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ÚVOD
Ekonomické a sociální inovace jsou propojeny pro současné vytvoření ekonomické
(business) a sociální hodnoty. Zatím zřejmě nejznámějším příkladem tohoto propojení jsou
sociální podniky, které za svoji prioritu považují naplnění sociální mise a ekonomické výnosy podnikání používají pro její podporu a rozvoj. Jakkoli populární je koncept sociálního
podnikání, jejich kapacita pro systémové řešení společenských problémů (tedy sociální impakt) zůstává omezená.
Tato řešení jsou v zemích vyspělých tradičně považována především za agendu vládního a neziskového sektoru. Jejich schopnost vytvářet efektivní řešení přetrvávajících společenských problémů je však rovněž omezená, z důvodu klesajících zdrojů a nedostatečné
efektivnosti využití zdrojů stávajících. Nedostatečná efektivnost vládního a neziskového
sektoru je přisuzována zejména nízké kvalitě managementu a nízké inovační schopnosti
oproti ziskovému sektoru. Příčinou je chybějící vztah mezi výkonností vládních a neziskových organizací (tedy sociálním impaktem jejich aktivit v relaci k nákladům) a odměnou
(výnosem). Vytváření a získání ekonomické a sociální hodnoty je oddělené.
Pokud tedy hledáme řešení přetrvávajících sociálních problémů, která jsou nová a
lepší oproti stávajícím přístupům, tedy sociální inovace, a která zároveň dosahují významný, ekonomicky udržitelný a šiřitelný impakt, musíme se obrátit k firemnímu ziskovému sektoru a jeho inovačním sociálním business strategiím. Tyto strategie jsou založeny
na propojení tvorby sociální a ekonomické hodnoty. Ekonomická hodnota je vytvářena díky
sociální změně, která vytváří sociální hodnotu (řešení společenského problému). Intenzita
a rozsah impaktu sociální business strategie jsou zásadně ovlivněny integrací sociálního
řešení do jádrového businessu a využitím jeho dostupných hmotných a nehmotných aktiv
na toto řešení (včetně manažerských a inovačních kapacit).
Předložený text se soustřeďuje na integraci ekonomických a sociálních inovací v sociálních business strategiích ve firemním sektoru. Jde zatím o téma nové, ale jeho dílčí
přístupy nabývají na významu zejména v období po vypuknutí globální finanční krize. Objevují se otázky role businessu ve společnosti, tedy při řešení společenských problémů.
Tradiční model společenské odpovědnosti je považován za překonaný a neefektivní.
Snižují se dostupné zdroje a zároveň rostou očekávání veřejnosti vůči společenské
odpovědnosti businessu. Přichází období inovačních sociálních business strategií, které jsou
inspirací i pro vládní a neziskový sektor (v roli strategických partnerů). Struktura textu
sleduje tři hlavní linie propojení ekonomických a sociálních inovací – inovace společenské
odpovědnosti, soustavné inovace podmíněné inovací pracoviště a inovace business strategií pro vytvoření a získání ekonomické hodnoty prostřednictvím sociální změny:
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(1) Vývoj pojetí role businessu ve společnosti a jeho společenské odpovědnosti od
tradičního modelu firemní filantropie k inovačnímu systémovému přístupu pro řešení globálních společenských problémů (Kapitoly 1 – 3),
(2) Charakteristiky modelu soustavně inovující organizace, která dosahuje vysokou a
udržitelnou produktivitu díky využití kreativity a tvořivosti pracovníků (inovace pracoviště) či
efektivně řeší společenské problémy díky sociální (intra)podnikavosti (Kapitoly 4 – 5),
(3) Rozvoj trhu sociálního kapitálu umožňující vytvoření a získání sociální hodnoty
prostřednictvím sociálních business strategií, které dosahují inovační sociální změny s využitím zdrojů jádrového businessu (Kapitoly 6 – 7).
Výklad vychází z aktuálních, převážně zahraničních zdrojů k tématu ekonomických a
sociálních inovací, zdroje jsou uvedeny v seznamu použité literatury a web odkazů. Text
obsahuje řadu nových pojmů, které nemají zavedený český ekvivalent, jejich překlad je
tedy doplněn anglickým originálem.
Zvládnutí základních pojmů si čtenář může ověřit vzorovým testem. Nejlepším způsobem proniknutí do studované problematiky je však zájem o samotné téma propojení
ekonomické a sociální hodnoty v sociálních inovacích a aplikace získaných poznatků na
vlastních či převzatých příkladech z praxe. Odpovědi na otázky k diskusi nejsou správné
nebo špatné, mohou být pouze promyšlené nebo povrchní.
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KAPITOLA 1: ROLE BUSINESSU VE SPOLEČNOSTI
Úvod
Pojetí role businessu ve společnosti prochází významnými změnami zhruba od 50. let
minulého století, v novém tisíciletí se tyto změny projevují silněji. Zároveň vedle sebe
existují různá pojetí (ve stejné zemi, ve stejném odvětví). Pojetí role businessu můžeme
odlišit podle dvou základních hledisek. První hledisko charakterizuje upřednostnění zájmů
skupin, které má business uspokojovat (akcionáři versus stakeholdeři). Druhé hledisko
charakterizuje přístup businessu k řešení společenských problémů a jeho odpovědnost za
toto řešení (business versus vláda).
Podle upřednostnění zájmů odlišujeme tradiční model, který za prvořadé pokládá zájmy akcionářů (vlastníků) a jádrového businessu a společensky odpovědné aktivity jsou
realizovány nad jeho rámec, jako dobrovolné naplnění závazku vůči společnosti. Do tradičního modelu řadíme firemní filantropii a firemní společenskou odpovědnost (CSR). Nové
modely pokládají za prioritu zájmy stakeholderů (vnitřních a vnějších) a aktivity společenské odpovědnosti se stávají součástí businessu, případně jádrového businessu (strategická
společenská odpovědnost, sociální business strategie).
Přístup businessu k řešení společenských problémů (zejména sociálních a environmentálních) se od pasivní role (kdy odpovědnost je přisuzována především vládě, případně
s podporou neziskového sektoru) mění na roli aktivní. Zejména po vypuknutí globální finanční a ekonomické krize se například objevují iniciativy významných světových
businessmanů, které považují veřejný sektor za neschopný efektivně řešit globální problémy a zároveň formulují nové principy odpovědnosti businessu za tato řešení (odpovědný
kapitalismus).

Cíle kapitoly
•

Představit tradiční model pojetí role businessu ve společnosti v období kapitalismu
akcionářů, jeho předpoklady a kritické přístupy k jeho fungování

•

Objasnit vývoj pojetí firemní filantropie a společenské odpovědnosti jako reakce na
kritiku tradičního modelu role businessu ve společnosti

•

Identifikovat příčiny vzniku nových modelů role businessu ve společnosti jako tvůrce
hodnoty pro stakeholdery a důsledky těchto změn pro pojetí firemní společenské
odpovědnosti

•

Seznámit s principy nových modelů businessu ve společnosti a jejich významem pro
jádrový business a vnitřní stakeholdery a pro roli businessu při řešení společenských
problémů (vnějších stakeholderů a širšího prostředí)
9

1.1 Tradiční a nový model role businessu
Roli businessu ve společnosti je možno rozlišit podle jeho vztahu k vnějším podmínkám, aktérům, institucím a organizacím a podle vztahu těchto vnějších subjektů a podmínek k businessu. Vztah mezi businessem a společností se vyvíjel a vyvíjí, liší se podle zemí,
odvětví. Různé modely existují vedle sebe. V souhrnu však sledujeme rostoucí nároky společnosti na odpovědnou roli businessu, a to při samotném podnikání a při podpoře řešení
společenských problémů. Rostoucí nároky společnosti na jedné straně provází také na
druhé straně aktivnější role samotného businessu, který se snaží využít své inovační a
zdrojové kapacity pro efektivní řešení společenských výzev. 1
Definice
Modely role businessu ve společnosti
Modely role businessu ve společnosti odlišujeme na tradiční a nové podle vztahu mezi
businessem a společností. V tradičním modelu jsou obě sféry oddělené, jejich vztah je
založen na rozporných zájmech. V novém modelu se obě sféry propojují prostřednictvím
prioritizace zájmů stakeholderů.

1.1.1 Předpoklady tradičního modelu
V tradičním pojetí je chápání role businessu ve společnosti spojeno s několika základními předpoklady, které jsou ale rostoucí měrou považovány za zjednodušující a chybné,
protože neodpovídají realitě 21. století. Tradiční (standardní) model businessu vychází
z předpokladů o jediném smyslu nebo účelu businessu, omezení role stakeholderů pouze
na akcionáře, neomezenosti přírodních zdrojů, výhradním sledování vlastního prospěchu,
rozporu mezi businessem a etikou a na zištnosti jako základní vlastnosti lidí.
Obrázek 1.1 Předpoklady tradičního modelu

Smyslem businessu je
vydělávání peněz

Jediní významní
stakeholdeři jsou
akcionáři

Přírodní zdroje jsou
neomezené

Lidé jsou sobečtí a
naplňují pouze vlastní
zájem

Business usiluje o získání
nekalého prospěchu

Ruka trhu přetváří
zištné motivace v dobro

Pramen: Vlastní zpracování.

1
K tématu tradičního modelu a jeho kritiky v subkapitole 1.1 viz R. E. Freeman, New
Models of Business in Society, Darden School of Business, University of Virginia,
goo.gl/O8l2xw, 31.12.2014.
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1. Business se zajímá o vydělávání peněz a zisku, není nijak propojen s ostatními
institucemi ve společnosti. Působí jakoby ve společenském vzduchoprázdnu.
2. Jedinými významnými hráči pro business jsou akcionáři, jejichž hlavním zájmem
je vydělávání peněz a zisk.
3. Žijeme ve světě neomezených fyzických zdrojů, není tedy důvod zabývat se dopady našeho businessu na životní prostředí.
4. Základní podmínkou fungování kapitalismu je sobectví lidí, kteří pracují pouze ve
svém vlastním zájmu. Jedinou motivací je dosahování vlastního prospěchu (nejlépe vydělávání peněz a dosahování zisku).
5. Lidé v businessu se vždy snaží využít příležitosti k získání nekalého prospěchu na
úkor zákazníka nebo dodavatele, na úkor společnosti. Jakoby lidé v jiných oborech byli
morální a lidé v businessu nikoli.
6. Fungování businessu je založeno na základní vlastnosti lidí, kterou je soutěživost,
chamtivost, a působením neviditelné ruky trhu vzniká díky těmto vlastnostem dobro.

1.1.2 Kritika tradičního modelu
Tradiční pojetí má několik základních nedostatků, které vyžadují nové přístupy, jak
ukazuje praxe vývoje společenské odpovědnosti (včetně množících příkladů samotných firem a jejich lídrů). Kritika zdůrazňuje význam širšího účelu/smyslu businessu, komplikovanost lidských bytostí a význam globalizace pro nové vztahy a spolupráce při respektování
specifik společenského, historického a kulturního kontextu.
Obrázek 1.2 Nedostatky tradičního modelu

Maximalizace
zisku není jediný
smysl businessu

Etika a business
se vzájemně
nevylučují

Lidé jsou
komplikované
bytosti

Globalizace
vyžaduje nové
vztahy a
spolupráce

Pramen: Vlastní zpracování.
(a) Cílem businessu nepochybně je vydělávání peněz a maximalizace zisku, ale to
neznamená, že je to jeho jediný smysl/účel. To jsou dvě odlišné věci. Business je součástí
společnosti, není to izolovaná jednotka. Podnikatelé jsou motivovaní především svojí vizí
– chtějí být samostatní, naplnit svoji posedlost, realizovat svoje sny.
(b) Etika a business patří k sobě. Nejsou to vzájemně se vylučující charakteristiky.
Lidé v businessu se chovají eticky, mají integritu, stejně jako ostatní. Někteří se určitě
eticky nechovají. Nemůžeme ale předem stavět etiku a business proti sobě.
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(c) Lidé jsou komplikované bytosti. Jejich motivace jsou také komplikované. Nestačí
je ovládat metodou cukru a biče, jednoduchými pobídkami a tresty.
(d) Globalizace toků zboží, kapitálu a informační technologie svět propojují a zásadně
mění. Objevují se nové politické, ekonomické, společenské reálie. Zvyšují se tlaky na
business a otevírají se nové příležitosti:
•

Zcela se přetvářejí vztahy mezi businessem navzájem, mezi businessem a společností, vznikají kolaborativní a sebeorganizující se platformy.

•

Business se musí přizpůsobit specifikům míst, kde působí – společnosti, institucím, tradicím. Společnost vyžaduje odpovědnost, dodržování hodnot, naplňování
osobního a společenského účelu, který je chápán mnohem šířeji.

1.1.3 Nový model businessu ve společnosti
Tradiční model není považován za uspokojivé vyjádření reality, objevují se proto
prvky nového modelu postavení a významu businessu ve společnosti, jeho vztahu k etice,
pestrost jeho motivací.
Obrázek 1.3 Prvky nového modelu

Business je
součást
společnosti

Business je
součástí
společenských
řešení

Business
a etika jsou
slučitelné

Motivace lidí
jsou pestré a
různorodé

Pramen: Vlastní zpracování.
1. Business musíme vnímat jako nedílnou součást společnosti a také očekávat, že
bude jako součást společnosti působit.
2. Business musí být zapojen do hledání cest k řešení společenských problémů.
3. Business nesmíme oddělovat od etiky. Business a etika musí být vnímány nikoli
jako protiklady, ale jako vyjádření téhož jinými slovy.
4. Motivace lidí musíme chápat šířeji, nikoli pouze jako zištnost, vydělávání peněz,
uspokojení vlastního sobeckého zájmu.
1.1.3.1 Principy nového modelu
Nový model je založen na několika základních principech: účel a smysl je pro
business prvořadý, business má mnoho významných stakeholderů, lidé jsou různorodí,
komunikativní a spolupracující, odpovědné a čestné chování je obvyklé, sociální spolupráce
vytváří hodnotu.

12

Obrázek 1.4 Principy nového modelu businessu ve společnosti

Prvořadý je účel a
smysl businessu

Business má
mnoho stakeholderů

Odpovědné a čestné
chování je obvyklé

Různorodost,
komunikace, spolupráce

Sociální spolupráce pro
tvorbu hodnoty

Pramen: Vlastní zpracování.
1. Business je především založen na účelu, smyslu, za nimiž následuje vydělávání
peněz a zisk. Nikoli buď na jednom, nebo na druhém.
2. Každý business vytváří (a někdy ničí) hodnotu pro akcionáře, ale také pro další
stakeholdery - zákazníky, zaměstnavatele, dodavatele a komunity. Vytváření a vedení
businessu znamená, že všechny tyto zájmy sledují stejný směr.
3. Kapitalismus funguje, protože jsme složité bytosti s mnoha potřebami a přáními a
dokážeme komunikovat a spolupracovat pro vytvoření hodnoty pro druhé. Někdy jednáme
ze sobeckých zájmů a někdy pro jiné zájmy. Pobídky jsou důležité, ale důležité jsou také
hodnoty.
4. Většina lidí mluví pravdu a dodržuje sliby a většinu času se chová odpovědně.
Musíme takové chování očekávat. Jinak by ani svět nemohl běžně fungovat.
5. Business a kapitalismus je zatím nejlepší dostupný systém sociální kooperace a
tvorby hodnoty. Konkurence je důležitá ve svobodné společnosti, protože umožňuje volbu.
Ale motorem kapitalismu je tvorba hodnoty – ve spolupráci.

1.2 Firemní filantropie a společenská odpovědnost
První odklon od tradičního pojetí businessu ve společnosti představuje firemní filantropie (dobročinnost) a v další fázi firemní společenská odpovědnost. Pozdější model reaguje na problémy životního prostředí (a jejich rostoucí publicitu) a je spojen s konceptem
environmentální udržitelnosti businessu.
Vznik firemní filantropie vychází z přesvědčení o povinnosti bohatých a úspěšných
pomáhat chudým (princip charity) a o odpovědném vztahu k osobnímu majetku, který má
sloužit ku prospěchu společnosti (princip služby). Tradice firemní filantropie přetrvává a
dále se rozvíjí, ale její principy zůstávají v zásadě stejné. Sledujeme postupně větší důraz
významných businessmanů na jejich aktivní a dokonce systémovou roli při řešení (globálních) společenských problémů (filantropický kapitalismus).
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Další vývojovou fázi odpovědnosti businessu ve společnosti představuje koncept firemní společenské odpovědnosti (corporate social responsibility, CSR). Toto pojetí věnuje
pozornost výrobkům a službám, které firma vyrábí, a dále podmínkám, za nichž jsou tyto
výrobky a služby vyráběny (sociálním a environmentálním). Firma tedy zlepšuje společnost
díky vyráběným službám a produktům, a způsobu, jakým je vyrábí a distribuuje. Dochází
k institucionalizaci (mezinárodních) standardů CSR a integraci oddělení a agendy CSR do
struktury firem (zatím ale nikoli k integraci s jádrovým businessem).
Definice
Firemní filantropie a společenská odpovědnost
Firemní filantropie vychází z principů charity a služby, které by měli vlastníci sledovat při
nakládání se svým majetkem ve vztahu k potřebným a ve vztahu k řešení společenských
problémů. Firemní společenská odpovědnost věnuje pozornost výrobkům a službám, které
firma vyrábí, a podmínkám, za kterých je vyrábí a distribuuje z hlediska dopadů na společnost, sociální a environmentální kvalitu.

1.2.1 Firemní filantropie
Model firemní filantropie je příkladem odklonu od tradičního modelu businessu ve
společnosti. Datuje se k zásadám Andrewa Carnegieho (1835-1919), amerického průmyslníka a filantropa, který do své smrti věnoval téměř 90 % jmění charitám a nadacím: 2
1. Princip charity znamená, že bohatší členové společnosti pomáhají těm chudším.
Tento princip se objevuje téměř v každé náboženské tradici a Carnegie ho předkládá
businessmanům k přemýšlení a následování.
2. Princip služby vyžaduje od businessu a bohatých jednotlivců, aby se vnímali jako
služebníci nebo pečovatelé svého majetku. Majetek je jim svěřen a oni se o něj starají a
používají jej ve prospěch společnosti.
Východiskem těchto principů je Carnegieho přesvědčení, že lidé z businessu ve skutečnosti vědí lépe než ostatní, jak nakládat s majetkem pro společenský prospěch, co je
nejlepší pro společnost.
Tradice firemní filantropie pokračuje dodnes. Ročně jsou darovány v nejrůznějších
podobách desítky miliard dolarů. Zřejmě nejznámějším příkladem nové filantropické iniciativy je The Giving Pledge, 3 slib miliardářských jednotlivců a rodin (seznam dosáhl 134 na

V článku z roku 1889, Gospel of Wealth, Carnegie vyzval bohaté, aby svoje bohatství
využili na zlepšení společnosti, a inspiroval vlnu filantropie, viz goo.gl/WoMGbN. Další příklady velkých filantropů tohoto období zahrnují Johna D. Rockefellera, Andrewa Mellona,
Miltona Hersheyho, Henryho Forda.
3
Seznam zapojených miliardářů, tzv. pledgers, viz givingpledge.org/, 31.12.2014.
2
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konci roku 2014) věnovat většinu svého bohatství na dobročinné účely, či aktivity nadace
Billa a Melindy Gatesových. 4
Ambicí nových iniciativ firemních filantropů je dosáhnout řešení sociálních problémů
s významnými (masivními) efekty (impaktem). Nejde tedy pouze o zvyšování rozsahu filantropie a aktivní roli dárců při řešení sociálních problémů, ale o vytváření systémových
řešení. Toto pojetí je označováno jako filantrokapitalismus (philanthrocapitalism). 5 Koncept je rozporuplně vnímán, zejména z levicových pozic, jako snaha zakrýt neetické zdroje
bohatství dobročinností.
Nejznámějším argumentem proti firemní filantropii je názor Miltona Friedmana, podle
kterého jedinou odpovědností businessu je zvyšovat vlastní zisky. 6 Pomáhat potřebným
je odpovědností vlády. Soukromí investoři mohou k pomoci používat svoje zisky po zdanění. Toto pojetí představuje tradiční model, ve kterém prvořadým smyslem businessu je
vydělávání peněz a maximalizace zisku. Historie oproti tomu ukazuje na dlouhou řadu příkladů firem, které svoji roli spatřují v podpoře zlepšování společnosti právě prostřednictvím filantropie – darováním peněz, partnerstvím s neziskovými organizacemi. Business
prostřednictvím filantropie naplňuje svoji roli ve společnosti.
1.2.1.1 Firemní společenská odpovědnost
Počátky konceptu firemní společenské odpovědnosti se datují do roku 1953 v USA,
kdy Howard Bowen 7 odlišuje dvě kategorie produktů vytvářené businessem: (1) komerční
výrobky a služby a (2) podmínky, za nichž jsou tyto výrobky a služby vyráběny. Tyto
podmínky Bowen chápe jako sociální produkty businessu.
V 60. a 70. letech nabývá koncept CSR na významu. Zejména velké firmy v USA
formulují tzv. business argument (business case) pro společenskou odpovědnost – např.
být dobrým občanem, věnovat pozornost sociálním dopadům businessu - přináší významnou podporu zákazníků a komunit, méně přísnou regulaci. Zjednodušeně řečeno, CSR je
dobrá pro business. Tento přístup představuje protiargument Friedmanovi, který CSR považuje za plýtvání zdroji akcionářů a přesouvání rolí mezi businessem a vládou.
Firma si v rámci CSR stanoví nějaké společensky potřebné nebo prospěšné téma a
snaží se chovat odpovědněji svými výrobky nebo službami. Už tedy nejde o filantropii
(která ale může být nadále používána jako doplňující nástroj). Firma zlepšuje společnost
S nadačním jměním 42 mld. USD, s dosud vyplacenými granty ve výši 32 mld. USD,
viz www.gatesfoundation.org/, 31.12.2014.
5
Viz např. Philanthrocapitalism – How Giving Can Change The World, philanthrocapitalism.net/,
6
Viz M. Friedman, The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. The
New York Times Magazine, September 13, 1970, goo.gl/usHxMo, 31.12.2014.
7
Viz H. Bowen, The Social Responsibilities of The Businessman, New York, Harper
1953, goo.gl/G5aXlF, 31.12.2014.
4
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díky službám a produktům, které vyrábí, a způsobu, jakým je vyrábí a distribuuje. Firma
se propojuje se společností prostřednictvím svých programů společenské odpovědnosti.
Objevují se otázky firemní společenské výkonnosti a vztahu mezi společenskou
výkonností a finanční výkonností. Znamená dobrá společenská výkonnost jednoduše dobrou finanční výkonnost, která společenskou odpovědnost umožňuje? Nebo vede dobrá společenská výkonnost k dobré finanční výkonnosti? Přes řadu výzkumů, jednoznačné odpovědi nejsou k dispozici. Objevují se stále nové publikace a příspěvky s velkým množstvím
příkladů, které si přivlastňují jednotlivé modely a ilustrují jimi správnost vlastního pojetí.
Tvrdých dat a průkazných experimentů je ale zatím málo.
Zvýšení dopadu CSR podle některých pojetí vyžaduje institucionalizaci, tedy sledování externě stanovených zásad. V roce 1977 byly formulovány takové principy Leonem
Sullivanem, členem představenstva General Motors, ve vztahu k podnikání v Jižní Africe,
tehdy v režimu apartheidu. 8
Současnou globální iniciativu OSN představuje UN Global Compact s 10 principy
odpovědného businessu v oblastech lidských práv, pracovní síly, životního prostředí a boje
s korupcí. 9
Novou výzvu pro další vývoj CSR přináší snaha o propojení modelů společenské odpovědnosti s business modelem nebo jádrovým businessem. V tradičním pojetí společenské odpovědnosti se stále promítá tradiční pojetí businessu ve společnosti, tedy jakoby business a kapitalismus byly morálně pochybné a bylo třeba tuto pochybnost nějak
kompenzovat. A mnohdy firemní filantropie a společenská odpovědnost usilují právě o takovou kompenzaci, nebo to alespoň tak působí. Nabízí se potom otázka, zda štědrá filantropie a CSR mohou představovat jakési odpustky za nevhodné business praktiky.
Stále přetrvávající tradiční pojetí se projevuje v oddělení ekonomické a sociální hodnoty a ve stále převažujícím zaměření na uspokojení zájmu akcionářů. Příkladem je koncept sdílené hodnoty (corporate shared value, CSV) Michaela Portera, podle kterého
business nevytváří pouze ekonomickou, ale také sociální hodnotu. I když Porter vymezuje
svůj koncept CSV vůči CSR, stále jsou obě hlediska oddělena.

Cílem bylo zajistit rovné podmínky pro všechny jak v oblasti služeb, tak zaměstnání,
platového ohodnocení, obsazení pozic ve firmě apod. V té době byl GM jedním z největších
zaměstnavatelů černošského obyvatelstva v Jižní Africe a snažil se tak přesvědčit veřejnost, že je možné v diskriminační zemi působit a přitom dodržovat antidiskriminační zásady, viz www.thesullivanfoundation.org/, Globální Sullivanovy principy viz goo.gl/G98qFd,
31.12.2014.
9
Viz systém firemního reportingu www.unglobalcompact.org/, viz 10 principů odpovědného businessu goo.gl/38KuXR, 31.12.2014
8
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Oddělování ekonomických a sociálních hledisek je ale iluzorní. Business vytváří hodnotu, ve které jsou ekonomické a sociální aspekty propojeny. Vytváří hodnotu pro všechny
stakeholdery, nejen pro shareholdery.

1.2.2 Environmentální udržitelnost
Principy udržitelného růstu a rozvoje se snaží minimalizovat či zcela odstranit dopady
lidských aktivit na životní prostředí. V tomto pojetí se firmy propojují se společností prostřednictvím zelených strategií.
Obrázek 1.5 Příklady zelených strategií
Zelená
legislativa

Zelený
zákazník

Zelený
stakeholder

Zelená tvorba
hodnoty

Pramen: Vlastní zpracování.
1. Legislativní (regulační) strategie znamená, že firma dodržuje zákony a další regulace v oblasti životního prostředí a díky těmto zákonům je efektivnější a výkonnější. Přísná
ekologická legislativa motivuje firmy k inovacím. Nejde tedy jenom o náklad, ale také o
inovační příležitost.
2. Strategie zeleného zákazníka znamená, že firma předvídá hodnoty (nebo reaguje
na hodnoty), které zákazníci přisuzují environmentálním hlediskům při nákupu výrobků
nebo služeb – tedy zda nějak škodí životnímu prostředí.
3. Strategie zeleného stakeholdera znamená, že firma předvídá hodnoty (nebo reaguje na hodnoty), které stakeholdeři přisuzují environmentálním hlediskům (zákazníci, zaměstnanci, dodavatelé, akcionáři).
4. Tmavě zelená strategie znamená, že firma organizuje tvorbu hodnoty tak, aby
působila v souladu s přírodou.
Udržitelnost je však nutné chápat šířeji, jako etickou nebo morální udržitelnost, udržitelnost tvorby hodnoty a obchodu v čase. Bez tohoto širšího kontextu hrozí nebezpečí
politizace. Společenskou odpovědnost také nelze požadovat jenom od druhých, každý má
možnost začít uplatňovat a prosazovat její principy od malých změn. 10

10
Viz např. E. Jones, B. Johnson, Small Changes That Make a Big Difference – The
Better World Handbook, Gabriola Island, New Society Publishers, 2007. Inspirativní příklady malých pozitivních změn viz např. www.dobrakrajina.sk, www.dailygood.org.
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1.3 Tvorba hodnoty pro stakeholdery
Oproti předchozím třem modelům odpovědnosti se objevují komplexnější přístupy ke
změně tradičního modelu businessu ve společnosti. Přes některé odlišnosti vycházejí vždy
ze širokého konceptu stakeholderů (oproti shareholderům nebo stockholderům) a hledají
hlubší smysl businessu oproti maximalizaci zisku (pro shareholdery). 11
Východiskem těchto komplexnějších přístupů je model stakeholderů, které ovlivňují
efekty aktivit businessu nebo kteří tyto efekty a aktivity ovlivňují. Shareholdeři jsou samozřejmě také stakeholdeři, ale v novém pojetí nejsou jediní a nejsou nejdůležitější pro
úspěch businessu. Firma musí roli stakeholderů zohledňovat, vyvažovat (slaďovat) a měla
by usilovat o získání její ekonomické hodnoty (kapitalizaci). Stakeholdeři se tak stávají
spolutvůrci hodnoty vytvořené businessem a tato hodnota je ekonomická a sociální (nikoli
buď, anebo). Sociální inovace například zlepšuje pracovní podmínky zaměstnanců, kteří
pracují produktivněji, tvořivěji, a se zájmem a nadšením.
Definice
Model stakeholderů a vědomého kapitalismu
Model stakeholderů zdůrazňuje význam širokého pojetí stakeholderů, kteří jsou odlišování
jako vnitřní a vnější. Jde o všechny aktéry, kteří ovlivňují aktivity businessu nebo kteří jsou
těmito aktivitami ovlivňovány. Zájmy stakeholderů musí být vyvážené a nediskriminační.
Vědomý kapitalismus uplatňuje model stakeholderů v business praxi. Vedle ekonomické
hodnoty, vytvářené v systému svobody podnikání, vidí jeho smysl ve vytváření hodnoty
sociální. Ekonomická a sociální hodnota není vytvářena vedle sebe, ale představuje nový
systém tvorby hodnoty s vyšším smyslem, novou kulturu businessu a jeho vedení.
Příkladem komplexního pojetí role stakeholderů ve vytváření ekonomické a společenské hodnoty je vědomý kapitalismus, který představuje převratný přístup propojení ekonomické a sociální hodnoty. Nejde o změnu ekonomického systému, ale o zlepšení sociálních podmínek systému stávajícího a tím zvýšení jeho ekonomické a sociální efektivnosti.
Sociální problém je identifikován jako příležitost pro vytvoření hodnoty ekonomické.

1.3.1 Principy modelu stakeholderů
Koncept stakeholdera vznikl z úvah o business strategiích. Jak se postupně měnilo
prostředí businessu a lidé uvnitř businessu museli stále více pozornosti věnovat jeho okolí,
objevují se (v 60. letech na Stanfordské univerzitě) snahy o uspořádání těchto vnějších
hledisek – podle zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců, komunit, investorů pod společným
11
K základnímu přehledu tématu modelu stakeholderů v subkapitole 1.3 viz R. E.
Freeman, Strategic Management: A Stakeholder Approach, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, dále viz www.redwardfreeman.com.
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označením stakeholdeři. Ve skandinávských zemích, zejména ve Švédsku, se objevují
úvahy o významu dopadů businessu na zaměstnance (nejen na životní prostředí).
Vzniká teorie stakeholderů založená na zkušenostech s firmami v 70. a 80. letech.
Stakeholder je definován jako skupina nebo jednotlivec schopná nebo schopný ovlivnit
dosažení účelu firmy nebo skupina či jednotlivec, která nebo který může být tímto dosažením ovlivněn/a.
Stakeholdery je možno vnímat úzce, tedy v bezprostředním vztahu k businessu (management, vlastníci, zákazníci, dodavatelé, zaměstnanci, investoři, komunita), nebo šířeji,
tedy ve zprostředkovaném vztahu k businessu (média, vláda, nevládní sektor, konkurenti).
Význam stakeholderů pro úspěch firmy je zásadní. Koncept stakeholderů představuje nový model propojení businessu a společnosti. 12
Obrázek 1.6 Principy modelu stakeholderů

Hodnota
tvořena pro
stakeholdery

Zájmy
stakeholderů
propojeny

Hodnota pro
všechny SK
současně

Trade-off
zájmů SK není
možný

Konflikty
zdrojem tvorby
hodnoty

Pramen: Vlastní zpracování.
1. Hodnota businessu je vytvářena pro jeho klíčové stakeholdery. Je důležité poznat
jak, kde, kým je tato hodnota tvořena.
2. Úspěšné firmy usilují o propojení zájmů stakeholderů, nalezení jejich průsečíku.
Způsob propojení zájmů stakeholderů představuje business model pro tvorbu hodnoty.
Koncept stakeholderů umožňuje pochopení role businessu ve společnosti z nové perspektivy. To však nestačí. Významný je účel, smysl. Bez jeho identifikace není možné ani
identifikovat stakeholdery. Účel můžeme formulovat různými způsoby – nejčastěji odpovídá na otázku proč? Odlišuje daný business od ostatních, ukotvuje ho ve společnosti a ve
vztahu ke stakeholderům.
3. Zájmy stakeholderů jsou propojeny a vyvíjejí se v čase, naše řešení proto musí
uspokojovat různé stakeholdery současně – tedy vytvoření hodnoty pro jednoho stakeholdera vede k vytvoření hodnoty pro dalšího.
4. Není možné dlouhodobě zaměňovat zájmy jednoho stakeholdera za zájmy ostatních. V takovém případě nevytváříme dostatečnou hodnotu pro některé stakeholdery, což
vede ke snížení kvality businessu (nevyužití jeho potenciálu tvorby hodnoty).

Viz R. E. Freeman, Strategic Management: A Stakeholder Approach, Cambridge,
Cambridge University Press, 2010, dále viz www.redwardfreeman.com.
12
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5. Konflikty mezi businessmanem a stakeholdery a mezi stakeholdery navzájem, konflikty kvůli hodnotám, kritiky a zpětné vazby, časové horizonty mohou být zdrojem inovací,
zdrojem tvorby hodnoty.

1.3.2 Principy vědomého kapitalismu
Pojem vědomého kapitalismu (conscious capitalism) použil Muhammad Yunus, držitel
Nobelovy ceny za mír v roce 2006 (za vytvoření Grameen Bank poskytující mikropůjčky v
Bangladéši v roce 1983). Kip Tindell (CEO, Container Store) a John Mackey (co-CEO, Whole
Foods Market) spoluzaložili v roce 2007 Alianci vědomého kapitalismu (Conscious Capitalism Alliance). Vycházejí ze základních principů kapitalismu (svoboda smluvních vztahů,
vlastnická práva, svoboda obchodu, rovnost práva), nejde tedy o nový ekonomický systém,
ale o zlepšení sociálních charakteristik systému stávajícího. 13
Odborné diskuse se točí zejména kolem vztahu mezi sociální a ekonomickou výkonností vědomého businessu oproti tradičním přístupům (např. prostřednictvím finanční analýzy firem vědomého businessu), dále kolem možností rozšíření principů vědomého
businessu mezi větší počet firem.
Vědomý kapitalismus a business je založen na čtyřech základních principech podnikání, které dále rozvíjejí koncept stakeholderů: hlubší smysl businessu, orientace na
stakeholdery, vědomý leadership, vědomá kultura.
Obrázek 1.7 Principy vědomého kapitalismu

Hlubší smysl
businessu

Zaměření na
stakeholdery

Vědomý
leadership

Vědomá
kultura

Pramen: Vlastní zpracování.
1. Hlubší smysl: Business je založen na hlubším smyslu, který inspiruje, zapojuje a
aktivizuje stakeholdery. Business má v tomto pojetí dvojí poslání: maximalizuje zisk a zároveň slouží nějaké formě vyššího smyslu. Nalezením tohoto smyslu business získává energii, vytváří silný sociální a emocionální vztah ke své značce a svým produktům a službám.
Zaměstnanci, zákazníci, komunity důvěřují firmám s inspirativním smyslem a zvyšují tak
rovněž vlastní sebehodnocení. Stakeholdeři se stávají nadšenými propagátory produktů.
2. Zaměření na stakeholdery: Business je složitá a propojená síť vztahů, soustřeďuje se na celý ekosystém podnikání, vytváří a optimalizuje hodnotu pro všechny svoje

13
K přehledu principů vědomého kapitalismu Viz J. Mackey, R. Sisodia, Conscious
Capitalism: Liberating the Heroic Spirit of Business, Cambridge, Harvard Business Review
Press 2013, k aktivitám CCA viz www.consciouscapitalism.org.
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stakeholdery. Silní a zapojení stakeholdeři vytvářejí zdravý, odolný, udržitelný business.
Přístup ke stakeholderům je totální, jejich zájmy jsou sledovány současně, protože stakeholdeři jsou propojení. Zlepšení ve prospěch jednoho stakeholdera by nemělo probíhat na
úkor jiného.
3. Vědomý lídr se soustřeďuje na „nás“ spíše než na „sebe“. Inspiruje, podporuje
transformaci a ze svého okolí získává to nejlepší. Slouží smyslu organizace, podporuje lidi
v organizaci a vytváří hodnotu pro všechny stakeholdery. Cílevědomě kultivuje vědomou
kulturu důvěry a zájmu o druhé. Vědomý lídr rozlišuje mezi legálním a etickým a podle
tohoto rozlišení aktivně jedná. Při uplatnění vědomého businessu má vědomý lídr zásadní
význam, musí pro stakeholdery zosobňovat hlubší smysl organizace. Vědomý lídr představuje inkluzivní a holistický způsob myšlení, který přesahuje čistý individualismus.
4. Vědomá kultura je ztělesněním hodnot (value-driven), zásad a praktik, na kterých je postaven sociální základ businessu, proniká všemi jeho aktivitami a propojuje stakeholdery navzájem, s účelem firmy, lidmi a procesy. Podporuje pozitivní vztahy a zájem
o druhé, učení a empowerment, buduje důvěru mezi členy týmu a stakeholdery, aktivizuje
a sjednocuje. Prostředí s takovými charakteristikami příznivě působí na produktivitu zaměstnanců. Naopak prostředí strachu a úzkosti oslabuje ekonomickou intuici a ohrožuje
finanční výsledky firmy. Lidé jsou ve vědomé kultuře odměňováni za svoji práci a tím dále
motivováni k většímu propojení s organizací, spokojenost zaměstnanců ovlivňuje spokojenost zákazníků v pozitivním kruhu.
1.3.2.1 Vědomý kapitalismus versus CSR
Charakteristiky vědomého kapitalismu a podnikání se zřetelně odlišují od pojetí firemní společenské odpovědnosti.
Obrázek 1.8 Principy vědomého kapitalismu ve srovnání s CSR

Pramen: Mackey, Sisodia (2013), vlastní úpravy.
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Zatímco CSR je stále pojímána jako samostatný business program, jako doplněk
jádrového businessu, vědomý business představuje svébytný a holistický přístup k podnikání.
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Shrnutí kapitoly
•

Tradiční model pojetí role businessu ve společnosti v období kapitalismu akcionářů odděluje obě sféry, jejich vztah je založen na rozporných zájmech. Vychází z předpokladů
o jediném smyslu nebo účelu businessu, omezení role stakeholderů pouze na akcionáře,
neomezenosti přírodních zdrojů, výhradním sledování vlastního prospěchu, rozporu
mezi businessem a etikou a na zištnosti jako základní vlastnosti lidí. Kritické přístupy k
jeho fungování zdůrazňují význam širšího účelu/smyslu businessu, komplikovanost lidských bytostí a význam globalizace pro nové vztahy a spolupráce při respektování specifik společenského, historického a kulturního kontextu.

•

Firemní filantropie (dobročinnost) vychází z přesvědčení o povinnosti bohatých a úspěšných pomáhat chudým (princip charity) a o odpovědném vztahu k osobnímu majetku,
který má sloužit ku prospěchu společnosti (princip služby). Pojetí firemní společenské
odpovědnosti věnuje pozornost výrobkům a službám, které firma vyrábí, a dále podmínkám, za nichž jsou tyto výrobky a služby vyráběny (sociálním a environmentálním).
Pozdější model reaguje na problémy životního prostředí (a jejich rostoucí publicitu) a
je spojen s konceptem environmentální udržitelnosti businessu.

