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Úvod 

Tato výzkumná zpráva je v pořadí druhým 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. 

Předkládaná výzkumná zpráva navazuje na kvalitativní výzkum provedený v první fázi 

projektu (Kročil a kol., 2021), jenž umožnil pochopit, jak české sociální podniky přistupují ke 

krizovému řízení, s jakými problematickými aspekty souvisejícími s podnikatelským 

ekosystémem se setkávají a jaké zranitelnosti a hrozby, dva ústřední pojmy nezbytné pro 

nastavení systému krizového řízení, jsou sociálními podniky vnímány.  

Cílem následného kvantitativního výzkumu provedeného na širším vzorku sociálních podniků 

je získat obecněji platné výsledky dokládající přístup českých sociálních podniků ke krizovému 

řízení a určit vliv pandemie COVID-19 na činnost těchto podniků. Dále je cílem výzkumu zjistit 

sociálními podniky vnímanou významnost fenoménů krizového řízení nezbytnou pro vytvoření 

katalogu zranitelností, hrozeb a rizik (v pořadí čtvrtého výstupu projektu), a rovněž 

identifikovat vztahy mezi vybranými proměnnými, které umožní lépe reagovat na potřeby 

jednotlivých skupin sociálních podniků.  
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1 Výzkumné otázky a hypotézy 

V rámci realizovaného kvantitativního výzkumu byla stanovena řada výzkumných otázek a 

hypotéz navazujících na cíl výzkumu uvedený v úvodu tohoto textu. Znění položených 

výzkumných otázek bylo stanoveno v souladu s dříve provedeným kvalitativním výzkumem 

s cílem získat obecněji platné výsledky dokládající přístup českých sociálních podniků ke 

krizovému řízení, určit vliv pandemie COVID-19 na činnost těchto podniků a zjistit sociálními 

podniky vnímanou významnost fenoménů krizového řízení (zranitelností a hrozeb). Položeny 

byly následující výzkumné otázky: 

 

VO1: Jaké jsou převládající přístupy ke krizovému řízení mezi českými sociálními podniky?  

VO2: Jaký dopad má pandemie COVID-19 na činnost českých sociálních podniků? 

VO3: Jaká je významnost identifikovaných problematických aspektů (externích bariér) 

sociálního podnikání? 

VO4: Jaká je významnost jednotlivých hrozeb a zranitelností vnímaných českými sociálními 

podniky? 

 

Na základě rešerše odborné literatury bylo umožněno formulovat i několik hypotéz. První 

hypotéza hovoří o rozdílech ve vnímání hrozeb mezi sociálními podniky v závislosti na jejich 

velikosti. Hrozbu lze definovat jako primární, nezávisle existující fenomén, který chce nebo 

může poškodit nějakou chráněnou hodnotu. Jedná se o vnější fenomén (činitel), existuje 

nezávisle na chtění člověka, využívá zranitelností subjektu a je zdrojem rizika (Kročil a kol., 

2021). Hrozba tedy může způsobit nežádoucí změnu a ovlivnit další činnost podniku. Ačkoli 

SME (mikro, malé a střední podniky) často nedisponují ve srovnání s velkými podniky 

rozsáhlým managementem, mají omezené zdroje nebo se příliš nevěnují krizovému plánování 

(Paton a kol., 2010; Smallbone a kol., 2012), jednou z předností mikro, malých a středních 

podniků je flexibilita s ohledem na adaptaci na případné změny (Gunasekaran, Rai a Griffin, 

2011; Branicki, Sullivan-Taylor a Livschitz, 2018). Vzhledem k této charakteristice se lze 

domnívat, že SME budou vnímat význam hrozeb ve srovnání s velkými podniky jako nižší, 

protože dokáží flexibilněji reagovat na následné změny, jež hrozby přináší. Náš výzkum jde 

však ještě dále a hledá rozdíly i uvnitř samotných SME. S ohledem na charakter sociálních 
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podniků, které jsou v naprosté většině tvořeny právě SME a velké sociální podniky jsou spíše 

výjimkou, jsou rozdíly ve vnímaných hrozbách ověřovány u mikro sociálních podniků na jedné 

straně, a u malých, středních a velkých sociálních podniků na straně druhé. Hypotéza byla 

stanovena následovně:  

H1: Vnímaný dopad hrozeb je nižší u mikro sociálních podniků než u malých, středních a 

velkých sociálních podniků. 

V další části výzkumu jsme se zaměřili na komplexnost krizového řízení v sociálních 

podnicích. Dle Penroseho (2000) existuje závislost mezi vnímáním hrozeb (krizí) a ochotou 

podniku zabývat se krizovým plánováním. Tedy jestliže je podnik schopný identifikovat 

hrozby, bude pravděpodobněji vyvíjet aktivity v oblasti krizového řízení ve srovnání 

s podnikem, který si hrozby neuvědomuje. Druhá hypotéza tedy tvrdí, že:     

H2: Existuje pozitivní souvislost mezi vnímaným dopadem hrozeb a komplexností krizového 

řízení sociálního podniku. 

Dostupné výzkumy postojů a přístupů ke krizovému řízení jsou realizovány s dominantním  

zaměřením na prostředí velkých korporací (Herbane, 2013; Spillan, J. & Hough, M., 2003).  

Malé a střední podniky tvořící např. v zemích Evropské unie více než 99 % všech podniků jsou 

v tomto ohledu upozaděny. Výjimkou tak nejsou ani sociální podniky, které v evropských 

státech velmi často náleží právě do skupiny malých a středních podniků (Borzaga, C., Galera, 

G., Franchini, B., Chiomento, S., Nogales, R. & Carini, Ch., 2020). Přesto však bylo 

identifikováno několik odborných studií, které se na krizové řízení malých a středních podniků 

zaměřily a poznatky z nich mohou být využity i v kontextu sociálních podniků. Podle Caponigra 

(2000) je pro mnoho MSP typická představa, že případnou krizi zvládnou i bez krizového plánu. 

