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Abstract (AJ) 

A Peace Nobel Prize holder Muhammad Yunus is probably the most well-known 

representative of what is called social entrepreneurship. It seems that social entrepreneurship 

needed such a figure in order to improve its image. It has been a fragmented group of various 

efforts in different countries with the aim of creating social values and social profits. 

Nonetheless, there is no clear general agreement on their definitions.         

Abstrakt (ČJ) 

Muhammad Yunus, nositel Nobelovy ceny za mír, je patrně nejznámějším reprezentantem 

sociálního podnikání. Sociální podnikání patrně podobnou osobnost potřebuje, aby se mu 

podařilo získat větší renomé. Doposud je totiž dosti roztříštěným souborem snah lidí 

v různých zemích o vytváření sociálních hodnot a sociálních zisků. Nicméně, o definici 

sociální hodnoty a sociálního zisku nepanuje jasná shoda.     

ÚVOD 
Smyslem tohoto příspěvku je zamyšlení se nad tím, jestli je možné v případě sociálního 

podnikání hovořit o jednotlivci jakožto jeho tváři. Zdá se, že za hlavního zástupce toho, co je 

obecně označováno jako social entrepreneuship, což je anglický termín pro sociální 

podnikání, je Muhammad Yunus. Vzorek jistě nebyl reprezentativní, přesto se na několika 

místech v odborných textech i na různých internetových stránkách objevovalo jméno nositele 

Nobelovy ceny za mír, Muhammada Yunuse. Snad je to právě skutečnost, že byl takto 

oceněn, která z něj činí obecně známého zástupce sociálního podnikání. 

 

Jedním z těch, kteří Yunuse často zmiňují je John Elkington. Na jeho názorech a jejich 

srovnání se Zahrovým rozdělením sociálních podnikatelů si ukážeme, že roztříštěnost 

sociálního podnikání, jak jsme na ni poukázali v loňském příspěvku, nedovoluje takto 

zobecňovat. Tato roztříštěnost je dobře patrná zejména na nevyjasněnosti termínu sociální 

hodnota a sociální zisk.  

1 MUHAMMAD YUNUS 
Muhammad Yunus

1
 se narodil v roce 1940. O třicet čtyři let později, v roce 1974, se se svými 

studenty vydal do jedné malé vesnice, kde ženy vyráběly bambusové stoličky. Jejich zisk byl 

velmi nízký, čemuž odpovídala i jejich životní úroveň. Yunus následně přišel s myšlenkou 

malých půjček (Yunus 2009), které podle něj měly ženám pomoci zvýšit svůj zisk. Ukázalo 

se, že tyto malé nezajištěné půjčky jsou úspěšné. Začas, v roce 1983, vznikla tzv. Grameen 

Bank, tj. venkovská banka, založená na důvěře a solidaritě. V roce 2006 pak Muhammad 

                                                 
1
 Informace v tomto odstavci jsou převzaty z Grameen Bank (2013).  
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Yunus a Grameen Bank získali významné společné ocenění, Nobelovu cenu za mír. Tím se 

stal Yunus stal obecně známou osobností spojenou se sociálním podnikáním. 

 

Yunusova myšlenka mikropůjček může být příkladem toho, že sociální podnikatelé vidí 

příležitosti a možnosti tam, kde ostatní vnímají pouze beznaděj, úpadek, tragickou či žádnou 

budoucnost. Jak Yunus říká: „Most people have to see to believe, social entrepreneurs believe 

and then they see.“
2
 Yunus má za to, že tito lidé řeší problémy, jakými jsou vzdělanost, 

zdraví, bydlení, pitná voda, klimatické změny. To jsou problémy zejména rozvíjejících se 

zemí třetího světa. Bylo by zajímavé srovnat je s problémy, jež považují za palčivé sociální 

podnikatelé v České republice, na Slovensku a v rozvinutých zemích. Některé z nich jsou 

stejné, další se liší, proto nelze zobecňovat. 

