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Výzkumný kontext 

Souhrnná výzkumná zpráva z kvalitativního výzkumu je v pořadí prvním výstupem projektu 

TAČR TL04000013 Sociální podnikání v ČR v době pandemie COVID-19 a po ní: Rozvoj a 

implementace krizového řízení. 

Cílem projektu, řešeného v období říjen 2020 až září 2022, je vytvořit postupy a nástroje, 

na jejichž základě budou moci sociální podniky (SP) působící v ČR implementovat vlastnı́ 

systémy krizového řízení a zvýšit tak svou odolnost v případě vzniku krize obdobné té, 

která je způsobena pandemiı́ COVID-19. Vytvoření postupů a nástrojů pro implementaci 

systémů krizového řízení bude dosaženo identifikacı́ hrozeb, zranitelnostı́ a rizik, která v době 

pandemie COVID-19 a v jejím důsledku ovlivňují SP působící v ČR. Součástí projektu je 

rovněž provedenı́ výzkumu současných postojů a přístupů českých SP ke krizovému řízení v 

době pandemie COVID-19, jejichž poznání napomůže správnému nastavenı́ postupů a nástrojů 

pro implementaci systémů krizového řízení pro specifické prostředí SP. 

Na řešení projektu se podílí tým akademiků z  FF UP v Olomouci ve spolupráci s  představiteli 

Tematické sítě pro sociální ekonomiku TESSEA ČR, z. s., která je zastřešující organizací SP 

v ČR. Vedoucím řešitelského týmu je Mgr. Ondřej Kročil, Ph.D. z Katedry ekonomických a 

manažerských studií FF UP. 

 

Průběh kvalitativního výzkumu 

V rámci kvalitativního výzkumu byly provedeny hloubkové polostrukturované rozhovory 

s představiteli 25 českých sociálních podniků. Vybraní respondenti byli osloveni s ohledem na 

zajištění pestrého výzkumného vzorku tak, aby byly zastoupeny oba typy sociálních podniků 

(integrační i environmentální) působící v různých odvětvích (potravinářství, úklidové služby, 

upcyklace aj.). Zástupci sociálních podniků byli dotazováni na přístupy ke krizovému řízení, 

jež jsou v jejich podnicích uplatňovány, na vnímané hrozby a zranitelnosti typické pro jejich 

sociální podniky, či na překážky, které dle jejich názoru brání dalšímu rozvoji sociálního 

podnikání v České republice. Rozhovory byly následně výzkumným týmem vyhodnoceny 

s využitím tzv. zakotvené teorie (grounded theory), která umožnila vytvoření sítě kategorií a 

konceptů (Obrázek 1), s nimiž bylo dále pracováno. 



Obrázek 1: Síť kategorií a konceptů 

 

 

 

 

 



Hlavní výsledky výzkumu 

Provedený kvalitativní výzkum ukázal, že většina sociálních podnikatelů dostatečně 

nerozlišuje mezi pojmy krizového řízení, přičemž lze předpokládat, že tato skutečnost platí 

obecně pro kategorii malých a středních podniků (MSP). Hrozby a rizika často pro podnikatele 

splývají v jeden pojem. Navíc krizové řízení u většiny sociálních podniků vzniká teprve v 

průběhu pandemie COVID-19, a to ve velmi omezené formě, která reaguje pouze na akutní 

problémy. Ačkoliv některé podniky s krizovým řízením pracují, stále existuje potenciál rozvoje 

procesů řízení. Sociální podnikatelé preferují intuitivní způsob řízení, a to z několika důvodů. 

Nejčastěji zmiňovanými jsou nedostatek prostoru pro systematickou práci v krizovém 

managementu, nedůvěra v možnost připravit se na nepředvídatelnou budoucnost či obava ze 

ztráty možnosti rychle reagovat na změny. I přes nedostatečné uchopení těchto pojmů a bez 

propracovaného systému krizového řízení však sociální podnikatelé byli po upřesnění 

některých souvislostí schopni mnohé hrozby, rizika a zranitelnosti identifikovat a popsat jejich 

vliv na sociální podnikání. 