Spillan a Hough (2003) uvádějí, že MSP kladou malý důraz na krizové plánování a jediným 

podnětem k obavám ohledně krizí je až samotný výskyt krize. Stejně jako v případě první 

hypotézy, i zde se domníváme, že mohou existovat rozdíly uvnitř samotné skupiny SME, 

v tomto případě týkající se komplexnosti krizového řízení. Třetí hypotéza je stanovena 

následovně: 

H3: Komplexnost krizového řízení je vyšší u větších sociálních podniků než u mikro sociálních 

podniků. 

Zatímco literatura dokládá, že existují rozdíly v připravenosti na krizi mezi SME a velkými 

podniky, geografický rozsah působnosti podniků a rozdíly mezi čistě lokálně působícími 
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podniky a podniky s rozsáhlejší geografickou působností zůstávají spíše stranou. Dle průzkumu 

PwC (2021) uskutečněného mezi manažery lokálních podniků působících v Singapuru mělo 

krizový plán v době vypuknutí pandemie COVID-19 pouze 35 % respondentů. Že se lokálně 

působící podniky málo zabývají plánováním a že mají i nedostatek manažerských zkušeností a 

schopností doložili Theng a Boon (1996). Naopak lze očekávat, že expanze podniku za hranice 

regionu bude vyžadovat komplexnější přístup k řízení včetně krizového, neboť je třeba 

zohledňovat větší množství faktorů působících na podnik. Čtvrtá hypotéza byla stanovena 

následovně: 

H4: Komplexnost krizového řízení je nižší u lokálně působících sociálních podniků než u 

sociálních podniků s rozsáhlejší geografickou působností. 

V poslední řadě je v našem výzkumu zkoumán vztah mezi komplexností krizového řízení a 

pohlavím manažerů sociálních podniků. V minulosti byla publikována řada odborných textů 

zaměřujících se na možné rozdíly ve vnímání rizika mezi ženami a muži, mimo jiné i 

v ekonomické oblasti. Provedené výzkumy zpravidla dokládají, že ochota nést riziko je nižší u 

žen než u mužů (např. Neelakantan, 2010; Bollen a Posavac, 2018). Jelikož komplexnější 

systém krizového řízení značí větší snahu minimalizovat případná rizika, stanovujeme 

následující hypotézu: 

H5: Komplexnost krizového řízení je vyšší u sociálních podniků vedených ženami než u 

sociálních podniků vedených muži.  
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2 Metodika, průběh výzkumu a výzkumný vzorek 

Za účelem sběru dat potřebných pro realizaci kvantitativního výzkumu byla využita forma 

dotazníkového šetření, které probíhalo v období duben – červen 2021. Výzkumným týmem 

byly vytvořeny dva dotazníky, z nichž jeden byl distribuován mezi manažery sociálních 

podniků (dotazník A), a druhý mezi zaměstnance sociálních podniků (dotazník B). Klíčovou 

roli v distribuci dotazníků sehráli kolegové z organizace TESSEA (kteří jsou zároveň i členy 

řešitelského týmu), s jejichž pomocí se podařilo dosáhnout očekávané návratnosti dotazníků. 

Osloveny byly všechny sociální podniky registrované v databázi českých sociálních podniků 

(celkem 176 sociálních podniků, zdroj: České sociální podnikání). Podniky byly požádány o 

vyplnění dotazníku A i B, přičemž dotazník A mohla vyplnit max. 1 řídící osoba (zakladatel 

podniku, manažer podniku) za každý podnik, dotazník B max. 3 zaměstnanci za každý podnik. 

Návratnost klíčového dotazníku A dosáhla 30,7 %, v absolutním vyjádření se jednalo o 54 

dotazníků vyplněných manažery sociálních podniků. Dotazník B vyplnilo 45 zaměstnanců 

oslovených sociálních podniků. Návratnost dotazníků odpovídala obvyklým mírám návratnosti 

při online šetření (Shih a Fan, 2008). Dotazníky byly vytvořeny s pomocí online nástroje 

SurveyMonkey a distribuovány mezi respondenty v elektronické podobě. Z hlediska sídla jsou 

zastoupeny sociální podniky ze všech 14 krajů ČR, některé z nich působí ve více než jednom 

kraji. Tabulka 1 obsahuje charakteristiky sociálních podniků a jejich řídících pracovníků, od 

kterých byly získány odpovědi. Tabulka 2 poté charakteristiky zaměstnanců sociálních 

podniků, kteří vyplnili dotazník. Pro vyhodnocení dat byl použit statistický software Stata 12. 
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Tabulka 1: Charakteristiky oslovených sociálních podniků a jejich řídících pracovníků 
(n=54) 

Charakteristika 

podniku/řídících pracovníků 

Absolutní četnost Relativní četnost 

Velikost podniku 

Mikro podnik (1-10 zaměstnanců) 

Malý podnik  (11-50 zam.) 

Střední podnik (51-250 zam.) 

Velký podnik (nad 250 zam.) 