 

Pokud však Yunus hovoří o lidském rozměru podnikání, lze s ním souhlasit. Tvrdí totiž, že 

sociální podnik (social enterprise) cítí svůj závazek vůči společnosti, které se snaží sloužit, a 

nakládá proto se svým ziskem jinak než komerční podnik. V centru stojí sociální jeho poslaní 

(social mission), které je v tvorbě pracovních míst, zájmu o kulturní potřeby obyvatelstva, v 

přispívání k sociální rovnosti a sociální inkluzi, ve snaze o zlepšování zdravotní péče a 

životního prostředí. Další zajímavou Yunusovou myšlenkou je to, že člověk je 

mnohovrstevnatou bytostí (multidimensional being), která má sobeckou (selfish) i obětavou 

(selfless) stránku. Skutečně lidský přístup k obchodu tkví ve spojení zisku se snahou měnit 

životy sebe i ostatních lidí k lepšímu. Zisk je tedy v pořádku, ale důležité je, co s takto 

získanými prostředky uděláme. Jinými slovy, zisk musí něčemu sloužit – peníze musí sloužit, 

být k něčemu. Nesmí se stát prostředkem, nýbrž by měly napomáhat změně životů lidí. Cílem 

zisku je pomoc druhým. To jistě lze, neboť člověk má podle Yunuse (2011) neomezené 

možnosti. Pouze je třeba využít tvořivou energii lidí a nás samotných. Jak říká Yunus:„Think 

differently! I shall never seek job from anybody. I am not a job seeker, I am a job giver. The 

world is about yourself. Lift yourself, your family, your community, your nation.“
3
 

2 YUNUS JAKOŽTO TVÁŘ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ  
John Elkington, autor knihy The Power of Unreasonable People, v jednom rozhovoru 

(Elkington 2008) hovořil o sociálním podnikání a Yunuse použil jako příklad sociálního 

podnikatele. Elkington říká, že sociální podnikatelé mohou být chápáni jako „pomatenci“ či 

„blázni“. Cituje G. B. Shawa, který podle jeho slov řekl:“The reasonable man adapts to the 

world as he finds it.“, což v podstatě znamená, že rozumný člověk se přizpůsobí systému, 

kdežto nerozumný se snaží měnit svět a systém. Pokud tedy, jak říká Elkington, sociální 

podnikatel hledá zisk ve (zdánlivě) neziskovém usilování, musí být nerozumný, ba bláznivý. 

Ovšem jedním dechem dodává, že sociální podnikatel vlastně lidem ukazuje, že i zdánlivě 

neproveditelné je možné. 

 

Elkington by patrně definoval sociálního podnikatele v souladu s tím, jak vnímá Yunuse, jako 

člověka, který se snaží měnit svět a systém. Není to však tak jednoduché. Například Zahra et 

al. (2009) rozdělují sociální podnikatele do tří skupin, přičemž využívá tři významné 

ekonomické teorie: Hayekovu, Kirznerovu a Schumpeterovu.
4
 První skupinou jsou tzv. 

sociální kutilové
5
, kteří operují lokálně a řeší pouze místní problémy. Druhou jsou sociální 

                                                 
2 

„Většina lidí musí vidět, aby uvěřili, sociální podnikatelé věří a teprve potom vidí.“, překlad autora. 
3
 „Mysli jinak! Nikdy nebudu hledat práci u jiných lidí. Práci (tj. pracovní místo) nehledám, ale dávám ji 

druhým. Svět je o nás samotných. Pozvedněme sebe sama, svou rodinu, své společenství, svůj národ.“, překlad 

autora.  
4
 Více k tomuto tématu viz autorům loňský příspěvek. 

5
 V anglickém textu je použito francouzské slovo bricoleur, tj. česky kutil. 
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konstruktivisté, kteří fungují na regionální či národní úrovni a výrazně přispívají – stejně jako 

výše zmínění sociální kutilové – k sociálnímu smíru a harmonii, což je v přímém protikladu 

k Elkingtonově definici. Ta odpovídá vlastně pouze třetímu typu sociálních podnikatelů podle 

Zahry, tj. sociálním inženýrům, kteří se skutečně pokoušejí měnit stávající řešení sociálních 

problémů a nahradit je jinými, lepšími. Pracují přitom v mezinárodním či dokonce globálním 

měřítku, podkopávají stávající systém a společenský řád, který je podle nich špatný. V tomto 

smyslu si dovolíme tvrdit, že není pravda, že sociální podnikatel musí nutně být „nerozumný 

či bláznivý“ v Elkingtonově smyslu. 