•

Nové modely role businessu ve společnosti reagují na zjednodušující a nereálné předpoklady tradičního modelu. Vycházejí ze širokého konceptu stakeholderů a hledají
hlubší smysl businessu oproti maximalizaci zisku (pro shareholdery). Firma musí roli
stakeholderů (vnitřních i vnějších) zohledňovat, vyvažovat (slaďovat) a měla by usilovat o získání její ekonomické hodnoty (kapitalizaci). Stakeholdeři se tak stávají spolutvůrci hodnoty vytvořené businessem a tato hodnota je ekonomická a sociální (nikoli
buď, anebo).

•

Příkladem komplexního pojetí role stakeholderů ve vytváření ekonomické a společenské
hodnoty je vědomý kapitalismus, který představuje převratný přístup propojení ekonomické a sociální hodnoty. Je založen na principech podnikání, které dále rozvíjejí koncept stakeholderů: hlubší smysl businessu zapojuje a aktivizuje stakeholdery, orientace
na stakeholdery a vyvážení jejich vztahů a významu, vědomý leadership založený na
inkluzivním a holistickém myšlení, vědomá kultura založená na důvěře, respektu, empowermentu, zájmu o druhé.

Klíčová slova
•

firemní filantropie

•

firemní společenská odpovědnost

•

model stakeholderů

•

vědomý kapitalismus
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Testové otázky
1. Tradiční model role businessu ve společnosti pokládá za prvořadé zájmy
(a) stakeholderů
(b) vnějších stakeholderů
(c) vnitřních stakeholderů
(d) vlastníků
(e) politiků
2. V tradičním modelu jsou aktivity společenské odpovědnosti firem
(a) povinný závazek vůči společnosti
(b) dobrovolný závazek vůči společnosti
(c) součást jádrového businessu
(d) soukromá aktivita vlastníků
(e) zájem stakeholderů
3. Který z předpokladů nepatří do tradičního modelu businessu ve společnosti
(a) jediní významní akcionáři jsou stakeholdeři
(b) přírodní zdroje jsou neomezené
(c) business usiluje o získání nekalého prospěchu
(d) smyslem businessu není jenom vydělávání peněz
(e) lidé jsou sobečtí a naplňují pouze svůj zájem
4. V tradičním modelu businessu ve společnosti je kritizován předpoklad
(a) lidé jsou zištně orientovaní
(b) etika a business jsou v souladu
(c) maximalizace zisku není jediný cíl businessu
(d) globalizace vyžaduje nové vztahy mezi businessem a společností
(e) business se musí přizpůsobit specifikům míst, kde působí
5. Který princip nepatří do nového modelu businessu ve společnosti
(a) prvořadý je účel a smysl businessu
(b) business má jednoho hlavního stakeholdera
(c) sociální spolupráce vytváří hodnotu
(d) odpovědné a čestní chování je obvyklé
(e) motivy lidí v businessu jsou různorodé
6. Firemní filantropie vchází z principů
(a) společenské odpovědnosti
(b) environmentální udržitelnosti
(c) odpovědnosti stakeholderů
(d) charity a služby vlastníků
(e) odpovědnosti vůči akcionářům
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7. Proti firemní filantropii jako společenské odpovědnosti businessu vystupoval
(a) Milton Friedman
(b) Andrew Carnegie
(c) Bill Gates
(d) Warren Buffett
(e) Bill Clinton
8. Firemní společenská odpovědnost znamená, že firma
(a) zlepšuje svoji ekonomickou výkonnost díky filantropii
(b) zvyšuje výdaje na dobročinné aktivity, aby snížila škody na životním prostředí
(c) zlepšuje společnost díky službám a produktům, které vyrábí a distribuuje
(d) se chová odpovědně je svým akcionářům a dalším stakeholderům
(e) se chován odpovědně vůči vnějším stakeholderům
9. Tradiční pojetí společenské odpovědnosti firem
(a) odděluje tvorbu sociální a ekonomické hodnoty
(b) propojuje tvorbu ekonomické a sociální hodnoty
(c) podmiňuje tvorbu ekonomické hodnoty tvorbou sociální hodnoty
(d) podmiňuje tvorbu sociální hodnoty tvorbou ekonomické hodnoty
(e) za prvořadou považuje tvorbu sociální hodnoty
10. Do modelu stakeholderů nepatří princip
(a) hodnota je tvořena pro stakeholdery
(b) zájmy stakeholderů jsou vzájemně odděleny
(c) hodnota je vytvářena pro všechny stakeholdery současně
(d) konflikty mezi stakeholdery jsou zdrojem hodnoty
(e) trade-off zájmů stakeholderů není možný
11. Mezi autory pojmu vědomého kapitalismu patří
(a) Bill Gates
(b) Warren Buffett
(c) Muhammad Yunus
(d) Bill Clinton
(e) Václav Havel
12. Který princip neodpovídá modelu vědomého kapitalismu a businessu
(a) integrace hlubšího smyslu a kultury zájmu o druhé
(b) společenská odpovědnost je jádrem businessu
(c) business je součástí společnosti
(d) business je komplexní a adaptivní systém
(e) k business cílům je připojena etická zátěž
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KAPITOLA 2: STRATEGICKÁ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
Úvod
Strategická společenská odpovědnost představuje snahu o propojení tradičně pojaté
tvorby sociální hodnoty s ekonomickou hodnotou vytvářenou jádrovým businessem. Charakterizuje poslední fázi vývoje tradičního modelu firemní společenské odpovědnosti (CSR
1.0). Tradiční model CSR je považován za neúspěšný z hlediska efektů pro společnost, ale
také z hlediska efektů pro samotný business. Kritika tradičního modelu zesílila zejména po
vypuknutí globální finanční a ekonomické krize, která zvýšila očekávání společnosti vůči
roli businessu ve společnosti a zároveň omezila zdroje pro naplnění těchto očekávání.
Strategické přístupy ke společenské odpovědnosti firem (vycházející z kritiky tradičního modelu CSR) chápou CSR jako nástroj ekonomické výkonnosti firmy. Namísto společenského závazku se CSR stává strategickým nástrojem, kdy naplňování cílů společenské
odpovědnosti zároveň naplňuje business cíle. Příkladem strategických přístupů k CSR je
koncept sdílené hodnoty nebo využití (propojení) marketingu a firemních sociálních iniciativ.
Koncept firemní sdílené hodnoty (corporate shared value, CSV) představuje alternativní pojetí vztahu mezi ekonomickými a sociálními aspekty businessu (oproti mainstreamu). Ekonomická hodnota je vytvářena způsobem, který zároveň vytváří hodnotu pro
společnost (doing well through doing good). CSV je prezentována jako nový způsob dosažení ekonomického úspěchu, jako nástroj zvýšení konkurenceschopnosti.
Dalším příkladem strategického přístupu ke společenské odpovědnosti (ze stejného
pojetí jako koncept sdílené hodnoty) je využití marketingových nástrojů pro sladění firemních sociálních a ekonomických efektů (doing well and doing good). Významnou charakteristikou, která zvyšuje efekty pro business i společnost, je propojení přínosů z využití marketingu pro účely CSR a firemních sociálních iniciativ.

Cíle kapitoly
•

Objasnit vývojové fáze a pojetí firemní společenské odpovědnosti v tradičním modelu CSR 1.0 a příčiny jeho neúspěchu (nedostatečných ekonomických a sociálních
efektů) z pohledu businessu a společnosti.

•

Vysvětlit klíčové charakteristiky strategických přístupů k CSR, které kritizují její tradiční pojetí a usilují o propojení tvorby ekonomické a sociální hodnoty. Identifikovat
omezení strategických přístupů (oproti systémovému pojetí).

•

Seznámit se dvěma typy strategických přístupů k CSR: konceptem sdílené hodnoty
a způsoby její tvorby a konceptem využití marketingových nástrojů pro současné
naplnění ekonomických a sociálních cílů.
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2.1 Vývoj modelu CSR 1.0
Se změnami role businessu ve společnosti a vnímání této role ze strany businessu
samotného a jeho vnějšího prostředí se mění také pojetí firemní společenské odpovědnosti.
Tato pojetí můžeme charakterizovat jako vývojové fáze od defenzivní CSR po strategickou,
souhrnně je nazýváme model CSR 1.0. Model je považován za neúspěšný zejména z hlediska jeho efektů pro společnost, ale mnohdy také z hlediska samotného businessu, pokud
hledá vyšší smysl a usiluje o společenský přínos svých aktivit pro stakeholdery (viz vědomý
kapitalismus).
Kritika tradičního modelu výrazně CSR zesiluje po vypuknutí globální a finanční krize.
Na jedné straně krize silně narušila reputaci kapitalismu a zvýšila očekávání společnosti
vůči roli businessu při řešení společenských problémů, na druhé straně krize omezila dostupné zdroje a vyžadovala větší důraz na ekonomický a prokazatelný přínos prostředků
vynakládaných na oblast CSR.
Různé fáze modelu CSR 1.0 jsou používány v různých firmách ve stejných zemích i
odvětvích, mohou se i překrývat. Na analýze neúspěchu CSR 1.0 formuluje Wayne Visser
charakteristiky a praktiky její transformace na CSR 2.0. 14 Kritické přístupy jsou nicméně
zastoupeny ve velké řadě dalších publikací, které se vůči tradičnímu pojetí CSR vymezují. 15
Definice
Model CSR 1.0
Tradiční pojetí firemní společenské odpovědnosti jsou souhrnně nazývána CSR 1.0 v analogii vůči Webu 1.0. Vývoj CSR 1.0 je rozdělen do období a fází, které charakterizuje způsob
realizace, klíčový nástroj a cíleného stakeholdera. Zásadní kvalitativní změna modelu CSR
1.0 nastává až s jeho transformací na model 2.0.

2.1.1 Fáze a období CSR 1.0
Vývojové fáze CSR 1.0 je možno rozlišit podle období, způsobu realizace, hlavního
nástroje a cíleného stakeholdera. Fáze se označují jako defenzivní, charitativní, podpůrné
a strategické. Poslední fáze – transformační - znamená přechod k modelu CSR 2.0.

K základnímu přehledu tématu modelů CSR 1.0 a CSR 2.0 v subkapitole 2.1 viz W.
Visser, The Age of Responsibility: CSR 2.0 and the New DNA of Business. New J. Wiley
2011, www.csrinternational.com.
15
Viz např. The Economist Special Report, The Good Company, 20.1.2005,
goo.gl/tThTZG, 31.12.2014. Symbolem neúspěchu či až diskreditace tradičního pojetí CSR
je případ skandálu firmy Enron, která před svým pádem byla považována za vzorový příklad firemní společenské odpovědnosti. Poté se stala odstrašujícím případem neetického a
bezskrupulózního businessu, viz B. Bethany McLean, P. Elkind, The Smartest Guys in the
Room: The Amazing Rise and Scandalous Fall of Enron, New York, Portfolio Trade, 2004.
14
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Tabulka 2.1 Období a fáze CSR
Období

Fáze

Realizace

Nástroj

Stakeholdeři

Zištnosti

Defenzivní

Ad hoc intervence

Investice

Akcionáři, vláda,
zaměstnanci

Filantropie

Charitativní

Komunitní programy

Projekty

Komunity

Marketingu

Podpory prodeje

Public Relations

Média

Veřejnost

Managementu

Strategická

Manažerské systémy Standardy Akcionáři, NGO

Odpovědnosti

Transformační

Business modely

Produkty

Regulátoři, zákazníci

Pramen: Visser (2011).
1. Období zištnosti charakterizuje defenzivní CSR, kdy jsou všechny praktiky udržitelnosti a odpovědnosti (obvykle omezené) realizovány pouze tehdy, když neohrozí hodnotu pro akcionáře. Období zištnosti se ohraničuje počátkem 70. let, kdy se začaly obchodovat první deriváty, a propuknutím finanční krize v roce 2008.
Základní principy období zištnosti lze charakterizovat jako výlučnost zájmu akcionářů, privatizaci zisků a externalizaci nákladů, víru v neviditelnou ruku trhu, cílení růstu
(větší je lepší) a ztotožnění zištnosti s konáním dobra (greed is good).
2. Období filantropie zahrnuje podporu sociálních a environmentálních témat prostřednictvím darů a sponzoringu, obvykle v rámci firemní nadace k podpoře komunitních
skupin nebo prospěšných neziskových organizací. Období firemní filantropie se ohraničuje
koncem 19. století (Gospel of Wealth) s vrcholem v roce 2006, kdy Warren Buffet věnoval
31 mld. dolarů nadaci Melindy a Billa Gatesových. Vedle filantropie individuální se rozvíjí
filantropie institucionální (charity, nadace).
Základní principy období filantropie charakterizují principy odpovědného businessu,
který by měl vracet zpět společnosti (giving back), pronikání ekonomických efektů shora
dolů (tedy od bohatších k chudším), významu prvního kroku zbohatnutí a po něm štědrosti,
víry ve schopnost bohatých zachránit chudé (koncept filantrokapitalismu) a závazku velkého bohatství k velké odpovědnosti.
Vývojové směry období filantropie charakterizuje strategická filantropie, která podmiňuje společenskou odpovědnost vztahem k ziskovosti (pojetí sdílené hodnoty, marketingové sociální iniciativy), a venture filantropie, která chápe dary jako investice a spolupracuje s příjemcem daru (grantu) na jejich zhodnocení.
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3. Období podpory prodeje vnímá udržitelnost a odpovědnost především jako příležitost pro PR ke zlepšení pozice značky, image a reputace. Může využívat postupů charitativní a strategické fáze, které přetváří na PR spin (charakterizovaný obvykle jako greenwashing nebo bluewashing – lakování na zeleno/modro). 16 Období podpory se ohraničuje
rokem 1965 (publikací knihy Ralpha Nadera, Unsafe at any Speed) a vrcholem v roce 2007.
Základní principy období podpory prodeje chápou CSR jako nástroj PR, aktivní lobbying proti veřejnému zájmu, 17 vnímání považují za realitu (klíčový je dojem), reputace a
značka jsou nejdůležitější, používání manipulace a klamavých praktik je standardní (misdirection, stealth marketing).
4. Období managementu vztahuje strategické CSR aktivity k jádrovému businessu,
často prostřednictvím plnění CSR standardů a zavádění systémů sociálního a environmentálního managementu v kombinaci s projektovými cykly CSR (vývoje politiky, stanovení
cílů, implementace, auditingu a reportingu). Období managementu ohraničuje rok 1977
zavedením Globálních Sullivanových principů a vrcholí v roce 2010 se zavedením standardů
společenské odpovědnosti ISO 26000.
Základní principy období managementu zahrnují propojení CSR priorit s business
strategií, zabudování CSR do systémů managementu, dobrovolné standardy stanovující
cílovou hodnotu, založení CSR na business argumentu (business case), důvěru v seberegulaci businessu.
5. Období odpovědnosti představuje transformaci na model CSR 2.0 jako radikálně
odlišného, systémového přístupu (viz kapitola 3). Soustřeďuje na identifikaci a řešení příčin
stávající neodpovědnosti a neudržitelnosti, obvykle prostřednictvím inovačních business
modelů, radikálními změnami procesů, produktů a služeb a lobbyingem za pokrokové národní a mezinárodní politiky.

2.1.2 Neúspěch modelu CSR 1.0
Hlavními důvody neúspěchu CSR 1.0 jsou podle Vissera inkrementalita, okrajovost
a chybějící ekonomický efekt CSR. (Spektrum kritiků CSR je však mnohem širší, a to nejen
jejích vývojových fází, ale celého konceptu.)

Lakování na zeleno znamená důraz na prezentaci environmentálně přátelských přístupů, lakování na modro znamená důraz na prezentaci dodržování standardů OSN (environmentálních, lidských práv, například v rámci UN Compact).
17
Například o neškodlivosti kouření ze strany velkých tabákových firem, proti regulaci
dopadů na životní prostředí.
16
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Obrázek 2.1 Důvody neúspěchu CSR 1.0
Inkrementalita a tím
i malý efekt změn

Okrajovost tématu CSR
vůči jádrovému
businessu

Chybějící ekonomický
efekt CSR

Pramen: Vlastní zpracování.
1. Okrajovost tématu CSR ve většině firem. CSR není považována za součást jádrového businessu. Omezuje se převážně na velké firmy, obvykle jako součást PR, není integrována napříč businessem. V méně rozvinutých zemích setrvává v éře filantropie nebo
podpory prodeje, působí jako doplněk používaný ke zlepšení reputace firmy nebo značky.
V rozvinutých zemích nebo v pobočkách nadnárodních firem lze sledovat postupy strategické CSR, která spojuje CSR aktivity s core businessem a zabudovává CSR prostřednictvím manažerských systémů.
2. Inkrementalita: Princip inkrementálních zlepšování tvořil základ modelu TQM (Total Quality Managementu), kde se osvědčil při výrobě kvalitních výrobků a služeb. Další
manažerské systémy (typu MBO, Balanced Scorecard) vycházejí z postupných, dílčích
změn podle cílů a rychlosti, které si management sám stanoví. Inkrementální přístup v
CSR ale vůbec neodpovídá rozsahu a rychlosti sociálních, etických a environmentálních
problémů, které je nutno řešit, nemíří na jejich příčiny. Impakt inkrementální CSR zůstává
zanedbatelný.
3. Chybějící ekonomický efekt CSR pro jádrový business. CSR se někdy vyplácí (např.
při nakládání s odpady, úsporách energie), ale většinou ne. Krátkodobě orientované trhy
dosud zvýhodňují firmy, které externalizují svoje náklady na společnost (privatizace užitků,
zespolečenštění nákladů). Nedostatečné ocenění udržitelnosti finančním trhem představuje
významnou překážku pro její podporu v businessu.

2.2 Sdílená hodnota
Koncept sdílené hodnoty (corporate shared value, CSV) formulovali v roce 2006 Michael Porter a Mark Kramer jako nové pojetí vztahu mezi ekonomickými a sociálními
aspekty businessu, rovněž v návaznosti na kritizovanou tradiční CSR (viz Tabulka 2.2). 18
Sdílená hodnota zahrnuje propojení tvorby ekonomické a sociální hodnoty, resp.
ekonomická hodnota je vytvářena takovým způsobem, že zároveň vytváří hodnotu pro

18
Viz M. Porter, M. Kramer, Strategy and Society: The Link between Competitive
Advantage and Corporate Social Responsibility, Harvard Business Review, December 2006,
M. Porter, M. Kramer, Creating Shared Value, Harvard Business Review, January/February
2011.
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společnost, protože řeší její potřeby a problémy. CSV je prezentována jako nový způsob
dosažení ekonomického úspěchu, jako nástroj zvýšení konkurenceschopnosti.
Definice
Sdílená hodnota
Sdílená hodnota jsou politiky a postupy, které zvyšují konkurenceschopnost firmy a současně zlepšují ekonomické a sociální podmínky komunit, ve kterých firma působí. Hodnota
je definována jako užitky v relaci k nákladům.

Tabulka 2.2 Srovnání charakteristik CSR a CSV
Firemní společenská odpovědnost

Firemní sdílená hodnota

Hodnoty = konání dobra

Hodnota = ekonomické a společenské užitky
v relaci k nákladům

Občanská odpovědnost, filantropie, udržitelnost

Společná tvorba hodnoty businessem a komunitou

Nárazová nebo v reakci na vnější tlak

Součást konkurenceschopnosti

Oddělená od maximalizace zisku

Součást maximalizace zisku

Agenda stanovována externím reportováním
a osobními preferencemi

Agenda je specifická pro firmu a vytvářená
vnitřně

Dopad omezen obrazem firmy na veřejnosti
a rozpočtem CSR

Propojena s rozpočtem celého businessu

Pramen: Porter, Kramer (2006).
Smysl businessu musí být znovu vymezen jako tvůrce sdílené hodnoty, nikoli samotných zisků. Porter a Kramer považují tuto změnu myšlení za motor příští vlny inovací a
růstu produktivity v globální ekonomice, za motor přeměny kapitalismu a jeho vztahů ke
společnosti. 19 To už je ovšem příliš silné tvrzení. 20

2.2.1 Tvorba sdílené hodnoty
Tvorba ekonomické hodnoty prostřednictvím tvorby sociální hodnoty je realizována
třemi způsoby (na třech úrovních): předefinováním produktivity v hodnotovém řetězci,

K tématu sdílené hodnoty viz např. Shared Value Initiative, www.sharedvalue.org,
www.fsg.org (FSG vlastní M. Porter. V ČR její publikace a pojetí propaguje Asociace pro
společenskou odpovědnost).
20
Kritika konceptu sdílené hodnoty jako léku na problémy kapitalismu viz S. Denning,
Why Shared Value Can't Fix Capitalism, Forbes, 20/12/2011, goo.gl/SgUWZN, 31.12.2014.
19
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inovací produktů a trhů, vytvořením podpůrných klastrů v místě působení firmy. Příležitosti
tvorby sdílené hodnoty se liší podle firmy, odvětví, geografického umístění.
Obrázek 2.2 Úrovně tvorby sdílené hodnoty

Předefinování produktivity
v hodnotovém řetězci

Inovace produktů, služeb
a trhů

Podpůrné klastry pro lepší
místní podmínky

Pramen: Vlastní zpracování.
1. Redefinice hodnotových řetězců: Firmy mohou zdokonalovat kvalitativní, množstevní, nákladové a spolehlivostní charakteristiky svých vstupů a distribuce a zároveň fungovat jako dobrý hospodář základních přírodních zdrojů a hybná síla hospodářského a společenského rozvoje. Hodnotové řetězce jsou ovlivněny sociálními faktory, jejichž řešení
přináší ekonomickou hodnotu, neřešení naopak vyvolává náklady.
Nejvýznamnější efekty pro produktivitu lze sledovat v oblastech energetické spotřeby, spotřeby vody a surovin, environmentálního impaktu, logistických systémů a obalových technologií, distribuce, zdraví zaměstnanců, bezpečnosti práce, kvalifikací, dostupnost dodavatelů a jejich spolehlivosti, zadávání zakázek.
2. Inovace (rekonfigurace) produktů a služeb se soustřeďuje na růst tržeb, podílu na
trhu a ziskovosti díky novým ekonomickým, sociálním a environmentálním užitkům, které
poskytují. Firmy mohou uspokojovat společenské potřeby a zároveň poskytovat lepší
služby na již existujících trzích, nalézat trhy nové (znevýhodněné komunity, rozvojové
země, opomíjené trhy) nebo snižovat své náklady prostřednictvím inovací. Vytvářejí tedy
nové produkty a služby nebo mění stávající, které uspokojují společenské potřeby.
3. Zlepšování místních podmínek vytváří umožňující prostředí pro fungování firmy
díky investicím do komunity a zvyšování kvality místních dodavatelů, místních institucí a
infrastruktury. Firmy nepůsobí izolovaně od svého okolí. Aby mohly soutěžit a uspět, potřebují kvalitní rámcové podmínky, vzdělávací systém, spolehlivé místní dodavatele, fungující dopravní a telekomunikační infrastrukturu, přístup k nadaným pracovníkům a efektivní a předvídatelný právní systém.
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2.3 Marketingové a firemní sociální iniciativy
Dalším kritikem tradičního pojetí CSR je marketingový guru Philip Kotler. Identifikuje
marketingové a firemní sociální iniciativy, které rozděluje do dvou základních skupin: marketingově orientované a orientované na firemní hodnoty a cíle. 21 Kotler představuje přístup
strategické firemní společenské odpovědnosti, kterou chápe jako nástroj ekonomické výkonnosti firmy (jde tedy o pojetí podobné konceptu sdílené hodnoty). Namísto společenského závazku se CSR stává strategickým nástrojem, kdy naplňování cílů společenské odpovědnosti zároveň naplňuje business cíle.
Podle Kotlera je tradiční CSR charakterizována důrazem na vnější dojem (doing good
to look good), nahodilým výběrem podporovaných témat (do good as easily as possible) a
minimální evaluací (trusting that good hapenned). Strategická CSR chce sladit ekonomické
a sociální efekty (doing well and doing good), maximalizovat efekty (not just doing some
good, but all we can), s důrazem na evaluaci (trusting is not good enough). Specifickou
pozornost věnuje Kotler rozvoji sociálních médií, který umožnil zapojení stakeholderů do
firemních sociálních iniciativ a zároveň zásadně usnadnil šíření kritiky aktivit firem.
Využití marketingu pro účely CSR vychází z řady společných přínosů. Kotler argumentuje pozitivním vztahem mezi účastí v marketingových a firemních sociálních iniciativách a vývojem ekonomických charakteristik businessu, a to především: zvýšení prodejů
a podílu na trhu, posílení pozice značky (zejména tzv. ducha značky), 22 zlepšení image a
vlivu firmy (a méně přísného dohledu regulátorů a úřadů), větší atraktivity pro zaměstnance (získání, motivace, udržení kvalitních pracovníků), snížení operačních nákladů
(změny business praktik, reklamní náklady, distribuční náklady), zlepšený dojem na investory a finanční analytiky.
Klíčové kroky k dosažení ekonomických a sociálních přínosů vyžadují správnou volbu
sociálního tématu (tedy ve vztahu k jádrovému businessu) a nástroje (iniciativy) pro realizaci, kvalitně provedenou vlastní implementaci a kvalifikovanou evaluaci efektů.

K základnímu přehledu tématu marketingové a sociální firemní iniciativy v subkapitole 2.3 viz P. Kotler, D. Hessekiel, N. Lee, Good Works! Marketing and Corporate Initiatives that Build a Better World and the Bottom Line, New York, J. Wiley 2012.
22
Zájem spotřebitelů přesahuje praktické stránky funkcionální výkonnosti produktů
nebo jejich racionálních přínosů a zahrnuje emocionální a psychologické aspekty osobnosti
a image značky. Zákazník chce vědět, jak značka funguje, jak myslí, jak cítí a v co věří.
Viz P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0: From Products to Customers to the
Human Spirit, New York, J. Wiley, 2010.
21
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Definice
Marketingové a firemní sociální iniciativy
Marketingové a firemní sociální iniciativy jsou aktivity realizované firmou pro podporu sociálních řešení, posílení vlastního businessu a naplnění závazků firemní společenské odpovědnosti. Marketingové postupy s větším sociálním obsahem mají významnější dopad na
hodnocení značky a na pocity o značce. Sociální obsah zahrnuje takové aktivity v marketingové iniciativě, které mají dosáhnout hmatatelného zlepšení sociálního blahobytu.

2.3.1 Marketingové sociální iniciativy
Marketingové sociální iniciativy jsou vyvíjeny a realizovány primárně v rámci marketingové funkce businessu. Zahrnují cause promotion, cause-related marketing a firemní
sociální marketing.
Obrázek 2.3 Marketingové sociální iniciativy

Cause
promotion

Cause-related
marketing

Korporátní sociální
marketing

Pramen: Vlastní zpracování.
1. Cause promotion: Firma poskytuje prostředky, in-kind příspěvky nebo jiné firemní zdroje pro reklamní kampaně ke zvýšení povědomí a zájmu o sociální téma (cause)
nebo podporuje fundraising, participaci a získání dobrovolníků pro toto téma. Jádrem je
tedy propagace a hlavní strategie zahrnují přesvědčovací komunikaci.
Komunikační cíle strategie cause promotion se zaměřují zejména na:
•

vytváření povědomí a zájmu o dané téma prezentací motivujících statistik a faktů:
čísel, příběhů nebo vzdělávacích informací,

•

přesvědčování lidí, aby o daném tématu zjistili více (návštěvou web stránky, vyžádáním informačních materiálů),

•

přesvědčování lidí, aby darovali svůj čas (přilákání dobrovolníků pro organizování
podpory)

•

přesvědčování lidí, aby darovali peníze na podporu daného sociálního problému,

•

přesvědčování lidí, aby se zúčastnili podpůrné akce (fyzicky nebo virtuálně).

Hlavní přínosy pro business jsou marketingové: posílení pozice značky, vytváření
preference pro značku, vytvoření loajality zákazníků, zvýšení frekvence kontaktů. Doplňující přínos představuje spokojenost zaměstnanců, rozvoj a posílení neziskových a business
vztahů.
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Potenciální nevýhody: zejména možná ztráta viditelnosti pro firmu, krátkodobost dopadu, obtížné sledování výdajů a výnosů na propagaci, časová náročnost, snadná napodobitelnost a tím oslabení konkurenční výhody.
Předpoklady úspěchu: snadný přístup na potenciálně velký trh, souvislost sociálního
tématu s výrobky, službami nebo distribučními kanály firmy, možnost využití stávajících
aktiv businessu, zájem zaměstnanců, zájem médií, příležitosti co-brandingu a dalších možností vyčnívat z davu.
2. Cause-related marketing: Firma spojuje monetární nebo in-kind dary s prodejem produktů nebo jinými zákaznickými (trans)akcemi. Obvykle tato nabídka trvá po stanovené období a pro specifický produkt nebo pro specifickou charitu.
Příkladem je věnování stanovené částky za každý nákup produktu nebo služby na
charitu, procento z prodejů produktu nebo transakce je věnováno na charitu nebo na konkrétní problém, pro každý nákup nebo jinou (trans)akci zákazníka firma věnuje in-kind dar.
Podmínky musí být přesně a srozumitelně specifikovány. Cause-related marketing se obvykle spojuje s tématy, která mají velké množství podporovatelů. Příjemci získaných prostředků jsou většinou neziskové organizace nebo nadace.
Hlavní přínosy pro business jsou marketingové: přilákání nových zákazníků, oslovení
nikových trhů, zvýšení prodejů, vytvoření pozitivní identity značky. Tento nástroj také (v
případě úspěchu) může získat významné zdroje pro sociální téma.
Potenciální nevýhody: Organizační náročnost realizace, závislost na frekvenci
(trans)akcí, protože jednotlivé příspěvky jsou obvykle velmi malé.
Předpoklady úspěchu: produkt musí být dobrou "chemii“ s podporovaným tématem,
systém pobídek (nabídek) musí být jednoduchý a srozumitelný, účinná a rozsáhlá promo
aktivita, partnerská charita má širokou základnu podporovatelů.
3. Sociální marketing: Firma podporuje vývoj nebo realizaci kampaně zaměřené
na změnu chování ke zlepšení zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, blaha komunity.
Klíčovým aspektem je cílení změny chování (oproti cause promotion). V širším pojetí je
sociální marketing proces, který používá marketingové postupy a principy pro vytváření,
komunikaci a poskytnutí hodnoty s cílem ovlivnit chování cílové populace. Změna chování
přináší užitek této populaci a zároveň společnosti.
Hlavní přínosy: podpora cílů marketingu, posílení pozice značky, vytvoření preference
pro značku, podpora transakcí, zvýšení prodejů, dále zvýšení ziskovosti a dosažení reálného sociálního impaktu.
Předpoklady úspěchu: vyžadována je technická nebo psychologická expertiza, trpělivost při dosahování změny chování, úzká vazba podporovaného tématu k jádrovému
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businessu, zaměstnancům a stávajícím marketingovým strategiím, dlouhodobost, partnerství s veřejným a neziskovým sektorem pro podporu důvěryhodnosti, vazby ke komunitě,
precizní plánování. Cílované téma musí obsahovat složku změny individuálního chování a
chování se musí vztahovat k jednomu či více produktům firmy.
Plánování kampaně sociálního marketingu vyžaduje (zejména) provedení situační
analýzy, volbu cílové populace (má největší potřebu změny, je nejsnadněji dosažitelná,
nejlépe připravená pro změnu), stanovení cílů změny chování (výchozí a cílový stav), které
jsou jednoduché a dosažitelné, stanovení překážek a motivací ke změně, formulací cílové
pozice (jak má cílová skupina vnímat žádoucí chování), vytvoření marketingového mixu
(produkt, cena, místo, promo strategie), vytvoření plánu pro evaluaci a monitoring.

2.3.2 Firemní sociální iniciativy
Firemní sociální iniciativy jsou vyvíjeny a realizovány v několika funkcích businessu.
Zahrnují firemní filantropii, dobrovolnictví zaměstnanců, společensky odpovědné business
praktiky.
Obrázek 2.4 Firemní sociální iniciativy

Korporátní
filantropie

Dobrovolnictví
zaměstnanců

Sociálně odpovědný
business

Pramen: Vlastní zpracování.
1. Firemní filantropie: Firma věnuje příspěvky charitě nebo na zvolený sociální
problém ve formě grantů, darů nebo in-kind služeb. Od tradičního přístupu se objevuje
posun ke strategické volbě podporovaných témat a s rolí sociálních médií mohou zákazníci
spolu/určovat, co bude podporováno.
Příklady zahrnují poskytování finančních darů, nabídku grantů, udělování stipendií,
darování produktů nebo služeb, poskytování technické expertizy, poskytnutí infrastruktury
a distribučních kanálů firmy, možnost využití jejího vybavení.
Přínosy jsou tradičně spatřovány zejména ve zlepšení image, ale koncept sdílené
hodnoty nebo strategické CSR upozorňuje na efekty zvýšení produktivity, rozšíření trhu
nebo zlepšení kvality (budoucí) pracovní síly. Další efekty zahrnují ovlivňování sociálních
témat zejména v lokální komunitě.
Slabá místa mohou zahrnovat menší viditelnost (oproti jiným nástrojům) a obtížnost
měření efektů a tím i problémy při obhajování výdajů.
2. Dobrovolnictví zaměstnanců: Firma podporuje a povzbuzuje zaměstnance, maloobchodní partnery nebo členy franšízy k dobrovolnictví v lokálních komunitách nebo při
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řešení sociálních problémů. Dobrovolnické aktivity jsou organizovány samotnou firmou
nebo si zaměstnanci vybírají, kde je chtějí realizovat.
Příkladem je podpora zaměstnanců při dobrovolnictví v jejich komunitě, poskytování
informací o zdrojích a možnostech dobrovolnictví, nabízení specifických témat a charit (obvykle takových, se kterými už firma pracuje), organizování dobrovolnických týmů pro specifická témata nebo události, pomoc zaměstnancům při získání dobrovolnických příležitostí,
poskytování placeného volna (od několika dnů až po roční volno), poskytování darů charitám, kde zaměstnanci působí jako dobrovolníci, zviditelnění příkladů dobrovolnické aktivity
zaměstnanců.
Slabá místa: vysoké náklady, roztříštěnost témat a vynaloženého úsilí oslabuje impakt, obtížné sledování výsledků, citlivá komunikace aktivit navenek.
Předpoklady úspěchu: přínos dobrovolnických aktivit pro stávající sociální iniciativy,
zájem skupiny zaměstnanců o specifické téma se silným vztahem k cílům businessu firemní
odpovědnosti, naléhavá potřeba komunity, využitelnost technologií pro sladění dobrovolnických příležitostí a zájmů zaměstnanců, otevření nového trhu a poskytnutí příležitostí pro
nový vývoj a výzkum produktů.
3. Sociálně odpovědný business: Firma uplatňuje postupy a investice, které podporují sociální témata ke zlepšení života komunity (v širokém pojetí vnitřních a vnějších
stakeholderů) a ochraně životního prostředí. Posun k zodpovědnějším sociálním praktikám
v businessu podporují zjištění o jejich ekonomickém přínosu (získání nových zákazníků,
nových trhů, zvýšení produktivity) v kombinaci s tlakem stakeholderů na business pro větší
transparentnost a odpovídající roli při řešení společenských problémů.
Příklady odpovědných business postupů ovlivňují především vnitřní procedury a politiky produktové nabídky (stažení produktů s nepříznivými dopady), změny designu vybavení (zlepšení environmentálních standardů), postupu zpracování a montáže (zvýšení bezpečnosti, výběr dodavatelů podle stanovených kritérií), podpory zaměstnanců; dále vnější
reporting a spolupráce ve vztahu k zákazníkům, investorům, širší veřejnosti.
Přínosy zahrnují snížení operačních nákladů, postihů ze strany regulátorů, zvýšenou
produktivitu a nižší fluktuaci zaměstnanců, marketingové přínosy a vytváření vztahů
s vnějšími partnery.
Slabá místa vznikají v okamžiku, kdy prezentované postupy nejsou v praxi naplňovány nebo jsou naplňovány pouze částečně nebo krátkodobě, což velmi negativně ovlivňuje vnímání ze strany stakeholderů a širší veřejnosti.
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Shrnutí kapitoly
•

Vývojové fáze CSR 1.0 se označují jako defenzivní, charitativní, podpůrné a strategické.
Poslední fáze – transformační - znamená přechod k modelu CSR 2.0. Každou vývojovou
fázi charakterizuje specifické období, způsob realizace a použité nástroje. Hlavními důvody neúspěchu CSR 1.0 jsou inkrementalita aktivit a jejich efektů, okrajovost vůči
jádrovému businessu a chybějící ekonomický efekt aktivit společenské odpovědnosti
pro jádrový business.

•

Tradiční CSR je charakterizována důrazem na vnější dojem, nahodilým výběrem podporovaných témat a minimální evaluací. Strategická CSR chce sladit ekonomické a sociální efekty, maximalizovat efekty, s důrazem na evaluaci, která tyto efekty dostatečně
prokazuje. Prokázání efektů CSR umožňuje její podporu ze strany vnitřních stakeholderů a propagaci vůči veřejnosti.

•

Sdílená hodnota zahrnuje propojení tvorby ekonomické a sociální hodnoty, resp. ekonomická hodnota je vytvářena takovým způsobem, že zároveň vytváří hodnotu pro
společnost, protože řeší její potřeby a problémy. Sdílená hodnota je vytvářena na třech
úrovních: rekonfigurace hodnotových řetězců, inovace produktů a služeb, zlepšování
místních podmínek vnějšího prostředí.

•

Marketingové sociální iniciativy jsou vyvíjeny a realizovány primárně v rámci marketingové funkce businessu. Zahrnují cause promotion (propagace na podporu sociálního
tématu), cause-related marketing (příspěvky z prodejů na sociální téma nebo aktivitu)
a firemní sociální marketing (podpora společensky prospěšné změny chování).

•

Firemní sociální iniciativy jsou vyvíjeny a realizovány v několika funkcích businessu.
Zahrnují firemní filantropii (firemní dary ve prospěch charity nebo řešení společenského
problému), dobrovolnictví zaměstnanců (ve prospěch komunity, řešení společenských
problémů), společensky odpovědné business praktiky (ke zlepšení kvality života komunity, životního prostředí).