 

Rozsah působnosti podniku 

V rámci obce 

V rámci okresu 

V rámci kraje 

V rámci více krajů 

V rámci ČR i zahraničí 

 

Řídící pracovník – pohlaví 

Muž 

Žena 

 

Řídící pracovník – vzdělání 

Základní 

Střední bez maturity 

Střední s maturitou 

Vyšší odborné 

Vysokoškolské 

 

Řídící pracovník – věk 

18 – 30 

31 – 50 

51 – výše 

 

 

 

 19 

 22 

 10 

     3 

 

 

        3 

                 10 

                 16 

                 16 

                   9 

 

 

                 27 

                 27 

 

 

                   0 

                   1 

                 12 

                   1 

                 40 

 

 

      0 

    37 

    17 

 

35,19 % 

40,74 % 

18,52 % 

5,56 % 

 

 

5,56 % 

18,52 % 

29,63 % 

29,63 % 

16,67 % 

 

 

50 % 

50 % 

 

 

0 % 

1,85 % 

22,22 % 

1,85 % 

74,07 % 

 

 

0 % 

68,52 % 

31,48 % 
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Tabulka 2: Charakteristiky zaměstnanců oslovených sociálních podniků (n=45) 

 

Charakteristika zaměstnanců Absolutní četnost Relativní četnost 

Pohlaví   

Muž 33 73,33 % 

Žena 12 26,67 % 

   

Vzdělání   

Základní 

Střední bez maturity 

Střední s maturitou 

Vyšší odborné 

Vysokoškolské                                  

          

  4 

12 

15 

  3 

11 

8,89 % 

26,67 % 

33,33 % 

6,67 % 

24,44 % 

Znevýhodnění na trhu práce 

Ano                                                     

 

             39 

 

86,67 % 

Ne   6              13,33 % 

 

Věk 

18 – 30 

31 – 50 

51 – výše 

 

 

 

 

9 

25 

11 

 

 

20 % 

55,56 % 

24,44 % 
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3 Výsledky výzkumu 

3.1 Přístupy sociálních podniků ke krizovému řízení 

První část výzkumu obsahovala soubor otázek zaměřených na současné přístupy sociálních 

podniků ke krizovému řízení, vnímanou významnost krizového řízení, na sebevzdělávání 

aktivity manažerů sociálních podniků v oblasti krizového řízení a na nástroje krizového řízení, 

které sociální podniky využívají. 

Provedený kvantitativní výzkum ukázal, že pro více než 32 % sociálních podniků je i v době 

pandemie COVID-19 typický spíše intuitivní způsob řízení a operativní reagování na vzniklé 

problémy, jak dokladuje tabulka 3. Téměř polovina sociálních podniků se s tímto přístupem 

plně ztotožňuje. Pro více než 40 % sociálních podniků se ani pandemie COVID-19 spíše nestala 

impulsem pro zavedení systému krizového řízení. Naopak pouze necelých 6 % sociálních 

podniků bylo obeznámeno s principy krizového řízení již před pandemií COVID-19 a bylo 

připraveno je kdykoli zavést do praxe. 

Tabulka 3: Přístupy sociálních podniků ke krizovému řízení, v % (100 % = 54 
respondentů) 

Přístup To na nás nesedí To na nás spíše 
nesedí 

To na nás spíše 
sedí 

To na nás 
sedí 

Intuitivní řízení 9,43 9,43  32,08  49,06  

COVID jako impuls 
pro krizové řízení 

20,75  41,51  24,53  13,21  

Připravenost na 
krizové řízení již 

před COVID 

35,29  45,10  13,73  5,88  

 

Značné odlišnosti panují mezi sociálními podniky z hlediska vnímaného významu krizového 

řízení. Necelých 19 % představitelů sociálních podniků zastává názor, že se bez krizového 

řízení lze obejít. Naopak pro 24 % sociálních podniků je krizové řízení nezbytné. Odpovědi na 

otázku, zda manažeři považují krizové řízení v jejich sociálním podniku za důležité, 

zpřehledňuje graf 1.  

 



11 
 

Graf 1: Vnímaný význam krizového řízení mezi sociálními podniky (odpovědi na otázku: 
Považujete krizové řízení ve vašem sociálním podniku za důležité?), v % (100 % = 54 

respondentů) 

 

 

Odpovědi znázorněné v grafu č. 1 poskytují prostor pro využití výstupů výzkumu, 53,7 % 

(24,7+29,63) odpovědí považuje krizové řízení za důležité a bezmála čtvrtina deklaruje názor, 

že se bez něj neobejde. Kroky k zavedení krizového řízení jsou naznačeny v 29,63 % 

odpovědích a 18,52 % svědčí o úvahách k jeho zavedení, což je dohromady téměř polovina 

dotázaných manažerů. 

Manažeři sociálních podniků rovněž odpovídali na sebevzdělávací aktivity, které realizovali 

v oblasti krizového řízení. První z otázek směřovala k samostudiu s využitím odborných 

publikací na téma krizového řízení. Téměř 39 % manažerů nikdy odbornou publikaci 

zaměřenou na krizové řízení nestudovalo, pouze necelých 8 % manažerů je v tematice 

krizového řízení rozvíjí, jak ukazuje graf 2. Více než polovina odpovědí (53,7 %) deklarovala 

seznámení s jednou publikací k tématu (14,8 %) nebo ne příliš detailní studium (38,89 %). Což 

může ukazovat prostor pro uspokojení vzdělávacích potřeb této cílové skupiny, jak naznačují 

odpovědi na další otázky. 

  

18,52

29,63
27,78

24,07

Ne, lze se bez něj obejít Ano, chystáme se jej zavést

Ne, ale zvažujeme jeho zavedení Ano, bez krizového řízení se neobejdeme
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Graf 2: Sebevzdělávání manažerů sociálních podniků (odpovědi na otázku: Studoval/a jste 

někdy nějakou publikaci, týkající se krizového managementu či řízení rizik?), v % (100 % = 

54 respondentů) 

 

 

Pozitivnější přístup manažerů sociálních podniků je patrný ve vztahu k účasti na vzdělávacích 

akcích zaměřených na krizové řízení, jak dokladuje graf 3. Pouze necelých 10 % manažerů 

sociálních podniků považuje akce tohoto typu za nedůležité a nikdy se jich nezúčastnili. Zbylí 

manažeři se jich sice neúčastnili, avšak vzdělávací aktivity takto zaměřené vítají (48,15 %), 

popřípadě se jich jednou pětina z nich zúčastnila (20,37 %) a další pětina vícekrát zúčastnila 

(22,22 %).  

