jakému pojetí sociálního podnikání se Pragulic nejvíce
blíží. Aby bylo možné provést srovnání, byly identifikovány jednotlivé aspekty sociálního
podnikání a ty byly porovnávány s evropskými i americkými definicemi. Z údajů v empirické
části vyplývá, že pokud takto porovnáme fungování Pragulicu, bude se nejvíce blížit definici
evropské sítě TESSEA a také do jisté míry americké definici konzultantské firmy Virtue
Ventures. Jedná se o tyto aspekty: neziskovou právní formu, primárně dosahování sociálních
cílů, používání tržních principů a byznys nástrojů a inovace.
Jelikož jsem pomocí rozhovorů s průvodci nebyla schopna získat dostatečně komplexní
informace o společenském dopadu, který na ně práce průvodce má, navrhuji pokračovat v tomto
šetření a vytvořit novou metodiku, která bude kombinovat rozhovory s průvodci a
zainteresovanými aktéry, statistické šetření pomocí škály a kvantifikaci přínosů.
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bezdomovce jako průvodce městem. Projekt záhy získal několik mezinárodních ocenění,
například Social Impact Award, Cenu Nadace ERSTE za přínos sociální integraci, SozialMarie
za sociální inovaci a Fidelity Future Impact Prize. V roce 2015 se Tereza stala EY Společensky
prospěšným podnikatelem roku v České republice. Získala také růžového delfína za projekt
zaměřený na sociální aspekty marketingu v soutěži Marketér roku a spolu se svým kolegou
získala také Mimořádnou cenu rektora Univerzity Karlovy. Sociální podnik nadále roste a
rozšiřuje se do dalších měst.

81

Seznam příloh
Příloha č. 1 Etický kodex výzkumných pracovníků v Akademii věd české republiky
Příloha č. 2 Scénář rozhovoru

82

Příloha č. 1

Etický kodex výzkumných pracovníků
v Akademii věd České republiky
I.
Obecné zásady
Výzkumný pracovník:
a) se ve své práci řídí základními lidskými mravními principy a zásadami uvedenými v tomto kodexu;
b) nepřipustí, aby došlo ke střetu zájmu vyplývajícího z jeho postavení na pracovišti AV ČR a s ním související činnosti
a jeho soukromého zájmu;
c) věnuje se prováděnému výzkumu s plným pracovním i osobním nasazením. Úhrn jeho smluvních pracovních úvazků
zpravidla nepřekročí 1,5násobek pracovního úvazku;
d) vyžaduje od svých spolupracovníků chování, které je v souladu s těmito zásadami;
e) neobhajuje a nekryje chování, které je v rozporu se zásadami uvedenými v tomto kodexu, a to ani poukazováním
na nutnou poslušnost či loajalitu;
f) považuje vědu a výzkum za integrální součást kultury a základ inovací a hájí je proti jejich možnému zpochybňování;
g) vystupuje proti neetickému a nevhodnému užití vědeckých poznatků;
h) rozšiřuje a prohlubuje své znalosti a usiluje o zlepšení svých odborných schopností;
i) zachovává kritický postoj k vlastním poznatkům a výsledkům i k výsledkům svých spolupracovníků a je přístupný
diskusi a věcným argumentům;
j) obhajuje svobodu vědeckého myšlení, vyjadřování, výměny názorů a informací;
k) odmítá užívání nevědeckých přístupů a rasistických, náboženských, nacionalistických a politických hledisek ve vědě;
l) uznává a sám ve vědecké obci šíří zásady spolehlivé, důvěryhodné vědecké práce a odmítá jakoukoli vědeckou
nepoctivost a porušení zásad uvedených v tomto kodexu;
m)
neváhá
oznámit
příslušným
autoritám
prohřešky
proti
etice
ve
vědecko-výzkumné práci, pokud o nich má vědomost.
Formulovala tyto body:
Výzkumník se řídí základními lidskými mravními principy, nepřipouští, aby došlo ke střetu zájmů, vyplívajících z jeho
postavení ve zkoumané organizaci.
) zachovává kritický postoj k vlastním poznatkům a výsledkům i k výsledkům svých spolupracovníků a je přístupný
diskusi a věcným argumentům
při zveřejňování poznatků a výsledků k určitému problému odpovídá za jejich úplnost a ověřitelnost a nezkresleně je
interpretuje;
d) odpovídá za přesnost a objektivitu jím prováděného výzkumu a uvědomuje si meze použitých metod zkoumání;