Klíčová slova
•

vývojové fáze modelu CSR 1.0

•

transformační fáze CSR 1.0

•

tradiční CSR

•

strategická CSR

•

sdílená hodnota

•

marketingové sociální iniciativy

•

sociální firemní iniciativy
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Testové otázky
1. Defenzivní fáze CSR je spojena s následujícími charakteristikami
(a) období odpovědnosti, realizace v business modelech, nástrojem jsou produkty
(b) období filantropie, realizace komunitními programy, nástrojem jsou projekty
(c) období zištnosti, realizace ad hoc intervencemi, nástrojem jsou investice
(d) období marketingu, realizace public relations, nástrojem jsou média
(e) období managementu, realizace manažerskými systémy, nástrojem jsou standardy
2. Mezi důvody neúspěchu modelu CSR 1.0 patří
(a) inkrementalita efektů
(b) významný efekt změn
(c) součást jádrového businessu
(d) významný ekonomický efekt
(e) zásadní role CSR
3. Porterova-Kramerova sdílená hodnota znamená
(a) solidaritu při rozdělování bohatství
(b) podřízení ekonomické hodnoty sociální hodnotě
(c) vytvoření sociální a tím i ekonomické hodnoty
(d) vytvoření ekonomické a tím i sociální hodnoty
(e) podřízení sociální hodnoty ekonomické hodnotě
4. Firemní sdílená hodnota znamená, že
(a) sociální hodnota je oddělená od maximalizace zisku
(b) agenda je stanovena externím reportováním
(c) hodnoty firmy zahrnují konání dobra pro společnost
(d) odpovědnost je nárazová nebo reaguje na vnější tlak
(e) agenda je vytvářená vnitřně a je součástí konkurenceschopnosti
5. Tvorba sdílené hodnoty nezahrnuje
(a) přerozdělování výnosů mezi stakeholdery
(b) podpůrné klastry pro lepší místní podmínky
(c) inovace produktů, služeb a trhů
(d) předefinování hodnotových řetězců
(e) kooperaci s místními komunitami
6. Cause promotion znamená
(a) spojení firemních darů s prodejem produktů
(b) nabídku darů spojených s prodejem pro specifickou charitu
(c) poskytnutí zdrojů pro reklamní kampaně na podporu sociálního tématu
(d) vývoj nebo realizaci kampaně na změnu chování pro sociální cíl
(e) realizaci kampaně na změnu individuálního chování
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7. Cause related marketing znamená
(a) spojení darů/příspěvků pro specifickou charitu s prodejem produktů
(b) zvýšení zájmu o sociální témata u zákazníků prostřednictvím reklamy
(c) podporu fundraisingu a dobrovolníků pro sociální téma
(d) zaměření na propagaci a přesvědčovací komunikaci
(e) přesvědčování zákazníků o podpoře sociálního tématu
8. Sociální marketing znamená
(a) věnování stanovené částky z prodeje na charitu
(b) získání významných zdrojů pro sociální téma
(c) podporu společensky prospěšné změny chování
(d) důraz na přilákání nových, sociálně orientovaných zákazníků
(e) zvýšení sociálně orientovaných zákaznických transakcí
9. Firemní sociální iniciativy nezahrnují
(a) korporátní filantropii
(b) podporu dobrovolnictví zaměstnanců
(c) sociálně odpovědný business
(d) sociální marketing
(e) podporu místní komunity
10. Marketingové postupy se sociálním obsahem zahrnují
(a) podporu zlepšení sociálního blahobytu
(b) podporu sociálně znevýhodněných skupin
(c) podporu sociálních politik
(d) odklon od firemní společenské odpovědnosti
(e) posílení jádrového businessu
11. Strategická firemní společenská odpovědnost znamená
(a) prodej ekologicky užitečných produktů
(b) využití CSR jako nástroje ekonomické výkonosti
(c) využití CSR pro zlepšení image firmy
(d) realizaci CSR pod tlakem veřejného mínění
(e) stanovení fixního příspěvku na charitu
12. Tradiční CSR se podle Kotlera vyznačuje
(a) důrazem na dosažení měřitelných efektů
(b) dlouhodobou koncepcí výběru podporovaných témat
(c) důrazem na evaluaci efektů
(d) sladění ekonomických a sociálních efektů
(e) důrazem na vnější dojem prospěšných aktivit
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KAPITOLA 3: SYSTÉMOVÁ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
Úvod
Systémové pojetí společenské odpovědnosti firem v modelu CSR 2.0 (transformační,
holistická, systémová CSR) se vymazuje vůči strategické CSR důrazem na makro pohled.
Business je v tomto pojetí součástí společnosti. Zaměřuje se na vztahy systému (společnosti a ekosystémů) a svoji strategii mění (optimalizuje) podle jejich potřeb. Identifikuje a
řeší příčiny problémů inovacemi business modelů, procesů, produktů a služeb. Strategická
CSR se vztahuje k jádrovému businessu na mikro úrovni. Podporuje sociální nebo environmentální témata, ale nemění strategii nebo jádro businessu.
Transformace modelu CSR 1.0 na CSR 2.0 probíhá na makro a mikro úrovni. Společnou charakteristikou nového modelu na obou úrovních (v analogii k Webu 2.0) je zejména
důraz na otevřenost, spolupráci, tvořivost, pestrost, dynamiku a pružnost.
Systémové pojetí sleduje souběžně základní principy odpovědnosti (nikoli tedy pouze
vybraná témata). Vytváří hodnotu pro dosažení ekonomického rozvoje, dodržuje pravidla
dobré správy (good governance) pro dosažení institucionální efektivnosti, orientuje společenský přínos podle preferencí stakeholderů, chová se environmentálně zodpovědně pro
zachování a rozvoj udržitelných ekosystémů. Řešení vytvářená v rámci systémové CSR
jsou kreativní a inovační, schopná expanze, odpovídající potřebám, glokalizovaná a environmentálně uzavřená.
Příkladem snahy o systémové pojetí firemní společenské odpovědnosti je globální
nezisková iniciativa Plán B, která identifikuje nové role businessu při řešení společenských
problémů (oproti plánu A zaměřenému na maximalizaci zisku). Výchozím principem jsou
zásady trojí odpovědnosti, a to za sociální kapitál, životní prostředí a ekonomickou prosperitu. Smyslem businessu v tomto pojetí je působit jako hnací síla pro sociální, environmentální a ekonomický užitek. Ambicí Plánu B je řešit společenské problémy s využitím zdrojů
businessu, protože vlády nejsou tohoto řešení samy schopné (průlomový kapitalismus).

Cíle kapitoly
•

Objasnit principy odpovědnosti a charakteristiky systémového (makro) pojetí firemní společenské odpovědnosti ve srovnání s (mikro) přístupy tradičního modelu
CSR 1.0.

•

Identifikovat charakteristiky systémového pojetí na příkladu iniciativy Plánu B založeného na zásadách trojí odpovědnosti a vyhodnotit ambice businessu na řešení
(globálních) společenských problémů podle principů průlomového kapitalismu.
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3.1 Transformace CSR 1.0 na CSR 2.0
Odlišení strategické a transformační CSR je možno charakterizovat jako rozdíl mezi
mikro hlediskem (tedy hlediskem jednotlivého businessu) a makro hlediskem (tedy hlediskem společnosti, jíž je business součástí). 23
Strategická CSR je vztažena k jádrovému businessu a soustřeďuje se na mikro úroveň. Podporuje sociální nebo environmentální témata, ale nemění strategii nebo jádro
businessu. Transformační CSR (CSR 2.0), rovněž označovaná jako systémová, radikální
nebo holistická CSR, se zaměřuje na pochopení vzájemných vztahů systému na makro
úrovni – společnosti a ekosystémů – a mění svoji strategii pro optimalizaci výsledků pro
tyto systémy. Identifikuje a snaží se řešit příčiny problémů inovacemi business modelů,
procesů, produktů a služeb.
Definice
Transformační (systémová) CSR 2.0
Transformační CSR nebo model CSR 2.0 představuje zásadně odlišné pojetí firemní společenské odpovědnosti od předchozích fází modelu CSR 1.0. Zaměřuje se na ekonomický
rozvoj, institucionální efektivnost, vyvážený vztah stakeholderů a jejich zájmů a na udržitelnost ekosystému (environmentální udržitelnost). Role CSR 2.0 je systémová, neomezuje
se na řešení dílčích problémů a příležitostí.

3.1.1 CSR 1.0 ve srovnání s CSR 2.0
Srovnání CSR 1.0 a CSR 2.0 je používáno paralelně ke srovnání transformace internetu od Web 1.0 k Web 2.0.
Tabulka 3.1 Makro transformace charakteristik CSR 1.0 na CSR 2.0

Charakteristiky
CSR

CSR 1.0

Paternalistická

Kolaborativní

Založená na riziku

Založená na odměně

Motivovaná image

Motivovaná výkonností
CSR 2.0

Specializovaná

Integrovaná

Standardizovaná

Diverzifikovaná

Okrajová

Expanzivní

Západní

Globální

Pramen: Visser (2011), vlastní úpravy.

23
K základnímu přehledu tématu transformace na model CSR 2.0 a DNA modelu CSR
2.0 v subkapitolách 3.1 a 3.2 viz W. Visser, The Age of Responsibility: CSR 2.0 and the
New DNA of Business. New J. Wiley 2011, www.csrinternational.com.
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Dochází k rozvoji sítí sociálních médií, využití kolektivní inteligence, uživateli vytvářeného obsahu, kolaborativních modelů (sítí) založených na interakci, přístupů otevřených
zdrojů (open source) - od standardizovaného softwaru a hardwaru ke spolutvorbě a diverzitě a novému vidění světa. Podobná transformace je očekávána od CSR 2.0 s cílem zvýšit
dopad na sociální, environmentální a etické problémy.
Mění se charakteristiky CSR: paternalistické vztahy mezi firmami a komunitou založené na filantropii jsou nahrazovány partnerstvím. Defenzivní, minimalistické reakce na
sociální a environmentální problémy jsou nahrazovány proaktivními strategiemi a investicemi do rostoucích trhů odpovědných produktů a technologií. Se ztrátou důvěryhodnosti
CSR založené na PR jsou firmy hodnoceny podle skutečné sociální, environmentální a etické
výkonnosti.
Tyto měnící se charakteristiky CSR se promítají do měnících se postupů a praktik
firemní společenské odpovědnosti.
Tabulka 3.2 Mikro transformace postupů CSR 1.0 na CSR 2.0

Postupy
CSR

CSR 1.0

Prémiové trhy

Trhy v základně pyramidy

Charitativní projekty

Sociální podniky

CSR indexy

CSR ratingy

CSR oddělení

CSR pobídky

Etický konzumerismus

CSR 2.0

Omezení volby

Odpovědnost za škodu

Poprodejní služby

Cyklické reportování

Streaming CSR dat

Skupiny stakeholderů

Sociální sítě

Standardy procesů

Standardy výkonnosti

Pramen: Visser (2011), vlastní úpravy.
1. Opomenuté trhy: CSR se neomezuje na luxusní produkty a služby (např. fair trade,
bio). Zahrnuje dostupná řešení pro ty, kdo nejvíce potřebují zlepšení kvality života.
2. Sociální podniky: Investice do udržitelných sociálních podniků jsou upřednostňovány oproti charitě.
3. CSR rankingy: Namísto CSR indexů se používají systémy rankingů, které převádějí
sociální, environmentální, etickou a ekonomickou výkonnost do firemních skóre (podobně
jako credit ratingy), která budou využitelná při rozhodování analytiků a investorů.
4. CSR pobídky: Výkonnost odpovědnosti a udržitelnosti se stává nedílnou součástí
vnitřního hodnocení organizací a systémů tržních pobídek.
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5. Omezení volby: Etické principy jsou uplatňovány ve všech výrobcích nabízených
zákazníkům dané firmy, nejsou tedy rozlišovány etické a méně etické výrobky (choiceediting).
6. Poprodejní služby, sdílená spotřeba, recyklace nahrazují princip odpovědnosti výrobce/prodejce za škodu (product liability).
7. Sociální sítě podporující crowdsourcing nahrazují periodické schůzky panelů stakeholderů k získání zpětné vazby, průběžné aktualizaci názorů. Informace jsou vytvářeny
a publikovány nepřetržitě.
8. Standardy výkonnosti stanovují kvantifikované minimální požadavky výkonnosti
(absolutní limity a prahy) podle rozsahu a naléhavosti problému namísto dobrovolných cílů
definovaných ve standardech procesů.

3.2 DNA modelu CSR 2.0
Základem CSR 2.0 jsou čtyři principy odpovědnosti: tvorba hodnoty pro ekonomický rozvoj, dobrá správa pro institucionální efektivnost, společenský přínos se zaměřením na stakeholdery a environmentální integrita pro udržitelné ekosystémy.
Definice
DNA modelu CSR 2.0
Model CSR 2.0 charakterizují čtyři principy odpovědnosti (označované jako její DNA kódy),
která je chápána jako cesta k udržitelnosti: tvorba hodnoty, dobrá správa, společenský
přínos, environmentální integrita. Model charakterizuje důraz na tvořivost, expanzi úspěšného řešení, systémovost reakce, glokalizaci a environmentální uzavřenost ekonomiky.
Tabulka 3.3 DNA modelu CSR 2.0
DNA kód

Tvorba
hodnoty

Cíl

Ekonomický
rozvoj

Klíčové ukazatele
Kapitálové investice – finanční, zpracovatelské, sociální, do lidského a
přírodního kapitálu
Prospěšné produkty – udržitelné a odpovědné výrobky a služby
Inkluzivní business – rozdělování bohatství, trhy na dně pyramidy

Dobrá
správa

Institucionální efektivnost

Leadership – strategický závazek udržitelnosti a odpovědnosti
Transparentnost – reporting udržitelnosti a odpovědnosti
Etické praktiky – prevence korupce, podpora hodnot v businessu
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DNA kód

Klíčové ukazatele

Cíl

Filantropie – dary, poskytování výrobků a služeb
Společenský přínos

Férové pracovní praktiky – pracovní podmínky, práva zaměstnanců,
Orientace
na stakehol- zdraví a bezpečnost
dery
Integrita dodavatelských řetězců – empowerment MSP, pracovní a environmentální standardy
Ochrana ekosystému – ochrana biodiverzity a obnova ekosystému

Environmentální
integrita

Udržitelné
ekosystémy

Obnovitelné zdroje – řešení klimatické změny, obnovitelné energetické
a surovinové zdroje
Bezodpadová produkce – procesy cradle-to-cradle, eliminace odpadu

Pramen: Visser (2011), vlastní úpravy.

3.2.1 Charakteristiky modelu CSR 2.0
CSR 2.0 je založena na pěti základních charakteristikách: kreativitě a inovačnosti,
schopnosti expanze úspěšného řešení (scalability), systémové reakci (responsiveness),
glokalizaci a kruhové ekonomice (circular economy).
Obrázek 3.1 Charakteristiky modelu CSR 2.0
Kreativita,
inovace

Možnost
expanze

Systémová
reakce

Glokalizace

Kruhová
ekonomika

Pramen: Vlastní zpracování.
1. Kreativita a inovace: Business je ve své podstatě kreativní a inovační. Výzvu
představuje paradigma, způsob myšlení, ve kterém inovuje a tvoří (inovační kultura). Zde
můžeme odkázat na Schumpeterův koncept kreativní destrukce, ve kterém staré musí být
zničeno, aby inovace zvítězila, nebo parafrázovat Einsteinův výrok o nemožnosti řešit nové
problémy se starým myšlením.
Inovačnost businessu je tedy třeba využít pro řešení sociálních a environmentálních
problémů – příkladem jsou sociální podniky nebo sociální business. 24 Praktické kroky k podpoře tvořivosti a inovačnosti zahrnují například:
•

Zapojení sociálních a environmentálních kritérií do jádrové funkce výzkumu a vývoje, viz např. open sourcing vybraných patentů.

Kreativita vzniká z kombinace rizika a příležitosti. Jedním z megatrendů je přesun
mnoha velkých rizik (terorismu, finanční nestability, obezity) do vyspělého světa, zatímco
mnoho velkých příležitostí (hospodářský růst, čisté technologie a sociální podnikání) se
přesouvá do zemí rozvojových. Rozvíjející se trhy jsou na vzestupu, zatímco rozvinuté
země jsou ohroženy stagnací nebo nasycením. Riziko se sytí uspokojením a plněním předpisů, příležitost žene hlad a potřeba.
24
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•

Fóra, boxy nápadů a soutěže pro zaměstnance a další stakeholdery, kde mohou
jejich inovační nápady získat ocenění.

•

Aktivní spolupráce, investice a partnerství se sociálními podniky, sociálními podnikateli a intrapodnikateli (podnikateli uvnitř organizace).

•

Různorodé zastoupení stakeholderů v radách a ve funkci neexekutivních ředitelů,
kteří přinášejí nové pohledy na zavedené postupy.

•

Namísto kultury trestání chyb podporu kultury experimentace a učení.

Obrázek 3.2 Podpora kreativity a inovací
CSR kritéria do
výzkumu

Nápady a
soutěže

Sociální
podnikání

Různorodost
stakeholderů

Experimentace
a učení

Pramen: Vlastní zpracování.
Klíčové prvky kreativity: komplexní problémy vyžadují kreativní řešení, od dinosaurů
nelze očekávat změnu, diverzita a multidisciplinarita podporuje kreativitu, zásadní jsou
investice do inovátorů (early adopters), musí být uvolněna sociální a environmentální podnikavost.
2. Možnost expanze: Největším problémem úspěšných řešení je schopnost jejich
rozšíření, aby dosáhly skutečně významného dopadu. Prezentovány jsou stále dokola (s
malými obměnami) pilotní projekty a příklady nejlepší praxe bez představy, jak by se
mohly přeměnit v jádrový business jejich tvůrců.
Inkrementální řešení s dlouhodobým potenciálem musí být nahrazeno expandovatelným (scalable) řešením s okamžitým dopadem. Praktické kroky k podpoře expanze zahrnují například:
•

Zavedení omezené volby (choice editing) pro významnou produktovou linii.

•

Program přenosu nejlepší praxe v rámci organizace, kde malá a úspěšná řešení
mohou být šířeji replikována.

•

Spolupráce v rámci sektoru (odvětví) na vytváření standardů.

•

Mezisektorové platformy pro sdílení znalostí a šíření úspěšných postupů do dalších
odvětví.

•

Podporu masové změny chování prostřednictvím dodavatelských řetězců, zákazníků, trhů v základně pyramidy.
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Obrázek 3.3 Podpora expanze
Omezená
volba

Přenos nejlepší
praxe

Intrasektorová
spolupráce

Mezisektorová
spolupráce

Masová změna
chování

Pramen: Vlastní zpracování.
Klíčové prvky expanze: omezení volby (v reakci na hranice etického konzumerismu
a na význam kontextu), demokratizace nebo mainstreaming udržitelnosti a odpovědnosti,
legislativa pro změnu pravidel (viditelná ruka vlády), dlouhý chvost CSR (vyžaduje demokratizaci produkce a distribuce CSR a propojení mezisektorové nabídky a poptávky CSR),
využití trhů v základně pyramidy, rozvoj globálních platforem organizací a aktivit zaměřených na odpovědnost a udržitelnost (viz např. projekty WISER), kolaborativní sociální podnikavost (síť Amazee), crowdsourcing řešení, neekonomický růst.
3. Systémová reakce: Business musí na sociální a environmentální potřeby reagovat novým způsobem, který mnohdy vyžaduje nepohodlné a zásadní změny. Business musí
dobře odlišit, zda je částí řešení problému nebo částí příčin jeho vzniku. Systémová reakce
rovněž znamená větší transparentnost, sdílení znalostních zdrojů s experty a sdílení
znalostí a zkušeností mezi donory a příjemci podpory. Praktické kroky k podpoře schopnosti
systémové reakce zahrnují:
•

Přijetí principů Investic do impaktu (Impact Investing), 25 které hodnotí efektivnost výdajů na rozvoj komunit a filantropii.

•

Institucionalizaci panelů stakeholderů k získání zpětné vazby pro výkonnost udržitelnosti organizace.

•

Zapojení do pozitivního, konstruktivního lobbyingu pro strategická sociální a environmentální témata.

•

Využití sociálních médií a crowdsourcingu ke zlepšení transparentnosti.

•

Rozvoj integrovaného a full-cost reportingu.

Tzv. Londýnské principy z července roku 2013 představují rámec pro vládní politiku
rozvoje trhu investic do impaktu ve spolupráci s dalšími sektory v sociálním ekosystému.
Principy zahrnují: (a) jasný účel – čeho má být realisticky dosaženo, (b) zapojení stakeholderů, (c) vyvážený rozvoj trhu (market stewardship), (d) institucionální kapacitu, (e)
univerzální transparentnost, viz http://iipcollaborative.org/london-principles/, 31.12.2014.
25
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Obrázek 3.4 Podpora systémové reakce
Investice do
impaktu

Institucionalizace
stakeholderů

Pozitivní
lobbying

Sociální
média,
crowdsourcing

Full-cost
reporting

Pramen: Vlastní zpracování.
Klíčové prvky systémové reakce: pozitivní a konstruktivní lobbying, proaktivní (nikoli
defenzivní) zapojení, měnící se role prospěšných (občanských) společností, 26 uspokojování
trhů v základně pyramidy, interaktivita sociálních médií, participace stakeholderů.
4. Glokalizace: Pojem glokalizace pochází z překladu japonského slova dochakuka,
které znamená globální lokalizace a označuje přizpůsobení používaných postupů lokálním
podmínkám. Pro CSR 2.0 představuje glokalizace výzvu, jak skloubit univerzálně platné
principy s lokálními potřebami a kontexty, nalézt koncept harmonického řešení, které přináší dynamické, ale přitom produktivní pnutí mezi protiklady – yin a yang. Praktické kroky
k podpoře glokalizace zahrnují například:
•

Veřejný závazek k dodržování globálních nejlepších principů a standardů (např.
UN Global Impact, ISO 26000).

•

Konzultace s komunitními skupinami a organizacemi občanské společnosti u
všech významných změn, které je ovlivňují.

•

Dohody s lokálními komunitami o plnění stanovených výkonnostních hledisek
v sociální a environmentální oblasti.

•

Aktivní programy dobrovolnictví a stáží pro zaměstnance, které umožňují mezikulturní a mezinárodní přenosy znalostí a větší citlivost k lokálním problémům.

•

Jasná pravidla pro přeměnu hodnot společnosti do praktických procedur, např. při
řešení korupce.

Obrázek 3.5 Podpora glokalizace
Globální
standardy

Konzultace s
komunitou

Dohody s
komunitou

Dobrovolnictví
a stáže

Hodnoty a
procedury

Pramen: Vlastní zpracování.

26
Platformy pro transparentnost, zprostředkovatelé dobrovolnictví, propagátoři CSR,
poradci businessu, aktéři vlády, reformátoři politiky, tvůrci standardů, daňové kanály, partneři při řešení, katalyzátory kreativity.
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Klíčové prvky glokalizace: význam kontextu, kultura vytvářející obsah, demytizace
role CSR v rozvojových zemích, alternativa CSR pyramidy pro rozvojové země, 27 globální
principy a lokální praktiky, význam lokálních a globálních CSR stimulů, 28 globální myšlení
a lokální jednání, jednota účelu a pestrost prostředků.
5. Kruhová ekonomika: Principy kruhové ekonomiky (circular economy) vyžadují
zásadní změnu fungování globálního ekonomického systému. Objevují se koncepty cradleto-cradle (od kolébky ke kolébce), totální recyklace, nulového odpadu. Princip cirkularity
se však neomezuje pouze na životní prostředí. Je možno ho chápat také jako neustálé
obnovování sociálního a lidského kapitálu nejen prostřednictvím vzdělávání a školení, ale
také rozvojem komunity a blaha zaměstnanců.
Zdůrazňován je význam smyslu v práci a životě v odpovídající rovnováze s ekologickou integritou a finanční životaschopností. Praktické kroky k podpoře uzavřené ekonomiky
zahrnují například:
•

Hodnocení impaktu celého životního cyklu všech výrobků a služeb.

•

Používání technik footprintingu a labellingu.

•

Programy zpětného odebírání produktů, recyklování a druhotného zušlechtění
(upcycling).

•

Veřejný závazek k velkým, riskantním a odvážným cílům (tzv. BHAG), příkladem
je Zero Revoluce. 29

•

Budování eko-průmyslových parků a průmyslové symbiózy, kde jsou výstupy využity jako vstupy dalších procesů.

Obrázek 3.6 Podpora kruhové ekonomiky (circular economy)
Impakt
produktů

Footprinting,
labelling

Recyklace,
ucycling

Odvážné cíle

Ekoprůmyslové
parky

Pramen: Vlastní zpracování.
Carollova pyramida CSR priorit je upravena změnou váhy jednotlivých složek. Na
prvním místě zůstává odpovědnost ekonomická, poté je řazena odpovědnost filantropická,
následuje legislativní a nakonec etická (Carollova pyramida stanoví pořadí ekonomické,
legislativní, etické a filantropické odpovědnosti).
28
Lokální stimuly CSR: kulturní tradice, politická reforma, socio-ekonomické priority,
mezery správy (institucionální kvalita), reakce na krize. Globální stimuly CSR: přístup na
trhy, mezinárodní standardizace, investiční pobídky, aktivismus stakeholderů, integrita dodavatelského řetězce.
29
Termín zeronaut označuje 1. vynálezce, inovátora, podnikatele, intrapodnikatele,
investora nebo vzdělavatele, který podporuje tvorbu bohatství a zároveň eliminuje negativní environmentální, sociální a ekonomické dopady k nule (zero), 2. objevitele průlomových řešení se zmenšující se stopou pro rostoucí napětí mezi demografií, spotřebním stylem
života a udržitelností, 3. politika, který pomáhá vytvářet regulační rámec a pobídky nezbytné pro šíření zero řešení. Viz J. Elkington, The Zeronauts: Breaking the Sustainability
Barrier, London, Routledge 2012. Příklady zeronautů viz goo.gl/Kx6gMl .
27
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Klíčové prvky uzavřené ekonomiky: veškerý odpad je potravou (vstupem) pro budoucí výrobu, namísto od kolébky ke hrobu princip od kolébky ke kolébce, uzavřená
smyčka zpracovatelského průmyslu a služeb, technické a biologické nutrienty, nulový odpad je možný.

3.3 Principy Plánu B
B Team je globální nezisková iniciativa založená Richardem Bransonem a Jochenem
Zeitem a sdílená řadou dalších světových businessmanů. B znamená Plán B pro business,
který je založen na nových rolích při řešení společenských problémů, tedy na nové roli ve
společnosti (oproti plánu A, který je tradičně založen na motivaci maximalizace zisku).
Cílem B Teamu je dělat business lépe pro blaho lidí a planety podle zásad trojí odpovědnosti (3BL - triple bottom line nebo také 3P), a to za sociální kapitál (people), životní
prostředí (planet) a ekonomickou prosperitu (profit). 30 Smyslem businessu v tomto pojetí
je působit jako hnací síla pro sociální, environmentální a ekonomický užitek.
Definice
Trojí odpovědnost
Pojem trojí odpovědnosti (tripple bottom line) poprvé použil John Elkington v roce 1994.
V anglickém originále odkazuje na účetní pojem konečného součtu (bottom line), který je
zisk nebo ztráta zaznamenaný na posledním řádku výkazu. V českém vyjádření se tento
původní význam ztrácí. Trojí odpovědnost představuje snahu o zachycení plných nákladů
(full cost), tedy nejen samotné výroby a distribuce produktů a služeb, ale dalších efektů
pro společnost (sociálních a environmentálních).
Iniciativa vychází z přesvědčení, že stávající problémy devastace životního prostředí,
rostoucí chudoby a nerovnosti, vysoké nezaměstnanosti a další společenské výzvy nejsou
vlády a neziskové organizace schopny nebo ochotny řešit. Oproti tomu business díky svým
zdrojům, inovačnosti a podnikavosti může vytvořit udržitelnou a inkluzivní prosperitu pro
všechny.

3.3.1 Společenské výzvy
Iniciativa Plánu B reaguje na čtyři základní výzvy společenského rozvoje a role
businessu ve společnosti: nedostatečné odpovědnosti, nevhodného nastavení pobídek,
omezeného leadershipu a nevhodně zaměřených investic.

Viz Plan B, Picture of what business would look like if we achieve our vision and its
challenges, bteam.org/planb/.
30
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Obrázek 3.7 Výzvy pro současný business
Nedostatečná
odpovědnost

Nevhodné
pobídky a
regulace

Vedení s
důrazem na
finanční výnos

Nevhodné
investiční toky

Pramen: Vlastní zpracování.
1. Odpovědnost: Firmy se soustřeďovaly na jediný cíl maximalizace zisku, dosahování
krátkodobých finančních výnosů na úkor dlouhodobých nákladů pro lidi a planetu. Business
nezaznamenává skutečné náklady svých aktivit a následné negativní dopady na společnost
a životní prostředí. Účetnictví předkládané investorům tedy neodpovídá skutečnému zdraví
a stavu businessu. Podporujeme přechod od jednostranné finanční krátkozrakosti k důrazu
na dlouhodobý horizont, rozšíření podnikového účetnictví o negativní a pozitivní efekty pro
ekonomiku, životní prostředí a společnost.
2. Nastavení pobídek: Stávající globální regulační rámce nepodporují přechod trhů a
business modelů k principům trojí odpovědnosti. V systému je příliš málo pozitivních pobídek a příliš mnoho zvrácených pobídek. Chceme hledat nové cesty umožňující řešení, vytvořit nové pobídkové struktury pro firmy a zaměstnance a identifikovat a mapovat pozitivní a škodlivé dotace. Tím pomůžeme posunu trhů a businessu k pobídkám, které maximalizují společenský, environmentální a ekonomický užitek.
3. Leadership: Stávající myšlení zaměřené na soutěžení a spotřebu výhradně pro
finanční výnosy je neudržitelné. Hledáme nový typ inkluzivního vedení založeného na spolupráci pro vytváření dlouhodobé hodnoty pro společnost, ekonomiku a životní prostředí, s
morálním kompasem kreativity, pozitivity, čestnosti a férovosti.
4. Investice: Kapitál plyne disproporčně do firem, které se soustřeďují výhradně na
zisk. Je třeba podpořit podniky, které přinášejí sociální a environmentální užitek a přesvědčit investory, že takové podniky jsou nejen možné ale také ziskové. Inovační a nové formy
businessu integrují trojí odpovědnost do svého jádra. Nabízíme podporu při jejich růstu,
dosažení odpovídajícího rozsahu a maximalizaci impaktu. Podporujeme ekosystém, který
umožňuje růst takových firem, směřuje do nich kapitálové a investiční toky.

3.3.2 Průlomový kapitalismus
Plán B je formulován jako vize budoucího businessu, který bude fungovat podle
principů trojí odpovědnosti. Principy B Plánu byly formulovány Johnem Elkingtonem a Jochenem Zeitzem jako tzv. Breakthrough capitalism (průlomový kapitalismus). 31
31
Viz J. Elkington, J. Zeitz, The Breakthrough Challenge: 10 Ways to Connect
Today´s Profit with Tomorrow´s Bottom Line. San Francisco, B Jossey-Bass – A Wiley
Brand 2014, www.breakthroughcapitalism.com/.
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Obrázek 3.8 Principy B Plánu (Průlomový kapitalismus)
Správné
aspirace

Nové business
struktury

Pravdivé
účetnictví

Pravdivé
výnosy

Blahobyt
stakeholderů

Pravidla hry

Plná transparentnost

Transformace
vzdělávání

Udržitelná
příroda

Dlouhodobý
horizont

Pramen: Vlastní zpracování.
1. Správné aspirace: Fungují pobídky podporující a inspirující lídry a business modely,
které integrují 3BL do svého jádra. Tyto přístupy se zásadně odklánějí (proto hovoříme o
průlomu - breakthrough) od tradičních pojetí firemní odpovědnosti a firemního občanství
(corporate citizenship).
2. Nové struktury: Rozvíjejí se nové formy businessu na principech 3BL – sociální
podniky, prospěšné podniky (tzv. B Corps, tedy benefit corporations), 32 podniky založené
na hodnotách (values-driven). Další alternativy zahrnují družstva, rodinné podniky, podniky vlastněné zaměstnanci. Předpokládá se vznik dalších typů struktur.
3. Pravdivé účetnictví: Jsou plně dokumentovány skutečné náklady všech dopadů
podnikání. Vícerozměrné účetnictví, hodnocení a reporting sleduje etické, sociální a správní
(governance) aspekty businessu.
4. Pravdivé výnosy: Investice směřují disproporčně do podniků, které vytvářejí udržitelnou, dlouhodobou hodnotu pro 3P. Tento požadavek zahrnuje změnu hodnocení investičního výnosu a nalezení způsobu odepsání investic, které nebudou vytvářet výnosy.
5. Blahobyt: Podniky dodržují lidská práva, odsuzují předsudky, respektují diverzitu,
podporují důstojnost a blaho ve všech svých aktivitách. Holistický přístup k blahobytu vytváří sociální hodnotu díky novým business modelům, poskytováním zabezpečení pro zaměstnance, ochranou zdraví a bezpečnosti, podporou občanského zapojení.
6. Pravidla hry: Nejsou používány žádné pobídky, ani dotace pro praktiky, které škodí
lidem nebo planetě, business soutěží svobodně, férově a eticky. Odstraněna jsou narušení
trhu s negativními dopady a pobídky k ovlivňování vládní politiky. Podniky jsou spravovány
férově, transparentně, eticky a zodpovědně vůči stakeholderů a 3P.
7. Plná transparentnost: Business nepoužívá korupční praktiky, je odpovědný za stále
kvalitnější výrobky k rozvoji blahobytu lidí a planety. Jeho fungování je zvenku podrobně

32
B Corp je systém certifikací udělovaných organizací B Lab na základě Impact Assessmentu (hodnocení impaktu) pro zaměstnance, pro komunitu, pro životní prostředí, pro
správu. Viz R. Hoenyman, The B Corp Handbook, How to Use Business as a Force for Good,
San Francisco, BK Publishers 2014, http://www.bcorporation.net/.
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sledováno ve všech aspektech, včetně dodavatelských řetězců, ekologické a sociální stopy,
příspěvků k uzavřené ekonomice (circular economy).
8. Transformace vzdělávání: Smyslem businessu je vytvářet sociální a environmentální užitek, nejen finanční výnos. Vzdělávací instituce mění obsah a způsob výuky, vzdělávací příležitosti se otevírají všem, využívají se experimentální metody a praxe. Samotné
vzdělávací instituce jsou pro zaměstnavatele méně důležité než skutečné business kompetence v dynamicky se měnících podmínkách
9. Udržitelná příroda: Business pomáhá zachovat, udržovat a obnovovat životní prostředí. Příroda není pouze fyzický zdroj, ale také inspirace pro vědomý, odpovědný, udržitelný a obnovitelný business. Příkladem je nový obor biomimikry, který rostoucí měrou
ovlivňuje myšlení, design a engineering a slibuje nové zdroje inovací. 33
10. Dlouhodobý horizont: Úspěch v businessu je předefinován a výkonnost je posuzována na základě vytvoření dlouhodobé hodnoty pro všechny stakeholdery. Bohatství vytvářené businessem je spravedlivě rozděleno mezi ty, kdo přispěli k jeho vzniku.

Obor biomimikry využívá přírodní modely pro vývoj materiálů, výrobků, procesů,
komunit, měst, ekonomik, viz Biomimicry 3.8 Institute, http://biomimicry.net/.
33
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Shrnutí kapitoly
•

Systémové pojetí společenské odpovědnosti firem v modelu CSR 2.0 (transformační,
holistická, systémová CSR) se vymezuje vůči strategické CSR důrazem na makro pohled. Business je v tomto pojetí součástí společnosti. Zaměřuje se na vztahy systému
(společnosti a ekosystémů) a svoji strategii mění (optimalizuje) podle jejich potřeb.
Identifikuje a řeší příčiny problémů inovacemi business modelů, procesů, produktů a
služeb.

•

Systémové pojetí sleduje souběžně základní principy odpovědnosti (nikoli tedy pouze
vybraná témata). Vytváří hodnotu pro dosažení ekonomického rozvoje, dodržuje pravidla dobré správy (good governance) pro dosažení institucionální efektivnosti, orientuje společenský přínos podle preferencí stakeholderů, chová se environmentálně zodpovědně pro zachování a rozvoj udržitelných ekosystémů.

•

Iniciativa Plán B identifikuje nové role businessu při řešení společenských problémů
(oproti plánu A zaměřenému na maximalizaci zisku). Výchozím principem jsou zásady
trojí odpovědnosti, a to za sociální kapitál, životní prostředí a ekonomickou prosperitu.
Smyslem businessu v tomto pojetí je působit jako hnací síla pro sociální, environmentální a ekonomický užitek. Ambicí Plánu B je řešit společenské problémy s využitím
zdrojů businessu, protože vlády nejsou tohoto řešení samy schopné (průlomový kapitalismus).

•

Principy plánu B jsou formulovány jako průlomový kapitalismus, který představuje vizi
budoucího businessu s důrazem na správné aspirace (trojí odpovědnosti), nové
business struktury, pravdivost účetnictví a vykazování výnosů, holistické pojetí blahobytu (v širokém pojetí stakeholderů), správné nastavení pobídek a regulací, plnou
transparentnost podnikatelských aktivit, transformaci vzdělávání z hlediska obsahu a
používaných postupů, environmentální udržitelnost a dlouhodobost horizontu podnikatelských aktivit.

Klíčová slova
•

systémová/transformační CSR 2.0

•

princip trojí odpovědnosti

•

průlomový kapitalismus

•

expanze řešení (scalability)

•

environmentálně uzavřená ekonomika (circular economy)

•

glokalizace

•

omezená volba (choice editing)
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Testové otázky
1. Která charakteristika patří do modelu CSR 2.0
(a) paternalismus
(b) standardizace
(c) motivovaná image
(d) diverzifikace
(e) okrajovost
2. Která charakteristika nepatří do modelu CSR 2.0
(a) specializace
(b) kolaborativnost
(c) globálnost
(d) integrovanost
(e) motivace výkonností
3. Který postup patří do modelu CSR 1.0
(a) sociální sítě
(b) omezení volby
(c) poprodejní služby
(d) standardy výkonnosti
(e) cyklické reportování
4. Který postup nepatří do modelu CSR 2.0
(a) charitativní projekty
(b) trhy v základně pyramidy
(c) sociální podniky
(d) omezení volby
(e) streaming CSR dat
5. DNA modelu CSR 2.0 nezahrnuje princip
(a) maximalizace zisku
(b) tvorby hodnoty
(c) dobré správy
(d) společenského přínosu
(e) environmentální integrity
6. Do charakteristik modelu CSR 2.0 nepatří
(a) kreativita, inovace
(b) možnost expanze
(c) systémová reakce
(d) globalizace
(e) glokalizace
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7. Podpora možnosti expanze v modelu CSR 2.0 zahrnuje
(a) nápady a soutěže
(b) sociální podnikání
(c) přenos nejlepší praxe
(d) různorodost stakeholderů
(e) experimentaci a učení
8. Podpora systémové reakce v modelu CSR 2.0 zahrnuje
(a) přenos nejlepší praxe
(b) full-cost reporting
(c) intrasektorovou spolupráci
(d) masovou změnu chování
(e) různorodost stakeholderů
9. Podpora glokalizace v modelu CSR 2.0 zahrnuje
(a) institucionalizaci stakeholderů
(b) využití sociálních médií
(c) full-cost reporting
(d) investice do impaktu
(e) přeměnu hodnot na procedury
10. Podpora kruhové ekonomiky v modelu CSR 2.0 zahrnuje
(a) globální standardy
(b) footprinting, labelling
(c) konzultace s komunitou
(d) dohody s komunitou
(e) dobrovolnictví a stáže
11. Za hlavní výzvy pro současný business považuje Plán B
(a) nadměrnou regulaci
(b) slabý důraz na maximalizaci zisku
(c) důraz na nefinanční výnos
(d) nadměrné investiční toky
(e) nevhodné pobídky a regulaci
12. Principy průlomového kapitalismu zahrnují
(a) kreativní účetnictví
(b) blahobyt vlastníků
(c) krátkodobý horizont
(d) osvědčené business struktury
(e) blahobyt stakeholderů
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KAPITOLA 4: SOUSTAVNÁ INOVACE
Úvod
Zrychlování technologických změn a zkracování životních cyklů produktů a technologií vyžaduje zvládnutí soustavné inovace, která je založena na systémovém, holistickém
pojetí vedení a organizace. Samotný technologický vývoj nových produktů a procesů není
rozhodující pro ekonomický efekt inovace. Zásadní roli hraje propojení technických, ekonomických a sociálních charakteristik inovačního systému, tedy technických, ekonomických
a sociálních inovací.
Ohniskem managementu soustavné inovace jsou lidé a jejich tvořivost a klíčovým
principem je otevřený vztah vůči vnějšímu prostředí a jeho podnětům. Největší výzvu představuje sladění dvojích nároků na organizaci – přesnost a plánování každodenní produkce
pro maximalizaci efektivnosti, na druhé straně schopnost soustavné inovace zavedených
postupů ve všech složkách komplexního firemního inovačního systému. Přístup ke změnám
musí být proaktivní, organizace dostatečně pružná a efektivní na hranici mezi řádem a
chaosem, mezi paralelními časovými horizonty.
Příkladem systémového pojetí managementu soustavné inovace je radikální management. Vymezuje se vůči tradičnímu managementu (kapitalismus akcionářů) důrazem
na klíčovou roli zákazníka (zákaznický kapitalismus), jehož nadstandardní uspokojení vyžaduje angažovaného pracovníka. Nezájem zaměstnanců o vykonávanou práci a s ním
související neefektivní využití zdrojů považuje radikální management za jednu z hlavních
příčin stagnující nebo klesající produktivity a dalších výkonnostních charakteristik. Klíčem
ke změně je proto sociální inovace pracoviště založená na sebe-organizujících a sebe-zlepšujících se týmech, které se vyvíjí v týmy vysoce produktivní.