  

38,89

38,89

14,81

7,41

Ne, nikdy jsem takovou publikaci nestudoval.

Ano, ale ne moc detailně.

Ano, mám přečtenou alespoň jednu publikaci.

Ano, mám přečtenou alespoň jednu publikaci a pokračuji ve studiu.
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Graf 3: Sebevzdělávání manažerů sociálních podniků (odpovědi na otázku: Zúčastnil/a jste 

se vzdělávání zaměřeného na krizový management či řízení rizik? (seminář, kurz, školení, 

workshop), v % (100 % = 54 respondentů) 

 

 

Poslední získané odpovědi prezentované v této kapitole směřovaly k nástrojům krizového 

řízení, které jsou v sociálních podnicích využívány. Z nabídnutých možností je nejčastěji 

využívaným nástrojem SWOT analýza následovaná krizovými scénáři a krizovými plány, jak 

ukazuje graf 4. 

Graf 4: Nástroje krizového řízení využívané sociálními podniky, v % (100 % = 54 

respondentů) 
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V rámci kategorie Jiné uváděli představitelé sociálních podniků nástroje typu podnikových 

porad nebo se odvolávali na intuitivní způsob řízení.  

 

3.2 Dopad pandemie COVID-19 na činnost sociálních podniků 

Manažeři sociálních podniků byli požádáni, aby uvedli velikost dopadu pandemie COVID-19 

na ty oblasti podnikání, které korespondují se zaměřením jejich sociálního podniku. Nejvyšší 

negativní dopad lze pozorovat u oblastí catering, provoz restaurace, provoz kavárny a masérské 

služby, naopak nejméně negativní dopad v oblasti zahradnické a technické služby a úklidové 

služby, jak prezentuje tabulka 4 (oblasti podnikání jsou seřazeny dle průměru vzestupně). 

 

Tabulka 4: Dopad pandemie COVID-19 na činnost sociálních podniků (měřeno na škále 

1 = silně negativní, 4 = neutrální, 7 = silně pozitivní) 

Oblast podnikání 
Počet 

podniků 
Průměr 

Směrodatná 

odchylka 
Min Max 

Catering 19 1,16 0,69 1 4 

Provoz restaurace 14 1,28 0,82 1 4 

Provoz kavárny 17 1,41 0,8 1 4 

Masérské služby, 

fyzioterapie 
4 1,75 1,5 1 4 

Výroba a prodej 

nápojů 
8 2,5 1,93 1 6 
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Výroba a prodej 

předmětů 
29 2,59 1,57 1 7 

Recyklace, 

upcyklace 
9 2,67 1,58 1 6 

Prodej ostatních 

produktů a služeb 
21 3,52 1,83 1 6 

Komplementace, 

montáže, balení 
17 3,65 1,66 1 7 

Prodej potravin 14 3,79 1,72 1 7 

Textilní výroba 12 3,92 2,11 1 7 

Úklidové služby 16 4 1,79 2 7 

Zahradnické a 

technické služby 
16 4,19 1,17 2 7 

 

Manažerům sociálních podniků byla rovněž poskytnuta možnost volné odpovědi na otázku, 

jaké konkrétní negativní dopady pandemie COVID-19 měla na jejich sociální podniky. 

Nejčastěji zmiňovaným negativním dopadem je propad tržeb, popř. úplné zastavení prodejů, 

následované vyšší nemocností zaměstnanců a nemožností pořádání akcí (konferencí, 

workshopů, exkurzí, kurzů aj.). Jako další negativní dopady manažeři uváděli ztrátu pracovních 

návyků znevýhodněných zaměstnanců, nedostatek sociální interakce a zpoždění dodávek od 

dodavatelů. Manažeři sociálních podniků identifikovali rovněž pozitivní dopady pandemie 

COVID-19 na činnost jejich sociálních podniků. Jedná se zejména o větší sepětí sociálních 
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podniků s místním prostředím (komunitou), zintenzivnění vzdělávacích aktivit v podnicích, 

zlepšení pracovních dovedností v online prostředí, inovace výrobků a služeb či stmelení týmu. 

 

3.3 Problematické aspekty sociálního podnikání 

Podnikatelský ekosystém vytváří pro sociální podniky nejen příznivé podmínky, ale klade i 

překážky, které znesnadňují činnost sociálních podniků a mohou přispět k horšímu zvládání 

případných krizí. Manažeři sociálních podniků byli požádáni, aby určili významnost bariér 

vytvářených externím prostředním, jež byly vygenerovány v kvalitativní výzkumné části 

(Kročil a kol., 2021).  