 

Dále Elkington (2008) rozlišuje komerční a sociální podnikatele. To by samo o sobě nebyl 

problém, ale zůstává otázkou, jak rozumět tvrzení, že komerční podnikatel se zajímá pouze 

ekonomickou hodnotou na bázi konkurenčního boje, kdežto sociální podnikatel se nezajímá 

pouze o finanční stránku podnikání, nýbrž směřuje k tvorbě sociálních hodnot na základě 

spolupráce. Otázkou však zůstává, co to vlastně ta sociální hodnota je. Není ani zcela jasné, 

jak sociální hodnoty měřit a zvyšovat (Smith – Stevens 2010). Jednou možností je sociální 

výnos z investic (SROI – social return on investment, Emerson 2003; Kramer 2005). Sociální 

hodnoty jsou převáděny na peněžní výnosy (Smith – Stevens 2010).      

 

Někteří však sociální podnikání a jeho hodnoty zpochybňují. Například Friedman (1970) 

tvrdí, že jediným (sociálním) cílem podniku a podnikání je (ekonomický) zisk. Ovšem jiní 

podnik vnímají jako pevnou součást společnosti. Takový podnik bere v úvahu lidské cíle, 

lidskou důstojnost a tvořivost (Davis, 1973). Obsahem pojmu sociální hodnoty si – soudě 

podle našich zkušeností z konferencí – nejsou jisti ani odborníci, kteří se sociálním 

podnikáním zabývají! Elkington (2008) však jistou odpověď nabízí, když hovoří o snaze 

sociálních podnikatelů brát v úvahu skutečnost světa s lidmi žijícími v chudobě a pomáhat 

jim. Sociální hodnotou je tedy z jeho pohledu pomoc chudým a spolupráce, což Muhammad 

Yunus dělal a dělá. Nadto Elkington (2008) zdůrazňuje, že sociální podnikatelé neberou svět 

takový, jaký je (viz výše zmíněný Shawův výrok), snaží se jej změnit a jsou přitom divoce 

ambiciózní. Zde lze však namítnout, že totéž se dá říct i o komerčních podnikatelích. 

 

Dalším problémem, který zde zmíníme, je otázka po tom, co je to zisk. Elkington (2008) 

hovoří, v souladu s tím, co hlásá tzv. společenská odpovědnost firem (corporate social 

responsibility), mnohá ekologicky a eticky zaměřená hnutí (jmenujme alespoň Fair Trade), že 

zisk je smíšená hodnota (blended value). To znamená, že nemá pouze ekonomickou stránku, 

ale i sociální a environmentální). Klasický výnos z investic (ROI – return on investment) 

sociální podnikání nahrazuje již zmíněným sociálním výnosem z investic. I zde ovšem 

zůstává nejasné, o co se vlastně jedná.  Již v loňském příspěvku uvádíme, že zatímco někteří 

skloňují výrazy jako sociální bohatství, sociální cíle či investování zisků, jiní píší o 

nezaměstnanosti, chudobě, znevýhodněných osobách, kultuře dávání atd. 

ZÁVĚR  
Fakt, že Muhammad Yunus je některými chápán jako tvář sociálního podnikání, může být 

důkazem toho, že sociální podnikání je doposud špatně ukotvené a potřebuje své hrdiny, aby 

si získalo pozornost. Podle našeho názoru, držitel Nobelovy ceny za mír může tuto roli 

poměrně dobře plnit i přesto, že je na první pohled patrná značná roztříštěnost sociálního 

podnikání. O nějakém celku se skutečně hovořit nedá, ovšem důvody nejsou jen na straně 

samotných činitelů sociálního podnikání. Podstatnou překážkou je plurality světa a 

„sociálních“potřeb lidí různých kultur. Zdá se, že sociální podnikání se nutně musí rozvíjet 

primárně v jednotlivých zemích, i když je dobré znát situaci a zkušenosti jiných zemí. 
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