Cíle kapitoly
•

Vysvětlit význam soustavné inovace pro firemní výkonnost v prostředí zrychlujících
se technologických změn a význam jejího systémového pojetí, které propojuje technologické, ekonomické a sociální inovace.

•

Seznámit se s aplikací systémového pojetí managementu soustavné inovace v přístupu radikálního managementu a objasnit jeho klíčové kroky při dosažení cíle spokojeného zákazníka.

•

Identifikovat význam inovace pracoviště pro zvýšení produktivity zaměstnanců
v soustavně inovující organizaci formou sebe-organizujících a sebe-zlepšujících se
týmů vytvářejících hodnotu pro zákazníka.
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4.1 Soustavná inovace
Technologické změny se zrychlují a životní cykly technologických řešení a produktů
se zkracují. Stále větší počet firem proto musí zvládnout soustavnou inovaci (continuous
innovation). 34 Firma je inovační, pokud je schopna změnit svůj business nebo manažerský
model, vyvinout a zavést nové produkty uspokojující zjevné i skryté potřeby zákazníků.
Soustavná inovace především vyžaduje systémové, holistické pojetí vedení a organizace. Samotný (technický) vývoj nových produktů nebo procesů a jejich zavedení není
rozhodující pro ekonomický efekt inovace. Systémové myšlení vyžaduje propojení technických, ekonomických a sociálních charakteristik inovačního systému.
Zásadní problém představuje sladění dvou principiálně odlišných nároků na organizaci – na jedné straně přesnost a plánování každodenní produkce pro maximalizaci efektivnosti, na druhé straně schopnost inovace stávajících přístupů.
Management soustavné inovace klade důraz na dynamičnost kapacit pro zachycení a
ovlivnění příležitostí a hrozeb, využití příležitostí a udržení konkurenceschopnosti. Přístup
ke změnám musí být proaktivní a organizace dostatečně pružná na hranici mezi řádem a
chaosem, mezi paralelními časovými horizonty a mezi stávajícími postupy a jejich inovacemi. Ohniskem managementu soustavné inovace jsou lidé a jejich tvořivost a klíčovým
principem je otevřený vztah vůči vnějšímu prostředí a jeho podnětům.
Definice
Soustavná inovace
Soustavná inovace (nebo inovačnost) je schopnost firmy neustále vyvíjet nové produkty a
business modely v rychle se měnících odvětvích. Soustavná inovačnost vyžaduje dynamický a otevřený systém zahrnující celou organizaci s hustými vazbami ke vnějším aktérům. V centru jsou lidé a jejich tvořivost a pružnost na hranici chaosu a řádu. Organizace
úspěšně slaďuje požadavky efektivnosti a produktivity s dynamickou inovační kapacitou.

4.1.1 Systémové pojetí inovace
Soustavná inovace vyžaduje holistický přístup k vedení a organizaci a systémové
myšlení (oproti lineárnímu). Zahrnuje vytváření inovačního klimatu a inovačních interakcí
mezi lidmi. Všechny části inovačního procesu jsou koordinovány v rámci firemního systému pro soustavnou inovaci.

34
K základnímu přehledu tématu soustavné inovace v subkapitole 4.1 viz A. Steiber,
The Google Model, Management for Professionals, Springer International Publishing 2014,
A. Steiber, S. Alänge, A corporate system for continuous innovation: the case of Google
Inc., European Journal of Innovation Management, Vol. 16, No. 2, 2013, s. 243-264.
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Inovace je systémový efekt – výsledek komplexní interakce mezi jednotlivci a dalšími
částmi systému. Šíření technologické nebo manažerské inovace v systému ovlivňuje několik faktorů – samotná inovace a její charakteristiky, použité komunikační kanály, požadovaný čas a sociální systém.
Sociální systém tvoří jednotlivci a organizační jednotky, které jsou ve vzájemném
vztahu a usilují o dosažení společného cíle. Historie, normy a opinion lídři v sociálním systému významně ovlivňují proces šíření inovace.
Úspěšně inovující firmy musí zvládnout dva konfliktní cíle – maximalizovat efektivnost produkce (tedy minimalizovat náklady) a zároveň soustavně vytvářet nové hodnotové
toky prostřednictvím inovací – rozsáhlé operace a flexibilitu, efektivní kontrolu a individuální svobodu, soustředění na dnešní business a budoucí vizi. Propojením zdánlivě nespojitelných forem logiky vytvářejí úspěšné firmy podmínky pro produktivitu a inovace.
Poznatky z výzkumu managementu a inovací ukazují, že schopnost firmy inovovat
(inovační schopnosti) je vysvětlitelná spíše způsobem organizace a řízení než samotnou
její technologickou kompetencí. Bez prostředí podporujícího inovace (inovací managementu) není možné dosáhnout ekonomického výsledku z vývoje nových produktů a
aplikací. Inovace managementu a technologické inovace tedy působí souběžně, vzájemně
se ovlivňují a díky společnému vlivu dosahují větších efektů. Charakter organizace neovlivňuje jenom vnitřní inovační schopnosti firmy, ale také schopnost přejímat inovace z vnějších zdrojů (absorpční kapacita).

4.1.2 Principy managementu soustavné inovace
Schopnost firem úspěšně realizovat soustavnou inovaci je ovlivněna několika základními principy managementu (které mohou být různě modifikovány a doplňovány): dynamické kapacity, soustavně se měnící organizace, přístup soustředěný kolem lidí (peoplecentric), ambidextrická organizace, systémový přístup k práci.
Obrázek 4.1 Principy managementu soustavné inovace

Dynamické
kapacity

Měnící se
organizace

Centrem
jsou lidé

Ambidextrická
organizace

Otevřená
organizace

Systémový
přístup

Pramen: Vlastní zpracování.
1. Dynamické kapacity: Firma a její model managementu musí být založen na
principu dynamických kapacit, aby zajistila soustavnou inovaci a dlouhodobý rozvoj. Dynamické kapacity představují schopnost integrovat, vyvíjet a rekonfigurovat vnitřní a vnější
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kompetence a kvalifikace, které umožní splnit nároky rychle se měnícího prostředí. Dynamické kapacity jsou ovlivněny zaměřením managementu a způsobem jednání. Kolektivní
jednání má podmíněný a stabilní charakter. Dynamické kapacity musí být zabudovány do
procesů ve firmě.
Obrázek 4.2 Dynamické kapacity
Kompetence
a kvalifikace

Příležitosti
změny

Odvrácení
hrozeb

Zaměření
managementu

Intrapodnikavost

Pramen: Vlastní zpracování.
Dynamické kapacity zahrnují kompetence, sílu, rychlost a další vlastnosti, které
umožňují využít příležitosti obsažené ve změně. Klíčové kompetence dynamických kapacit
identifikují a ovlivňují příležitosti a hrozby, využívají příležitosti a udržují konkurenceschopnost díky kombinaci, ochraně a relokaci zdrojů (podnikavosti). Firmy se liší dynamickými
kapacitami a přístupem ke strategickému významu změn v budoucnu. Dynamické kapacity
se liší podle odvětví a dalšího kontextu. Čím rychleji se mění odvětví, ve kterém firma
působí, tím významnější jsou její dynamické kapacity.
Udržení dynamických kapacit vyžaduje (intra)podnikavost managementu (intrapreneurship), která je definována jako schopnost identifikovat příležitosti a vytvářet zdroje
k získání výhod z těchto příležitostí. Podnikavost způsobuje změnu směru. Objevovány a
rozvíjeny jsou nové perspektivy. Podnikatel vytváří nové business operace a organizuje trh
novým způsobem. Podnikatel způsobuje kreativní destrukci, protože narušuje rovnováhu
mezi nabídkou a poptávkou. Vzniká chaotický trh a podnikatel vytváří poptávku na tomto
trhu.
2. Soustavně se měnící organizace vyžaduje schopnost proaktivně přistupovat ke
změně, namísto pouhého reagování na změnu, která nastala. Vyžadována je vnitřní flexibilita a schopnost uvažovat současně různé časové perspektivy. Náročnost na soustavnou
změnu je ovlivněna rychlostí a rozsahem vnějších změn. Firma tedy musí vytvořit kulturu,
která je vždy připravena na změnu.
Dále musí vytvořit semi-strukturovanou organizaci, která dokáže udržet rovnováhu
mezi řádem a chaosem (na hranici mezi nimi vzniká změna), stanovit a držet cíle a priority,
formulovat pravidla a postupy, které zaměstnanci mohou používat namísto fixních pravidel
a instrukcí. Musí být schopna experimentovat a improvizovat v komunikaci v reálném čase
a při včasných dodávkách.
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Organizace také vyžaduje leadership s rozdílnými schopnostmi – vytváření lokálních
strategií a vedení produktivity v kombinaci s vedením inovací, dosažení strategické synchronizace a relokace na střední úrovni, vytváření, syntézu a prosazení vzájemně se překrývajících rozhodnutí.
Obrázek 4.3 Soustavně se měnící organizace
Rovnováha mezi
řádem a chaosem

Paralelení časové
horizonty

Přizpůsobení v
reálném čase

Tři role
leadershipu

Pramen: Vlastní zpracování.
(a) Rovnováha mezi řádem a chaosem: Zvládnutí změny na hranici mezi řádem a
chaosem vyžaduje sebe-organizaci – strukturu, která je pružná a nebrání změně. Stanoven
je cíl, ale cesta k němu umožňuje pružnost, jednotlivci a týmy se mohou rozhodovat podle
vývoje situace (sebe-organizování). Pokud management stanovuje do detailu, jak má kdo
postupovat, problém nastává v okamžiku, kdy se realita odchýlí od východisek, na nichž
byla výchozí rozhodnutí založena. Je tedy nutno rozhodnout, co má být přesně určeno a
co má být ponecháno na rozhodnutí zaměstnanců.
Hranice mezi řádem a chaosem otevírá dvě příležitosti: svobodu improvizace a využití
výhody synergických efektů ze spolupráce s dalšími jednotkami firmy.
Tzv. plánovaná improvizace je založena na stanovení jasných cílů, priorit a instrukcí
pro management a zaměstnance, kteří hledají nová řešení a zároveň dodávají vynikající
výstupy ve správný čas a v rozpočtových omezeních. Plánovaná improvizace je podmíněna:
•

kulturou učení, ve které supervizoři a zaměstnanci mohou přizpůsobovat operace,
pokud se podmínky změní,

•

semi-strukturovanou organizací, která monitoruje dodávky, časy a priority,

•

efektivní komunikací informací, které jsou snadno dostupné pro všechny, kdo je
potřebují, a v čase, kdy je potřebují.

(b) Paralelní časové horizonty: Uvažovány musí být současně horizonty minulosti,
přítomnosti a budoucnosti, tedy celá časová osa. Na jedné straně jsou zkoumány předchozí
zkušenosti (recyklace zkušeností) s cílem nalézt takové zkušenosti, které mohou být využitelné pro budoucnost. Na druhé straně se experimentuje k nalezení různých způsobů
získání znalostí a podpoře flexibility za přijatelných nákladů. Jsou tedy identifikována četná
alternativní řešení a je podporováno učení.
(c) Volba přizpůsobení v reálném čase: Neustále je nutno se rozhodovat, kterým
událostem je třeba se přizpůsobit a jakým způsobem – zda jde o příležitost, ze které můžeme získat výhodu, nebo hrozbu, kterou musíme řešit, nebo můžeme nechat události
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plynout. Pro každou firmu jsou události různě významné. Změny se musí propojit s operacemi, musí být přijaty a firma se tak může dál vyvíjet bez (významných) narušení.
(d) Role leadershipu: První role se vztahuje k business jednotce. Strategie pro jednotku zahrnuje schopnost zvládat inovaci a produkci současně. Druhá role zahrnuje synchronizaci na střední úrovni, kde je nutno soustavně relokovat zdroje a úkoly mezi různými
projekty a aktivitami, aby bylo možno využít nových business příležitostí. Třetí role na
úrovni top managementu zahrnuje kompilaci, rozhodování a komunikaci cílů a priorit pro
organizaci.
Vize a strategie musí fungovat jako jednotící principy pro celou firmu: (1) Cíle musí
být popsány srozumitelně, aby každý rozuměl, jak se různé části společného obrazu (vize,
mise, 35 strategie) vzájemně podporují. (2) Cíle musí být komunikovány všem zaměstnancům, aby je mohli využít jako východisko pro svá vlastní nezávislá rozhodování. Schopnost
takové komunikace vyžaduje vidění kontextu a různých přístupů a jejich formulace ve srozumitelné, smysluplné a zvládnutelné podobě pro každého zaměstnance. 36
3. People-centric přístup. Zásadním principem soustavně inovující organizace je
soustředění na jednotlivce a uvolnění jeho vnitřní inovační síly, zápalu a motivace. Vycházíme z předpokladu, že lidé chtějí být tvořiví a že organizace jim musí poskytnout podmínky, ve kterých mohou svoji tvořivost vyjádřit. Firma by měla být organizována jako
řeka s nepřerušeným tokem, který bude rychlejší bez překážek a odtoků. Takové organizace vytvářejí jednoduché a dobře zaměřené struktury. Rutiny jsou zaváděny pouze, pokud
jsou nezbytné nebo smysluplné. Lidé mají svobodu pro vlastní rozhodování, nekladou se
jim do cesty překážky. Inovační organizace mají dostatečně efektivní strukturu, aby se
vyhnuly chaosu a poskytly dostatek svobody a flexibility pro inovace a soustavnou změnu.
Obrázek 4.4 People-centric přístup
Soustředění na
jednotlivce

Aktivizace
inovačnosti

Efektivní
struktury

Otevřenost a
důvěra

Inovační týmy,
delegování

Pramen: Vlastní zpracování.
Zásadní význam pro nadšení zaměstnanců pro inovace má management. Inovace
může vzniknout kdekoli, ale nedokáže přežít bez podpory managementu. Pro většinu lidí

Pokud má být změny dosaženo v krátkém období, můžeme misi vyjádřit jako strategický záměr.
36
Lidé se liší podle schopnosti zvládat stres, jde o tzv. individuální smysl koherence
ve stresových situacích. Pokud jedinec disponuje touto charakteristikou, je pro něj situace
pochopitelná, smysluplná a zvládnutelná. Pokud jedinec nemá smysl koherence a stává se
tak obětí negativního stresu, může se pomocí vzdělávacích technik této schopnosti naučit.
35
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představuje klíčovou hodnotu vědomí, že jeho práce přispívá k nějakému vyššímu účelu a
smyslu. Pokud firma přijímá jasnou odpovědnost za společnost a životní prostředí, vzniká
příležitost pro udržitelný business model. Ten naopak vytváří vyšší smysl pro firmu a intenzivněji zapojuje zaměstnance.
Inovační firmy mají silnou sdílenou vizi, která je přitažlivá, realistická, motivující a
důvěryhodná a motivuje každého zaměstnance. Inovační firmy používají měkké formy kontroly (hodnoty, pravidla, peer hodnocení). Obecnější strategie zahrnuje delegování autority
k lidem, kteří jsou nejblíže příležitosti nebo problému. Kvalitní rozhodnutí vyžaduje odpovídající přístup k informacím, tedy transparentnost v souvisejících oblastech a menší stupeň utajenosti oproti předchozím modelům.
Existuje jasný a pozitivní (sebe-posilující se) vztah mezi formou leadershipu a práce
se zaměstnanci a výkonností organizace. Spokojení zaměstnanci jsou považování za největší aktivum organizace. Nejvýznamnější kvalitou managementu je schopnost podpořit
rozvoj vysoce výkonných, dobře fungujících inovačních týmů. Management komunikuje
vize a objasňuje priority, ale způsob provedení nechává na zaměstnancích.
Vedení inovačních skupin je tvořivé a zároveň disciplinované. Podstupuje nejistotu a
riziko a konstruktivně řeší neúspěchy. Projevuje nadšení a zápal. Aktivně hledá nové nápady uvnitř i vně organizace. Je také dostatečně silné, aby zastavilo projekty, které nenaplní očekávání. Přitahuje inovátory, dobře tvoří týmy. Zdůrazňuje týmovou práci, komunikuje a motivuje. Má široce založenou expertizu a zároveň hlubokou technickou expertizu
v relevantních oblastech.
Inovační kultura zdůrazňuje důvěru a otevřenost. Vytváří výzvy a zapojuje zaměstnance. Dává prostor novým nápadům, umožňuje konflikt a diskusi, akceptuje riziko, poskytuje svobodu při volbě způsobu realizace.
4. Ambidextrická organizace kombinuje dvě odlišné formy organizační logiky –
denní produkci, která nejlépe funguje s konvenčním přístupem plánování a kontroly, a
inovaci, která vyžaduje větší svobodu, flexibilitu a otevřenější přístup k experimentaci.
Schopnost zvládnout tyto dvě odlišné formy (ambidextrie, tedy obourukost) určuje úspěšnost inovační organizace. Náročnost tohoto problému se projevuje zejména v období významných technologických nebo dalších kvalitativních posunů, kdy je pro stávající management obtížné opustit zavedené postupy a zkušenosti. Příznaky nových změn a tedy i
nároků potom organizace není schopna včas nebo dostatečně zachytit.
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Obrázek 4.5 Ambidextrická organizace
Konvenční
plánování

Svoboda,
flexibilita

Experimentace
proměnlivost

Kontrola,
stabilita

Podmínky
koexistence

Pramen: Vlastní zpracování.
Existují různé modely sladění obou stránek – produkce a inovace. Podle některých
přístupů je třeba tyto stránky udržovat oddělené (mainstream a newstream). Rostoucí počet přístupů však upřednostňuje větší proměnlivost a nepředvídatelnost. Je tedy důležité
identifikovat podmínky, za nichž mohou obě stránky působit v organizaci současně. Příkladem je využívání vnitřních a vnějších inovačních zdrojů. Ambidextrické organizace jsou
v průměru úspěšnější, ale dosažení efektivní ambidextrie je velmi náročné.
5. Otevřená organizace k síťování s okolím nemá pevné hranice systému oproti
organizacím uzavřeným, které tvoří systém s pevnými hranicemi a snadno se stávají
oběťmi entropie. Pokud firma zahájí řadu programů na úsporu nákladů, znamená to (obvykle), že již není schopna nabídnout dostatečnou novou hodnotu k získání potřebných
příjmů. Business je vyčerpán. Firma může díky nákladové úspoře přežívat, ale kvalita produktů a služeb postupně klesá a konec je nevyhnutný.
Obrázek 4.6 Otevřenost organizace
Hranice
organizace

Nákladová
efektivnost

Emergenční
systémy

Otevřená
inovace

Vnější zdroje
znalostí

Pramen: Vlastní zpracování.
Otevřené systémy mají prostupné hranice. V komplexním systému je souhrn jeho
charakteristik větší než pouhý součet jeho částí. Komplexní systémy jsou tzv. emergenční
– jsou schopny vyvíjet nové charakteristiky a přizpůsobovat se tak změnám ve svém okolí.
Organizace musí být otevřené, pokud mají dlouhodobě přežít. Otevřený systém hledá za
svými hranicemi inovace, které mohou zvýšit výnosy.
V otevřených systémech se lidé propojují s okolím. Tato vnější propojení jsou tím
významnější, čím rychlejší jsou změny technologií a konkurence. Sítě a partnerství s vnějšími aktéry (zákazníky, dodavateli, start-upy, univerzitami, vládními agenturami či dokonce s konkurenty) mohou představovat klíčové zdroje pro inovace firmy, protože je obtížné držet krok s vývojem ve všech relevantních oblastech.
Otevřenost a síťování se dostaly do agendy managementu s konceptem otevřené
inovace. Větší otevřenost má řadu důvodů – rostou příležitosti k získání vnějších znalostí,
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životní cyklus se významně zkracuje a tím i prostor pro vývoj nového produktu, není možné
soustředit všechny chytré lidi v jedné firmě, zvyšuje se výskyt inovací založených na spolupráci různých disciplín a oborů. Namísto omezení výzkumu a vývoje pouze na vnitřní
zdroje, je třeba získat odpovídající hodnotu z výzkumu realizovaného externě (k tomu
ovšem musí firma disponovat odpovídajícími vnitřními kapacitami výzkumu a vývoje).
6. Systémový přístup se od lineárního přístupu liší vzájemným a dynamickým ovlivňováním jeho jednotlivých částí. Celý systém tak získává nové charakteristiky, které je
obtížné předvídat a které mohou být negativní, pozitivní nebo kombinací obojího. Systémový přístup uvažuje dva typy (systémy) organizací s různou váhou produktivity a inovačnosti. Každá organizace má tyto váhy nastaveny odlišným způsobem. Klíčové je stanovení definujících podmínek a ohniska (fokusu) – tedy, co je tzv. gestalt a co je pozadí. 37
Tabulka 4.1 Charakteristiky systému organizace
Produktivita

Inovace

Hlavní zaměření (fokus)

Snížení nákladů, zvýšení
kvality

Soustavná inovace

Vedení společnosti

Důraz na stávající
business, splnění finančních metrik

Jasná, dlouhodobá vize, souběžná
úvaha různých časových horizontů

Firemní kultura

Nízká schopnost tvorby
silné organizační kultury

Všichni členové organizace vědí, jak
ovlivňují kulturu, kultura začleněna
do celého firemního systému

Lokální management

Soustřeďuje se na kontrolu a monitoring

Koučuje zaměstnance a podporuje
jejich nezávislost, ochotu a schopnost spolupracovat, iniciativu a tvořivost pro zlepšení a soustavnou
změnu

Lidé

Lidé jsou zdroje, zdůrazňována je podřízenost, zaměstnanci mají
plnit příkazy, dodržovat
procesy, minimalizovat
odchylky

Lidé jsou nejvýznamnější zdroj, podporována je individuální nezávislost
a vzájemná spolupráce ke společnému naplnění mise organizace
s využitím vlastní iniciativy

Organizační struktura, rozdělení autority a odpovědnosti,
vztah organizačních
jednotek

Logicky koherentní model, který je základem
pro uspořádané fungování

Nalezení dynamické rovnováhy,
která podporuje vztah různých částí
a umožní značnou svobodu zaměstnancům pro vlastní rozhodování a
přebírání iniciativy díky pružnosti a
sebe-organizaci

Pojem gestalt představuje natolik kompaktní formu nebo konfiguraci, že její vlastnosti nelze odvodit souhrnem jejích dílčích částí.
37
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Produktivita

Inovace

Systém hodnocení,
povýšení, odměn

Lidské zdroje (personální odd.) slouží pro
udržování lidského kapitálu, který je chápán
jako zdroj.

Management je odpovědný za podporu a rozvoj zaměstnanců. Odd.
lidských zdrojů mají strategickou a
proaktivní funkci s odpovědností za
plánování pracovní síly, rozvoj leadershipu, osobní rozvoj zaměstnanců a organizační rozvoj

Ukazatele výkonnosti

Důraz na čas splnění/
doručení a náklady

Důraz na rychlost a inovační schopnost

Systém pro učení

Neúspěch není žádoucí,
chybám je nutno se vyhnout, případně je
skrýt, rizika musí být
odstraněna

Chyby nejsou opakovány, ale vždy
vznikají nové, jsou podstupována
vypočtená rizika, náklady neúspěchů
musí organizace absorbovat

Zkušenosti

Pozitivní zkušenosti jsou
vyzdvihovány, negativní
zakrývány

Významná je recyklace zkušeností,
události jsou používány k aktivnímu
vytváření (hromadění) zkušeností

Otevřenost a síťování

Dosažení vertikální integrace s cílem snížení
nákladů, outsourcing
využíván pro lepší nákladovou strukturu (management nákladů)

Cílem je minimálně držet krok
s vnějšími změnami, důraz na management výnosů hledáním nových
přínosů pro zákazníky s novými produkty a business modely

Komunikace a značka

Značka má reprezentovat kvalitu a spolehlivost

Komunikační systém je otevřený
zdrojům zvnějšku a zároveň hlídá,
co je komunikováno ven o vlastních
aktivitách. Důraz je kladen na inovace a překvapení

Pramen: Steiber (2014), vlastní úpravy.

4.2 Radikální management
Steve Denning charakterizuje novou éru kapitalismu jako zákaznický kapitalismus. 38
Klíčovým stakeholderem je zákazník (spotřebitel) a jeho uspokojení se musí podřídit veškerá organizace a všichni její zaměstnanci. Uspokojení zákazníka je v tomto pojetí nejvýznamnějším cílem firmy a jeho dosažení musí podporovat nové principy a postupy označované jako radikální management vymezený vůči tradičnímu managementu. Klíčovým
nástrojem radikálního managementu je inovace pracoviště. Radikální management vede
k vytvoření soustavně inovující organizace.
38
K základnímu přehledu tématu radikálního managementu v subkapitole 4.2 viz
S. Denning, The Leader's Guide to Radical Management: Reinventing the Workplace for the
21st Century, New York, J. Wiley 2014 (1. vydání 2010).
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Důraz je kladen na uspokojení zákazníka jako klíčové podmínky konkurenceschopnosti firmy a na angažovaného pracovníka jako klíčové podmínky spokojenosti zákazníka.
Přístup radikálního managementu reaguje na výzkumy, ve kterých pouze pětina zaměstnanců nachází uspokojení ve své práci, a argumentuje nízkou produktivitou většiny ostatních. Zároveň upozorňuje, že nestačí změnit dílčí postupy, ale nezbytná je systémová
změna.
Definice
Radikální management
Radikální management je způsob řízení organizací, který dosahuje vysoké produktivity,
soustavné inovace, hlubokého uspokojení v práci a nadšeného zákazníka. Zásadně se odlišuje od postupů tradičního managementu. Manažeři umožňují sebe-organizující se týmy,
koordinace práce je založena na dynamickém propojení, hodnoty podporují soustavnou
inovaci, komunikace je horizontální.

4.2.1 Vývoj managementu
Příčiny snižující se výkonnosti tradičního managementu zahrnují zejména: změnu
práce od středně kvalifikované ke znalostně založené, rostoucí význam angažovaného pracovníka pro organizaci, vůdčí roli zákazníka, vyčerpání zdrojů produktivity.
Obrázek 4.7 Ztráta výkonnosti tradičního managementu
Význam znalostně
založené práce

Význam
angažovaného
pracovníka

Vůdčí role
zákazníka

Vyčerpání zdrojů
produktivity

Pramen: Vlastní zpracování.
1. Význam znalostně založené práce se zvyšuje oproti méně kvalifikované. Tradiční management byl vytvořen v době rozhodujícího podílu práce méně kvalifikované,
která vyžadovala málo výcviku a téměř žádnou znalostní kapacitu. Pracovníci měli pouze
vykonávat příkazy, provádět opakující se aktivity pečlivě, rychle a kompetentně. Jejich
práci ale postupně nahrazují počítače a stroje.
Dnešní práce vyžaduje v rostoucí míře využití znalostí. Znalostní pracovníci musí
identifikovat problémy, přemýšlet o nich a přicházet s řešeními. Tento posun změnil vztah
mezi nadřízenými a vykonavateli práce.
2. Produktivita vyžaduje angažovaného pracovníka – tzv. mentální blaho (mental welfare) se sice stává předmětem zájmu, ale výsledky se nedostavují. Pouze pětina
globální pracovní síly se považuje za skutečně angažovanou. Lidem už nestačí mít jakoukoli
práci, ale chtějí práci smysluplnou – tj. kde mohou vytvářet hodnotu, dosahovat změny.
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Z hlediska firmy představuje nevyužitý talent zásadní problém produktivity, a to nejen pro suboptimalitu alokovaných zdrojů, ale také pro rostoucí nespokojenost (pracovníků
i managementu) kvůli neproduktivně strávenému času. Na významu nabývají detaily interních procesů a zákazník je odsouván na vedlejší kolej. Překážka rozvoje lidských schopností je považována za zásadní ekonomický, manažerský, sociální a morální problém.
3. Zákazník přebírá vůdčí roli a tím i uspokojování jeho (i nevyslovených) potřeb.
Ve světě s omezeným počtem výrobců a kanálů komunikace byla pozice zákazníka zásadně
jednostranná. Mohl si vybírat z nabídky, která mu byla k dispozici. Rozložení sil se ale
vychyluje k zákazníkovi. Pokud není zákazník spokojen, jde jinam.
Namísto soustředění na samotnou produkci se podniky musí explicitně zaměřit na
více než uspokojení (doslova potěšení) zákazníka. Klíčovým předpokladem je změnit pasivně spokojeného zákazníka na aktivního zastánce a podporovatele produktů a služeb –
tedy vytvořit něco pozoruhodného, překvapivého a dostatečně odlišného, o čem budou
zákazníci mluvit s ostatními. Nestačí minimalizovat chyby a dosáhnout nulových závad, to
je očekáváno jako samozřejmost. Musí přijít inovace, která naruší očekávání zákazníků.
Tradiční finanční ukazatele zachycují pouze dočasný úspěch businessu, pokud zákazníci
nebudou nadšenými promotéry značky. Po období kapitalismu shareholderů přichází období kapitalismu zákazníků.
Tabulka 4.2 Srovnání tradičního a radikálního managementu
Tradiční

Radikální

Cíl

Produkce zboží a služeb ve
standardní kvalitě

(Více než) uspokojení zákazníka

Organizace práce

Práci provádějí jednotlivci,
kteří reportují nadřízenému

Práci provádějí sebe-organizující se týmy

Plánování

Práce je prováděna podle
komplexního plánu

Práce je prováděna v iteracích
podle potřeb zákazníka při
soustavné inovaci

Měření postupu

Reportování probíhajícího postupu práce nadřízenému

Dodání hodnoty zákazníkovi
s každou iterací a získání průběžné zpětné vazby

Obsah komunikace

Komunikace obsahuje to, co
lidé potřebují vědět

Naprostá otevřenost o překážkách zlepšení

Zlepšení

Za produktivitu jsou odpovědní nadřízení

Tým se soustavně sebe-zlepšuje

Způsob komunikace

Jednostranná komunikace –
posílání vzkazů a udělování
pokynů

Komunikace probíhá interaktivně prostřednictvím příběhů,
otázek a rozhovorů
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Tradiční

Radikální

Konkurenceschopnost

Snížení nákladů: úspory z rozsahu, downsizing, outsourcing

Čas: dodání větší hodnoty zákazníkovi v kratším čase

Důsledky

Míra výnosu aktiv soustavně
klesá, inovace je zpomalena,
většina pracovníků není angažovaná, zákazníci získávají
průměrné výrobky a služby

Soustavná inovace, vysoce
výkonné sebe-organizující se
týmy pro uspokojení zákazníků, s nadprůměrnou produktivitou a uspokojením z práce

Pramen: Denning (2014), vlastní úpravy.
4. Zdroje produktivity se vyčerpávají a je nutno hledat dosud nevyužité kapacity.
Systém založený na produkci stanoveného množství zboží a služeb lze zafixovat a dovést
k opakovaně 100% úspěšným výsledkům. Uspokojení zákazníků je ale odlišné. Může být
dosaženo pouze přibližnou aproximací, ale nikdy zcela. Zákazníkova spokojenost se proměňuje, zvyšují se její nároky.
Soustavné uspokojování zákazníka vyžaduje soustavnou inovaci. Namísto pouhého posílání vzkazů zákazníkům a udělování příkazů pracovníkům musí být komunikace interaktivní, otevřená a inspirující, motivující. Namísto pro lidi musí manažeři tvořit s lidmi.

4.2.2 Principy radikálního managementu
Denning definuje sedm principů radikálního managementu pro soustavnou inovaci
jako sled vzájemně se posilujících kroků. Všechny uvedené principy byly na individuální
úrovni zavedeny (např. štíhlá výroba, postupy vývoje softwaru, management totální kvality, měření spokojenosti zákazníka a její vztah k výkonnosti firmy, nové metody interaktivní komunikace).
Obrázek 4.8 Principy soustavné inovace
Princip 1: Prvořadým cílem je uspokojení zákazníka, ostatní cíle jsou mu podřízeny
→

Princip 3: Organizace práce probíhá v iteracích soustředěných na zákazníka →
Princip 4: Každá iterace směřuje k vytvoření hodnoty pro zákazníka a zvyšuje
produktivitu →
Princip 5: Překážky zlepšování jsou komunikovány zcela otevřeně a vícesměrně
→
Princip 6: Vytvoření podmínek k soustavnému zlepšování samotným týmem
(sebe-zlepšování) →
Pramen: Denning (2014), vlastní úpravy.
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Princip 7: Interaktivní
komunikace

Princip 2: Soustředění na zákazníka vede k vytvoření sebe-organizujících se týmů
→

Novost přístupu spočívá v propojení těchto principů do integrovaného, vzájemně se
podporujícího celku. Nový systém nahrazuje tradiční management (založený na hierarchické byrokracii), zvyšuje produktivitu práce při omezeních, která jsou dána dosažitelnými
podmínkami tvorby hodnoty a charakterem práce samotné.
1. Smyslem práce je potěšit zákazníka, nikoli pouze vyrábět zboží nebo služby nebo
vytvářet hodnotu pro akcionáře. Soustředění na zákazníka vede k sebe-organizujícím se týmům, které vytvářejí základ pro uspokojení z práce jako smysluplné aktivity, o kterou stojí
za to usilovat. 39 Spokojenost zákazníka je nejlépe vyjádřena ukazatelem Net Promoter
Score (NPS), který odečítá podíl neloajálních zákazníků od procenta loajálních (loajalita je
měřena podle stupně ochoty doporučení produktu příteli nebo kolegovi). Zisky, které nejsou založeny na uspokojení zákazníka, nejsou dlouhodobě udržitelné (tzv. bad profits).
Obrázek 4.9 Soustředění na zákazníka
Zákazník jako
smysl a cíl

Sebe-organizující,
angažované týmy

Loajální zákazník
převažuje

Dlouhodobě udržitelné zisky

Pramen: Vlastní zpracování.
2. Uspokojení zákazníka vyžaduje soustavnou inovaci, kterou nejlépe podporují
sebe-organizující se týmy. Takové týmy jsou nejvíce schopny řešit komplexní úkol uspokojení zákazníka, protože nejlépe (při správném vedení) využívají talentu, energie a nadšení pracovní síly. Sebe-organizující se týmy jsou také produktivnější – s odpovídající podporou se vyvíjejí ve vysoce výkonné týmy.
Obrázek 4.10 Sebe-organizující se týmy
Maximální využití
talentu, energie

Řešení
komplexních
problémů

Vysoce výkonné
týmy

Vytváření rychlé
inovace

Pramen: Vlastní zpracování.
Komplexní problémy nejlépe řeší kognitivně rozmanité skupiny lidí, 40 na které je přenesena odpovědnost za toto řešení. Tyto skupiny jsou sebe-organizující se a při řešení
spolupracují. Sebe-organizující se týmy rozhodují, jak bude práce organizována, kdo bude

Viz F. Reichheld, One Number You Need to Know, Harvard Business Review, December 2003.
40
Komplexní problémy jsou označovány jako tajemství, oproti tomu tzv. puzzle (jednoduché problémy s lineárními řešeními, kde je odpověď známa) lépe řeší expertní kapacita, viz S. Page, The Difference: How the Power of Diversity Creates Better Groups, Firms,
Schools, and Societies, Princeton, Princeton University Press 2007.
39
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co dělat a v jakém pořadí, volí si lídra nebo mluvčího, případně také rozhodují, kdo bude
členem týmu. 41 Tým má odpovědnost a soustřeďuje se na řešení problému. Sebe-organizující týmy byly identifikovány jako úspěšná praxe vytváření rychlé inovace díky tzv. ztotožnění, kdy cíle týmu jeho členové vnímají jako významnější než vlastní roli v něm a pro
sebe. 42 Sebe-organizující tým se stává vysoce výkonným týmem.
3. Práce je organizována v iteracích soustředěných na zákazníka (tzv. pull přístup), 43 protože uspokojení klienta lze dosáhnout pouze následnými iteracemi. Týmy realizují úkoly v krátkých časových úsecích zaměřených na vytvoření hodnoty zákazníkům.
Uspokojení zákazníka lze dosáhnout pouze navazujícími aproximacemi toho, co funguje a
co nikoli. Sebe-organizující se týmy, které žijí na hranicích chaosu, potřebují kontrolní
body. Musí mít kontrolu, zda se vyvíjejí pozitivně nebo upadly do chaosu. Kontrolu jim
poskytuje zpětná vazba od zákazníka nebo její přiblížení. Delegace práce na sebe-organizující týmy je riziko, které vyžaduje soustavnou pozornost. Práce v krátkých iteracích je
v průměru ekonomičtější než dlouhé výrobní intervaly (viz principy štíhlé výroby).
Obrázek 4.11 Organizace práce v iteracích
Krátké časové
úseky úkolů

Aproximace
uspokojení
zákazníka

Kontrolní body,
zpětná vazba

Vyšší produktivita
krátkých úseků

Pramen: Vlastní zpracování.
4. Každá iterace se soustředí na vytvoření hodnoty pro zákazníka. Operace je tím
uzavřena a umožňuje častou zpětnou vazbu od zákazníka. Namísto vytváření zpráv o stavu
projektu, vytváří tým v každé iteraci dokončenou práci, kterou zákazník může hodnotit.
Oproti klíčovému důrazu na snižování nákladů je pozornost zaměřena na snížení doby
vstupu na trh a dodání větší hodnoty zákazníkům v kratším čase. (V tradičním managementu není čas strategická veličina.) Rychlejší reakce v čase je také obvykle efektivnější a snižuje náklady. Pokud je zpracováváno souběžně mnoho zadání, produktivita se
snižuje. Jakmile je zadání zahájeno, mělo by být dokončeno co nejdříve, aby byl rozsah
rozdělené práce co nejnižší.

Na jednom extrému organizace týmu se nacházejí týmy vedené manažery, kde
členové nemají možnost rozhodovat, pouze přijímají pokyny. Na druhém extrému jsou
týmy, které se samy řídí (self-governing) a rozhodují o všech podstatných aktivitách, jejich
řízení, nastavení, kontrole, monitoringu, odměňování.
42
H. Takeuchi, I. Nonaka, The New Product Development Game, Harvard Business
Review, 1986, 64(1), s. 137-146.
43
Pull přístup je odlišen od push přístupu. Push přístup znamená tlačení zákazníka
do koupě nových výrobků a služeb. Pull přístup oproti tomu vychází z potřeb zákazníka.
41
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Obrázek 4.12 Vytvoření hodnoty pro zákazníka
Snížení doby
vstupu na trh

Vyšší efektivnost,
nižší náklady

Rychlé řešení
dílčích zadání

Dokončená práce
jako měřítko

Pramen: Vlastní zpracování.
5. Sebe-organizující týmy umožňují a vyžadují radikální otevřenost o překážkách
zlepšení. Není možné úspěšně naplnit očekávání zákazníka nebo dosáhnout odpovědnosti
za práci u zaměstnanců, pokud si lidé sdělují pouze informace, které chtějí sami slyšet,
nebo si myslí, že je chtějí slyšet ostatní. Lhaní nebo zastírání (ignorance) může dosáhnout
až institucionalizované formy, kdy je pravda systematicky vytlačována. Život v institucionalizovaném bullshitu není zdravý pro lidského ducha. Vytváří nedůvěru k sobě samému,
izolaci od ostatních a zradu stakeholderů. Vede ke dvojímu životu. 44
Požadovaná otevřenost je oproti tradičnímu managementu vícesměrná – v rámci
členů týmu, mezi týmem a managementem a managementem a týmem. Neúspěch je považován za nevyhnutelný, ale nastavený systém umožňuje rychle se z něho poučit a tak
postupovat k úspěchu. Je nutné se o problému dozvědět co nejrychleji a co nejrychleji ho
napravit. Za neúspěch jsou odpovědní členové týmu a rovněž management (nejde tedy o
hledání viníka managementem mezi pracovníky).
Obrázek 4.13 Otevřenost o překážkách zlepšení
Otevřená
informovanost

Vícesměrná
otevřenost

Přijatelnost
neúspěchu

Rychlá informace,
rychlá náprava

Pramen: Vlastní zpracování.
6. Vytvoření podmínek pro soustavné zlepšování samotným týmem (sebe-zlepšování), tedy pro co nejčasnější identifikaci problému a jeho řešení. Po zavedení principů 15 může tým převzít odpovědnost za vykonanou práci a užívat si svobody pokračování bez
přerušování možnými překážkami nebo jejich odhadováním, protože překážky byly včas
identifikovány a odstraněny. Týmy znají svoji rychlost a dráhu. V takovém prostředí se
chtějí soustavně zlepšovat, jejich práce je baví a snaží se být produktivnější.