 

Tabulka 5: Významnost vnějších bariér vnímaná manažery sociálních podniků (v %, 

100 % = 54 respondentů) 

Bariéra 
Zcela 

nevýznamné 
Nevýznamné 

Spíše 

nevýznamné 

Spíše 

významné 
Významné 

Velmi 

významné 

Chybějící 

legislativní 

ukotvení 

1,85  3,7  16,67  14,81  37,04  25,93  

Byrokracie 

ze strany 

orgánů 

veřejné 

správy 

1,85  1,85  9,26  18,52  40,74  27,78  

Často se 

měnící 

legislativa 

1,85  3,7  14,81  20,37  37,04  22,22  
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Nízká 

podpora 

integračních 

SP ze strany 

ÚP 

0  1,89  22,64  16,98   33,96  24,53  

Nízká míra 

povědomí 

veřejnosti o 

SP 

0  1,85  11,11  18,52  27,78  40,74  

Nedostatek 

uznání 

sociálního 

podnikání 

0  3,7  20,37  22,22  16,67  37,04  

 

Následující graf 5, který vnikl agregací vnějších bariér do kategorie významných a 

nevýznamných, umožnil jejich následující seřazení. Na první pozici se umístila byrokracie ze 

strany orgánů veřejné správy a nízká míra povědomí veřejnosti o SP.      
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Graf 5: Významné a nevýznamné vnější bariéry vnímané manažery sociálních podniků 

(v %, 100 % = 54 respondentů) 

 

 

3.4 Zranitelnosti a hrozby sociálních podniků 

 

Na rozdíl od vnějších bariér uvedených v předchozí části zprávy, zranitelnosti sociálních 

podniků jsou takové charakteristiky, které sice podniky rovněž činí slabšími vůči okolím 

hrozbám, ale sociální podniky s nimi mohou pracovat (minimalizovat je). Z pohledu přípravy 

krizového řízení je znalost zranitelností naprosto zásadní. Čím závažnější zranitelnost je, tím 

vyšší je i pravděpodobnost, že s konkrétní zranitelností (zranitelnostmi) související externí 

hrozba způsobí aktivaci rizikové situace. Příkladem může být velmi závažná zranitelnost 

podniku v podobě jeho vysoké závislosti na veřejných rozpočtech. Při vzniku hrozby, kdy dojde 

ke snížení příspěvků z veřejných rozpočtů, je aktivována riziková situace – dojde s vysokou 

pravděpodobností k výraznému snížení celkových příjmů sociálního podniku. Jak uvádí tabulka 

6, mezi nejzávažnější zranitelnosti sociálních podniků pohledem jejich manažerů patří přílišná 

závislost sociálního podniku na osobě zakladatele nebo hlavního manažera, dále vyšší 

zranitelnost zaměstnanců a nedostatek finančních rezerv.  

12,96

12,96

20,36

22,22

24,07

24,53

87,04

87,04

79,63

77,78

75,93

75,47

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Byrokracie ze strany orgánů veřejné správy

Nízká míra povědomí veřejnosti o SP

Často se měnící legislativa

Chybějící legislativní ukotvení

Nedostatek uznání sociálního podnikání

Nízká podpora integračních SP ze strany ÚP

Významné Nevýznamné



19 
 

Tabulka 6: Závažnost vnitřních zranitelností vnímaná manažery sociálních podniků 

(měřeno na škále 1 = zanedbatelně závažné, 4 = středně závažné, 7 = velmi závažné) 

Zranitelnost Průměr 
Směrodatná 

odchylka 
Min Max 

Závislost SP na osobě 

zakladatele/hlavního 

manažera 

4,65 2,19 1 7 

Vyšší zranitelnost 

zaměstnanců 
4,15 1,65 1 6 

Nedostatek finančních 

rezerv 
4,08 1,51 1 6 

Závislost na veřejných 

rozpočtech 
3,8 1,67 1 6 

Křehká organizační 

struktura 
3,29 1,69 1 6 

Chybějící/nedostatečné 

vlastní zázemí podniku 
2,92 1,82 1 6 

Prodej dražších 

produktů 
2,71 1,66 1 6 

Chybějící vlastní 

produkt 
2,69 1,67 1 6 

Zaostalost regionu 

(horší podmínky pro 

podnikání než v jiných 

okresech) 

2,47 1,65 1 6 

Nevhodná právní 

forma podnikání 
2,27 1,59 1 6 
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Kromě hodnocení závažnosti jednotlivých zranitelností byli manažeři sociálních podniků 

dotázáni, jaká je dle jejich názoru celková zranitelnost (tj. jestliže zváží všechny dílčí 

zranitelnosti) jimi řízeného sociálního podniku v porovnání s velikostně podobnými podniky 

působícími ve stejné oblasti podnikání. Porovnání vnímané celkové zranitelnosti zobrazuje graf 

č. 5. Více než dvě pětiny odpovědí (44,44 %) považují zranitelnost sociálních podniků za vyšší 

ve srovnání s podobnými podniky působícími ve stejné oblasti podnikání. Bezmála třetina 

(29,63 %) respondentů považuje zranitelnost sociálních podniků za přibližně stejnou a čtvrtina 

(25,92 %) odpovídajících zranitelnost vnímá jako nižší. 

 

Graf č. 5: Celková vnímaná zranitelnost sociálních podniků jejich manažery 

v porovnání s velikostně podobnými podniky působícími ve stejné oblasti podnikání, v % 

(100 % = 54 respondentů) 

 

 

 

Termín hrozba představuje primární, nezávisle existující fenomén, který chce nebo může 

poškodit chráněnou společenskou hodnotu. Jedná se o vnější fenomén (činitel), existuje 

nezávisle na vůli člověka, využívá zranitelnosti subjektu a je zdrojem rizika. Sociální 

podnikatelé byli požádáni, aby označili, jaký dopad mohou mít možné hrozby na jejich činnost, 

a to s ohledem na situaci v konkrétním sociálním podniku. Do dotazníku byly zařazeny typy 

hrozeb identifikované v kvalitativní části výzkumu. U řady hrozeb byla uvedena číselná 

charakteristika (snížení příspěvků o x %, zvýšení minimální mzdy o x Kč apod.), aby byl dopad 

11,11

33,33

29,63

22,22

3,7

Výrazně vyšší Vyšší Přibližně stejná Menší Výrazně menší
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hrozby pro manažery sociálních podniků lépe představitelný. Nejvyšší vnímaný dopad 

představuje hrozba v podobě snížení příjmů zákazníků sociálního podniku o 30 %, výpadek 

největšího odběratele a nárazové onemocnění více než 30 % zaměstnanců (tabulka č. 7). 