II.
Zásady výzkumné práce
Výzkumný pracovník:
a) zaměřuje svůj výzkum na rozšíření hranic vědeckého poznání a dbá, aby jeho prakticky využitelné výsledky sloužily
ku prospěchu společnosti;
b) provádí výzkum tak, aby neohrozil společnost, životní prostředí či kulturní hodnoty;
c) při získávání, výběru a hodnocení dat vychází z obecných zásad (čl. I) při respektování specifiky své disciplíny;
d) odpovídá za přesnost a objektivitu jím prováděného výzkumu a uvědomuje si meze použitých metod zkoumání;
e) při zveřejňování poznatků a výsledků k určitému problému odpovídá za jejich úplnost a ověřitelnost a nezkresleně
je interpretuje;
f) po zveřejnění uchovává primární data a dokumentaci všech podstatných výsledků po dobu obvyklou v příslušné
disciplíně, pokud tomu nebrání jiné závazky či předpisy;
g) odpovídá za účelné a efektivní využívání prostředků na výzkum a neduplikuje výzkum provedený jinde, pokud není
potřebný k ověření, doplnění či porovnání výsledků;
h)
předává výsledky svého výzkumu nepodléhající utajení odborné veřejnosti a širokou veřejnost s nimi uvážlivě
seznamuje až po jejich zveřejnění v odborném tisku.
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III.
Zásady zveřejňování poznatků a výsledků
Výzkumný pracovník:
a)

b)
c)
d)
e)

může být uveden jako autor nebo spoluautor publikace, pokud tvůrčím způsobem přispěje k jejímu vzniku, např. k
návrhu studií a pokusů a k jejich provedení, k analýze, interpretaci, teoretickému zpracování či modelování dat nebo
k sepsání publikace, a pokud se spoluautorstvím souhlasí;
v publikaci uznává vědecký přínos svých předchůdců a kolegů ke zkoumanému problému, na který přímo navazuje,
a při citaci nálezů a poznatků jiných autorů uvádí zřetelný odkaz na příslušný zdroj;
cituje i podstatné práce, které nejsou v souladu s jeho vlastními výsledky a závěry;
objeví-li ve svých publikovaných údajích významnou chybu, podnikne odpovídající kroky, např. dá vytisknout errata
nebo jinou opravu;
nedělí zbytečně výsledky a poznatky do více publikací, aby si uměle zvýšil počet prací.
IV.
Zásady chování ke studentům a spolupracovníkům
Výzkumný pracovník:

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

přijímá studenty a spolupracovníky ve výzkumu na základě objektivního ohodnocení jejich intelektuálních, etických
a osobnostních charakteristik;
vede-li výzkumný tým, dbá na korektnost a otevřenost ve vzájemné komunikaci a vystříhá se neodůvodněně
autokratických metod řízení;
posuzuje své studenty a spolupracovníky na základě dosažených výsledků a chová se k nim spravedlivě; nevyžaduje
od nich činnosti, které patří k jeho vlastním povinnostem, a neklade na ně požadavky nepřiměřené jejich
schopnostem a možnostem;
předává slovem i osobním příkladem své znalosti, dovednosti a zásady dobrého chování ve vědě svým studentům
a spolupracovníkům;
věnuje se výuce svých studentů, rozvíjí jejich nezávislé, kritické myšlení a zodpovědný přístup k práci a respektuje
jejich právo na svobodné vyjádření názorů na výzkum;
podporuje kvalifikační růst studentů a podřízených výzkumných pracovníků i jejich badatelskou a publikační aktivitu
a mezinárodní kontakty a uvádí je mezi autory publikace, pokud k jejímu vzniku tvořivě přispěli;
vyvozuje důsledky z případného neetického chování svých spolupracovníků.
V.
Zásady pro posuzovatelskou, hodnotící, oponentskou a expertní činnost
Výzkumný pracovník:

a) provádí jemu zadanou posuzovatelskou nebo jinou hodnotící činnost osobně;
b) chrání duševní vlastnictví autorů posuzovaných rukopisů, návrhů projektů a zpráv; nepoužívá údaje obsažené
v hodnocených podkladech k jinému účelu než k vypracování odborného posudku a neposkytuje je třetí osobě;
c) neprodlužuje záměrně hodnocení posuzované práce, aby dosáhl vlastních výhod či výhod pro třetí osobu;
d) odmítne vypracovat odborné stanovisko, jehož závěry by mohly být ovlivněny jeho osobním zájmem, nebo na tuto
skutečnost předem jasně upozorní; vystříhá se i dalších vědomých střetů zájmu;
e) expertní stanoviska vyhotovuje zodpovědně a pouze z oblasti svého oboru a nepodléhá případným vnějším tlakům,
které by mohly ovlivnit vyznění tohoto stanoviska;
f) při hodnotitelských a oponentních řízeních vychází z objektivních kritérií, dodržuje pravidla zadavatele a vyžaduje
totéž od ostatních účastníků jednání.
VI.
Specifikace pro pracoviště Akademie věd ČR

VII.
Postup při řešení případů porušování zásad správného chování ve vědecko-výzkumné práci
Za jednání neslučitelné se zásadami etického chování ve vědě se považují zejména: podvod, podvrh, plagiátorství,
falšování, zkreslování, záměrný klam a zcizení, a to v kterékoli fázi procesu vědecko-výzkumné práce od záměru
až ke zveřejnění výsledků.

84

Možné porušení zásad správného jednání ve vědě se řeší:
přímo na pracovišti AV ČR na úrovni jeho organizační struktury, a to vždy o jeden stupeň vyšší, než ve kterém se
spory vyskytly. K jejich řešení lze na příslušné úrovni ustavovat grémia (komise) ad hoc;
b) v Komisi pro etiku vědecké práce AV ČR, pokud je řešení nad rámec pracoviště AV ČR nebo pokud účastníci sporu
nejsou spokojeni se závěry přijatými na pracovišti;
c) v součinnosti všech zúčastněných stran, při čemž se dbá na nejvyšší možnou ochranu soukromí. Závěry řešení musí
být oznámeny všem zúčastněným a obsahovat opatření vedoucí k nápravě, pokud je porušení etiky vědecké práce
zjištěno. Při tom lze v odůvodněných případech využít ustanovení čl. 65 Stanov AV ČR, popř. zákoníku práce.
a)

Příloha č.2
Dimenze
kontrastu

Otázky a tematické okruhy
(1) Můžeš mi, prosím, popsat svůj život před tím, než si začal
spolupracovat s Pragulicem? Zkus při tom zohlednit následující sféry:
 bydlení
 zaměstnání

Minulost
 dluhy
 závislosti
 vztahy (s rodinou, přáteli, partnerské apod.)
 vnímání veřejnosti
(2) Když by se měl zamyslet nad tím, v čem je to v současné době jiné, co
se od té doby změnilo? Opět, zkus při tom zohlednit následující sféry:
 bydlení
Současnost

 zaměstnání
 dluhy
 závislosti
 vztahy (s rodinou, přáteli, partnerské apod.)
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 vnímání veřejnosti

Budoucnost

(3) Když by si ses měl krátce zamyslet nad svou budoucností, jakou ji vidíš
za 2 roky?
(4) Jakou roli, myslíš, v tom bude hrát Pragulic?
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