44
Viz koncept bullshittingu, který oproti lhaní znamená, že člověk říká věci, u kterých
mu je jedno, zda jsou pravda nebo ne. Jsou pod jeho rozlišovací schopností nebo zájmem.
Základním cílem je vytvořit dojem. Viz H. Frankfurt, On Bullshit, Princeton, Princeton University Press, 2005.
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Soustavné zlepšování znamená, že dostatečná kvalita (standardizace) není přijatelná, cílem je neustálá snaha o zlepšení již dosaženého výsledku. Dále soustavné zlepšování znamená, že cíle dosahují sami pracovníci, kteří jsou odpovědní za zjištění příčin a
řešení problému (sebe-zlepšování). 45 Organizace založená na soustavném sebe-zlepšování
spoléhá na talent a schopnosti svých zaměstnanců. 46 Lidé sami se chtějí zlepšovat a mají
k tomu odpovídající prostředky a podmínky. Dosahují tak vysoké výkonnosti. Týmy mobilizují vnitřní energii a překračují svoje hranice.
Obrázek 4.14 Soustavné zlepšování
Rychlá
identifikace
problému

Odpovědnost za
vlastní řešení

Minimalizace
překážek

Sebezlepšování a
výkonnost

Pramen: Vlastní zpracování.
7. Souhrnným předpokladem všech uvedených principů 1-6 je interaktivní komunikace vertikální a rovněž horizontální (učení). Znamená to ochotu dozvědět se, co se
skutečně děje na pracovišti, otevřenost vůči učení. Interaktivní komunikace vyplývá ze
stanoveného cíle práce, tedy inspirovat pracovníky k nalezení způsobu uspokojení klientů.
Komunikace musí být soustředěna na lidi (people-centric) uvnitř a vně firmy.
Pokud uvažujeme typy sociálních vztahů, žijeme současně ve třech světech – v jednom převažují sociální normy, v dalším pravidla stanovuje tržní cena a ve třetím dominují
vztahy nadřízenosti a podřízenosti. 47
Každý ze světů má svoje výhody a nevýhody. Pokud fungují odděleně, chovají se
předvídatelně. Situace se ale komplikuje, pokud dochází mezi nimi k interakci. Management musí při jednání se zaměstnanci jednat současně se všemi typy vztahů (světů)
a optimálně je vyvažovat, aby získal co největší přínos.
Svět sociálních norem je velmi citlivý na používání vztahů tržních a autoritativních.
Interaktivní komunikace je typická pro svět sociálních norem. Klíčovým předpokladem je-

Viz J. Womack, D. Jones, D. Roos, The Machine That Changed The World, New
York, Rawson Associates, 1990, Liker, J., The Toyota Way, New York, McGraw-Hill, 2003,
Ohno, T., The Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production. New York, Productivity Press, 1988 (1. vydání 1978).
46
Tyto dva principy jsou pilířem systému Toyoty (soustavné zlepšování a respekt
k lidem). Soustavné zlepšování je založeno na výzvě, na neustálém hledání zlepšení (kaizen) a na osobním zjišťování přímo v provozu (genchi genbutsu), respekt k lidem je založen
na respektu a na týmové práci. Viz Toyota, Human Resources Development, In: Environmental and Social Report 2003, s. 80, goo.gl/oWwlAs, 31.12.2014.
47
Ariely, D., Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions.
New York, HarperCollins, 2008.
45
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jího využití v radikálním managementu je autenticita a přirozená autorita. Nástrojem komunikace je vyprávění příběhů (storytelling), které inspiruje vlastní příběhy u posluchačů.
Vztah je interaktivní, komunikace je založena na rozhovoru.
Tabulka 4.3 Typy sociálních vztahů
Sociální normy

Autorita

Tržní stanovení ceny

Tvorba
rozhodnutí

Skupina hledá konsensus, jednotu, ducha skupiny

Nadřízení rozhodují
na základě nařízení,
příkazů, směrnic

Rozhoduje trh podle
nabídky a poptávky

Přednosti

Energie, nadšení

Rozhodnost

Objektivita

Slabiny

Problém při dosažení
rozhodnutí

Nepružnost, nedostatek reflexe

Nedostatek flexibility

Pramen: Denning (2014), vlastní úpravy.
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Shrnutí kapitoly
•

Firma je inovační, pokud je schopna změnit svůj business nebo manažerský model,
vyvinout a zavést nové produkty uspokojující zjevné i skryté potřeby zákazníků. Soustavná inovace především vyžaduje systémové, holistické pojetí vedení a organizace.
Ohniskem managementu soustavné inovace jsou lidé a jejich tvořivost a klíčovým principem je otevřený vztah vůči vnějšímu prostředí a jeho podnětům (inovace pracoviště).

•

Soustavná inovace (nebo inovačnost) je schopnost firmy neustále vyvíjet nové produkty a business modely v rychle se měnících odvětvích. Samotný (technický) vývoj
nových produktů nebo procesů a jejich zavedení není rozhodující pro ekonomický efekt
inovace. Systémové myšlení vyžaduje propojení technických, ekonomických a sociálních charakteristik inovačního systému.

•

Zásadní problém představuje sladění dvou principiálně odlišných nároků na organizaci
– na jedné straně přesnost a plánování každodenní produkce pro maximalizaci efektivnosti, na druhé straně schopnost inovace stávajících přístupů (ambidextrická organizace).

•

Radikální management je způsob řízení organizací, který dosahuje vysoké produktivity,
soustavné inovace, hlubokého uspokojení v práci a nadšeného zákazníka. Radikální
management se vymezuje vůči tradičnímu managementu (kapitalismus akcionářů) důrazem na klíčovou roli zákazníka (zákaznický kapitalismus), jehož nadstandardní uspokojení vyžaduje angažovaného pracovníka.

•

Nezájem zaměstnanců o vykonávanou práci a s ním související neefektivní využití
zdrojů považuje radikální management za jednu z hlavních příčin stagnující nebo klesající produktivity a dalších výkonnostních charakteristik. Klíčem ke změně je sociální
inovace pracoviště založená na sebe-organizujících a sebe-zlepšujících se týmech, které
se vyvíjí v týmy vysoce produktivní.

Klíčová slova
•

soustavná inovace

•

radikální management

•

zákaznický kapitalismus

•

inovace pracoviště

•

sebeorganizující se týmy

•

tvorba hodnoty pro zákazníka
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Testové otázky
1. Holistické vedení inovační organizace znamená
(a) zásadní význam má technická inovace
(b) zásadní význam má ekonomická inovace
(c) zásadní význam má inovačnost systému
(d) zásadní význam má role všech stakeholderů
(e) zásadní význam mají ekonomické a sociální inovace
2. Konfliktní cíle inovačních firem zahrnují
(a) maximalizaci efektivnosti a zavádění nových hodnotových toků
(b) maximalizaci efektivnosti ve stávajících hodnotových tocích
(c) zavádění nových hodnotových toků a maximalizaci zisku
(d) minimalizaci nákladů, včetně nákladů na inovace
(e) maximalizaci nákladů na inovace a minimalizaci nákladů na pracovní sílu
3. Schopnost firmy inovovat je z větší části objasněna
(a) technologickou kompetencí
(b) ekonomickou kompetencí
(c) vztahy k vnějšímu prostředí
(d) vztahy se zaměstnanci
(e) způsobem organizace a řízení
4. Principy managementu soustavné inovace zahrnují
(a) uzavřenou organizaci
(b) ad hoc přístup
(c) důraz na vedení organizace
(d) stabilní kapacity
(e) dynamické kapacity
5. Principy dynamických kapacit v soustavně inovující firmě nezahrnuje
(a) kompetence a kvalifikace
(b) paralelní časové horizonty
(c) příležitosti změny
(d) odvrácení hrozeb
(e) intrapodnikavost
6. Soustavně se měnící organizaci s proaktivním přístupem ke změně charakterizuje
(a) rovnováha mezi řádem a chaosem
(b) soustředění na jednotlivce
(c) efektivní struktury
(d) inovační týmy a delegování
(e) aktivizace inovačnosti
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7. Ambidextrická organizace kombinuje
(a) svobodu a flexibilitu
(b) kontrolu a stabilitu
(c) odlišné formy organizační logiky
(d) vnější a vnitřní podmínky
(e) vnější a vnitřní stakeholdery
8. Otevřená inovace zahrnuje
(a) dostupnost inovačních výsledků bez omezení
(b) sdílení inovačních výsledků
(c) poskytování licencí zdarma
(d) využití vnějších znalostí pro vnitřní výzkum a inovace
(e) využití veřejných zdrojů pro vnitřní výzkum a inovace
9. Systém inovační organizace zahrnuje
(a) důraz na plnění finančních metrik
(b) snížení nákladů a zvýšení kvality
(c) vnější otevřenost komunikačního systému
(d) dosažení vertikální integrace
(e) důraz na značku jako záruku kvality a spolehlivosti
10. Systém organizace zaměřené na maximalizaci produktivity charakterizuje
(a) důraz na čas/splnění, doručení zakázky/úkolu
(b) důraz na horizontální integraci
(c) podstupování rizika a chyb
(d) důraz na přínos pro zákazníky
(e) soustředění na rozvoj lidského kapitálu
11. Tradiční managementu ztrácí výkonnost z důvodu
(a) poklesu významu znalostně založené práce
(b) poklesu významu angažovaného pracovníka
(c) oslabení role zákazníka
(d) vyčerpání zdrojů produktivity
(e) globalizace hodnotových řetězců
12. Radikální management charakterizují následující koncepty
(a) za produktivitu jsou odpovědní nadřízení
(b) práce je prováděna podle komplexního plánu
(c) zboží a služby jsou produkovány ve standardní kvalitě
(d) komunikace zahrnuje to, co lidí potřebují vědět
(e) práce je prováděna v iteracích podle potřeb zákazníka
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13. Mezi principy radikálního managementu nepatří
(a) prvořadým úkolem je splnění předepsaných výrobních postupů
(b) soustředění na zákazníka vede k sebeorganizujícím se týmům
(c) překážky jsou komunikovány otevřeně a vícesměrná
(d) zlepšování práce týmů je řízeno managementem
(e) iterace představuje mechanické opakování stanovených postupů
14. Typy sociálních vztahů jsou založeny na:
(a) sociálních normách, tržní ceně, autoritě
(b) sociálních normách, nepsaných dohodách, autoritě
(c) tržní ceně, nepsaných dohodách, autoritě
(d) předpisech, delegování autority, tržní ceně
(e) vertikální autoritě, tržní ceně, sociálních normách
15. Jaké jsou slabiny vztahů založených na sociálních normách
(a) nedostatek flexibility
(b) nepružnost
(c) problém při dosažení rozhodnutí
(d) nedostatek reflexe
(e) nedostatek energie a nadšení
16. Soustředění na zákazníka v radikálním managementu znamená
(a) maximální využití talentu, energie pracovníků
(b) dlouhodobou udržitelnost zisků
(c) vytváření rychlé inovace
(d) řešení komplexních problémů
(e) vysoce výkonné týmy
17. Organizace práce v iteracích soustředěných na zákazníka znamená
(a) chybějící zpětnou vazbu
(b) vytvoření zákaznického oddělení
(c) využití sociálních sítí
(d) dlouhé časové úseky úkolů
(e) vyšší produktivitu krátkých úseků
18. Vytvoření hodnoty pro zákazníka v radikálním managementu zahrnuje
(a) vyšší náklady, snížení efektivity
(b) dokončenou práci jako měřítko výkonnosti
(c) rychlé řešení komplexních zadání
(d) prodloužení doby na trh
(e) nabídku slev a dalších bonusů
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Kapitola 5: SOCIÁLNÍ (INTRA)PODNIKAVOST
Úvod
Pojem intrapodnikavost a intrapodnikatel se začal používat před více než 30 lety, ale
jeho význam a obsah pro řešení sociálních problémů získává na popularitě až v posledních
letech. Pokud uvažujeme čtyři typické aktéry (sociální podnikatele, tradiční neziskovky,
business s tradiční CSR a sociální intrapodnikatele), každý se vyznačuje odlišnou kombinací
business hodnoty a sociálního impaktu. Tradiční neziskovky mají nízký sociální impakt a
nízkou business hodnotu, sociální intrapodnikatelé dosahují (prostřednictvím svých zaměstnavatelů) vysokého impaktu a vytvářejí vysokou business hodnotu.
Jakkoli populární je koncept sociálního podnikání, je nutno zdůraznit, že jeho kapacita
pro zásadní řešení společenských problémů (impakt) je zatím velmi omezená, a to i ve
vyspělých zemích. Naopak potenciál sociálních intrapodnikatelů může být zásadní, protože
mají k dispozici zcela nesrovnatelné vnitřní zdroje a kapacity (včetně nehmotných) pro
tvorbu, realizaci a zejména upscaling inovačních řešení. Partnerství s mainstreamovým
businessem je pro sociální podnikatele, vládní sektor a neziskový sektor předpokladem
k dosažení impaktu a efektivního upscalingu.
Významným impulsem rozvoje efektivní sociální podnikavosti mohou být investice do
(sociálního) impaktu, který je sledován vedle finančního výnosu tradičních investic. K dispozici je řada nástrojů a investičních příležitostí podle typů cílených aktiv, fáze zralosti,
prioritizace výnosu a impaktu.
Za nejvýznamnější investiční příležitosti do impaktu jsou považovány inkluzivní inovace (produkty, služby a business modely), které zpřístupňují ekonomické příležitosti a
nabídky dosud vyloučeným skupinám a přispívají tak vedle ekonomického rozvoje ke snížení nerovnosti (inkluzivní růst a rozvoj).

Cíle kapitoly
•

Identifikovat charakteristiky sociálních intrapodnikatelů a předpoklady pro úspěšnost jejich intrafiremních inovačních aktivit, odlišit je od příbuzných aktérů společensky odpovědné agendy a sociálního podnikání,

•

Odlišit alternativní formy sociálně zaměřených investic mezi hranicí primárního finančního výnosu a primárního sociálního impaktu a seznámit se s dostupnými investičními příležitostmi a nástroji.

•

Objasnit principy inkluzivní inovace jako příležitosti pro investice do impaktu a nástroje ekonomického a sociálního rozvoje umožňujícího snižování nerovnosti
zejména v nejméně rozvinutých zemích a vyloučených lokalitách.
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5.1 Sociální intrapodnikatelé a sociální podnikatelé
Sociální intrapodnikatelé a sociální podnikatelé mají řadu společných charakteristik,
je ale mezi nimi také několik zásadních rozdílů. Na těchto společných a rozdílných charakteristikách lze názorně vysvětlit specifika intrapodnikavosti. 48
Sociální intrapodnikatelé (social intrapreneurs, corporate changemakers) jsou lidé ve
velké firmě nebo organizaci, kteří přímo iniciují a také realizují inovace pro ziskové řešení
sociálních nebo environmentálních problémů. 49 Toto řešení je blokováno např. tržními selháními (neefektivnostmi). Sdílejí řadu (osobnostních) charakteristik se sociálními podnikateli, ale působí uvnitř firem. Označení podnikatelé, které je spojováno s podstupováním
osobního rizika podnikatelského neúspěchu, se u intrapodnikatelů vztahuje k riziku ztráty
pozice, ekonomických výhod či dokonce pracovního místa ve firmě. (Tradiční kariérní motivátory ale obvykle nejsou pro intrapodnikatele významné.)
Sociální podnikatelé (social entrepreneurs) podnikají se sociálním nebo environmentálním posláním (misí), které představuje jádro jejich businessu. Sociální podnik a jakýkoli
vytvořený zisk jsou prostředky k dosažení této mise. Sociální podnikatelé hledají nové modely změny, využívají tržní síly k naplnění neuspokojených společenských potřeb. Působí
na mainstreamových i marginálních trzích.
Definice
Intrapodnikatelé, sociální intrapodnikatelé a podnikatelé
Intrapodnikatelé přeměňují nápady a projekty na ziskový business. Působí v rámci firem a
využívají jejich zdroje bez podstupování existenčního rizika svých aktivit (oproti samostatným podnikatelům). Sociální intrapodnikatelé řeší při realizaci nových ziskových příležitostí
sociální nebo environmentální problémy. Sociální podnikatelé usilují o stejný cíl, ale mají
k jeho dosažení k dispozici pouze vlastní zdroje (které vytvoří nebo jinak získají od vnějších
aktérů) a sami nesou riziko svého podnikatelského neúspěchu.
Oproti sociálním podnikatelům mohou sociální intrapodnikatelé využít stávající infrastruktury a organizační schopnosti k dosažení sociální hodnoty ve velkém měřítku.

K základnímu přehledu tématu intrapodnikavosti v subkapitole 5.1 viz D. Grayson,
M. McLaren, H. Spitzek, Social Intrapreneurs — An Extra Force For Sustainability, A Doughty Centre for Corporate Responsibility, Occasional Paper, Cranfiled University, 2011,
goo.gl/RhgIDt, 31.12.2014, dále D. Grayson, M. McLaren, H. Spitzek, Social Intrapreneurism and All That Jazz: How Business Innovators Are Helping to Build a More Sustainable
World, Sheffield, Greenleaf Publishing, 2014.
49
The Social Intrapreneur: A Field Guide for Corporate Changemakers, SustainAbility
2008, viz goo.gl/cgRBJc, 31.12.2014. Autory konceptu intrapodnikavosti a intrapodnikatele
(Intra-Corporate Entrepreneurship, 1978) jsou Gifford a Elizabeth Pinchotovy, viz M. Norman, Intrapreneurial Now: Big Goes Bust, The Economist, 17.4.1982, s. 47-52.
48

80

Oproti formám (tradiční) firemní společenské odpovědnosti plní sociální intrapodnikatelé
společenské cíle a zároveň vytvářejí zisk pro svého zaměstnavatele.
Ekosystém sociálního intrapodnikatele zahrnuje další aktéry, zejména katalyzátory
(v roli gatekeepers – vydávají svolení s novými aktivitami, a šampionů – aktivních podporovatelů), obvykle s formální pozicí ve firmě, dále mentory, financiéry a technické experty.
Jedna osoba může hrát více těchto rolí.
Tabulka 5.1 Srovnání sociálních intrapodnikatelů a podnikatelů
Charakteristika

Podnikatel

Intrapodn.

1

Zbavuje se omezení ideologie nebo disciplíny

x

x

2

Vytváří a zavádí praktická řešení společenských problémů

x

x

3

Inovuje novým produktem, službou nebo přístupem k sociálnímu problému

x

x

4

Na prvním místě je pro něho tvorba společenské hodnoty

x

x

5

Efektivně se pohybuje ve firemní kultuře, strategiích a procesech

x

6

Komunikuje sociální podnikavost v přesvědčivých business
termínech

x

7

Vytváří a inspiruje týmy napříč firemními odděleními

x

8

Vrhá se do akce předtím, než má k dispozici všechny zdroje

x

x

9

Přesvědčení ho tlačí k podstupování rizika

x

x

10

Spojuje zápal pro změnu s měřením a monitoringem impaktu

x

x

11

Je zdravě netrpělivý, nemá rád byrokracii

x

x

12

Řídí vlastní organizaci

x

Pramen: Grayson, McLaren, Spitzek (2011), vlastní úpravy.

5.1.1 Typy sociálních intrapodnikatelů
Množství případových studií, které shromažďují historie sociálních podnikatelů, umožňuje vytvářet jejich typologie, které ale nejsou ustálené. Jde tedy spíše vždy o jeden
z řady možných přístupů, jak množící se příklady sociálních intrapodnikatelů analyzovat a
uspořádat. Klíčovou charakteristikou typologie může být pozice sociálního intrapodnikatele
(a jeho inovačních nápadů) ve firmě. Rozlišujeme tedy intrapodnikatele rezignovaného,
frustrovaného, vznikajícího, tichého, tolerovaného a podporovaného (viz Tabulka 5.2).
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Každý typ sociálního intrapodnikatele se navíc může vyvíjet v čase podle jeho měnících se vnitřních charakteristik (životních zkušeností, behaviorálních tendencí, souboru
kompetencí, kontaktních sítí) a podle kontextu, ve kterém působí (organizační kultura,
mocenské hierarchie a zdroje, širší socioekonomické a politické prostředí). Podobně projekty sociálních intrapodnikatelů procházejí vývojovými fázemi a tvoří tzv. cestu sociálního podnikatele - od inspirace a formulace nápadu (osobní rovina), přes design řešení
(funkcionální rovina), získání zdrojů a podporovatelů (kulturní rovina), testování (strategická rovina) až po scaling úspěšného řešení (rovina odvětví, systému).
Tabulka 5.2 Typy sociálních intrapodnikatelů
Charakteristika
Rezignovaný

Opustil firmu kvůli nedostatečné podpoře pro jeho sociálně intrapodnikatelské nápady

Frustrovaný

Zůstává ve firmě, ale vzdal se snahy o sociální inovaci a soustřeďuje
se na vlastní jádrovou práci

Vznikající

Přichází s inovačním nápadem a zatím není jasné, jak bude firemní
prostředí reagovat

Tichý

Působí ve skrytu, aby nepřitáhl kritiku a námitky

Tolerovaný

Experimentuje s inovačními přístupy a firma vůči němu zaujímá neutrální nebo lhostejné stanovisko

Podporovaný

Firma inovaci aktivně podporuje, dochází k empowermentu sociálního intrapodnikatele

Pramen: Grayson, McLaren, Spitzek (2011), vlastní úpravy.
Sociální intrapodnikatel může svoje inovační řešení realizovat v rámci firmy, ale může
z ní (z různých důvodů) odejít nebo změnit svoje působení. Např. původně podporovaný
intrapodnikatel se mění na frustrovaného nebo rezignovaného, protože nové vedení firmy
jeho aktivity nepodporuje. Úspěšný intrapodnikatel vytvoří projekt, který se dostane do
fáze rozvoje vyžadující jiný typ jedince (původní intrapodnikatel potom z firmy odejde nebo
se přesune do jiné role. Úspěšný intrapodnikatel začne upřednostňovat hlediska společenské odpovědnosti a stane se aktivistou. Frustrovaný nebo rezignovaný intrapodnikatel
opustí firmu a založí si vlastní sociální podnik.
Nejčastější příklady aktivit sociálních intrapodnikatelů zahrnují aplikace inkluzivních
business modelů (tedy vytváření udržitelného obživy a poskytování dostupných zboží a
služeb pro nízkopříjmové osoby nebo komunity), snižování spotřeby zdrojů a zmírnění klimatické změny, obvykle v rámci nadnárodních firem, které působí v méně rozvinutých
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zemích. 50 Hlavním tématem je tedy nerovnost v přístupu k potravinám, vodě a bydlení a
dalším základním nezbytnostem. Inovační business produkty a služby (často v partnerství
s lokálními organizacemi) tak mohou pomoci při zapojení vyloučených spotřebitelů v základně pyramidy.
5.1.1.1 Příbuzné druhy intrapodnikatelů
Od sociálních intrapodnikatelů je nutno odlišit další jednotlivce, kteří také kombinují
business a sociálně prospěšné aktivity. Můžeme je považovat za příbuzné druhy sociálních intrapodnikatelů, ale s jinými charakteristikami (a tedy i cíli, zdroji, rolemi):
•

sociální podnikatelé působí v podnicích vytvořených specificky k dosažení sociálních cílů (oproti cílům komerčním),

•

pracovníci firem, kteří působí v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelnosti
v rámci svojí pracovní náplně,

•

podnikatelé ve veřejném sektoru, kteří iniciují společensky prospěšné inovace
v rámci svojí práce ve vládních organizacích nebo odděleních,

•

odpovědní podnikatelé, kteří provozují svůj vlastní proziskový business podle
principů odpovědnosti,

•

opinion makeři – publicisté, konzultanti, aktivisté v tématu sociální a environmentální odpovědnosti,

•

katalyzátoři (brokeři, zprostředkovatelé) překračují hranice mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem a propojují aktéry z různých sektorů do partnerských vztahů (občanští podnikatelé).

5.1.2 Osobnosti intrapodnikatelů
Osobnosti intrapodnikatelů ovlivňuje specifická kombinace způsobu myšlení, chování
a kompetencí/nadání. Otázkou je, jaké faktory tuto kombinaci ovlivňují, a jaké konkrétní
kombinace ovlivňují vývoj a úspěšnost inovace.
Obrázek 5.1 Charakteristiky osobnosti sociálních intrapodnikatelů
Způsob myšlení:
principy a hodnoty

Způsoby chování při
řešení problémů

Kompetence, kvalifikace
a nadání

Pramen: Vlastní zpracování.

50
Mapování sociálních intrapodnikatelů se věnuje řada organizací, viz např. projekt
Skoll Foundation: D. Grayson, M. McLaren, H. Spitzek, Social Intrapreneurs — An Extra
Force For Sustainability, A Doughty Centre for Corporate Responsibility, Occasional Paper,
Cranfield University, 2011, goo.gl/RhgIDt, 31.12.2014.
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Způsob myšlení (mindset) je určen principy a hodnotami, které ovlivňují individuální rozhodování. Způsob myšlení u sociálních intrapodnikatelů se obvykle soustřeďuje kolem vytváření společenské hodnoty (a tento fokus převažuje nad loajalitou vůči firmě).
Uvědomují si vzájemnou závislost lidí a jejich prostředí. Překonali tradičně vnímanou hranici mezi businessovým a sociálním myšlením ve firemním světě a nalezli způsob jejich
propojení takovým způsobem, aby přitáhli zájem a podporu lidí z businessu.
Chování sociálních intrapodnikatelů vykazuje některé výrazné charakteristiky v procesu identifikace společenských výzev a v jejich přístupu k řešení. Nejčastěji jsou u sociálních intrapodnikatelů pozorovány tři typy chování: vytrvalost a sebedůvěra, učení a
vnější přesah.
Obrázek 5.2 Charakteristiky chování sociálních intrapodnikatelů
Vytrvalost, odvaha,
odolnost, resilience

Učení multioborové,
zkušenostní, komunitní

Otevřenost vůči novým
podnětům, kulturám

Pramen: Vlastní zpracování.
Vytrvalost a odvaha, odolnost vůči kritice a nedůvěře, resilience při sledování inovačních nápadů jsou považovány za klíčovou charakteristiku, zejména při střetu se stávající firemní kulturou. Zaměření na učení je velmi silné, obvykle zahrnuje multioborové studium,
učení zkušeností prostřednictvím pokusů a omylů, setkání s komunitou nebo prostředím,
které chtějí intrapodnikatelé změnit. Hlavním výsledkem učení je hluboké porozumění sociálním nebo environmentálním tématům.
Kompetence a nadání označují naučenou a rozvinutou schopnost realizovat daný
úkol s minimálním vynaložením času a energie. Klíčovou kompetenci představuje samotná
podnikavost (entrepreneurship) a komunikativnost, které společně umožňují vytvoření důvěry a získání podpory nezbytné pro realizaci intrapodnikatelovy inovace v rámci firmy (její
přesvědčivé prezentace jako business case). Další významnou skupinu zahrnují technické
kvalifikace zejména při designu a realizaci projektů. Schopnost práce v partnerství s ostatními organizacemi a aktéry změny podporuje důvěryhodnost a získání expertizy pro vytvoření business case, realizaci inovace, vnější evaluaci.
Podnikatelské a komunikační dovednosti spojené s hlubokou znalostí jádrového
businessu pomáhají při získání důvěry zaměstnavatele, považované za základní předpoklad
odpovídajícího prostoru pro experimentaci s novými nápady, a také při získání podpory
klíčových aktérů firmy, kteří určují její strategii a rozhodují o investicích zdrojů do sociálně
inovačních projektů. Sociální intrapodnikatelé dokáží najít a inspirovat šampióny změny a
sponzory pro potřebné zdroje. Důvěra je spojena s obecnou tolerancí k experimentaci,
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považované za podmínku dlouhodobě prosperující organizace založené na soustavné inovaci.
5.1.2.1 Profil sociálního intrapodnikatele
Profil sociálního intrapodnikatele 51 identifikuje klíčové osobnostní charakteristiky a
odlišuje stupeň jejich významnosti. Profil zahrnuje dvacet jádrových kompetencí, každá
kompetence může sestávat z pěti až osmi typů chování. Tři sady kompetencí jsou považovány za významné pro sociální intrapodnikatele: business, podnikavost a sociální/osobní
kompetence. V průměru jsou sociální/personální kompetence u sociálních intrapodnikatelů
silnější než kompetence businessu a podnikavosti.
•

Nejvýznamnější business kompetence: znalost zákazníků/trhu, business úsudek
a znalost fungování organizace, proaktivní řešení problémů.

•

Nejvýznamnější podnikatelské kompetence: nezávislé myšlení (autorita je uznávána, ale může být zpochybněna), zvládání nejistoty (komplexnosti, neznámého),
angažovanost a dynamika (práce je zdrojem energie, záliba ve výzvách).

•

Nejvýznamnější sociální kompetence: emoční inteligence, vysoká přizpůsobivost
měnícím se situacím, angažovaná komunikace a přesvědčení.

Silné stránky chování sociálních intrapodnikatelů se projevují zejména v následujících charakteristikách:
•

učení - poznávání nového, experimentace, zkoušení nových věcí,

•

reakce na změnu - ve schopnosti přizpůsobení změně, naopak schopnost být motorem změny je u sociálních intrapodnikatelů slabší,

•

prezentační styl – schopnost zaujmout při prezentaci vlastních námětů a získat
posluchače pro jejich podporu,

•

plánování – vytváření a organizování strategií pro krátké a dlouhé období odrážejí
strukturovaný, ukázněný a organizovaný přístup, významně ale ovlivněný procesně zaměřenými kulturami,

•

empatie – schopnost projevit hluboký zájem o pochopení jiného člověka (může
ale také zpomalit rozhodování nebo ho emočně ovlivnit),

•

mobilita – schopnost cestovat, měnit místa práce (může oslabit budování vztahů
v organizaci).

5.1.3 Umožňující prostředí pro sociální intrapodnikatele
Reakce domovských firem na iniciativy sociálních intrapodnikatelů jsou různé. Můžeme je rozdělit do několika typů: nepřátelství (aktivní odmítnutí), ignorance (chybějící
Viz S. Foley, The Social Intrapreneur’s DNA, Research Report 2014, Social Intrapreneur Profile, viz goo.gl/bsPTMD.
51

85

povědomí), lhostejnost, nepochopení, opatrná tolerance, neúmyslné potlačení, zralá podpora (empowerment). Charakteristiky umožňujícího prostředí odrážejí vztah mezi vnitřními
překážkami pro podnikatele a vnímáním přínosů pro intrapodnikatele (ze strany firmy).
Vnitřní překážky pro sociální intrapodnikatele zahrnují např. nekompatibilní způsob
myšlení středního a vysokého managementu (krátkodobý horizont, vzájemné vyloučení
sociálních a business cílů, odmítání kritiky společensky neodpovědných praktik), nepřátelské vnitřní klima (chybějící sponzor, skepse, jiné business priority, silo myšlení, nedostatek
zdrojů nebo jejich nedostupnost), dopady nevhodné socio-ekonomické situace (recese, socio-politické prostředí), konflikt zájmu stakeholderů (prioritizace a trade-offs), osobnostní
charakteristiky intrapodnikatele (netrpělivost, snaha o rozvoj dalších projektů).
Přínosy intrapodnikatelů z hlediska firmy vyžadují pochopení ziskovosti řešení sociálních a environmentálních problémů (business case). Přínosy jsou rozdělovány do čtyř skupin – udržitelnost (ekonomická a environmentální), kvalita pracovníků (zvýšení motivace,
angažovanosti a loajality vůči firmě), inovace (další zdroje tvořivosti a inovace, nová
business partnerství a nové příležitosti), reputace (podpora zaměstnanců, produkty a
služby).
5.1.3.1 Vnitřní a vnější umožňující prostředí
Umožňující prostředí pro sociální intrapodnikatele rozlišujeme jako vnitřní (tedy specifické pro danou firmu, kde intrapodnikatel působí) a vnější (zahrnující aktéry vně firmy,
s nimiž intrapodnikatel spolupracuje nebo kteří inovaci ovlivňují).
Vnitřní umožňující prostředí může mít různé formy a různou intenzitu. Od otevření
prostoru pro vytváření společensky zaměřených aktivit a uznání jejich významu, přes zapojení sociální intrapodnikavosti do rozvoje lidských kapacit a inovací až k proaktivnímu
přístupu uvolnění firemních zdrojů pro intrapodnikatelské aktivity (nejznámější je příklad
Googlu, který umožňuje zaměstnancům, aby věnovali část pracovní doby vývoji vlastních
projektů). Variantu představuje možnost firemního dobrovolnictví, vypisování vnitřních
grantů pro rozvoj (potenciálně) přínosných inovačních projektů, aktivní hledání nových
business modelů (viz firemní sociálně prospěšné iniciativy).
Formy a intenzitu podpory umožňujícího prostředí můžeme také odlišit podle fází
realizace inovace. Na individuální úrovni a ve fázi inspirace jsou realizovány programy zkušenostního vzdělávání nebo rozvoje inovačního ekosystému pro sociální intrapodnikatele.
Na úrovni funkcionální (designu inovace) je podporována tvorba projektů, ve fázi testování
(na kulturní úrovni) zapojení do vnějších sítí firmy, ve fázi zavedení (na strategické úrovni)
vytváření vnitropodnikových sítí sociálních intrapodnikatelů, ve fázi scalingu (na úrovni
odvětví, systému) vytváření a rozvoj vnějších kapacit.
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Umožňující prostředí vlastní organizace doplňují vnější vlivy – neziskovky, venture
filantropové, znalostní organizace, koalice firemní odpovědnosti. Tito aktéři mohou pomoci
při realizaci cílů sociálních intrapodnikatelů. 52

5.2 Investice do (sociálního) impaktu
Investice do impaktu (impact investment) je nový, ale bouřlivě se rozvíjející obor.
Pojem investice do impaktu se datuje do roku 2007 na setkání investorů, podnikatelů a
filantropů v Rockefellerově nadaci. 53 Vymezení není jednotné a vhodné je tedy identifikovat
jeho pozici mezi hranicemi – na jedné straně společensky odpovědných investic a na druhé
straně venture filantropie. Hranice ale nejsou ostré. Jednotlivé přístupy se pohybují od
výhradního zaměření na impakt (tradiční poskytování grantů) k výhradnímu zaměření na
finanční výnos jádrového businessu.
Definice
Investice do sociálního impaktu
Investice do impaktu jsou investice do firem, organizací a fondů s cílem vytvořit sociální a
environmentální impakt vedle finančního výnosu. Investice směřují do rozvinutých i rozvíjejících trhů. Investice do impaktu zahrnují jasný záměr (tedy sociální nebo environmentální impakt), očekává se výnos z investovaného kapitálu, očekávání výnosu se pohybují
v různých vzdálenostech od tržní míry, impakt investice je přesvědčivě doložen. Investice
do impaktu používají široké spektrum nástrojů a příležitostí podle typů cílených aktiv a
fáze rozvoje sociálně prospěšného businessu.
Rozvoj investic do impaktu provází a zároveň podněcuje inovační přístupy v dalších
formách a sektorech financování. Například využívání nástroje crowdfundingu na equity
financování (equity crowdfunding), investice do technologicky založených start-upů se sociálním impaktem (techno podnikatelé), platba veřejného sektoru za výsledek sociálního
řešení (bondy sociálního impaktu). Zatím nejsou k dispozici dostatečná hodnocení efektu
investic do impaktu oproti alternativním přístupům. Každopádně za pozitivní je možno pokládat propojení business myšlení a přístupů k řešení sociálních problémů se sektory, které

Neziskovky mohou pomoci s výzkumem trhu, zvyšováním povědomí u zaměstnanců, organizováním návštěv na místě, poskytnutím technické podpory. Vzdělávací organizace podporují zvyšování kvalifikace pro sociální podnikání a sociální inovace. Nadace a
venture filantropové podporují vytváření kapacit a získání finančních zdrojů, včetně udělování cen. Mezi nejznámější patří Rockefeller Foundation, Skoll Foundation, Schwab Foundation, Acumen, Echoing Green, Endeavor, Aspen First Mover Lab, The League of Intrapreneurs (Ashoka, Accenture) a další projekty Changemakers (Ashoka s partnery), Omidyar
Network.
53
K základnímu přehledu tématu investic do impaktu v subkapitole 5.2 viz J. Rodin,
M. Brandenburg, The Power of Impact Investing: Putting Markets to Work for Profit and
Global Good. Wharton Digital Press, 2014.
52

87

jsou vůči nim dosud spíše imunní (vládní a neziskový sektor). Samotný důraz na prokazování impaktu při veřejných i soukromých investicích představuje nejvýznamnější pokrok
(či alespoň jeho předpoklad) pro efektivní řešení sociálních problémů.

5.2.1 Přístupy k financování
Expanze odvětví sociálně odpovědných investic (socially responsible investment,
SRI) začíná v 70. letech minulého století. SRI lze chápat jako spojnici mezi tradičními
investicemi a investicemi do impaktu (impact investment, II). Zřejmě nejstarší formou II
je mikrofinancování, které zpřístupňuje finanční služby chudým. Souběžně s počátky II se
filantropický sektor začíná inspirovat businessem pro dosažení většího impaktu.
Zčásti toto úsilí zahrnuje využití principů a praktik businessu zaměřených na výsledek
(outcome) jako v případě venture filantropie. Mění se pojetí společenské odpovědnosti
soukromého businessu a objevuje se snaha dosáhnout ekonomického i společenského
efektu (sdílená hodnota), zároveň se využitím business modelů může zvýšit sociální a environmentální impakt a dosáhnout zisků (zpětně investovaných do sociálního účelu). Propojení business přístupů a nápadů s teoriemi sociální změny otevřelo nové příležitosti pro
rozvoj ve větším rozsahu, než bylo dosažitelné pro samotný vládní nebo neziskový sektor.
Sociálně odpovědné investování očekává výnos z investovaného kapitálu, ale při
rozhodování o realizaci investice jsou brány v úvahu sociální nebo environmentální hodnoty. Např. jsou vyloučeny některé sektory považované za škodlivé (zbrojařský průmysl).
Vývoj směřuje k integraci environmentální, sociálních a institucionálních faktorů (ESG) do
dlouhodobých finančních analýz firem. Další formu představuje aktivismus akcionářů, kteří
ovlivňují rozhodování firem ohledně sociálních a environmentálních témat.
Venture filantropie 54 se rozvíjí od konce 90. let minulého století (v návaznosti na
koncept ctnostného kapitálu, virtuous capital). Venture filantropové (podobně jako venture
kapitalisté) investují svoje prostředky do start-upů nebo rychle rostoucích organizací. Poskytují nejen grantové prostředky, ale také manažerské kompetence. Venture filantropové
se snaží o zvýšení impaktu svých investic podporou inovací, podstupováním rizika neúspěchu, pomocí při identifikaci a upscalingu efektivnějších a udržitelnějších přístupů k sociální
a environmentální změně. Zahrnují exit strategii, tj. předpokládají odchod z podporované
organizace po dosažení úspěchu. Venture filantropie představuje model poskytování
grantů, tj. prostředky jsou poskytovány bez požadavku očekávaného finančního výnosu.
Venture filantropii charakterizuje:

Viz aktivity a publikace European Venture Philanthropy Association (EVPA),
http://evpa.eu.com/.
54
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•

vysoká míra zapojení investora, úzké vztahy s managementem organizací,

•

vytváření organizačních/operačních kapacit spíše než financování jednotlivých
projektů,

•

individualizované financování s využitím různých finančních mechanismů na míru
podporovaným organizacím,

•

nefinanční podpora ve formě služeb s přidanou hodnotou pro posílení managementu,

•

umožnění přístupu do sítí, které poskytují organizacím potřebné kompetence a
zdroje,

•

omezený počet organizací je podporován 3-5 let k dosažení finanční nebo operační stability, poté následuje exit,

•

důraz na kvalitní business plánování, měřitelné sociální výsledky, dosažení milníků, finanční odpovědnost a transparentnost.