Mezi hrozbami sociální podnikatelé nejčastěji zmiňovali nepředvídatelné legislativní změny 

a zvyšování minimální mzdy, plošné snížení kupní síly spotřebitelů, hospodářské krize, 

současnou epidemickou situaci a související omezení, přírodní vlivy, vliv konkurence, ztrátu 

místa podnikání či vysokou nemocnost zaměstnanců. Zranitelnost sociálních podniků je 

založena na přílišné závislosti podniku na osobě zakladatele nebo hlavního manažera, dále pak 

byla zmíněny vyšší zranitelnost samotných zaměstnanců náležejících ke znevýhodněným 

osobám na trhu práce, časté závislosti na veřejných rozpočtech, absence finančních rezerv, 

chybějící vlastní produkt, případně pak dražší vlastní produkt, chybějící vlastní zázemí podniku 

či špatně zvolená právní forma podnikání. Ve snaze identifikovat rizika podnikatelé často 

popisovali některou z hrozeb, které v podnikové praxi nejsou schopni kvantifikovat. Nejčastěji 

zmiňovaným rizikem bylo riziko ekonomické povahy, a to nedostatek zakázek. Dále byla 

zmíněna závislost na jediném dodavateli. 

Podařilo se také zmapovat základní problémy sociálního podnikání v České republice, které 

brání dalšímu rozvoji sociálního podnikání. Často zmiňovaným problémem je nedostatečné 

legislativní uchopení sociálního podnikání či přílišná byrokracie ze strany orgánů veřejné 

správy. Výzkum také ukázal, jak byly zranitelnosti a rizika multiplikovány probíhající 

pandemií COVID-19.  



Zachycení zkušenosti sociálních podnikatelů s pandemií COVID-19 v různých oblastech 

podnikání umožnilo vyhodnotit dopad pandemie na tyto oblasti. Důležité informace se týkaly 

také nutných kroků, které museli sociální podnikatelé z důvodu pandemie učinit. Jednalo se 

zejména o organizační změny související s nutností dodržovat epidemická opatření, změny ve 

výrobě a v poskytování služeb či nezbytnost propouštění. Sociální podnikatelé, kteří byli 

schopni reagovat na tyto náhlé změny, přeorganizovali svou výrobu na produkty, které jsou 

potřebné v období pandemie. Jednalo se např. o ochranné pomůcky jako roušky či šátky. Této 

možnosti však mohly využít především podniky, které se specializovaly na textilní výrobu. 

Řada zranitelných podniků nebyla schopna realizovat změny a s nejistotou očekává 

budoucnost. Právě pro tuto skupinu může být míra uplatnitelnosti výstupů projektu nejvyšší, 

neboť prostřednictvím propracovaného řízení rizik a zavedení krizového managementu budou 

moci tyto podniky vhodněji reagovat na změny. Lépe zvládly první vlny pandemie podniky s 

různorodým předmětem podnikání. Mohli tak pohotově reagovat na změny a nahradit ztráty v 

jednom odvětví podnikání činností v jiné oblasti. Významná byla také možnost přesunu 

zaměstnanců na jinou činnost. V kontextu sociálních cílů podnikání představuje pro sociální 

podnikatele možnost propouštět až nejzazší variantu. I k tomuto kroku musel jeden z 

oslovených podniků přistoupit. 

 

 

Praktické uplatnění výsledků výzkumu 

Provedený výzkum umožnil zjistit dopady pandemie COVID-19 na české sociální podniky a 

identifikovat možné způsoby pomoci sociálním podnikům. Tato pomoc bude spočívat zejména 

ve vypracování a poskytnutí materiálů na podporu řízení sociálních podniků, které budou 

vycházet z reálných podkladů, a rovněž v přípravě workshopu pro sociální podnikatele, na 

který budou zástupci sociálních podniků pozváni a na němž bude představeno, jakými způsoby 

lze zvýšit odolnost českých sociálních podniků vůči krizím podobným té, která byla způsobena 

pandemií COVID-19. Zároveň jsme přesvědčeni, že výzkum napomůže i větší popularizaci 

sociálního podnikání v České republice a apelování na větší uznání a podporu sociálním 

podnikům. 