Tabulka 7: Dopad možných hrozeb vnímaný manažery sociálních podniků (měřeno na 

škále 1 = zanedbatelný dopad, 4 = středně velký dopad, 7 = maximální dopad) 

Hrozba Průměr 
Směrodatná 

odchylka 
Min Max 

Snížení příjmů 

zákazníků SP o 30 

% 

5,81 1,29 2 7 

Onemocní najednou 

30 % zaměstnanců 
5,11 1,61 1 7 

Výpadek největšího 

odběratele 
5,11 1,89 1 7 

Zvýšení minimální 

mzdy pro rok 2022 

o 1500 Kč 

4,96 2,22 1 7 

Snížení příspěvků z 

veřejných rozpočtů 

o 30 % 

4,88 2,35 1 7 

Snížení příjmů 

zákazníků SP o 15 

% 

4,81 1,43 2 7 

Neúspěch nového 

výrobku/služby – 

prodej je o 50 % 

nižší, než se 

očekávalo 

4,73 1,67 1 7 

Zvýšení minimální 

mzdy pro rok 2022 

o 800 Kč 

4,31 2,05 1 7 

Otevření nového 

podniku v okolí SP 

se 

4,09 1,69 1 7 
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stejnými/podobnými 

službami/zbožím 

Snížení příspěvků z 

veřejných rozpočtů 

o 15 % 

4,06 2,12 1 7 

Neúspěch nového 

výrobku/služby – 

prodej je o 30 % 

nižší, než se 

očekávalo 

3,96 1,55 1 7 

 

 

3.5 Vliv pandemie COVID-19 na činnost sociálních podniků z perspektivy jejich 

zaměstnanců 

Rovněž zaměstnancům sociálních podniků nenacházejících se v pozici hlavních manažerů byla 

položena sada otázek, jejichž smyslem bylo zjistit, jak právě tito lidé, z většiny náležející do 

skupiny osob znevýhodněných na trhu práce, vnímají vliv pandemie COVID-19 na činnost 

sociálních podniků, resp. připravenost jejich podniků na krizi.  

Zaměstnanci byli nejprve dotázáni, za jak závažný považují dopad pandemie COVID-19 na 

podnik, ve kterém pracují, přičemž svou odpověď označovali na škále 1 až 7 (1 =silně negativní 

dopad, 4 = neutrální dopad, 7 = silně pozitivní dopad). Zjištěná průměrná hodnota závažnosti 

dopadu činila 2,93 (směrodatná odchylka 1,67), zaměstnanci tedy vnímají dopad pandemie 

COVID-19 na činnost jejich sociálních podniků jako negativní. 

Stejně jako manažerům sociálních podniků, i zaměstnancům mimo hlavní řídící pozice byla 

poskytnuta možnost volné odpovědi na otázku, jaký je nejvýznamnější, a naopak nejvíce 

pozitivní dopad pandemie na jejich práci, resp. činnost sociálního podniku. V rámci první 

skupiny dopadů byly jmenovány nižší tržby a uzavření provozoven, nemožnost pracovat, obava 

z nakažení se, úmrtí kolegů z pracoviště, psychické problémy zaměstnanců a nízká sociální 

interakce. Zaměstnanci však dokázali najít také pozitivní dopady, mezi které patří zvýšení 

prodejů přes e-shopy, zlepšení propagace podniku v online prostředí, realizaci nových nápadů 

nebo osobní regenerace a odpočinek. Řada zaměstnanců však naopak uvedla, že žádný pozitivní 

dopad nespatřuje. Dopad pandemie přímo na vlastní pracovní život poté zaměstnanci 

označovali i s využitím číselné škály s hodnotami 1 až 7 (1 = pandemie přinesla silně negativní 
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změny, 4 = pandemie nepřinesla žádné změny, 7 = pandemie přinesla silně pozitivní změny). 

Průměrná hodnota v tomto případě činila 2,97 (směrodatná odchylka 1,47), tedy lze 

konstatovat, že v souhrnu pandemie vnesla do pracovního života zaměstnanců sociálních 

podniků negativní změny. 

Následující otázky, jež byly zaměstnancům položeny, směřovaly k připravenosti jejich podniků 

na zvládání krizových situací a náchylnost k těmto událostem. Zaměstnanci nejprve hodnotili, 

jaká je dle jejich názoru celková připravenost daného sociálního podniku na krizové situace ve 

srovnání s podobnými podniky (dle oblasti podnikání a velikosti). Odpovědi na tuto otázku jsou 

znázorněny v grafu 6. Šest z desíti (62,22 %) respondentů hodnotilo připravenost sociálních 

podniků na zvládání krizových situací lepší než ostatních podniků. Jako přibližně stejnou ji 

označila více než čtvrtina odpovídajících (26,67 %) a desetina odpovědí charakterizovala 

připravenost sociálních podniků jako horší (11,11 %).  

Tady mne překvapilo, že to zaměstnanci vidí vcelku pozitivně. Domnívám se, že to vidí lépe 

než jejich manažeři. Je možné, že v nich jejich manažeři nechtějí vzbuzovat obavy a neposkytují 

jim všechny informace? Je to dobře, nebo naopak špatně? Toto ale jsou jen mé domněnky, nelze 

to sem napsat. 

Graf č. 6: Připravenost sociálních podniků na zvládání krizových situací pohledem 

jejich zaměstnanců, v % (100 % = 45 respondentů) 

 

Závěrem byli zaměstnanci dotázáni, v čem spatřují zranitelnost sociálního podniku, ve kterém 

pracují. Volné odpovědi zaměstnanců poskytly tyto typy zranitelností: nemocnost a 

nepřizpůsobivost zaměstnanců sociálních podniků, finanční nestabilita a závislost na dotacích, 

11,11
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závislost na několika odběratelích, velikost podniku, nedostatek zaměstnanců a nevýhodné 

umístění podniku. 