Investice do impaktu sdílejí některé charakteristiky s předchozími modely, ale
v řadě aspektů jsou specifické. Cílem těchto investic je vytvoření sociálního a environmentálního impaktu a finančního výnosu:
•

cíl investice je dvojí – dosažení pozitivních sociálních výsledků a zároveň finančních,

•

očekáván je finanční výnos,

•

investice směřuje do organizací s potenciálem řešení specifického problému nebo
poskytnutí specifické služby a zároveň dosažení zisku nebo alespoň finanční
soběstačnosti,

•

investoři a podniky, do nichž investují, sledují relevantní finanční, sociální a environmentální metriky pro měření impaktu.

I když je cíl investice do impaktu dvojí, rozdílná je priorita. Při úvaze hraničních případů je možno nastavení konkrétní investice, resp. zaměření investora sledovat mezi prioritou finančního výnosu (finance-first) a vytvoření impaktu (impact-first). V realitě je
nutno rozlišit mezi investory, kteří vyžadují tržní finanční výnosy a kteří akceptují výnosy
nižší např. při zohlednění vyššího rizika nebo žádoucího sociálního impaktu. Další otázku
představuje vztah mezi finančními výnosy a sociálním impaktem, tedy zda jde o trade-off
nebo se obě hlediska mohou vyvíjet stejným (pozitivním) směrem.
Měření impaktu má pro investice do impaktu samozřejmě zásadní význam. Dostupnost potřebných dat vytváří podpůrný systém pro rozvoj investičních příležitostí. Využívána
jsou data o finanční výkonnosti, nástroje měření impaktu, certifikace a právní registrace
vyžadující vysokou míru kvality informací. Významnou roli může sehrávat i vládní politika
zvyšující transparentnost trhu a usnadňující účast investorů – např. daňové zvýhodnění
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investorů, vytváření a financování inkubátorů, realizace equity investic, cílená politika veřejných zakázek, financování vývoje tržní infrastruktury, zvyšování povědomí o investování
do impaktu.

5.2.2 Investiční nástroje a příležitosti
Rostoucí poptávku po investicích do impaktu podněcují čtyři megatrendy tvorby udržitelné hodnoty: 55 poptávka na trzích v základně pyramidy (odhadovaná na cca 4 mld. lidí
s ročním důchodem pod 3000 USD v místní kupní síle), zelený růst (investice do obnovitelných zdrojů jsou odhadovány na 325 mld. USD v roce 2018), transformace státu blahobytu (v roce 2020 bude 20 % populace starší 65 let) a rostoucí síla LOHAS (trh jen v USA
je v roce 2014 odhadován na 300 mld. USD).
Nástroje investic do impaktu zahrnují všechny nástroje tradičních investic nebo může
být použito nové a specifické ujednání pro specifickou funkci. Příkladem nového nástroje
jsou bondy sociálního impaktu (social impact bonds, SIB). Investoři do impaktu jsou velmi
různorodí – jednotlivci a rodiny, nadace, banky, penzijní fondy a pojišťovny, firemní investoři.
Příležitosti pro investice do impaktu zahrnují zejména podniky s impaktem (sociální
podniky), specializované fondy, fyzická aktiva, modely pay-for-performance (bondy sociálního impaktu). 56
Obrázek 5.3 Příležitosti pro investice do impaktu
Podniky s impaktem
(sociální podniky)

Fondy

Fyzická (hmotná)
aktiva

Pay-forperformance

Pramen: Vlastní zpracování.
1. Podniky s impaktem (sociální podniky), které usilují o sociální impakt a zisk
vytvářením pracovních míst, produkcí zboží a služeb, environmentálního užitku. Tyto organizace a jednotlivci kombinují svoje poslání s chytrými nápady. Podniky s impaktem se
liší podle fáze vývoje (od seed fáze k růstu a zralosti). Investice do malých, začínajících
firem mohou mít katalytický efekt, který jim pomůže odrazit se od země. Jsou však spojeny

Viz M. Maximilian Martin, CSR’s New Deal: A Blueprint for Your First Hundred Days
in the World of Impact Economy, Impact Economy Working Paper 3, 2013, goo.gl/2xFNSH,
31.12.2014.
56
Viz J. Rodin, M. Brandenburg, The Power of Impact Investing: Putting Markets to
Work for Profit and Global Good. Wharton Digital Press, 2014.
55
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s vysokým rizikem a doba návratnosti investice může být dlouhá. Zralé podniky jsou spojeny s menším rizikem, ale investice do nich nebude mít katalytický efekt, protože jsou
obvykle schopny získat kapitál z jiných zdrojů.
Podniky s impaktem se také liší svým posláním a teorií změny. Poslání zahrnuje dosažení pozitivního dopadu na životy znevýhodněných lidí (sociální impakt), na planetu (environmentální impakt) nebo obojí. Teorie změny je sada kroků nebo specifická strategie
sledovaná při dosažení stanoveného cíle (jde tedy o obdobu business modelu). Příklady
zahrnují:
•

vytváření kvalitních pracovních míst pro znevýhodněné osoby, obtížně zaměstnatelné, bez pracovní praxe,

•

poskytování produktů nebo služeb pro zlepšení kvality života za ekonomicky přijatelných podmínek (např. pro chudé),

•

poskytování produktů nebo služeb pro zlepšení životního prostředí (podpora
recyklace),

•

vytváření impaktu prostřednictvím dodavatelských řetězců (zapojení místních dodavatelů, podpora jejich rozvoje),

•

vytváření replikovatelných modelů (šíření úspěšných postupů do dalších podniků).

2. Specializované fondy slouží investorům, pro které je obtížné dostat se do přímého vztahu s cílovým podnikem. Fondy se liší zaměřením (šíře záběru, geografie, sektor),
fází vývoje cíleného podniku, typem aktiv (do kterých investují) a typem poskytovaného
kapitálu, úrovní cílovaného finančního výnosu, typem cílové skupiny (např. menšiny, ženy),
univerzalitou (modelů, geografického záběru). 57
3. Reálná aktiva (např. půda, lesy, dostupné byty) představují typ investice spíše
pro institucionální investory než individuální. Investoři do impaktu vyžadují sociálně a environmentálně přijatelné nakládání s těmito aktivy.
4. Modely platby za výsledek jsou novým nástrojem oproti tradičním investicím
do impaktu. Model vychází z principu platby agenturám (poskytovatelům) sociálních služeb
podle dosaženého výsledku. Jde o koncept bondu sociálního impaktu, kde investoři financují programy např. na zvýšení kvality života, jejichž výsledky šetří státní peníze. Část
úspor je použita na výplatu investorů.
Zadavatel identifikuje úspěšnou intervenci k řešení sociálního problému a uzavře
smlouvu s investorem nebo zprostředkovatelem (který získá zdroje od dalších investorů).
Program realizují osvědčení poskytovatelé. Po splnění podmínek smlouvy (hodnoceném
nezávislými evaluátory) a dosažení plánovaných úspor a sociálního impaktu jsou výnosy
Seznam fondů investujících do impaktu viz např. IMPACTBASE, www.impactbase.org/.
57

91

vyplaceny investorům. Po prvních úspěšných využitích 58 jsou plánovány možnosti rozšíření
do dalších využití, např. ve formě bondu do rozvojového impaktu (development impact
bond, DIB). 59

5.3 Inkluzivní inovace
Inkluzivní inovace slouží největším a nejchudším trhům v rozvojových zemích. Vyloučené skupiny v základu pyramidy (BoP) nejen nemohou získat užitky ekonomického
růstu, ale nejsou ani schopny se na něm podílet. Inkluzivní růst zahrnuje vyloučené skupiny do mainstreamového ekonomického systému jako zákazníky, zaměstnance, distributory, podnikatele, prostředníky. Umožňuje jim získání přístupu k základním životním potřebám za dostupné ceny (vzdělání, zdravotní péče, finanční služby, komunikace) a tedy
jejich lidský empowerment. Smyslem inkluzivní inovace tedy není pouze podpora růstu,
ale zvýšení blahobytu ekonomicky vyloučených skupin.
Definice
Inkluzivní inovace
Inkluzivní inovace vede k dostupnému přístupu ke kvalitnímu zboží a službám a vytváří
příležitosti obživy pro vyloučenou populaci (zejména v základně ekonomické pyramidy) na
udržitelném základě ve významném měřítku. Inkluzivní inovace je odlišena od příbuzných
konceptů (frugální inovace, inovace pro chudé) důrazem na paradigma MLM (more for less
for more people), které vyžaduje tzv. dostupnou excelenci výrobků a služeb (oproti nízkokvalitním a levným náhražkám).
Oproti tradiční inovaci je u inkluzivní inovace důraz kladen na snížení nerovnosti
(resp. dosažení tzv. rovnosti v přístupu) v samotném inovačním procesu. Tradiční inovace uvažuje snížení nerovnosti jako efekt ex post prostřednictvím přerozdělení přínosů
inovace. Inkluzivní inovace zahrnuje oproti tradiční inovaci změnu paradigmatu, kdy je
větší výkon produkován s menšími zdroji pro více lidí (more for less for more, MLM).
Inkluzivní inovace se používá pro označení různých souvisejících konceptů, např. frugální (skromná) inovace nebo pro-poor inovace (inovace pro chudé). Pro-poor inovace
je zaměřena na chudé skupiny, na jejich potřeby a jejich zdroje. Frugální inovace (v Indii
nazývaná Jugaad inovace) představuje produkci zboží a služeb, které jsou dostupné, ale
spíše nižší kvality (např. některé funkce jsou odstraněny při zachování základní funkce,
kterou produkt musí plnit). Frugální inovace však mohou mít využití i v rozvinutých zemích.

58
První SIB byl vytvořen v Social Finance UK a zaveden ve městě Peterborough v roce
2010 ve Velké Británii pro propuštěné vězně. Výnos je vyplacen investorům při poklesu
jejich recidivy. Nástroj se rozšířil jak v Británii, tak do dalších zemí.
59
Viz iniciativa Center for Global Development, http://www.cgdev.org/.
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Odrážejí omezení zdrojů, ale mohou svoje nevýhody přeměnit ve výhody. Úspěšné frugální
inovace jsou nejen nízkonákladové, ale mohou i překonat alternativy a být dostupné v masovém měřítku. 60
Při využití na rozvinutých trzích frugální řešení charakterizuje efektivní využití zdrojů,
odpovídající uspokojení potřeb zákazníka při nízké ceně, získání nových trhů pro uživatele,
které si dříve produkt nebo službu nemohli dovolit, využití strategie snížení cen a dosažení
většího objemu prodejů. 61 Alternativní koncept představují reverse (nebo trickle-up) inovace, kdy původně frugální inovace vyvinutá v rozvojových zemích (nebo pro rozvojové
země) se šíří na globální trhy (příkladem je aplikace M-Pesa nebo Ushahidi).
Pokud inovace vytváří přímo členové cílové skupiny, kterým má inovace sloužit, hovoříme o grassroot inovacích. Jsou většinou zaváděny na lokální úrovni a často samotnými uživateli, kteří znají svoje specifické potřeby lépe než externí dodavatelé. Tento typ
inovace má charakteristiky uživatelské inovace. Grassroot inovace mohou narážet na omezení při šíření mimo původní lokalitu, ale zlepšují blahobyt nízkopříjmové skupiny a mohou
představovat velké trhy. Grassroot inovace obvykle vycházejí z tradičních znalostí a dovedností.
Inkluzivní inovace (technologická nebo netechnologická, jejich kombinace) podle
R.A. Mashelkara 62 vede k dostupnému přístupu ke kvalitnímu zboží a službám a vytváří
příležitosti obživy pro vyloučenou populaci (zejména v základně ekonomické pyramidy) na
udržitelném základě ve významném měřítku.
Obrázek 5.4 Inkluzivní inovace

Dostupnost

Udržitelnost

Kvalita

Vyloučené
skupiny

Systémový
přístup

Pramen: Vlastní zpracování.
Dostupnost závisí na úrovni kupní síly. Pokud je tato úroveň velmi nízká, dostupnost
vyžaduje extrémní snížení nákladů výroby a distribuce. Udržitelnost znamená, že dostupné
ceny nesmí záviset na dotacích nebo jiných vládních zásazích, ale musí fungovat při dodržení tržních principů, na nichž je založen soukromý sektor. Kvalita zboží, služeb a obživy
vyžaduje dodržení odpovídající kvality nabídky, tedy nikoli méně za méně, ale více za méně

Viz NESTA, Our Frugal Future: Lessons from India's Innovation System,
goo.gl/Fcr7Nj, 31.12.2014.
61
Viz např. Universe Foundation, Frugal Solutions, www.frugalsolutions.org/.
62
Mashelkar také používal pojem gándhíovská inovace, kde rozlišoval tři typy inovací: disruptivní business modely, modifikující organizační kapacity a vytváření nebo získávání nových kapacit.
60
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pro více lidí (MLM paradigma). Taková kombinace vyžaduje sofistikovaná technologická a
netechnologická řešení (požadavek dostupné excelence). Vyloučené skupiny zahrnují
chudé, handicapové, imigranty, ženy, staré lidi, etnické skupiny ad. Významný rozsah znamená, že inovace zasáhne velkou část populace.
Inkluzivní inovace zahrnuje všechny typy inovací: produktové inovace (např. automobil Tata Nano, lednička ChotuKool), procesní inovace (decentralizovaná výroba textilu
založená na domácí výrobě), inovace business modelů (nízkonákladové mobilní telefonní
služby), inovace dodavatelských systémů (nízkonákladové lékařské ambulance), inovace
pracovní síly a grassroot inovace (samotná cílová skupina se stává inovátorem). 63
Tabulka 6.1 Srovnání hraniční a inkluzivní inovace
Hraniční

Inkluzivní

Motivace

Výzkum založený na zvědavosti

Výzkum zaměřený na aplikace a
úsporu nákladů

Stimuly

Excelentní výzkumné kapacity,
podpora politiky a komunity

Výzvu představuje vzácnost
zdrojů a rozsah aspirací

Trh

Zavedená cesta od nápadu k existujícímu trhu

Nové cesty na dosud neexistující
trhy

Marže

Vysoké investice do VaV, vysoké
marže

Velký objem produktů s nízkými
maržemi

Cíle

Zlepšení produktivity a zvýšení
růstu

Zlepšení života lidí a sociálního
souladu

Pramen: R.A: Mashelkar, Inclusive Innovation Through Affordable Excellence, 24.12. 2013,
http://goo.gl/1e8mDv.

63
Viz např. Anjani Mashelkar Inclusive Innovation Award, award.ilcindia.org/, Global
Research Alliance, www.theglobalresearchalliance.org/, G20 Challenge on Inclusive
Business Innovation, www.g20challenge.com/, D-Lab, d-lab.mit.edu/.
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Shrnutí kapitoly
•

Intrapodnikatelé působí v rámci firem a využívají jejich zdroje bez podstupování existenčního rizika svých aktivit. Sociální intrapodnikatelé řeší při realizaci nových ziskových příležitostí sociální nebo environmentální problémy. Sociální podnikatelé usilují o
stejný cíl, ale mají k jeho dosažení k dispozici pouze vlastní zdroje (které vytvoří nebo
jinak získají od vnějších aktérů) a sami nesou riziko svého podnikatelského neúspěchu.

•

Úspěch sociálních intrapodnikatelů závisí na prostředí, ve kterém působí, a to v rámci
domovských firem a ve vztahu k vnějším stakeholderům (umožňující prostředí pro sociální intrapodnikatele).

•

Investice do impaktu jsou investice do firem, organizací a fondů s cílem vytvořit sociální
a environmentální impakt vedle finančního výnosu. Zahrnují jasný záměr, očekává se
výnos z investovaného kapitálu, očekávání výnosu se pohybují v různých vzdálenostech
od tržní míry, impakt investice je prokázán. Investice do impaktu používají spektrum
nástrojů a příležitostí podle typů aktiv a fáze rozvoje sociálně prospěšného businessu.

•

Investice do impaktu využívají širokého spektra nástrojů, zejména investice do podniků
s impaktem (sociální podniky), specializované fondy, reálná aktiva a modely platby za
výsledek (např. bondy sociálního impaktu).

•

Inkluzivní inovace vede k dostupnému přístupu ke kvalitnímu zboží a službám a vytváří
příležitosti obživy pro vyloučenou populaci (zejména v základně ekonomické pyramidy)
na udržitelném základě ve významném měřítku. Vyloučené skupiny obyvatel se díky
inkluzivnímu růstu nebo rozvoji stávají součástí mainstreamového ekonomického systému. Inkluzivní inovace je odlišena od příbuzných konceptů (frugální inovace, inovace
pro chudé) důrazem na paradigma MLM, které vyžaduje tzv. dostupnou excelenci výrobků a služeb.

Klíčová slova
•

sociální intrapodnikání

•

sociální podnikání

•

investice do impaktu

•

venture filantropie

•

společensky odpovědné investice

•

metoda platby za výsledek

•

inkluzivní inovace

•

paradigma MLM

•

frugální inovace

95

Testové otázky
1. Které subjekty dosahují vysoký sociální impakt a vysokou business hodnotu
(a) tradiční neziskové organizace
(b) sociální podnikatelé
(c) sociální intrapodnikatelé
(d) business s tradiční CSR
(e) státní sociální služby
2. Příbuzné typy intrapodnikatelů nezahrnují
(a) sociální podnikatele
(b) podnikatele ve veřejném sektoru
(c) katalyzátory, brokery, zprostředkovatele
(d) opinion makery
(e) charitativní organizace
3. Mezi typy sociálních intrapodnikatelů nepatří typ
(a) rezignovaný
(b) vznikající
(c) trpěný
(d) tichý
(e) podporovaný
4. Kompetence a nadání intrapodnikatelů zahrnují
(a) podnikavost, komunikativnost, technické kvalifikace
(b) loajalitu vůči zaměstnavateli, přizpůsobivost
(c) opatrnost při experimentaci, skepsi
(d) nezávislost na firemních stakeholderech
(e) řízení vlastní organizace
5. Nejvýznamnější mix kompetencí intrapodnikatelů zahrnuje
(a) technické kompetence, ekonomické kompetence, manažerské kompetence
(b) technické a business kompetence
(c) manažerské kompetence, finanční kompetence
(d) kompetence v řízení lidských zdrojů, technické kompetence
(e) business kompetence, podnikatelské kompetence, sociální kompetence
6. Mezi přínosy intrapodnikatelů pro firmu řadíme
(a) konkurenční výhodu na trhu
(b) zlepšení reputace firmy
(c) získání nových finančních zdrojů
(d) silo myšlení ve firmě
(e) řešení vnitřních konfliktů
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7. Investice do impaktu zahrnují
(a) soustředění na finanční výnos
(b) soustředění na filantropii
(c) vytvoření pouze sociálního impaktu
(d) vytvoření sociálního impaktu a finančního výnosu
(e) vytvoření pouze environmentálního impaktu
8. Sociálně odpovědné investice zahrnují
(a) výnos z kapitálu a sociální impakt
(b) investice do kapitálu omezené sociálními hodnotami
(c) výnos z kapitálu věnovaný na charitativní účely
(d) venture filantropii
(e) rizikový kapitál investovaný pro sociální účely
9. Příležitosti pro investice do impaktu zahrnují
(a) podniky s impaktem, specializované fondy, reálná aktiva, modely platby za výsledek
(b) podniky s impaktem, specializované fondy, reálná aktiva, venture filantropii
(c) podniky s impaktem, specializované fondy, reálná aktiva, znevýhodněné cílové skupiny
(d) specializované fondy, reálná aktiva, znevýhodněné cílové skupiny
(e) podniky s impaktem, specializované fondy, venture filantropii, platby za výsledek
10. Investice do impaktu nezahrnuje
(a) finanční výnos
(b) dosažení sociálního impaktu
(c) exit strategii
(d) dvojí cíl (finanční výnos a impakt)
(e) dosažení finanční soběstačnosti
11. Inkluzivní růst znamená
(a) přerozdělování bohatství ve prospěch chudých
(b) zahrnutí vyloučených skupin do mainstreamového ekonomického systému
(c) poskytování podpor vyloučeným skupinám (dávky, dotace)
(d) rozvoj šedé ekonomiky zahrnující sociálně vyloučené skupiny
(e) dlouhodobě udržitelný vysoký růst
12. Paradigma MLM je spojeno s konceptem
(a) inkluzivní inovace
(b) frugální inovace
(c) inovace pro chudé
(d) nabídky levného zboží s nízkou kvalitou
(e) dotovaných výrobků a služeb
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KAPITOLA 6: SOCIÁLNÍ BUSINESS STRATEGIE
Úvod
Sociální business strategie vytvářejí ekonomickou hodnotu pro podnikání prostřednictvím úspěšného řešení sociálních problémů. Integrace sociální změny s ekonomickou
hodnotou tak zrodila zcela nový trh – trh sociálního kapitálu. Do sociální změny se vyplatí
investovat, utrácet za ni, pracovat pro ni. Sociální business strategie jsou tedy ekonomicky
motivované - otevírají nové trhy, přitahují nové zákazníky, podněcují inovace, snižují náklady. Úspěch sociální business strategie závisí na schopnosti vymyslet, vytvořit a prodat
sociální impakt, jehož příležitosti vznikají díky sociální arbitráži.
Trh sociálního kapitálu podporuje efektivní alokaci zdrojů podle sociálního impaktu,
efektivní řešení sociálních problémů a umožňuje přímou vazbu sociální a business hodnoty.
Trh sociálního kapitálu mění charakter a přístup tradičních ziskových, neziskových a vládních aktérů společenské odpovědnosti k získávání zdrojů a k řešení sociálních a environmentálních problémů, podněcuje sociální inovace jako jejich nová a lepší řešení oproti dosud používaným alternativám.
Inovační sociální business strategie je součástí jádrového businessu, kterému přináší
hmatatelné užitky, zároveň vytváří přínosy pro širší společnost. Tvorba a zavedení inovační
sociální business strategie vyžaduje odpovídající firemní kulturu (umožňující prostředí),
která se zásadně odlišuje od tradičního pojetí firemní společenské odpovědnosti. Druhým
pilířem úspěšné sociální inovace je kvalita a vhodnost zvolené strategie, její integrace do
jádrového businessu a schopnost efektivní komunikace hodnoty, kterou inovace vytváří
pro business (vnitřní stakeholdery) a pro společnost (vnější stakeholdery).

Cíle kapitoly
•

Vysvětlit faktory, které ovlivňují vznik a rozvoj trhu sociálního kapitálu a jeho význam při propojení sociální a business strategie a řešení sociálních problémů.

•

Odlišit tradiční pojetí společenské odpovědnosti, včetně strategických a sociálně
(intra)podnikatelských přístupů od sociální business strategie a identifikovat jejich
omezení jako nástroje sociální změny.

•

Identifikovat klíčové charakteristiky úspěšné sociální business strategie jako příkladu sociální inovace – nového způsobu vytváření a získání business hodnoty – a
významu sociální inovace pro business.

•

Objasnit faktory a kroky tvorby sociální inovace, omezující vliv nedostatečné firemní
kultury pro sociální inovace a způsoby její podpory, význam vhodného výběru inovační strategie, její integrace s jádrovým businessem a měření inovační výkonnosti.
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6.1 Trh sociálního kapitálu 64
Trh sociálního kapitálu vzniká a rozvíjí se díky kombinaci několika faktorů – většina
působí dlouhodobě, nejde o kvalitativně nové skutečnosti. Mění se spíše jejich rozsah a
intenzita. Díky vzniku a rozvoji trhu sociálního kapitálu se sociální změna stává ekonomickou komoditou s potenciálním výnosem, business hodnota se propojuje s hodnotou sociální. Řešení sociálních problémů tedy vytváří ekonomickou hodnotu, za kterou jsou investoři, zákazníci, spotřebitelé, zaměstnanci, vláda ochotni zaplatit.
Výnosy závisejí na příležitosti sociální arbitráže, která vzniká díky neefektivnostem
trhu sociálního kapitálu. Využití příležitosti arbitráže vede k efektivnější alokaci zdrojů a
efektivnějšímu řešení sociálních problémů. Efekty trhu sociálního kapitálu ovlivňují fungování a vztahy všech klíčových aktérů – businessu, investorů, neziskového sektoru, vlády.
Rozvíjí se investice do sociálního impaktu, namísto fundraisingu se prodává impakt a
business se stává partnerem vlády při řešení sociálních problémů.
Definice
Trh sociálního kapitálu
Trh sociálního kapitálu vzniká při propojení sociální změny (řešení sociálního problému,
využití sociální příležitosti) s ekonomickou hodnotou. Sociální změna je na trhu sociálního
kapitálu ekonomickou komoditou s potenciálním výnosem pro investory, zákazníky, spotřebitele, zaměstnance. Výnos je založen na využití sociální arbitráže.

6.1.1 Faktory rozvoje trhu sociálního kapitálu
Rozvoj trhu sociálního kapitálu (social capital market) ovlivňuje několik faktorů,
které odrážejí změny v rozložení zdrojů a klíčových hráčů (firem, vlád, spotřebitelů) a tím
i jejich vlivu v ekonomice a společnosti: síla firem a spotřebitelů (oproti vládám a voličům),
sociální témata jako součást businessu, komoditizace filantropie, rostoucí význam nehmotných aktiv, tlak na výsledek podnikových sociálních strategií, nové modely společenského
zapojení, měřitelnost ekonomického výnosu trhu sociálního kapitálu.

64
Kapitoly 6 a 7 vycházejí z průkopnických prací Jasona Saula, viz zejména J. Saul,
Social Innovation, Inc.: 5 Strategies for Driving Business Growth through Social Change.
New York, Wiley 2011.
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Obrázek 6.1 Faktory rozvoje trhu sociálního kapitálu
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Pramen: Vlastní zpracování.
1. Firmy jsou mocnější než vlády. Globální ekonomická síla firem a jejich role v každodenním životě se soustavně zvyšuje. Veřejnost na druhou stranu a ve stále větší míře
očekává, že firmy budou řešit nebo spoluřešit sociální problémy – přispívat na charitu,
poskytovat dobrá pracovní místa, chránit životní prostředí. 65
2. Spotřebitelé jsou mocnější než občané. Hlasování peněženkou probíhá nepřetržitě, zatímco k volbám chodíme jednou za čas. Příkladem významného tržního segmentu
jsou spotřebitelé poptávající výrobky a služby se sociálně založenou hodnotou, tzv. LOHAS
(Lifestyles of Health and Sustainability) s důrazem na zdraví, udržitelnost, osobní rozvoj,
sociální spravedlnost. 66
3. Sociální témata se stávají součástí businessu. Sociální/společenské problémy a
příležitosti významně (přímo či zprostředkovaně) působí na úspěšnost podnikání: klimatická změna, kvalita vzdělávání/dostupnost talentů, kvalita veřejné správy, dostupnost a
kvalita zdravotní péče, zlepšování života v rozvojových zemích. 67
4. Filantropie se stává komoditou. Podnikové nadace vznikají ve významné míře od
60. let minulého století jako vyjádření společenské odpovědnosti a také podnikatelského
úspěchu. Dnes už je podniková filantropie samozřejmostí a údiv nevyvolává ani velkorysost
mnohamiliardových dárců v novém století (viz např. iniciativa The Giving Pledge).
5. Stoupá hodnota nehmotných aktiv. Hodnota firem rostoucí měrou závisí na nehmotných aktivech (informacích), které zahrnují reputaci značky a tzv. ESG charakteristiky

Viz např. šetření Eurobarometer 363/2013, How Companies Influence Our Society:
Citizens’ View, 363/2013, které zjišťuje názor obyvatel EU na vliv firem ve společnosti a
na jejich společenskou odpovědnost, goo.gl/UBIStZ, 31.12.2014.
66
Ve vyspělých zemích se velikost tohoto segmentu odhaduje na 20 - 30 % trhu, což
v USA představuje 290 mld. dolarů (viz www.lohas.com, 20.12.2014). Zájem spotřebitelů
o společenskou odpovědnost firem při nákupních rozhodnutích opakovaně potvrzují globální průzkumy, viz např. The Nielsen Global Survey, 2014, www.nielsen.com.
67
Viz např. výsledky globálních manažerských průzkumů o významu sociálních výzev
pro úspěch podnikání (McKinsey Global Survey, www.mckinsey.com).
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(environmentální a sociální faktory a kvalita správy společnosti) s bezprostředním dopadem na firemní výkonnost, chování spotřebitelů a investorů. 68
6. Cílem podnikové sociální strategie jsou výsledky. Společenská odpovědnost je
považována za samozřejmost, samotná reputace nestačí. Na trhu sociálního kapitálu investoři, zaměstnanci a spotřebitelé oceňují skutečný sociální impakt a skutečné podnikatelské výsledky.
7. Prospěšné aktivity přinášejí ekonomický výnos. Společensky odpovědné investice, mikropůjčky, sociální (cause/cause-related) marketing, strategie udržitelnosti a další
nástroje otevřely cestu ke společenské přijatelnosti propojení ekonomického a sociálního
impaktu a ekonomické zdůvodnitelnosti sociálních investic a strategií.
8. Společenské zapojení vyžaduje nové modely. Sociální strategie se musí změnit
na business strategie, které získají hodnotu sociálního impaktu vytvářeného na trhu sociálního kapitálu. Od ekonomického zdůvodnění tradičních přístupů (filantropie, dobrovolnictví, udržitelnosti) směřujeme k vytvoření skutečné, hmotné business hodnoty. Očekávány
jsou pozitivní sociální a business výsledky, nejen pouhé dodržování standardů a postupů
(compliance).
9. Ekonomický výnos trhu sociálního kapitálu musí být měřitelný. S nárůstem pozornosti věnované sociálnímu impaktu ze strany investorů, zákazníků, spotřebitelů, vlád,
managementu se zvyšuje důraz na měřitelnost, nikoli pro pouhé vykazování prospěšných
aktivit, ale pro prokázání vytvořené sociální a ekonomické hodnoty.

6.1.2 Význam rozvoje trhu sociálního kapitálu
Výnosy trhu sociálního kapitálu závisejí na jeho zralosti. Se zralostí trhu se snižují
neefektivnosti a tím příležitosti sociální arbitráže (výnosu z dosud nevyužitého potenciálu
nových segmentů, produktů, služeb, trhů). Zároveň rozvoj trhu sociálního kapitálu ovlivňuje business sociální změny. Dochází zejména k efektivnější alokaci zdrojů, efektivnějšímu řešení sociálních problémů a přímé vazbě na business hodnotu.
Obrázek 6.2 Efekty rozvoje trhu sociálního kapitálu

Efektivnější alokace
zdrojů podle impaktu
investic

Efektivnější řešení
sociálních problémů

Přímá vazba sociální a
busines hodnoty

Pramen: Vlastní zpracování.

Viz např. databáze Bloomberg Finance, která v roce 2014 zahrnuje ESG profily pro
více než 5000 veřejně obchodovaných firem (ESG 5000 Index), www.bloomberg.com.
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(a) efektivnější alokace zdrojů díky novému způsobu měření vytvořené hodnoty,
který vyžaduje prokázání impaktu sociálních investic,
(b) efektivnější řešení sociálních problémů (namísto pouhé snahy o řešení), které se
rozšiřuje i do nepodnikového sektoru (neziskových organizací a vlády),
(c) přímá vazba na business hodnotu oproti tradičnímu pojetí společenské odpovědnosti, hodnotově založeného investování a cause marketingu.
6.1.2.1 Typy efektů trhu sociálního kapitálu
Efekty působení trhu sociálního kapitálu ovlivňují fungování a vztahy všech klíčových
hráčů – businessu, investorů, neziskového sektoru, vlády.
Obrázek 6.3 Typy efektů trhu sociálního kapitálu
Od odpovědného
investování k investicím
do sociálního impaktu

Od fundraisingu k prodeji
impaktu neziskového
sektoru

Business jako partner
vlády při řešení sociálních
problémů

Pramen: Vlastní zpracování.
1. Změna pojetí tzv. společensky odpovědného investování od důrazu na zahrnutí
etických principů do investičního rozhodování (které se stávají standardem) k investicím
do sociálního impaktu, tedy sociální změny, která vytváří ekonomickou hodnotu,
2. Změna charakteru neziskového sektoru od fundraisingu k prodeji impaktu, který
vyžaduje prokázání měřitelného efektu vynaložených zdrojů a nový typ spolupráce s podnikovým sektorem založené na atraktivním business záměru,
3. Změna přístupu vládního sektoru k řešení sociálních problémů, který bude zahrnovat významnou roli podnikového sektoru při dosahování sociální změny, pokud je schopen ji dosáhnout efektivněji.
6.1.2.2 Omezení trhu sociálního kapitálu
Na druhou stranu bude zřejmě vždy řada příkladů sociálního impaktu, které nebudou
dosažitelné prostřednictvím trhu sociálního kapitálu. Business investice do sociální změny
mají svoje hranice při identifikaci sociální prospěšnosti některých řešení nebo při poskytování služeb, které mají ve své podstatě veřejný charakter. 69

Viz R. Reich, Supercapitalism: The Transformation of Business, Democracy, and
Everyday Life, New York, Alfred Knopf 2007.
69
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6.2 Od společenské odpovědnosti k sociální inovaci
Společenská odpovědnost je dnes považována za standardní povinnost businessu
vůči společnosti, součást tzv. společenské smlouvy. Její formy a nástroje procházejí změnami na straně samotného businessu. Od tradičního pojetí firemní filantropie ke strategické
společenské odpovědnosti typu sdílené hodnoty nebo využití sociálních marketingových
nástrojů. Tradiční CSR má pouze omezený a doplňující či dokonce zcela nesouvisející vztah
k jádrovému businessu, strategické přístupy se snaží propojit její témata s jádrovým
businessem a vytvářet ekonomické efekty.
Zároveň se zvyšují očekávání stakeholderů vůči roli businessu ve společnosti. Veřejnost očekává, že se business bude aktivně podílet na efektivním řešení sociálních a environmentálních problémů (svými znalostmi i hmotnými zdroji). Pokud se snižují dostupné
zdroje, které vyžaduje naplnění těchto očekávání, musí business inovovat pojetí společenské odpovědnosti a propojit vytváření ekonomické a sociální hodnoty.
Definice
Společenská smlouva a odpovědnost
Společenská odpovědnost (corporate social responsibility, corporate citizenship) je definována jako odpovědnost firem za dopad jejich aktivit na společnost. Historicky je považována za součást (nepsané) společenské smlouvy (social contract) a tradičně zahrnuje sociálně prospěšné aktivity firem (např. vůči lokální komunitě) a zdržení se neetického a
neodpovědného chování.

6.2.1 Společenská smlouva a odpovědnost
Nároky na firemní společenskou odpovědnost (corporate social responsibility, CSR)
se postupně rozšiřují a také (dosud v omezeném rozsahu) standardizují. 70 Standardy CSR
zahrnují podnikovou správu, etiku podnikání, zdraví, bezpečnost, životní prostředí, lidská
a pracovní práva, politiky managementu lidských zdrojů, zapojení do komunity, respektování minorit a znevýhodněných skupin, podnikové dárcovství a dobrovolnictví zaměstnanců, dodržování zásad férové konkurence, protikorupční standardy, zodpovědnost,
transparentnost, vztahy k dodavatelům, management dodavatelských řetězců. 71

Přehled o aktuálním vývoji agendy CSR v EU (a vůči třetím zemím) poskytují aktivity kolem strategie Evropské komise 2011-2014, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
sustainable-business/corporate-social-responsibility/index_en.htm. K základnímu souhrnu
pojetí CSR v ČR viz např. K. Kašparová, V. Kunz, Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování, Praha, Grada 2013, dále viz Asociace společenské odpovědnosti, www.spolecenskaodpovednost firem.cz/.
71
Příkladem snahy o standardizaci CSR je ISO26000 – Společenská odpovědnost,
www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm.
70
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Zejména velké firmy vytvářejí vlastní politiky společenské odpovědnosti, které
jsou velmi podrobně a pravidelně prezentovány veřejnosti a slouží také jako manuál pro
zaměstnance a stakeholdery. 72
6.2.1.1 Omezený efekt tradiční CSR
V tradičním pojetí společenské smlouvy se objevuje snaha identifikovat ekonomické efekty strategií společenské odpovědnosti. Praxe však ukazuje, že většina těchto
strategií nemá měřitelné dopady na firemní finanční a ekonomickou výkonnost (resp. nedaří se je přesvědčivě prokázat).
Strategie společenské odpovědnosti jsou historicky zaměřeny na snížení rizika, nikoli na vytváření business hodnoty. V tomto rámci je proto jejich přístup k sociální
změně pouze omezený z důvodu subjektivity měření a hodnocení aktivit, předpokladu
odpovědnosti jako standardní součásti businessu, stanovení jejího obsahu vnějšími aktéry,
neměřitelnosti ekonomických aktivit a omezenosti sociální hodnoty.
Obrázek 6.4 Omezení strategií společenské odpovědnosti

Subjektivita
měření a
hodnocení

Základní
standard
podnikání

Agenda
stanovena
zvnějšku

Neměřitelné
ekonomické
efekty

Omezená
sociální
hodnota

Pramen: Vlastní zpracování.
1. Definice společenské odpovědnosti je pouze neurčitá a postupy jejího měření
(zlepšení nebo zhoršení) mohou být sice velmi propracované a podrobné, ale do značné
míry odrážejí subjektivní hodnocení. Možnosti standardizace kvalitativních hodnotících hledisek jsou proto nutně omezené.
2. Společenská odpovědnost se stává (ve vyspělých zemích) základním standardem
podnikání, není tedy ani účinným nástrojem zlepšení reputace. Většina globálně významných firem přispívá na charitu, podporuje dobrovolnictví zaměstnanců, podporuje diverzitu,
publikuje zprávy o společenské odpovědnosti.
3. Obsah sociální agendy většiny firem stanovují vnější vlivové subjekty – nadnárodní neziskovky a mezinárodní organizace, akademici, poradci, zájmová sdružení propagující společenskou odpovědnost a její šíření do méně vyspělých zemí (viz např. aktivity
v nových členských zemích EU).

72
Viz např. Worldwide Corporate Responsibility Report společnosti McDonald´s. Podrobně se věnuje (vedle dalších oblastí CSR) standardům spolupráce v dodavatelských
řetězcích, http://goo.gl/JML2v9, 31.12.2014.
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4. Strategie společenské odpovědnosti nejsou business strategie a ani nebyly vytvářeny pro dosažení business hodnoty. Snahy o měření ekonomických efektů tradičních
firemních sociálních strategií jsou proto obtížně splnitelné. Ekonomické efekty prospěšných
aktivit nezaručuje ani jejich vztah k jádrovému businessu.
5. Strategie sociální odpovědnosti mají pouze omezenou sociální hodnotu, nebyly
vytvářeny jako systémová a ekonomicky udržitelná řešení sociálních problémů. Dokonce
ani cílené snahy o dosažení sociálního impaktu nemusí být úspěšné, pokud nepropojí udržitelný business a sociální hodnotu.