 

3.6 Statistické testování stanovených hypotéz 

Následující kapitola obsahuje výsledky statistického testování stanovených hypotéz. Data pro 

kvantitativní analýzu nebyla získána metodou náhodného výběru, což znamená, že statistická 

významnost je validní pouze pro příslušnou podskupinu sociálních podniků. Předpokládáme, 

že vybraná metoda sběru dat nevytvořila žádné zásadní zkreslení, pokud jde o pozorování 

souvislostí mezi fenomény, které studujeme pomocí testů hypotéz.  

Všech pět testů bylo provedeno na hladině významnosti α = 0,05. Hypotéza H1 hovořící o 

rozdílném vnímání dopadu hrozeb mezi sociálními podniky různých velikostí byla stanovena 

následovně: 

H1: Vnímaný dopad hrozeb je nižší u mikro sociálních podniků než u malých, středních a 

velkých sociálních podniků. 

V případě první hypotézy byl použit Welchův t-test, vnímaný dopad jednotlivých hrozeb (viz 

tabulka 7) byl měřen na škále 1 až 7 (1 = zanedbatelný dopad, 7 = maximální dopad). Pro 

potřeby testování H1 byly u každého sociálního podniku vnímané dopady jednotlivých hrozeb 

sečteny. Provedený test prokázal statisticky významný rozdíl mezi uvedenými skupinami 

sociálních podniků (p-value = 0,0008), hypotéza H1 tedy byla přijata. 

Hypotéza H2 se opírala o tvrzení, že: 

H2: Existuje pozitivní souvislost mezi vnímaným dopadem hrozeb a komplexností krizového 

řízení sociálního podniku. 

Komplexnost krizového řízení byla stanovena jako souhrnná proměnná zohledňující šíři palety 

podnikem využívaných nástrojů krizového řízení, účast manažerů na vzdělávacích akcích 

zaměřených na krizové řízení a studium odborných publikací v této oblasti. Pro testování H2 

byl vypočítán Spearmanův korelační koeficient, jehož výsledná hodnota 0,31 značila středně 

silnou závislost mezi proměnnými. Vztah se zároveň ukázal být statisticky významným (p-

value = 0,039), hypotéza H2 tak byla přijata. 

Dále byla zkoumána rozdílnost v komplexnosti krizového řízení v sociálních podnicích různé 

velikosti. Hypotéza H3 byla stanovena následujícím způsobem: 
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H3: Komplexnost krizového řízení je vyšší u větších sociálních podniků než u mikro sociálních 

podniků. 

Pro testování třetí hypotézy byl zvolen Welchův t-test, který neprokázal statisticky významné 

rozdíly mezi jednotlivými skupinami sociálních podniků (p-value = 0,57). Hypotéza H3 

nebyla přijata. 

Statisticky významný rozdíl byl odhalen v případě čtvrté hypotézy. P-value Welchova t-testu 

0,029 umožnila přijmout hypotézu H4, která zněla: 

H4: Komplexnost krizového řízení je nižší u lokálně působících sociálních podniků než u 

sociálních podniků s rozsáhlejší geografickou působností. 

Poslední testovaná hypotéza předpokládala rozdíl v komplexnosti krizového řízení v sociálních 

podnicích vedených ženami v sociálních podnicích vedených muži: 

H5: Komplexnost krizového řízení je vyšší u sociálních podniků vedených ženami než u 

sociálních podniků vedených muži. 

Daná hypotéza vycházela z předpokladu, že existují rozdíly ve vnímání rizika mezi ženami a 

muži, kdy ženy se dle řady výzkumů vyznačují nižší ochotou nést riziko. Z tohoto důvodu jsme 

předpokládali, že komplexnost krizového řízení v sociálních podnicích vedených ženami bude 

komplexnější. I v tomto případě byl použit Welchův t-test, jehož p-value 0,6249 však vedla 

k nepřijetí hypotézy H5.  
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4 Využití výsledků výzkumu 

1) Stanovení významu hrozeb a zranitelností 

Zatímco dříve provedený kvalitativní výzkum napomohl identifikaci a pochopení zranitelností 

a hrozeb sociálních podniků, následný kvantitativní výzkum umožnil stanovení významu, který 

jednotlivým fenoménům přikládají manažeři sociálních podniků. Kvantitativní charakteristiky 

hrozeb a zranitelností přispějí k efektivnějšímu zacílení následně vzniklých nástrojů krizového 

řízení v sociálních podnicích (katalogu hrozeb a zranitelností, krizovým scénářům, či krizovým 

plánům). 

2) Podklad pro přípravu katalogu hrozeb a zranitelností 

Vzorový a návodný katalog hrozeb a zranitelností jakožto jeden z plánovaných výstupů našeho 

projektu bude obsahovat mimo jiné kvantitativní charakteristiky zranitelností sociálních 

podniků vypočítané na základě provedeného dotazníkového šetření.  

3) Podklad pro expertní hodnocení 

V části následující po provedeném kvantitativním výzkumu budou oslovení experti a poradci 

pro sociální podnikání v ČR mimo jiné stanovovat, jaká je z jejich pohledu významnost 

manažery sociálních podniků identifikovaných zranitelností a hrozeb, zda existují z jejich 

pohledu i další významné hrozby a zranitelnosti a zda ze strany manažerů sociálních podniků 

nedochází například k jejich možnému podcenění. Experti se rovněž vyjádří k tomu, jak jsou 

dle jejich zkušenosti české sociální podniky připraveny na případné krize. Pro zprávu 

z expertního hodnocení budou klíčová právě data získaná z kvantitativního výzkumu. 