6.2.2 Strategická filantropie a firemní sociální podnikání
Při definici firemní sociální inovace je nutné její odlišení od strategické filantropie,
která se snaží o propojení společensky prospěšné aktivity s předmětem nebo kontextem
vlastního podnikání (např. podporou lokálních škol, zachování přírodních zdrojů). Tyto aktivity sice mohou nakonec zlepšit prostředí, ve kterém podnik působí, ale jejich impakt je
příliš vzdálen hmatatelné business hodnotě. Princip zůstává filantropický, zisk z jádrového
businessu se používá pro dary nebo dotace potřebným.
Oproti tomu sociální inovace je business strategie, která vytváří pozitivní vazbu ke
společnosti. Je cíleně a transparentně zaměřená na přímé dosažení prokazatelného, skutečného business efektu sociální změny.
Sociální inovaci je dále nutno odlišit od hodnotově založeného nebo firemního sociálního podnikání (values-driven business, corporate social entrepreneurship). Jeho prvořadým cílem je optimalizace výnosů pro stakeholdery spíše než maximalizace výnosů
pro investory. Firemní sociální podnikatel propojuje ekonomickou aktivitu s etickými standardy, sociální hodnoty jsou prvořadé, zisky druhotné.
Sociální inovátoři jsou (obvykle) rovněž hodnotově založení, ale sociální impakt chápou v prvé řadě jako součást business strategie. Vytvářejí nová, tržně založená řešení
sociálních problémů, která vedou k vysoce růstovým, ziskovým business příležitostem. Vytvořená sociální změna (sociální hodnota) představuje zdroj ziskového businessu (business
hodnoty). Díky sociální inovaci dochází k vytvoření skutečné hodnoty z dříve nerealizovaného potenciálu.

6.3 Sociální inovace
Sociální inovace je nové a oproti stávajícím přístupům lepší řešení přetrvávajících
společenských problémů, nevyužitých příležitostí, sociálních potřeb. Řešení je zavedeno a
vytváří hodnotu, za kterou je někdo na trhu sociálního kapitálu ochoten zaplatit. Řešení je
ekonomicky udržitelné a schopno upscalingu, protože přináší hmatatelný ekonomický efekt
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sociální změny. Tvorba hodnoty sociální inovace sleduje obecné principy tvorby business
hodnoty.
Sociální inovace je součástí jádrového businessu, kterému přináší hmatatelné užitky.
Zároveň vytváří přínosy pro širší společnost, protože efektivně a udržitelně řeší sociální
problémy (oproti stávajícím přístupům). Zlepšuje život komunity, znevýhodněných skupin,
kvality životního prostředí.
Definice
Firemní sociální inovace
Sociální inovace vytváří hodnotu, kterou její tvůrci získávají na trhu sociálního kapitálu od
skupin ochotných za ni zaplatit. Sociální inovace vytváří business hodnotu prostřednictvím
skutečného řešení sociálních problémů. Pouze takové řešení je dostatečně ekonomicky významné a přináší odpovídající hmatatelný ekonomický a udržitelný efekt sociální změny.
Firemní sociální inovace obsahuje čtyři klíčové charakteristiky: záměrnost sociální
business strategie, využití zdrojů jádrového businessu a motor jeho rozvoje, tvorbu nové
hodnoty, pozitivní a udržitelnou sociální změnu.
Obrázek 6.5 Firemní sociální inovace
Záměrnost
business strategie
řešení

Využití zdrojů
jádrového
businessu

Tvorba nové
ekonomické a
sociální hodnoty

Udržitelná a
šiřitelná sociální
změna

Pramen: Vlastní zpracování.
1. Záměrná business strategie: Sociální inovace řeší daný business problém nebo
dosahují klíčový business cíl prostřednictvím sociální změny. Zvyšují výnosy, pronikají na
nové trhy, získávají nové zákazníky, snižují náklady. Musí naplnit investiční očekávání
stejně jako ostatní firemní strategie.
2. Motor jádrového businessu: Sociální inovace využívají motor samotného businessu
– tedy dosahování zisku – k vytváření ekonomické hodnoty prostřednictvím sociální změny.
Sociální inovace realizují přímo funkční jednotky firmy (oddělení marketingu, obchodu,
operací, lidských zdrojů, výzkumu a vývoje).
3. Tvorba nové hodnoty: Sociální inovace odkrývají potenciál podhodnocených trhů,
zákaznických segmentů, talentů a vztahů. Prostřednictvím různých částí businessu (produkty, vzdělávání, marketing, výzkum a vývoj) sociální inovace vytvářejí sociální a
business hodnotu.
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4. Pozitivní sociální změna: Sociální inovace řeší sociální problémy s využitím jádrového businessu – zpřístupňují produkty a služby, snižují náklady, vytvářejí ekonomické
příležitosti pro znevýhodněné skupiny, dosahují cílů veřejné politiky. Sociální změna je
udržitelná a šiřitelná (scalable), protože je přímo propojena s business pobídkami.

6.3.1 Hodnota sociální inovace
Kouzlo sociální inovace je založeno na sociální arbitráži: odhalení skrytého nebo
nerealizovaného business potenciálu v sociální změně. Spočívá ve vytváření nových forem
hodnoty díky dosažení společensky prospěšných výsledků. Sociální inovace vytváří ziskové
business příležitosti z přetrvávajících sociálních problémů a výzev jako je vzdělávání, zdravotní péče, globální rozvoj, špatná výživa.
Na trhu sociálního kapitálu přiřazují investoři, spotřebitelé, zaměstnanci, vlády nové
formy hodnoty sociálnímu impaktu. Tyto skupiny si nějak cení nové dimenze businessu
(firmy mohou také podpořit jejich učení, aby nové dimenze ocenily) a trh sociálního kapitálu za ně zaplatí.
Získání hodnoty vytvořené sociální inovací na trhu sociálního kapitálu sleduje obecné
principy tvorby business hodnoty: změna chování, snížení nákladů, snížení rozsahu,
spolupráce mezi sektory.
Obrázek 6.6 Tvorba business hodnoty
Změna chování
vytváří sociální
hodnotu

Snížení
dlouhodobých
nákladů výroby
a distribuce

Snížení velikosti
a zlevňování
produktů
a služeb

Mezisektorová
spolupráce
businessu,
nezisku a vlády

Pramen: Vlastní zpracování.
1. Změna chování: Spotřebitelé platí za produkty, které vytvářejí pozitivní sociální
hodnotu (např. organické zemědělství, hybridní auta, fair trade káva). Trh sociálního kapitálu ekonomicky ocenil (přiřadil hodnotu) chování, které je přínosné pro spotřebitele, pro
životní prostředí, pro společnost, a spotřebitelé jsou ochotni tuto hodnotu zaplatit. Trvalost
změny chování na trhu ovlivňuje srovnatelnost produktů se sociální hodnotou s běžnou
nabídkou. Pokud chceme dosáhnout dlouhodobější změny na trhu a tím i větší výnosy,
musí být produkty se sociální hodnotou srovnatelné (cenově, kvalitativně) či dokonce výhodnější.
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Jak ukazuje koncept omezené racionality (viz např. behaviorální ekonomie), 73 rozhodování nejsou vždy založena na racionalitě nebo logice (v důsledku kognitivních chyb a
omezení, emocionálních zkreslení a předsudků). Musíme tedy ekonomické subjekty nějak
motivovat ke změně chování, která vytvoří pozitivní sociální hodnotu.
2. Snížení nákladů: Instalace nových zařízení, která snižují dlouhodobé náklady výrobce na energii (business hodnota) a zároveň snižují spotřebu nebo znečištění neobnovitelných energetických zdrojů (sociální hodnota). Nákup nových zařízení vyžaduje výdaje,
které jsou ale převýšeny dosaženými úsporami výrobních nákladů.
3. Snížení velikosti: Nabízeny jsou malé (mikro) verze tradičních produktů a služeb
zaměřené na segmenty trhů a zákazníků, které byly dříve považovány za neziskové nebo
nežádoucí – mikrofinancování, mikropůjčky, mikropojištění, mikrofrančízy. Mikropůjčky
např. umožňují podnikatelům získání malých peněžních prostředků k zahájení udržitelného
businessu (sociální hodnota). Velký počet poskytnutých mikropůjček zároveň v souhrnu
vytváří pro investora vysoký výnos (business hodnota). 74
4. Mezisektorová spolupráce: Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) propojuje vládní a podnikový sektor k dosažení sociální a business hodnoty. Tradičním příkladem je výstavba infrastruktury, objevují se ale i nové oblasti – např. zdravotní pojištění,
odborné vzdělávání. Podniky používají svoje znalosti a technologie k řešení sociálních problémů, které přináší výnos (ekonomický a sociální), zatímco nároky na zdroje sdílí s vládním sektorem, případně dalšími stakeholdery.

6.3.2 Přínosy sociální inovace
Přínosy sociální inovace pro podnikový sektor i širší společnost zahrnují zejména (i
když nikoli pouze) dlouhodobou udržitelnost, využití zdrojů jádrového businessu, rozvoj
inovačních kompetencí, měřitelnost efektů, větší sociální impakt, důvěryhodnost strategie.

Behaviorální ekonomie zkoumá efekty psychologických, sociálních, kognitivních a
emocionálních faktorů na ekonomická rozhodování soukromých nebo veřejných aktérů a
jejich důsledky pro ceny, výnosy a alokace zdrojů. Hlavní oblasti zkoumání zahrnují heuristiky (rozhodování v podmínkách nejistoty), efekt zarámování (vliv kontextu na rozhodování), teorie vyhlídek (rozhodování v podmínkách rizika), tržní anomálie. Viz D. Kahneman,
Myšlení rychlé a pomalé (Thinking, Fast and Slow), Praha, Jan Melvil 2012. Kahneman
rozlišuje dva systémy přemýšlení a rozhodování: (1) rychlý, intuitivní a emocionální, (2)
pomalý, váhavý a logický.
74
Viz M. Yunus, Building Social Business: The New Kind of Capitalism That Serves
Humanity's Most Pressing Needs, New York, Public Affairs 2010; PWC, Analýza možností
poskytování mikropůjček v ČR, Praha, Ministerstvo pro místní rozvoj 2012.
73
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Obrázek 6.7 Přínosy sociální inovace
Dlouhodobost a
udržitelnost vytvořené
hodnoty

Využití zdrojů jádrového
businessu

Vytvoření a rozvoj
inovačních kompetencí

Měřitelnost efektu v
business ukazatelích

Významný a rostoucí
sociální impakt

Komunikace a
důvěryhodnost sociální
strategie

Pramen: Vlastní zpracování.
1. Sociální inovace se zaměřuje na dlouhodobě udržitelnou, trhem oceněnou hodnotu
namísto krátkodobých nebo dotovaných řešení. Nástroje podnikání cílují trh, segment nebo
nabídku s dosažitelným ekonomickým potenciálem. Vzniká tak základ pro skutečné, udržitelné zisky.
2. Sociální inovace je založena na využití zdrojů jádrového businessu k dosažení
business cílů, nikoli pouze doplňkových (vedlejších) zdrojů a motivací. Firma tak může pro
dosažení vlastních cílů podnikání vynaložit na řešení sociálních problémů více zdrojů.
3. Sociální inovace vytváří a rozvíjí inovační kompetence jako jádrovou kompetenci.
Inspiruje nové přístupy, které jsou nezbytné pro využití sociální změny jako nástroje dosažení ekonomické hodnoty.
4. Sociální inovace je spojena s měřitelným efektem v ukazatelích business hodnoty
(výnosy, zisky, noví zákazníci, snížení fluktuace).
5. Sociální inovace umožňuje větší sociální impakt firmy díky plnému využití business
zdrojů a při úspěchu motivuje k dalšímu zvyšování sociálního impaktu.
6. Záměrnost a přehlednost business strategie sociální inovace zjednodušuje komunikaci sociálního impaktu a tím její důvěryhodnost.

6.4 Kultura sociální inovace
Kultura sociální inovace je v podnikovém sektoru dosud nová, a to i ve firmách, které
zakládají svoji konkurenční výhodu na inovacích. Většina firem (téměř dvě třetiny) setrvává v tradičním modelu společenské odpovědnosti, necelá třetina uplatňuje formy strategické filantropie nebo udržitelnosti, zbývající malý (téměř zanedbatelný) podíl zavádí sociální inovace, mnohdy spíše shodou okolností nebo jako původně neplánovaný výsledek
jiných business strategií.
Sociální inovace vyžadují odpovídající firemní kulturu (podobně jako "tradiční" inovace), která pro ni představuje umožňující prostředí. Jeho vytvoření a rozvoj naráží na
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několik mezer, které jsou spíše mentální než materiální. Tím obtížněji se překonávají. Sociální inovátor musí přesvědčit tradiční business a všechny zainteresované stakeholdery o
významu sociální a ekonomické hodnoty sociální inovace (musí tedy dokonale znát jádrový
business samotný) a tuto hodnotu přesvědčivě prokázat.
Definice
Kultura sociální inovace
Úspěšnost sociální inovace při vytváření business a sociální hodnoty vyžaduje odpovídající
inovační kulturu (umožňující prostředí), která podněcuje, šíří a kapitalizuje změny v organizaci – inovace produktů, procesů, marketingu, organizace, business modelu.

6.4.1 Mezery kultury sociální inovace
Vytvoření kultury sociální inovace vyžaduje především překonání tří mezer: jazykových, kvalifikačních a mezery očekávání. Cílem je propojení přístupů k tvorbě business a
sociální hodnoty, nikoli jejich odlišení.
Obrázek 6.8 Mezery kultury sociální inovace

Jazykové mezery

Mezery očekávání

Mezery kvalifikací

Pramen: Vlastní zpracování.
1. Jazykové mezery: Uvnitř firem se používají dva jazyky – jeden pro business a
druhý pro společenskou odpovědnost. Vzájemné pochopení vždy vyžaduje přizpůsobení
jazyka odpovědnosti business jazyku (nikoli naopak). Například počet hodin dobrovolnictví
zaměstnanců bude pro business počtem neodpracovaných hodin. Je tedy třeba zdůvodnění
postavit na argumentech, které představují hodnotu pro business. Zaměstnanci účastnící
se dobrovolných aktivit jsou angažovaní, podporují jádrové hodnoty zaměstnavatele, pracují více, jsou iniciativní a fluktuují méně.
2. Mezery očekávání: Ve vztahu k očekávaným efektům společenské odpovědnosti
sledujeme dva typy mezer – první skupina neočekává žádné přínosy vytvořené hodnoty,
druhá očekává větší přínosy oproti skutečně dosahovaným. Většina podnikového sektoru
neočekává, že inovace v oblasti společenské odpovědnosti založená na sociální změně bude
fungovat jako business strategie vytvářející hodnotu.
3. Mezery kvalifikací: V oblasti firemní společenské odpovědnosti obvykle působí lidé,
jejichž kvalifikace odpovídá tradičním funkcím sociálního kontraktu – filantropie, compliance reporting, zapojení do komunity. Mají zkušenosti z neziskového sektoru, poskytování
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grantů, evaluace, designu programů, tvorby politiky nebo mají obecnější kvalifikace public
relations, komunikace, lidských zdrojů, auditu. Případně se ocitnou na své pozici pouhou
souhrou okolností.
Úspěšná sociální inovace ale vyžaduje odlišné kompetence oproti tradiční roli společenské odpovědnosti: business myšlení, strategické myšlení a leadership. Tyto kompetence nemusí mít každý pracovník všechny, ale měly by být dobře zastoupeny v týmu.
Zkušenost se sociální změnou a sektorem je přitom pro úspěch sociální inovace stejně
významná, ale nikoli postačující.
Obrázek 6.9 Kompetence pro sociální inovaci
Business myšlení

Strategické myšlení

Leadership

Pramen: Vlastní zpracování.
(a) Business myšlení znamená důkladné pochopení principů jeho fungování - charakteru pobídek, způsobu měření výkonnosti, způsobů rozhodování, podstaty fungování trhů,
klíčových trendů managementu.
(b) Strategické myšlení znamená schopnost analyzovat komplexní problémy, proniknout až k jejich kořenům, propojovat odlišné koncepty, myslet tvořivě, formulovat strategii, vytvořit business case.
(c) Leadership znamená schopnost formulovat vizi, inspirovat ostatní k jejímu následování, formulovat přesvědčivé argumenty, mobilizovat zdroje, komunikovat s nadšením
a efektivně řídit lidi.

6.4.2 Tvorba kultury sociální inovace
Překonání mezer kultury sociální inovace a vytvoření nové kultury organizace pro
sociální inovaci (vytvoření umožňujícího prostředí) vyžaduje pět základních kroků: znalost
jádrového businessu, zapojení klíčových stakeholderů, zapojení týmu, zapojení do struktury a úspěšné otestování (pilotáž) samotné inovace.
Obrázek 6.10 Tvorba kultury sociální inovace

Znalost
jádrového
businessu

Zapojení
klíčových
stakeholderů

Zapojení
vlastního
týmu

Pramen: Vlastní zpracování.
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Zapojení do
business
struktury

Pilotáž
inovace

1. Znalost jádrového businessu: Vytvoření jakékoli strategie a její prosazení musí
vycházet z důkladné znalosti jádrového businessu – nejvýznamnějších zdrojů tržeb, největších zákazníků, cílového demografického segmentu, nových trhů, růstových příležitostí,
business priorit senior managementu, reputace firmy mezi zaměstnanci, spotřebiteli, partnery, klíčových hodnotících hledisek (metriky) výkonnosti.
2. Zapojení klíčových stakeholderů: Do tvorby strategie musí být zapojeni klíčoví
stakeholdeři, tedy senior management, hlavní obchodní partneři, klíčoví zákazníci, analytici, investoři a zaměstnanci. S nimi je nutno diskutovat o významu sociální inovace pro
jádrový business, a to zejména nad otázkami sociálních témat nejvíce relevantních pro růst
firmy, příležitostí pro nejvýraznější změnu, klíčových business výsledků, způsobu měření
úspěchu a jeho prokázání.
3. Zapojení vlastního týmu: Vlastní tým pro sociální inovaci musí podporovat roli
sociální změny při vytváření business hodnoty. Musí mít odpovídající kompetence a aktiva,
včetně vztahů k subjektům vnějšího prostředí.
4. Zapojení do business struktury: Fungování oddělení odpovědnosti musí být založeno na stejných principech jako ostatních klíčových složek businessu (nikoli podpůrných
jednotek). Používat stejné postupy tvorby business plánu a strategie, stanovit jasné cíle a
metriky jejich dosažení.
5. Pilotáž inovace: Nejpůsobivější cesta k tvorbě kultury sociální inovace je prokázání
jejích skutečných výsledků. Strategie sociální inovace nemusí být dokonalá, je vhodné riskovat a zkusit její fungování v praxi v malém rozsahu, získat data a tím podpůrné argumenty pro realizaci.

6.5 Tvorba sociální inovace
Sociální inovace nevyžaduje zázračné osvícení nebo rozsáhlé investice do průlomových objevů. Sociální inovace je především způsob myšlení a přístup, způsob businessu,
který je zvládnutelný pro každého. Vyžaduje přizpůsobení potřebám a představám jádrového businessu, kterému přinese ekonomickou hodnotu díky úspěšné sociální změně.
Tvorba sociální strategie vyžaduje vedle základních předpokladů umožňujícího prostředí (inovační kultury) především stanovení postupu pro výběr správné inovační strategie
odpovídající dostupným zdrojům, omezením a prioritám businessu; propojení strategie
s jádrovým businessem a tím dosažení úspěchu a odpovídajícího rozsahu inovace; prokázání dosažených výsledků a efektů (impaktu) inovace, tedy měření výkonnosti (nikoli vynaložených zdrojů na realizované aktivity).
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Definice
Tvorba sociální inovace
Tvorba sociální inovace vyžaduje umožňující prostředí (inovační kulturu), cestovní mapu
(roadmap) pro stanovení vhodné strategie, zapojení strategie do jádrového businessu a
vhodnou komunikaci vytvořené hodnoty (měření výkonnosti).

6.5.1 Výběr správné strategie
Výběr správné inovační strategie zahrnuje pět základních kroků: identifikaci klíčových
výsledků jádrového businessu, identifikaci sociálních témat vhodných pro business, identifikaci aktiv jádrového businessu a samotnou inovaci.
Obrázek 6.11 Výběr inovační strategie
Stanovení
klíčových business
výsledků

Analýza sociálních
témat pro
business

Identifikace aktiv
jádrového
businessu

Inovace

Pramen: Vlastní zpracování.
1. Stanovení klíčových business výsledků je prvním krokem ke stanovení strategie
sociální inovace (nikoli obráceně). Typově nejsou business výsledky, které může vytvořit
sociální inovace, omezeny. Nejčastější příklady zahrnují tržby z nových produktů, vstup na
nové trhy, loajalitu zákazníků, získání nového talentu, ovlivnění politiky. Nejlepším zdrojem
informací o cílovaných business výsledcích jsou klíčoví stakeholdeři. Ze sledovaných
business strategií je nutno vybrat takové, které je možno efektivně propojit se sociální
strategií.
2. Analýza sociálních témat určujících business umožňuje identifikaci spojnice mezi
business výsledky a sociální změnou. Analýza musí být obvykle založena na výzkumu,
protože nejviditelnější informace nemusí být ty správné. Například může být velký rozdíl
mezi tématy, která za významná považují zákazníci a aktivisté nebo média.
Informace je možno získat také uvnitř podniku, pokud se ptáme na sociální témata
nejvíce ovlivňující business strategii, dále od obchodních partnerů, investorů a dalších stakeholderů.
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V dalším kroku je nutno sociální téma dostatečně konkretizovat, abychom identifikovali přesně ten business výsledek, který budeme moci tzv. vlastnit a který bude významný
pro modelového zákazníka.
3. Identifikace aktiv jádrového businessu vyžaduje soustředění na klíčová aktiva,
která určují jeho úspěch (tedy nikoli všechna dostupná aktiva). Tato klíčová aktiva jsou
využita pro řešení sociálního problému.
4. Inovace vyžaduje objevení skryté hodnoty a nevyužitého potenciálu, tedy sociální
arbitráže, což je nejtěžší. Příklady inovačních přístupů zahrnují pět základních strategií,
které byly představeny. Vždy je nutno se ptát, kdo bude platit náklady inovace a při nedostatku zdrojů hledat spojence pro koalici.

6.5.2 Integrace s businessem
Dosažení odpovídajícího rozsahu realizace vytvořené inovační strategie vyžaduje
zdroje. Část z nich pomůže získat vytvořená kultura sociální inovace ve vlastním businessu,
druhou část může pokrýt zapojení dalších stakeholderů. Integrace s businessem zahrnuje
několik základních kroků.
(a) Používání jazyka a klíčových konceptů běžných uvnitř firmy.
(b) Zapojení lidí z různých částí businessu do týmu.
(c) Prokazování hodnoty pro business pravidelným reportováním výsledků.
(d) Soustředění na malé úspěchy, dosažitelné kroky, rychlé výsledky.
(e) Zjednodušení komunikace a dostupnosti informací.
(f) Socializace sdělení, nízký profil, soustavnost komunikace, jednoduchost sdělení.
(g) Získání podpory od lidí v businessu ovlivněných inovací.
(h) Získání správných lidí do týmu s odpovídající kompetencí a kapacitou.
(i) Zajištění viditelné a soustavné podpory od vedení firmy.
(j) Komunikace výsledků od samého počátku k prokázání efektů strategie.

6.5.3 Měření výkonnosti
Měření výkonnosti získává na trhu sociálního kapitálu nový význam. V kultuře společenské odpovědnosti se měření firemní sociální strategie soustřeďovalo na prokázání accountability, zejména plněním standardů společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Další
používaný způsob zahrnuje zadávání externích evaluací firemních programů a filantropických iniciativ. Obvykle s vysokými náklady a s minimálním efektem těchto evaluací. Na
trhu sociálního kapitálu se ale stakeholdeři zajímají především o pozitivní sociální změnu a
s ní související business hodnotu než o úsilí konat dobro nebo způsobovat méně škod.
Vytvoření systémového přístupu k měření výkonnosti sociální inovační strategie vyžaduje především převod strategií do výsledků, realistický přístup k prokázání kauzality,
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použití business ukazatelů, vytvoření chytré aproximace, důvěryhodnost použitých dat a
metod.
Obrázek 6.12 Měření výkonnosti sociální inovační strategie

Převod
strategie na
výsledky

Reálnost
prokázání
kauzality

Použití
business
ukazatelů

Vytvoření
chytré
aproximace

Důvěryhodnost
dat a metod

Pramen: Vlastní zpracování.
1. Převod strategie na výsledky: Měřit je nutno výsledky, nikoli strategii. Strategie
jsou aktivity, které chceme realizovat, výsledky (outcomes) jsou změny, kterých jsme dosáhli. Odlišujeme business výsledky (např. zvýšení tržeb, snížení fluktuace zaměstnanců)
a sociální výsledky (např. změny v cílové skupině, zvýšení dostupnosti zdravotních služeb,
vytvoření pracovních míst). Pokud je problém příliš komplexní, je nutné ho rozdělit na dílčí
výsledky.
2. Reálnost prokázání kauzality: Pro sociální strategii je klíčové ukázat významný
příspěvek k výsledku, který je přijatelně pravděpodobný. Není nutné prokazovat kauzalitu
na úrovni akademických standardů, tedy že právě realizovaná inovační strategie byla jediným faktorem, který způsobil změnu. Prokazování kauzality je náročné a obtížné a pro
měření výkonnosti business strategie není nezbytné.
3. Použití business ukazatelů: Pro měření výkonnosti strategie sociální inovace není
třeba vymýšlet nové metriky. Naopak z řady důvodů (pro vnitřní i vnější komunikaci) je
lepší v co největší míře používat stávající business metriky.
4. Vytvoření chytré aproximace: V některých případech není k dispozici vhodná metrika pro hodnocení přínosu strategie a je tedy třeba vytvořit vhodné přiblížení (aproximaci). Zástupná proměnná musí každopádně co nejlépe měřit přínos strategie, nikoli měřit
samotnou strategii (aktivitu). Vhodné je také stanovit milníky na cestě změny, které budou
měřit vhodnost (nebo naopak včas ukáží nevhodnost) zvoleného postupu při přibližování
ke stanovenému cíli.
5. Důvěryhodnost použitých dat a metod jejich zpracování je výchozí podmínkou odpovídající hodnoty prováděného měření pro samotný tým sociální inovace a pro její stakeholdery.
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Shrnutí kapitoly
•

Trh sociálního kapitálu podporuje efektivní alokaci zdrojů podle sociálního impaktu,
efektivní řešení sociálních problémů a umožňuje přímou vazbu sociální a business hodnoty. Trh sociálního kapitálu mění charakter a přístup tradičních ziskových, neziskových
a vládních aktérů společenské odpovědnosti k získávání zdrojů a k řešení sociálních a
environmentálních problémů.

•

V tradičním pojetí společenské smlouvy se objevuje snaha identifikovat ekonomické
efekty strategií společenské odpovědnosti. Praxe však ukazuje, že většina těchto strategií nemá měřitelné dopady na firemní finanční a ekonomickou výkonnost (resp. nedaří
se je přesvědčivě prokázat). Strategie společenské odpovědnosti jsou historicky zaměřeny na snížení rizika, nikoli na vytváření business hodnoty. V tomto rámci je proto
jejich přístup k sociální změně pouze omezený.

•

Sociální inovace je nové a oproti stávajícím přístupům lepší řešení přetrvávajících společenských problémů, nevyužitých příležitostí, sociálních potřeb. Řešení je zavedeno a
vytváří hodnotu, za kterou je někdo na trhu sociálního kapitálu ochoten zaplatit. Řešení
je ekonomicky udržitelné a schopno upscalingu, protože přináší hmatatelný ekonomický
efekt sociální změny. Tvorba hodnoty sociální inovace sleduje obecné principy tvorby
business hodnoty.

•

Inovační sociální business strategie je součástí jádrového businessu, kterému přináší
hmatatelné užitky, zároveň vytváří přínosy pro širší společnost. Obsahuje čtyři klíčové
charakteristiky: záměrnost sociální business strategie, využití zdrojů jádrového
businessu a motor jeho rozvoje, tvorbu nové hodnoty, pozitivní a udržitelnou sociální
změnu.

•

Tvorba a zavedení inovační sociální business strategie vyžaduje odpovídající firemní
kulturu (umožňující prostředí), která se zásadně odlišuje od tradičního pojetí firemní
společenské odpovědnosti. Druhým pilířem úspěšné sociální inovace je kvalita a vhodnost zvolené strategie, její integrace do jádrového businessu a schopnost efektivní komunikace hodnoty, kterou inovace vytváří.

Klíčová slova
•

sociální inovace

•

sociální business strategie

•

kultura pro sociální inovace

•

sociální a ekonomická hodnota inovace
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Testové otázky
1. Mezi faktory rozvoje trhu sociálního kapitálu patří
(a) oslabení významu firem oproti vládám
(b) oslabení vlivu spotřebitelů oproti vlivu občanů
(c) důraz na ekonomický přínos prospěšnosti
(d) pokles zájmu p měřitelný výnos prospěšnosti
(e) nové modely ziskovosti
2. Mezi charakteristiky rozvoje trhu sociálního kapitálu nepatří
(a) firmy řeší nebo spoluřeší společenské problémy
(b) poptávka spotřebitelů po výrobcích se sociálně založenou hodnotou
(c) sociální témata se stávají součástí businessu
(d) filantropie se stává významnou konkurenční výhodou
(d) stoupán hodnota nehmotných aktiv
(e) společenské zapojená vyžaduje nové modely
3. Efekty rozvoje trhu sociálního kapitálu zahrnují
(a) efektivnější alokaci zdrojů podle impaktu investic
(b) efektivnější řešení ekonomických problémů
(c) přerušení vztahu sociální a business hodnoty
(d) rostoucí význam odpovědného investování
(e) rostoucí význam fundraisingu
4. Rozvoj trhu sociálního kapitálu charakterizuje
(a) fundraising jako nástroj řešení sociálních problémů
(b) prodej impaktu neziskového sektoru
(c) převaha vlády při řešení sociálních problémů
(d) rozvoj firemní filantropie
(e) růst významu hmotných aktiv
5. Omezenost strategií společenské odpovědnosti charakterizuje
(a) objektivnost měření a hodnocení
(b) stanovení agendy vnitropodnikovými subjekty
(c) měřitelnost sociálních efektů
(d) omezená sociální hodnota
(e) výjimečnost použití strategie odpovědnosti
6. Sociální business strategii charakterizuje
(a) strategická filantropie
(b) propojení prospěšné aktivity s předmětem vlastního podnikání
(c) využití zisku jádrového businessu pro dary potřebným
(d) přímé dosažení business efektu sociální změny
(e) optimalizace výnosů pro stakeholdery
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7. Mezi charakteristiky sociální inovace nepatří
(a) lepší řešení oproti alternativám
(b) řešení vytváří ekonomickou hodnotu
(c) řešení je ekonomicky udržitelné
(d) řešení je schopno upscalingu
(e) přerozdělení výnosů ve prospěch potřebných
8. Firemní sociální inovace zahrnují
(a) záměrnost business strategie řešení
(b) využití zdrojů získaných charitou
(c) důraz na tvorbu sociální hodnoty oproti ekonomické
(d) lokálně omezenou sociální změnu
(e) uzavřenost inovačního cyklu
9. Tvorba business hodnoty je založena na principu
(a) zvýšení nákladů výroby a distribuce
(b) zvýšení ceny produktů a služeb
(c) změny chování jako tvůrce sociální hodnoty
(d) zvýšení objemu produktů a služeb
(e) zvýšení regulace neziskového a podnikového sektoru
10. Přínos sociální inovace zahrnuje
(a) dlouhodobost a udržitelnost vytvořené hodnoty
(b) využití vnějších zdrojů (zejména vládních)
(c) vytvoření a rozvoj PR kompetencí
(d) propagaci firemní sociální strategie
(e) významný a rostoucí ekonomický impakt
11. Tvorbu firemní kultury sociální inovace podporuje
(a) zapojení vnějšího prostředí businessu
(b) zapojení komunity
(c) zapojení vládního sektoru
(d) úspěšná pilotáž inovace
(e) získání vládních dotací
12. Výběr inovační strategie vyžaduje
(a) stanovení klíčových business výsledků
(b) analýzu ekonomických témat pro business
(c) identifikaci zájmů vnější komunity
(d) využití zavedených postupů
(e) identifikaci zdrojů vnějšího financování
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KAPITOLA 7: STRATEGIE SOCIÁLNÍ INOVACE
Úvod
Strategie sociální (business) inovace jsou založeny na využití příležitostí sociální arbitráže. V důsledku tržních neefektivností není využit ekonomický potenciál skupin obyvatelstva nebo trhů. Sociální inovace spočívá v nalezení způsobu, jak tento potenciál sociální
arbitráže ekonomicky zhodnotit prostřednictvím sociální změny, která přináší užitek nejen
samotnému businessu (vytvořením ekonomické hodnoty), ale širší společnosti (vytvořením
sociální hodnoty). Využití zdrojů jádrového businessu pro tvorbu a realizaci sociální
business inovace umožnuje maximalizaci impaktu v intenzitě i rozsahu (upscaling).
Opomíjené subtrhy zahrnují chudé rozvojové země nebo vyloučené lokality v zemích
vyspělých. Inovační strategie pro opomíjené subtrhy zahrnuje nové produkty a služby odpovídající nízké kupní síle spotřebitelů. Podobný charakter příležitostí sociální arbitráže vykazují nedostupné trhy, kde se sociální business strategie zaměřuje na inovační vstup překonávající sociální překážky (chudobu, nedostatek sociálního kapitálu). Inovační vstup zahrnuje tvorbu distribuce a pracovních míst, zvýšení dostupnosti sociálních produktů nebo
služeb, vznik nových dodavatelských řetězců.
Vytváření emocionálních vztahů se zákazníky je založeno na jejich rostoucím zájmu
o řešení společenských problémů a o zapojení do tohoto řešení prostřednictvím přitažlivé
business strategie (odlišné od pasivní charity). Podpora získávání talentů kompenzuje nedostatky vzdělávacího systému při získávání potřebných kvalifikací a kompetencí pro zaměstnance, zákazníky, dodavatele, business partnery. Obrácený lobbying zahrnuje podporu řešení sociálních problémů v partnerství businessu a dalších aktérů. Business má zájem o řešení sociálních témat, která ovlivňují jeho ziskovost, další aktéři usilují o efektivní
poskytování kvalitních sociálních produktů a služeb při současném snižování nákladů.

Cíle kapitoly
•

Objasnit základní alternativní strategie sociálních inovací pro vytvoření business
hodnoty (inovace pro opomíjené subtrhy, inovace vstupu na nedostupné trhy, emocionální vztahy se zákazníky, využití talentu, obrácený lobbying)

•

podle faktorů a charakteru příležitostí sociální arbitráže (tržních neefektivností, nevyužitého ekonomického potenciálu)

•

podle způsobů využití ekonomického potenciálu příležitostí sociální arbitráže (předpoklady, kroky a slabá místa inovační strategie)

•

podle možností současného dosažení sociální změny (integrace tvorby ekonomické
a sociálního hodnoty v jádrovém businessu).
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7.1 Produkty a služby pro opomíjené subtrhy
Opomíjené subtrhy jsou považované za komerčně nevyužitelné, protože zákazníci
jsou chudí, nevzdělaní, sociálně vyloučení. Většina chudých oblastí Indie, Afriky, Asie nebo
vyloučených lokalit v rozvinutých zemích se tak nachází mimo dosah mainstreamového
businessu.
Opomíjené trhy mohou být geografické (vyloučené lokality v rozvinutých zemích,
rozvojové země) nebo sociální (znevýhodněné cílové skupiny, nedostatečné základní sociální služby). Jejich potřeby jsou známy, ale tradičně spadají do působnosti neziskových
nebo vládních organizací (nebo nejsou vůbec cílovány). Ukazuje se však, že charitativní
dary nebo dotace nedokáží vyřešit sociální problémy. Spíše pouze zmírňují jejich příznaky.
Příležitosti sociální arbitráže na opomíjených subtrzích pramení z dosud nevyužitého
ekonomického potenciálu (chudých) cílových skupin, které nejsou komerčním sektorem
považovány za zajímavé (kvůli nedostatečné kupní síle, chybějící možnosti záruky).
Inovační strategie pro opomíjené subtrhy zahrnují především nové produkty a služby
s odpovídající funkcionalitou (uspokojující maximum potřeb) a minimálními náklady. Klíčovým předpokladem úspěchu je hloubkový výzkum specifik cílovaného subtrhu (o kterém
kvůli jeho okrajovosti nejsou k dispozici spolehlivé informace).
Definice
Opomíjené subtrhy
Opomíjený produkt nebo služba (subtrh) označuje segment (zákazníků nebo geografických
oblastí) mimo tradiční záběr komerčních firem. Strategie subtrhu vyvíjí nové produkty nebo
služby pro segmenty dosud považované za nevhodné pro ziskové business příležitosti.

7.1.1 Příležitosti sociální arbitráže
Životaschopná business strategie pro opomíjené subtrhy profituje z tržních neefektivností, které řeší efektivně. Ekonomickou hodnotu vytváří z nových příležitostí sociální arbitráže – rozdílu mezi stávajícím tržním zhodnocením určitého sociálního problému
nebo cílové skupiny a skutečným ekonomickým potenciálem.
Obrázek 7.1 Příležitosti sociální arbitráže

Ekonomie krátkého
chvostu a komoditizace

Základna pyramidy jako
opomíjený trh

Pramen: Vlastní zpracování.
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Disruptivní a katalytická
inovace

Efektivní řešení tržních neefektivností je založeno na třech typech příležitostí
sociální arbitráže: ekonomii krátkého chvostu, základně pyramidy a disruptivní inovaci.
1. Ekonomie krátkého chvostu je protipólem ekonomie dlouhého chvostu. 75 Spotřebitelé v krátkém chvostu poptávají masová množství omezeného počtu generických položek – např. oblečení, hygienických potřeb, finančních služeb, které jsou extrémně komoditizovány. 76 Krátký chvost zároveň zpřístupňuje uspokojování základních potřeb – produktů a služeb – nízkopříjmovým skupinám (demokratizace kapitalismu).
2. Základna (dno) pyramidy představuje největší a nejchudší socioekonomickou skupinu světa, odhadem 4 mld. lidí, kteří žijí z méně než 2 USD denně, tj. téměř dvě třetiny
populace. V roce 2050 má v rozvojovém světě žít 85 % spotřebitelů. Cílování BoP (bottom
of pyramid) otevírá nové business příležitosti dosud opomíjeného tržního segmentu ve
spojení se zájmem o nová řešení sociálních problémů. 77
3. Disruptivní (zlomové) inovace označují nové produkty a služby, které zcela nebo
významně nahrazují tradiční řešení. Může jít o produkty jednodušší (tzv. good enough) a
levnější, které se zaměřují na nové nebo méně náročné spotřebitele. 78 Příkladem jsou nízkonákladové společnosti v letecké dopravě, osobní počítače, digitální fotoaparáty.
7.1.1.1 Katalytická inovace
V sociálním sektoru se pro disruptivní inovaci používá označení katalytická inovace
jako (levnější, jednodušší) řešení sociálních problémů (jde o disruptivní inovace pro sociální
změnu). Jsou do značné míry motivovány omezeními, se kterými se inovátoři potýkají
v sociálním sektoru, kde většina prostředků směřuje k organizacím s tradičními přístupy.
Katalytické inovace charakterizuje:
(a) snadná a rychlá napodobitelnost a šiřitelnost úspěšného řešení,
(b) zaměření na potřeby dosud nadměrně nebo naopak nedostatečně uspokojované,
(c) jednodušší a levnější a přitom dostatečné řešení oproti stávajícím přístupům,
Dlouhý chvost (long-tail) u internetových prodejců (oproti kamenným) umožňuje
udržovat širokou nabídku produktů, protože i prodej velmi okrajových položek pro menšiny
zákazníků (niky) je ekonomicky výnosný. Klasický prodej využívá tzv. Paretův princip,
podle kterého 80 % obratu tvoří asi 20 % výrobků, proto omezuje svoje skladové zásoby
pouze na masově žádané produkty. Internet však umožňuje uspokojit i klienty poptávající
menšinové zboží, což navíc zvyšuje poptávku po tomto zboží. Tím se oblast dlouhého
chvostu protahuje a dále roste její ekonomický význam. Viz Anderson, Ch., Dlouhý chvost:
proč budoucnost byznysu spočívá v dlouhodobých prodejích a větší pestrosti nabídky. Brno,
Computer Press 2010.
76
Komoditizace přeměňuje produkty s ekonomickou hodnotou a jedinečnými charakteristikami na – z hlediska spotřebitelů a trhů - jednoduché komodity.
77
Viz C. K. Prahalad, The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty
Through Profits, Wharton School Publishing, 2000.
78
Viz Bower, J. L., Christensen, C. M., Disruptive Technologies: Catching the Wave.
Harvard Business Review, 73(1), 1995, s. 43-53.
75
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(d) získávání zdrojů, které stávající konkurenční aktéři nepovažují za zajímavé,
(e) opomíjení a nezájem stávajících aktérů, pro které není business model výnosný.

7.1.2 Strategie pro opomíjené subtrhy
Strategie pro opomíjené subtrhy zahrnuje několik základních kroků: identifikaci sociálního problému s odpovídajícím potenciálem, zacílení na jedinečné nároky trhu, inovace.
Obrázek 7.2 Kroky strategie pro opomíjené subtrhy
Identifikace subtrhu a
ekonomického
potenciálu

Výzkum poptávky a
přesné nastavení
produktu

Inovační strategie
pro nové výrobky
a služby

Pramen: Vlastní zpracování.
1. Identifikace subtrhu s největší potenciální hodnotou pro vlastní business vyžaduje
hodnocení ekonomického potenciálu cílové skupiny, naléhavosti/hmatatelnosti potřeby pro
cílovou skupinu, dostupnosti trhu (fyzická, technická, ekonomická), načasování politického
rizika/přínosu, role konkurenčních business modelů.
2. Pochopení a zacílení specifického subtrhu vyžaduje důkladný výzkum, podle kterého je na míru vytvořen a marketován výsledný produkt. Vlastní výzkum je velmi důležitý,
protože jde o segment dosud opomíjený – chybí o něm tedy spolehlivé informace.
3. Inovace výrobků a služeb pro subtrhy mohou mít různou podobu. Příkladem je
zmenšování (microfying), využití jádrové kompetence, inovace zdola, dosažení zisku, rozšíření (upscaling).
Obrázek 7.3 Inovace výrobků a služeb pro subtrhy

Maximum
potřeb s
minimem
funkcionality

Zpřístupnění
jádrové
kompetence

Inovace
testována
zdola
(trickle-up)

Zvýšení
ziskovosti,
snížení
nákladů

Rozšíření
inovace
(uspscaling)

Pramen: Vlastní zpracování.
(a) Zmenšování je založeno na pravidle 20/80, kdy 20 % funkcionality produktu nebo
služby uspokojuje 80 % potřeby uživatelů. Sníží se náklady a naopak se zvýší dostupnost
pro nové cílové skupiny, které mají omezené zdroje.
Podmínkou úspěchu je, že výsledná funkcionalita musí přesně odpovídat potřebám uživatelů, jinak si produkt nekoupí ani za nejnižší cenu. Nový produkt musí v prvé
122

řadě vytvářet novou formu hodnoty. Opomíjené subtrhy neznamenají přijatelnost nízké
kvality.
(b) Jádrová kompetence, např. špičková (technologická) znalost z mainstreamových
trhů je využita, inovována a zpřístupněna novým uživatelům z opomíjených subtrhů, obvykle za zvýhodněných podmínek.
Nesmí však docházet ke kanibalizaci jádrového businessu – je nutno vytvořit
specifickou nabídku se specifickou hodnotou pro specifický trh.
(c) Inovace zdola znamená, že nové produkty a služby jsou nejprve testovány na
subtrzích a poté (s potřebnými úpravami) uvedeny na mainstreamové trhy (jde o tzv.
trickleup inovaci). Postupy osvědčené na subtrzích mohou také inspirovat další inovace
vlastního businessu, např. při segmentaci dříve nepokryté cílové skupiny.
(d) Ziskovost strategií pro opomíjené subtrhy může být založena např. na úsporách
z rozsahu, odstranění zbytných charakteristik produktu, využití nových způsobů doručení,
snížení nároků na pracovní sílu nebo na zprostředkovatele.
(e) Rozšíření inovace probíhá do dalších segmentů (zákazníků, produktů) nebo ve
stávajících segmentech např. do dalších regionů. Rozšíření inovace však vyžaduje specifické postupy, nelze spoléhat na pouhé zvýšení rozsahu.

7.2 Sociálně nedostupné trhy
Největší překážky vstupu na nový trh nejsou mnohdy politické nebo kulturní, ale
sociální – nedostatek sociálního kapitálu, chudoba, vyloučené skupiny obyvatel. Potenciál
sociálně nedostupných trhů není využit, protože vstupu brání překážky dosud businessem
vnímané jako nepřekonatelné nebo vyžadující nadměrné náklady na překonání.
Sociální překážky vstupu může odstranit sociální změna. Firmy proto vytvářejí lokální
kapacity pro rozvoj sociálního kapitálu a v partnerství s vládami a neziskovými organizacemi vstupují na trhy dosud sociálně nedostupné. Nové business příležitosti sociálně nedostupných trhů se otevírají také díky zájmu o zapojení soukromého sektoru do řešení sociálních problémů, protože tradiční aktéři a nástroje nedokáží dosáhnout efektivního řešení.
Strategie pro nedostupné trhy zahrnuje vedle hloubkového výzkumu (z důvodu nedostatku spolehlivých informací) samotný inovační vstup, který vytváří sociální a business
hodnotu. Inovační vstup vytváří distribuci a pracovní místa, zvyšuje dostupnost sociálních
produktů nebo služeb, vytváří nové dodavatelské řetězce. Klíčovým předpokladem úspěchu
je důvěryhodný lokální partner.
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Definice
Sociálně nedostupné trhy
Vstupu na sociálně nedostupné trhy brání sociální překážky. Není na nich konkurence, protože nejsou vnímány jako zajímavá business příležitost. Pokud se podaří sociální překážky
překonat díky sociální změně, otevírají se nové tržní příležitosti.

7.2.1 Příležitosti nedostupných trhů
Význam sociálně nedostupných trhů jako nové business příležitosti ovlivňuje několik
faktorů. Zvyšuje se pozornost věnovaná sociálním překážkám vstupu na nové trhy oproti
překážkám tradičním (kapitálová náročnost, konkurence, síla značky). Roste zájem o zapojení soukromého sektoru do řešení sociálních problémů. Filantropie má omezené možnosti při naplnění sociálních cílů.
Obrázek 7.4 Příležitosti nedostupných trhů

Sociální a geografické
překážky vstupu

Spolupráce businessu a
vlády v sociálním rozvoji

Omezenost charity při
dosahování změny

Pramen: Vlastní zpracování.
1. Sociální překážky vstupu zahrnují chudobu (např. omezená kupní síla), nízký lidský
kapitál (nedostatek kvalifikované pracovní síly, lokálního talentu, negramotnost), nízké sociální kompetence (neznalost významu hygieny), diskriminaci (žen, menšin), omezenou
dostupnost základních služeb (zdravotnictví, financování, internetu), nedostatečnou infrastrukturu (bydlení, elektřiny, dopravních cest), nedostatečné zdroje (energie, vody).
Sociální překážky vstupu se neomezují pouze na méně rozvinuté země. Také v zemích rozvinutých se vyskytují sociálně vyloučené lokality s nižší úrovní životních podmínek.
Strategie vstupu na nové trhy se sociálními překážkami zahrnuje sociální změnu,
např. zvýšení lokální životní úrovně, rozvoj místního talentu, podporu podnikavosti, odstranění nemocí, vytvoření platforem sociálního marketingu nebo partnerství s veřejnou
správou a samosprávou.
2. Zapojení soukromého sektoru do řešení sociálních problémů odráží měnící se
vztahy k vládnímu sektoru, který není vnímán pouze jako regulátor a výběrčí daní. Spolupráce mezi podnikovým a veřejným sektorem obsahuje vedle tradičních projektů in-
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frastruktury ve stále větší míře sociální témata globálního rozvoje, zdravotní péče, ekonomických příležitostí. 79 Oba sektory mohou efektivně spolupracovat, pokud využijí vlastních
silných stránek.
3. Omezenost filantropie v jejím tradičním přístupu poskytování grantů neziskovým
organizacím zároveň omezuje její roli při vytváření business hodnoty. Podpora společensky
prospěšných aktivit (vzdělávání, zdravotnictví, životní prostředí, sociální začlenění) sice
může pomoci při zlepšování kontextu podnikání, ale efekty pro samotnou konkurenceschopnost jsou přinejlepším spíše nepřímé a dlouhodobé. Charitativní dary vyvolávají nároky na jejich pokračování a zvyšování, které je stále považováno za nedostatečné. Filantropie je navíc neudržitelná, protože podléhá ekonomickým výkyvům. Filantropie nepředstavuje pro firmy jádrový business.

7.2.2 Strategie pro nedostupné trhy
Při tvorbě strategií pro sociálně nedostupné trhy je třeba se vyvarovat některých
úskalí – neomezovat záběr na základnu pyramidy (tedy rozvojové trhy), neslibovat nesplnitelné a naopak nezaostat za sliby, nespadnout zpět do charity. Strategie pro nedostupné
trhy zahrnuje tři základní pilíře: důkladnou identifikaci sociálních překážek, inovace samotného vstupu na trh a získání důvěryhodného partnera.
Obrázek 7.5 Strategie pro nedostupné trhy
Identifikace
sociálních překážek
a příležitostí

Inovační vstup se
sociální a business
hodnotou

Důvěryhodnost
partnera pro
vstup na trh

Pramen: Vlastní zpracování.
1. Důkladná identifikace sociálních překážek a příležitostí, která musí probíhat na
místě dlouhodobým výzkumem v místní komunitě (hovoříme o schopnosti empatie k jejím
potřebám). Povrchní scan lokálních sociálních podmínek nestačí. O nedostupných trzích
nejsou k dispozici dostatečné informace a stávající strategie proto obvykle nefungují.
2. Sociální hodnota a business hodnota jsou vytvořeny vstupem na trh, který je založen na inovační strategii. Příklady inovačního vstupu zahrnují:

Příkladem platformy, která vytváří řešení sociálních problémů, jsou programy Clintonovy globální iniciativy (Clinton Global Initiative), viz www.clintonfoundation.org. V jejich
rámci se klíčoví hráči politiky a businessu zavazují k řešení konkrétních problémů (tzv.
commitments) v oblastech klimatické změny, ekonomického rozvoje, zdraví a kvality života, postavení žen a dívek.
79

125

(a) Vytvoření distribuce a pracovních míst: vytváření pracovních míst prostřednictvím
empowermentu znevýhodněných skupin. Příkladem je empowerment žen v chudých komunitách, které se stávají mikro-podnikatelkami a pracují jako obchodní zástupci v sociálně nedostupných lokalitách.
(b) Zvýšení dostupnosti sociálních produktů nebo služeb: rozšíření business platformy (např. stávajících distribučních sítí) o produkty, které představují sociální přidanou
hodnotu (jako jsou základní léky).
(c) Vytvoření nových dodavatelských řetězců: při vstupu na trh jsou využity lokální
zdroje (např. lokální zemědělci), což snižuje dopravní a skladovací náklady, nebo jsou lidé
z lokality využiti pro obsluhu a údržbu prodaných zařízení (tzv. lidský dodavatelský řetězec).
3. Důvěryhodný partner pro vstup na trh otevírá dveře. Neziskové a vládní organizace
(ale také známi sportovci a další celebrity) mohou plnit tuto roli, pokud na trhu působí
dlouhodobě a jsou dobře propojené s místními aktéry. Budou však ochotny spolupracovat
s businessem pouze, pokud bude jeho strategie zahrnovat sociální změnu (a nebude založena pouze na charitě). Partnerství také mohou být zaměřena na expanzi (upscaling) a tím
i zvýšení sociálního impaktu business strategie pro sociální změnu.

7.3 Emocionální vztahy se zákazníky
Vytváření emocionálních vztahů se zákazníky představuje budoucnost brand marketingu. Firmy podporují zákazníky, aby se stali součástí, spolutvůrci sociálního řešení, a
zároveň tím prohlubují jejich loajalitu, vytvářejí nové zákazníky, přeměňují spotřebitele na
propagátory značky. Zákazníci díky firemní sociální strategii využívají svoje zkušenosti
k řešení smysluplných sociálních problémů a tím si vytvářejí velmi silný, emocionální vztah
ke značce (která tím získává "duši").
Příležitosti pro vytvoření emocionálních vztahů ke značce prostřednictvím účasti na
sociální změně se otevírají s vlnou zájmu o společenské problémy a výzvy u nové generace
spotřebitelů a zároveň oslabováním efektu tradičního cause marketingu a brandingu jako
nástrojů produktové diferenciace.
Strategie pro vytvoření emocionálních vztahů je především založena na zásadním
odlišení od tradičních přístupů cause marketingu a brandingu, které už nejsou považovány
za účinné diferenciátory. Dalším významným prvkem je zaměření na výsledek, tedy skutečné řešení sociálního problému, nikoli pouhé úsilí o jeho dosažení, a zapojení nezávislých
důvěryhodných aktérů do šíření informací o tomto výsledku.
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Definice
Emocionální vztahy se zákazníky jako sociální strategie
Strategie založená na vyváření emocionálních vazeb se zákazníky vytváří hlubší pocit
smyslu značky, zákaznické zkušenosti a firmy jako celku prostřednictvím zapojení do řešení
sociálních problémů. Namísto pouhého udržení zákazníků je cílem vytvoření psychologických vazeb zákazníka k firmě. Příznivě jsou ovlivněny také vztahy zaměstnanců k zaměstnavateli a vztahy k business partnerům.

7.3.1 Příležitosti vztahů se zákazníky
Strategie emocionálních vazeb se zákazníky (oproti tradičnímu cause marketingu)
se vyznačuje následujícími charakteristikami sociální inovace:
•

Jasná business strategie zaměřená na výnos investic a klíčovou business prioritu.
Nejde o krátkodobou podporu prodeje.

•

Využití jádrového businessu k řešení sociálního problému umožňuje nejvýznamnější sociální impakt.

•

Vytvoření nové hodnoty na trhu sociálního kapitálu vychází z identifikace tržního
potenciálu.

•

Dosažení smysluplného sociálního impaktu výrazně přesahuje efekt individuálních
dárcovských příspěvků.

Vytváření emocionálních vazeb se zákazníky je podporováno řadou nových trendů.
K nejvýznamnějším patří následující příležitosti.
Obrázek 7.6 Příležitosti emocionálních vztahů
Význam hlubšího
smyslu pro nákup a
zaměstnání

Komoditizace
cause marketingu

Oslabování
produktových
diferenciátorů

Pramen: Vlastní zpracování.
1. Hledání hlubšího smyslu charakterizuje stále větší podíl obyvatel a tedy spotřebitelů. Vysoký podíl generace Y 80 pociťuje odpovědnost za řešení sociálních problémů,
účastní se dobrovolnických aktivit, bere v úvahu vztah ke společnosti u firem, u nichž

Viz např. Millennials: A Portrait of Generation Next, Pew Research Center 2010,
goo.gl/VyjLnP, dále goo.gl/aSrmgG.
80
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nakupuje nebo pracuje. Zvyšují se aktivity organizací při dosahování sociálního impaktu
podnikání. 81
2. Komoditizace sociální kauzy znamená oslabování efektu cause marketingu. Sociálně zaměřený marketing využívá stále více firem, pro spotřebitele tedy přestává být jeho
sdělení účinné. Dokonce se objevuje tzv. cause-washing, kdy firma používá postupy sociálního marketingu pouze jako nálepky bez konkrétního věcného obsahu.
3. Blednutí brandingu provází oslabení produktové diferenciace. Nízké překážky
vstupu a zploštění světa 82 rozšiřují nabídku a zároveň snižují rozdíly cen, kvality a dostupnosti, zejména v maloobchodu. Výrobci proto potřebují nový diferenciátor, který propojí
jejich značku s trhem díky loajalitě zákazníků – nová nabídka musí být fyzicky krásná a
emocionálně působivá.

7.3.2 Strategie emocionálních vztahů
Podmínkou úspěchu strategie emocionálních vztahů je především odlišení od tradičních postupů cause marketingu, získání vedení společnosti pro využití kapacit jádrového
businessu pro sociální inovaci, důkladný výzkum cílového zákazníka a příčin řešeného sociálního problému, rozšíření emocionálních vazeb rovněž vůči dalším firmám.
Strategie vytváření emocionálních vztahů se zákazníky a tím jejich loajality zahrnuje několik základních přístupů – důraz na viditelný výsledek, spojení s jádrovým
businessem, smysluplnost podpory, ústní šíření reputace, zarámování do jádrové strategie.
Obrázek 7.7 Strategie emocionálních vztahů se zákazníky

Vlastnictví a
dosažitelnost
výsledku

Spojení
marketingu
s jádrovým
businessem

Smysluplné
zapojení
zákazníků a
zaměstnanců

Vyprávění/
šíření příběhu
třetími
osobami

Zarámované
cílení
zákazníka na
více úrovních

Pramen: Vlastní zpracování.

Viz např. organizace Net Impact (https://netimpact.org/), která sdružuje desítky
tisíc studentů a expertů při vytváření pozitivní sociální a environmentální změny na pracovišti a ve světě.
82
Viz T.L. Friedman, Svět je plochý - Stručné dějiny 21. století, Praha, Academia
2007. Svět je, v přeneseném smyslu slova, stále plošší díky globalizaci – politické systémy
konvergují, svět propojuje webová síť, firmy mohou spolupracovat bez překážky vzdáleností. Tzv. globalizace 3.0 začala s pádem berlínské zdi (9.11.1989) a na jejím rozvoji se
podílí dalších devět faktorů, které odstranily překážky globálního pohybu informací a jejich
využití, výroby a služeb (rozšíření internetu, software pro workflow, vytváření open sourceového obsahu, in/outsourcing, offshoring, dodavatelské řetězce, snadný přístup k informacím, nepřetržité on-line připojení).
81
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1. Vlastnictví a dosažitelnost výsledku: Lidé vysoce hodnotí výsledky, nikoli samotné
sociální kauzy. Výsledky jsou reálné změny chování, podmínek nebo postavení způsobené
sociální intervencí nebo strategií. Jsou konkrétní, přinášejí viditelnou a prokazatelnou
změnu. Kauzy nebo témata jsou naopak široká, obtížně uchopitelná. Zákazníci chtějí vidět
vlastní podíl na řešení problému, v čem konkrétně jejich příspěvek k řešení přispěje, co
konkrétně dosáhne.
2. Spojení marketingu s jádrovým businessem: Marketing sám o sobě nemůže vyřešit
sociální problém, musí být propojen s kapacitami jádrového businessu, tedy s předmětem
vlastního podnikání. Business vytváří reálnou sociální hodnotu svými stávajícími kapacitami (tím, v čem je nejlepší), efektivním propojením nabídky a poptávky.
3. Smysluplné zapojení lidí: Obvyklé kampaně sociálního marketingu založené na
charitativních příspěvcích ze zisků nebo z prodejů nevytváří emocionální vztahy. V horším
případě pouze přesunují peníze zákazníků. Emocionální vazba musí být zasloužená, zahrnovat konkrétní smysluplnou akci, nejen pouze poskytnutý peněžní příspěvek.
4. Vyprávění příběhu třetí osobou: Nejúčinnější jsou příběhy, které o sociální inovaci
vyprávějí ostatní, nikoli jejich tvůrce. Příkladem je angažování vlivných jednotlivců s velkým sociálním dosahem v komunitě, kteří jsou motorem ústního šíření příběhu.
5. Zarámování: Na zákazníka je nutno působit sociálním impaktem souběžně na několika úrovních, různými nástroji a dlouhodobě. Nejde tedy o jednorázovou kampaň. Cílem
je dlouhodobá, autentická, uvěřitelná strategie.

7.4 Nové zdroje talentu
Na jedné straně přetrvává vysoká nezaměstnanost, na druhé straně se firmy potýkají
s nedostatečně kvalifikovanými absolventy v situaci rostoucích kvalifikačních nároků. Kvalita zaměstnanců se stává klíčovým faktorem konkurenceschopnosti. Vzdělávací systémy
nerozvíjejí kompetence, které podnikový sektor nejvíce potřebuje, a efekty globalizace nedokáží tento nedostatek nahradit. Zároveň roste význam středně kvalifikovaných pracovních míst s vyššími nároky na kvalifikace a kompetence.
Business musí tedy kvalifikační a kompetenční nedostatky řešit vlastními sociálně
inovačními strategiemi. Nejde přitom o řešení problémů vzdělávacího systému, ale o vytváření alternativních přístupových cest studentů do pracovní síly s prokazatelným investičním výnosem a ekonomickou hodnotou pro jádrový business.
Definice
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Vytváření talentu pro zaměstnání
Strategie nových zdrojů talentu je založená na spolupráci mezi businessem a vzdělávacími
zařízeními. Firmy podporují vznik a rozvoj nových vzdělávacích příležitostí a získávají díky
tomu zaměstnance, kteří vyhovují jejich potřebám.

7.4.1 Příležitosti nových zdrojů talentu
Rozvoj inovačních business strategií pro vzdělávání je motivován především třemi
faktory: selhání školství při přípravě kvalifikovaných pracovníků, nedostatečné efekty globalizace a růst významu středně kvalifikovaných pracovních míst.
Obrázek 7.8 Příležitosti nových zdrojů talentu
Selhání školství při
nabídce kvalifikací a
dovedností

Nedostatečné efekty
globalizace při
kvalifikačních mezerách

Rostoucí význam
specializovaných
středních kvalifikací

Pramen: Vlastní zpracování.
1. Selhání školství: Podnikový sektor se potýká s omezenou schopností školství připravit absolventy s kvalifikacemi a kompetencemi, které firmy potřebují. Změny na pracovním trhu jsou velmi rychlé a školství s těmito změnami nedokáže držet krok. Nejvýznamnější jsou požadavky na kritické myšlení a řešení problémů, spolupráci mezi sítěmi a
vlivové vedení, agilitu a adaptabilitu, iniciativu a podnikavost, efektivní ústní a písemnou
komunikaci, získání a analýzu informací, představivost a zvídavost.
Od informačního věku, který vyžadoval znalostní pracovníky s logickými, lineárními
počítačovými schopnostmi, přecházíme do konceptuálního věku, který oceňuje typ myšlení
v pravé hemisféře s vynalézavými, empatickými schopnostmi a vidění velkého obrazu. 83
2. Nedostatečné efekty globalizace: Naděje vkládané do globalizace, která umožní
využít kvalifikované pracovníky ze zahraničí, se zatím nenaplňují. Globalizace funguje
dobře v případě komoditizovaných funkcí – výroba, programování, mechanické a opakovatelné procesy (např. obsluha zákazníků v call centrech). Nároky ekonomiky založené na
Viz např. D. H. Pink, Úplně nová mysl: Proč budoucnost patří pravým hemisférám.
Praha, Ideál 2008. Pink odlišuje schopnosti vysoce koncepční (např. schopnost rozpoznat
obrazec, stvořit něco umělecky a emocionálně krásného, vymyslet uspokojivý příběh) a
vysoce lidské (např. schopnost vcítit se do druhých, porozumět nuancím lidských vztahů,
schopnost radovat se z vlastního já). Hlavními protagonisty 21. století se mají stát tvořitelé
a empatici, neboli obratně tvořící a citově nadaní jedinci. Do popředí vstoupí systém uvažování a životních názorů, který je typický pro pravou hemisféru. Pravořízené myšlení se
vyznačuje jako simultánní, metaforické, estetické, kontextové a syntetické. Oblasti ovládané pravou hemisférou zahrnují designerství, vypravěčství, symfonii, empatii, hravost a
hledání smyslu.
83
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službách, která vyžaduje schopnost spolupráce, efektivní komunikace, vynalézavost, empatii a analýzu, globální hledání pracovní síly významně ztěžuje. Některé rychle rostoucí
rozvíjející se ekonomiky navíc vytvářené talenty (včetně zahraničních) rychle absorbují pro
vlastní rozvoj.
3. Význam středních kvalifikací: Nově vytvářená pracovní místa budou z velké části
středně kvalifikovaná, tedy vyžadující specializované, znalostně náročné vzdělání, ale nikoli
vysokoškolské. Podniky jsou tedy motivovány k podílení se na vzdělávání, které vyžaduje
pro ně potřebné specifické kvalifikace a kompetence. Inspirativní (i v zahraničí) je systém
duálního vzdělávání používaný v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Podniky zaměstnávají
učně, kteří se zároveň připravují na povolání (mají tedy dvojí status, studenta školy a
zaměstnance podniku). Jeho významným efektem (vedle vytvoření vztahu k profesi a
firmě) je rovněž nízký podíl neúspěšných studentů.

7.4.2 Strategie nových zdrojů talentu
Strategie nových zdrojů talentu vyžaduje identifikaci žádoucích business a sociálních
výsledků, volbu vhodné cesty pro získání a rozvoj talentu podle specifických potřeb a kulturních charakteristik firmy, soustavné propojení vzdělávacích výsledků a business hodnoty.
Nezbytné je držet se přesného zacílení strategie a nerozšiřovat záběr na další sociální
témata vzdělávání, upřednostnit krátkodobě dosažitelné efekty (které mohou být dosahovány dlouhodobě) a vyžadovat od zapojených partnerů prokazatelné výsledky.
Obrázek 7.9 Strategie nových zdrojů talentu

Nový
business
case

Využití
jádrové
kompetence

Volba
vhodné
cesty

Prokázání
investičního
výnosu

Rychlá
expanze
inovace

Pramen: Vlastní zpracování.
1. Vytvoření nového business case: Firmy často podporují vzdělávací aktivity, ale bez
přímého vztahu k jejich vlastnímu businessu. V tomto pojetí sociální inovace není motorem
businessu, ale pouze jeho doprovodnou charakteristikou. Efektivní přístup k sociální změně
musí být založen na vytvoření ekonomické hodnoty pro firmu. Podpora talentu může směřovat nejen k získávání nových zaměstnanců, ale může postupovat také opačným směrem
– od businessu do komunity. Příkladem jsou programy na zapojení firemních expertů do
výuky na školách nebo jejich přechod na pracovní místa ve vládním sektoru.
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2. Využití jádrové kompetence k dosažení sociální změny vytváří ekonomickou hodnotu pro firmu například zvyšováním kvalifikované poptávky po produktech a službách.
Kvalifikovaná poptávka se díky firemním vzdělávacím programům následně podílí na podpoře nabídky. Příkladem je Cisco Networking Academy, která umožňuje online získání kvalifikací k tvorbě, designu a údržbě počítačových sítí a tím přispívá k uspokojení poptávky
po síťových specialistech (v rozvinutých i rozvojových zemích). 84
3. Volba vhodné cesty: Inovace pro nové zdroje talentu neznamená řešení problémů
vzdělávacího systému. Jde o vytváření alternativních přístupových cest (pipelines) studentů do pracovní síly. Volba odpovídající cesty závisí na několika kritériích:
(a) Míra zapojení – v jakém rozsahu se firma chce angažovat? Může založit vlastní
školu, vytvořit vlastní osnovy nebo se spojit se stávajícím poskytovatelem.
(b) Investice – jak velké zdroje chce firma vynaložit? Rozsah závisí do značné míry
na geografickém pokrytí.
(c) Výsledky – co chce firma dosáhnout? Najímá studenty přímo, podporuje zájem o
konkrétní obor nebo šíření znalostí, buduje příznivý vztah budoucích zákazníků?
(d) Komunita – jaké jsou potřeby populace, kterou chceme podporovat? Je náš záběr
lokální nebo globální? Kde je možno přispět přidanou hodnotou?
4. Prokázání investičního výnosu (return of investment, ROI): Vždy je důležité měřit
přímý příspěvek business aktivity, zejména u strategií se spíše nepřímým efektem typu
vzdělávání. Je proto nutné věnovat pozornost vytvoření a systematickému používání
metodiky hodnocení impaktu (evaluaci). Příkladem je množství obsazených pozic ve firmě,
výnos investice na obsazenou pozici, změny vztahu zaměstnanců k diverzitě, reputace
značky mezi kariérovými poradci, dopad na obchodní partnery, viditelnost firmy mezi klíčovými vlivovými osobami.
5. Rychlá expanze strategie je nejlepší způsob zajištění ROI. Zvýšení rozsahu vede
k většímu impaktu, umožňuje rozprostření počátečních nákladů přes větší počet výsledků,
využití efektu partnerství k dalšímu rozšíření působnosti inovace.

7.5 Obrácený lobbying
Obrácený lobbying zahrnuje ovlivňování politiky, ale namísto lobování za snížení regulace nebo jiné odvětvové výhody spolupracují firmy s veřejným sektorem při snížení

Viz Cisco Networking Academy, která v roce 2014 zahrnuje 9000 vzdělávacích
akademií ve 170 zemích, www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html.
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rizika a vytvoření business hodnoty a zároveň tím řeší sociální problémy. Jde tedy o lobování za legislativu, která je užitečná pro business a zároveň pro společnost, nebo nabízí
zboží a služby prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru.
Strategie obráceného lobbyingu je zajímavá pro business i vládní sektor. Z hlediska
businessu sociální témata stále více a bezprostředněji ovlivňují zisky. Na druhé straně je
vládní sektor stále otevřenější přímému zapojení businessu do řešení sociálních problémů.
Definice
Strategie obráceného lobbyingu
Strategie obráceného lobbyingu je založená na změně role businessu při tvorbě vládní politiky. Business se na tvorbě politiky podílí a tím zajišťuje její zaměření ve vlastní prospěch.
Cílem je snížení rizika a dosažení business výhod, zároveň je dosažena sociální změna.

7.5.1 Příležitosti obráceného lobbyingu
Příležitosti a úspěšnost obráceného lobbyingu jsou ovlivněny zejména změnou pozice
tradičního lobbyingu, požadavkem vlády na větší roli businessu při sociální změně, rostoucími sociálními očekáváními veřejnosti vůči businessu.
Obrázek 7.10 Příležitosti obráceného lobbyingu

Od přímého lobbyingu
k obhajobě zájmů

Větší role businessu při
sociální změně

Rostoucí sociální
očekávání od businessu

Pramen: Vlastní zpracování.
1. Od přímého lobbyingu k obhajobě zájmů: Role tradičního lobbyingu se oproti minulosti změnila, ve vyspělých zemích podléhá přísné regulaci. Na druhé straně se pojetí
lobbyingu rozšiřuje o nástroje obhajoby zájmů (advocacy). Nástroje advocacy nemusí spadat do legislativní regulace lobbyingu. Zahrnují např. public relations, grassroots kampaně
a rovněž strategie obráceného lobbyingu. Jednotlivé firmy většinou politiku ovlivnit nemohou, spojují se proto do skupin a ovlivňují zprostředkovatelské subjekty – např. odvětvové
asociace. Jejich přístup má však rovněž spíše charakter advocacy než tradičního lobbyingu,
který je vnímán veřejností negativně.
2. Business s větší rolí při sociální změně: Partnerství veřejného a soukromého sektoru je rostoucí měrou vnímáno jako podmínka řešení sociálních problémů.
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3. Rostoucí sociální očekávání od businessu: Společnost od podnikového sektoru očekává aktivnější roli při řešení sociálních problémů a podnikový sektor se snaží tato očekávání naplňovat. Zvyšuje se počet špičkových MBA programů, které zahrnují kurzy na téma
udržitelnosti, etiky, sociálního podnikatelství a firemní společenské odpovědnosti.

7.5.2 Strategie obráceného lobbyingu
Ve strategii obráceného lobbyingu se firmy stávají součástí řešení. Nevzdávají se
vlastních zájmů, ale věnují více pozornosti zájmům, které mají společné s tvůrci politik.
Sdílený zájem vytváří sociální i business hodnotu. Podmínkou úspěšnosti strategie obráceného lobbyingu je její důvěryhodnost vůči vládě i veřejnosti. Musí být také zásadně odlišná
oproti tradičním politikám vztahů s veřejným sektorem (issues management), které se
především brání dopadům sociálních nebo regulačních opatření na vlastní business.
Obrázek 7.11 Strategie obráceného lobbyingu
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zájmu
stakeholderů

Přímý vztah k
business
hodnotě

Funkční
mechanismus
zapojení

Výhoda
prvního kroku

Zarámování
pro scaling

Pramen: Vlastní zpracování.
1. Průzkum zájmu stakeholderů: Názor stakeholderů na roli firmy ve společnosti
může být dobrým zdrojem informací o sociálních potřebách, který není často používán.
Klíčoví stakeholdeři jsou zejména členové senior vedení, významní zákazníci, investoři/akcionáři, vládní lídři.
2. Přímý vztah k business hodnotě: Při obráceném lobbyingu spolupracuje business
s vládou při řešení sociálního problému. Na některých trzích je to dokonce podmínka úspěšného vstupu pro zahraniční firmy. Obrácený lobbying může být také účinný nástroj pro
důvěryhodnou prezentaci zájmu firmy o sociální změnu.
3. Funkční mechanismus zapojení: Kontakt s vládním sektorem nemusí být při obráceném lobbyingu přímý, spíše jsou zdroje využívány při prosazování veřejné agendy. Efektivní přístupy obráceného lobbyingu zahrnují partnerství veřejného a soukromého sektoru,
podporu veřejné agendy (např. změnu chování), výzkum a vývoj pro řešení společenských
výzev, tzv. super odpovědnost (závazky k dobrovolnému řešení společenských problémů
nad rámec požadavků regulace).
4. Výhodou je první krok: Proaktivní přístup k řešení sociálních problémů (first
mover), zatímco ostatní o něm pouze mluví, získává body u veřejnosti.
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5. Zarámování pro scaling: Obrácený lobbying je možno rozšířit jeho propojením
s dalšími nástroji, včetně tradičních přístupů společenské odpovědnosti. Významné je rovněž partnerství (koalice) s dalšími firmami, které sdílejí stejné téma veřejné agendy.
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Shrnutí kapitoly
•

Strategie sociální (business) inovace jsou založeny na využití příležitostí sociální arbitráže. V důsledku tržních neefektivností není využit ekonomický potenciál skupin obyvatelstva nebo trhů. Sociální inovace spočívá v nalezení způsobu, jak tento potenciál
sociální arbitráže ekonomicky zhodnotit prostřednictvím sociální změny, která přináší
užitek nejen samotnému businessu (vytvořením ekonomické hodnoty), ale širší společnosti (vytvořením sociální hodnoty). Využití zdrojů jádrového businessu pro tvorbu a
realizaci sociální business inovace umožnuje maximalizaci impaktu v intenzitě i rozsahu
(upscaling).

•

Životaschopná business strategie pro opomíjené subtrhy profituje z tržních neefektivností, které řeší efektivně. Ekonomickou hodnotu vytváří z nových příležitostí sociální
arbitráže – rozdílu mezi stávajícím tržním zhodnocením určitého sociálního problému
nebo cílové skupiny a skutečným ekonomickým potenciálem.

•

Strategie pro sociálně nedostupné trhy zahrnuje sociální změnu, např. zvýšení lokální
životní úrovně, rozvoj místního talentu, podporu podnikavosti, odstranění nemocí, vytvoření platforem sociálního marketingu nebo partnerství s veřejnou správou a samosprávou.

•

Strategie emocionálních vztahů se zákazníky vytváří hlubší pocit smyslu značky, zákaznické zkušenosti a firmy jako celku prostřednictvím zapojení do řešení sociálních
problémů. Namísto pouhého udržení zákazníků je cílem vytvoření psychologických vazeb zákazníka k firmě.

•

Strategie nových zdrojů talentu je založená na spolupráci mezi businessem a vzdělávacími zařízeními. Firmy podporují vznik a rozvoj nových vzdělávacích příležitostí a získávají díky tomu zaměstnance, kteří vyhovují jejich potřebám.

•

Strategie obráceného lobbyingu je založená na změně role businessu při tvorbě vládní
politiky. Business se na tvorbě poli-tiky podílí a tím zajišťuje její zaměření ve vlastní
prospěch. Cílem je snížení rizika a dosažení business výhod, zároveň je dosažena sociální změna.

Klíčová slova
•

sociální arbitráž

•

opomenuté trhy

•

nedostupné trhy

•

emocionální vztahy se zákazníky

•

získávání talentu

•

obrácený lobbying
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Testové otázky
1. Příležitosti sociální arbitráže pro nedostupné trhy jsou založeny na
(a) ekonomii dlouhého chvostu, základně pyramidy, disruptivní inovaci
(b) ekonomii krátkého chvostu, základně pyramidy, inkrementální inovaci
(c) ekonomii dlouhého chvostu, inkrementální inovaci, základně pyramidy
(d) ekonomii rozsahu, radikální inovaci, základně pyramidy
(e) ekonomii krátkého chvostu, základně pyramidy, disruptivní inovaci
2. Inovace výrobků a služeb pro subtrhy zahrnují
(a) uspokojení minima potřeb s maximem funkcionality
(b) testování inovace shora
(c) snížení ziskovosti, zvýšení nákladů
(d) rozšíření inovace (upscaling)
(e) uspokojení minima potřeb s minimem funkcionality
3. Příležitosti arbitráže nedostupných trhů jsou založeny na
(a) sociálních a geografických překážkách vstupu
(b) spolupráci businessu v sociálním rozvoji
(c) potenciálu charity při dosahování změny
(d) spolupráci vlády v ekonomickém rozvoji
(e) potenciálu vlády při dosahování změny
4. Strategie pro nedostupné trhy vyžaduje
(a) identifikaci ekonomických překážek a příležitostí
(b) důvěryhodnost partnera pro vstup na trh
(c) vstup s ekonomickou hodnotou
(d) vstup se sociální hodnotou
(e) identifikaci vhodných partnerů ve vládním sektoru
5. Příležitosti emocionálních vztahů se zákazníky zahrnují
(a) oslabování produktových diferenciátorů, cause marketing
(b) rostoucí význam produktových diferenciátorů, cause marketing
(c) komoditizaci cause marketingu, oslabování produktových diferenciátorů
(d) pokles hlubšího smyslu pro nákup a zaměstnání
(e) posílení produktových diferenciátorů
6. Strategie pro emocionální vztahy se zákazníky zahrnuje
(a) jednorázové kampaně
(b) masovou marketingovou kampaň
(c) obtížné zapojení zákazníků a zaměstnanců
(d) obtížnou dosažitelnost výsledku
(e) spojení marketingu s jádrovým businessem
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7. Příležitosti nových zdrojů talentu jsou založeny na
(a) odpovídající nabídce kvalifikací a dovedností školského systému
(b) efektech globalizace při kvalifikačních mezerách
(c) klesajícím významu specializovaných vysokých kvalifikací
(d) rostoucím významu specializovaných středních kvalifikací
(e) rostoucím významu nízkých kvalifikací
8. Strategie nových zdrojů talentu vyžaduje
(a) prokázání investičního výnosu
(b) pomalé šíření inovace
(c) prokázání sociálního výnosu
(d) využití vnějších kompetencí
(e) využití vládní podpory
9. Příležitosti obráceného lobbyingu jsou založeny na
(a) klesajících sociálních očekáváních od businessu
(b) rostoucím významu obhajoby zájmů (advocacy)
(c) rostoucích očekáváních od vládního sektoru
(d) rostoucím významu lobbyingu
(e) klesající roli businessu při sociální změně
10. Strategie obráceného lobbyingu vyžaduje
(a) průzkum zájmů stakeholderů, partnerství veřejného a soukromého sektoru
(b) účinné prosazování business agendy u vnitřních stakeholderů
(c) průzkum preferencí zákazníků na nedostupných trzích
(d) analýzu potřeb komunity a zaměstnanců
(e) partnerství vedení firmy a zaměstnanců
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