4) Odhalení rozdílů mezi sociálními podniky 

Statistické testování hypotéz umožnilo potvrdit, že mezi sociálními podniky existují rozdíly 

s ohledem na komplexnost nastaveného systému krizového řízení, mezi jinými ale nikoli. 

Zatímco náš výzkum nepotvrdil rozdíly mezi sociálními podniky v závislosti na jejich velikosti 

a tedy i náš předpoklad, že větší podniky budou disponovat komplexnějším systémem 

krizového řízení, u lokálních sociálních podniků a podniků s rozsáhlejší geografickou 

působností tyto rozdíly odhaleny byly. Toto zjištění může být impulsem zejména pro poradce 

a experty pro sociální podnikání v ČR ve smyslu většího zaměření krizového vzdělávání právě 

na čistě lokálně orientované sociální podniky. 
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5) Přínos pro vzdělávání manažerů sociálních podniků 

Výzkum rovněž odhalil, jaké jsou, nebo naopak nejsou preference manažerů sociálních podniků 

s ohledem na vzdělávací formy v oblasti krizového řízení. Toto téma je detailněji diskutováno 

v závěru zprávy. 

6) Stanovení významu vnějších bariér v činnosti sociálních podniků 

Zejména pro orgány veřejné správy je užitečnou informací, jak manažeři sociálních podniků 

hodnotí jednotlivé vnější bariéry, které brání jejich rozvoji. Realizovaný výzkum se proto může 

stát jedním z podkladů, na základě kterých mohou být vytvářeny např. policy reporty sledující 

rozvoj sociálního podnikání v České republice.  
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Závěr 

Předložený kvantitativní výzkum byl proveden na vzorku 54 sociálních podniků působících 

v ČR a reprezentovaných jejich řídícími pracovníky. Kromě toho se dotazníkového šetření 

zúčastnilo i 45 zaměstnanců daných sociálních podniků, kteří nezastávají řídící pozice. Ačkoli 

se může jevit, že právě velikost vzorku je limitem tohoto výzkumu, 54 sociálních podniků 

zaujímá významný podíl na celkovém počtu sociálních podniků registrovaných v databázi 

MPSV, přičemž návratnost dotazníků činila více než 30 %.  

V rámci kvantitativního výzkumu byly položeny čtyři výzkumné otázky a statisticky testováno 

bylo pět hypotéz. Výzkum ukázal, že pro české sociální podniky je typické intuitivní řízení a 

že velkou část z nich zatím nepřiměla k zavedení systému krizového řízení ani pandemie 

COVID-19. Významná část sociálních podniků však zároveň zvažuje zavedení systému 

krizového řízení, což je důležitá informace pro řešitelský tým tohoto projektu, jehož cílem je 

přispět k rozvoji krizového řízení v sociálních podnicích a pomoci s jeho nastavením. 

Nezbytnou úlohu v rozvoji krizového řízení bude hrát vzdělávání manažerů sociálních podniků 

v této oblasti. Dotazníkové šetření odhalilo, že řídícím pracovníkům sociálních podniků není 

blízké studium odborné literatury na téma krizového řízení (alespoň jednu publikaci přečetlo 

22,22 % dotázaných). I v tomto případě se jedná o velmi užitečné zjištění pro řešitelský tým, 

neboť právě publikace je jedním z hlavních výstupů projektu, který bude nutné uchopit co 

nejpraktičtěji, a zároveň bude potřeba vhodně motivovat manažery sociálních podniků 

k seznámení se s jejím obsahem. Povzbuzující zprávou je, že více než 42 % dotázaných se 

alespoň jednou zúčastnilo vzdělávací akce na téma krizového řízení a dalších více než 48 % se 

takové akce sice nezúčastnilo, ale uvítalo by ji. Jelikož workshop na téma krizového řízení je 

dalším z plánovaných výstupů projektu, je reálné, že se podaří jeho organizací manažery 

sociálních podniků zaujmout a v jeho průběhu mimo jiné představit další výstupy projektu a 

tím přispět k jejich šíření a uplatnění v praxi. Vzhledem k nižší ochotě manažerů sociálních 

podniků studovat odbornou literaturu se nabízí kromě workshopů zaměřit se i na další formy 

vzdělávání, jako např. krátká videa nebo podcasty.  

Provedené dotazníkové šetření rovněž umožnilo kvantifikovat hrozby a zranitelnosti sociálních 

podniků. Mezi nejzávažnější zranitelnosti sociálních podniků pohledem jejich manažerů patří 

přílišná závislost sociálního podniku na osobě zakladatele nebo hlavního manažera, dále vyšší 

zranitelnost zaměstnanců a nedostatek finančních rezerv. Nejvyšší dopad mají hrozby spojené 

se snížením příjmů zákazníků sociálních podniků, s výpadky jejich hlavních odběratelů a 
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plošným onemocněním zaměstnanců. Právě kvantitativní charakteristiky jednotlivých 

zranitelností a hrozeb budou důležité z hlediska tvorby dalších výstupů projektu. 

V rámci statistického testování byly přijaty tři hypotézy, z nichž zejména hypotéza potvrzující 

nižší komplexnost krizového řízení u lokálně působících podniků než u podniků s rozsáhlejší 

geografickou působností je využitelná přímo pro práci poradců a expertů pro sociální podnikání 

s ohledem na zacílení krizového vzdělávání právě směrem k lokálně působícím podnikům. 

Na tuto zprávu navazujícím výstupem projektu bude souhrnná výzkumná zpráva z expertního 

hodnocení, následovaná praktickým a návodným katalogem zranitelností a hrozeb sociálních 

podniků. 
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