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Abstrakt 

Príspevok sa zameriava na veľmi aktuálnu a populárnu tému sociálneho kapitálu. Tento koncept sa snaží 

priblížiť v kontexte špecifickej témy sociálnych predpokladov sociálneho podnikania. Konkrétne je cieľom 

príspevku poukázať na metodologické dilemy, pred riešením ktorých výskumník stojí pri aplikácii tohto 

konceptu na skúmanie danej problematiky.  V úvode príspevku sú, pre lepšie pochopenie danej problematiky, 

stručne vymedzené teoretické východiská témy sociálnych predpokladov sociálneho podnikania. Ďalšie časti 

príspevku sú už venované samotným  metodologickým dilemám konceptu sociálneho kapitálu s návrhom na ich 

riešenie. Konkrétne ide o dilemy, ktoré sa vzťahujú na otázky korektného vymedzenie dimenzií, výberu 

vhodného metodologického konceptu a voľby korektných indikátorov merania sociálneho kapitálu.  

 

Kľúčové slová: Sociálny kapitál. Sociálne predpoklady. Metodologické dilemy.  

 

Abstract 

Contribution focuses on very actual and popular topic of social capital. It tries to explain the topic within the 

context of specific topic of social assumption of social capital. Specifically the goal of the contribution is to refer 

to methodological dilemmas which have to be solved by researcher when the concept is applied to the 

examination of the topic. At the beginning of the contribution there is shortly characterized theoretical basis of 

the topic of social assumption of social entrepreneurship. In the next part of the contribution, attention is focused 

on methodological dilemmas of the social capital concept which also contains suggestion of their solution. 

Specifically dilemmas refer to the questions of correct definition of dimensions, selection of appropriate 

methodological concept and selection of correct indicators for measurement of social capital.  
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Úvod 

 

Sociálny kapitál patrí v oblasti sociálnych vied medzi koncepty, ktoré sa tešia veľkej 

popularite. O obľúbenosti tohto konceptu svedčí aj skutočnosť, že bol aplikovaný pri skúmaní 

rozmanitých tém z veľmi rôznorodých oblastí. Popularita, ktorá sprevádza tento koncept už 

od konca 80. rokov, sa spája s uznaním potreby brať do úvahy sociálnu stránku pri 

vysvetľovaní  a skúmaní širokého spektra individuálneho a kolektívneho správania (Lin and 

Erickson 2008). Táto skutočnosť má však aj svoju odvrátenú tvár, ktorá spočíva v existencii 

rozmanitého spektra teoretických prístupov k chápaniu tohto pojmu, a to sa spätne odráža aj v 

praktickej rovine pri problémoch merania sociálneho kapitálu (Harper 2001). V tomto 

kontexte možno hovoriť o dvoch dilemách súvisiacich s konceptom sociálneho kapitálu. Tieto 

dilemy som nazvala: „dilema čo“ a „dilema ako“. 

Prvá dilema - „dilema čo“ sa vzťahuje na problém konceptu sociálneho kapitálu 

v teoretickej rovine a súvisí s existenciou veľkého množstva teoretických prístupov. To vedie 

k veľkej konfúznosti tohto pojmu a nejednoznačnosti tohto, čo tvorí sociálny kapitál. 

Zvládnutie tejto dilemy predpokladá výber vhodného teoretického prístupu v kontexte 
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skúmanej problematiky. Po úspešnom zvládnutí tejto problematiky prichádza na rad dilema 

druhá. „Dilema ako“ sa už vzťahuje na otázku metodologického uchopenia daného konceptu 

pre potreby konkrétneho výskumu. Zvládnutie tejto dilemy predpokladá korektnú 

konceptualizáciu, vhodné vymedzenie dimenzií a indikátorov sociálneho kapitálu. Práve tejto 

dileme chcem venovať pozornosť v tomto príspevku, a to v kontexte špecifickej témy 

sociálnych predpokladov sociálneho podnikania. 

 

2. Stručne o téme sociálnych predpokladov sociálneho podnikania 

  

Skôr ako prejdem k samotnej problematike metodologického uchopenia sociálneho 

kapitálu, v úvode pokladám za dôležité stručne charakterizovať teoretické východiská 

sociálnych predpokladov sociálneho podnikania. Pre lepšie pochopenie metodologických 

dilém a ťažkostí, pred ktorými výskumník stojí pri aplikácii tohto konceptu pri skúmaní 

sociálnych predpokladov.  

Sociálne podnikanie ako podnikanie so sociálnym cieľom v sebe spája dva aspekty. Na 

jednej strane ekonomický (podnikateľský) a na strane druhej sociálny. Ekonomická dimenzia 

sociálneho podnikania nás odkazuje na podnikateľské aktivity týchto iniciatív, resp. na ich 

činnosť zameranú na produkciu tovarov alebo poskytovanie služieb. Sociálne predpoklady 

sociálneho podnikania sa týkajú špecifických charakteristík sociálnych podnikov (Defourny 

2001). Pritom ide o špecifické predpoklady, ktoré sú rovnako ako ekonomické dôležitými 

predpokladmi, od ktorých môže závisieť udržateľnosť a úspešnosť fungovania sociálneho 

podnikania. Ako vyplýva z poznatkov výskumnej siete EMES
19

, ide o nasledovné 

charakteristiky:  

1. kombinácia viacerých zdrojov potrebných pre udržateľnosť podnikania - sociálne 

podniky sú omnoho menej schopné mobilizovať finančné zdroje ako komerčné podniky v 

dôsledku svojej sociálnej misie. Preto sú viac závislé od schopnosti mobilizovať iné formy 

zdrojov, a to najmä ľudských a sociálnych (Teo a Tan 2013). Pre úspešnosť sociálneho 

podniku je preto charakteristická kombinácia viacerých zdrojov rôzneho charakteru, pritom 

ako veľmi dôležitý sa ukazujú zdroje sociálneho charakteru, resp. sociálny kapitál (Nyssens 

2010); 

2. kombinácia rôznych cieľov - sociálne podniky vo svojej činnosti sledujú viaceré ciele - 

sociálne (sociálna misa), ekonomické (podnikateľská činnosť) a občianske ciele (napríklad: 

podporovanie inklúzie marginalizovaných skupín obyvateľstva, presadzovanie 

demokratizácie rozhodovacích procesov a pod.). Občianske ciele sa môžu v praktickej rovine 

prejaviť v implementácii špecifickej štruktúry založenej na demokratickom étose, ochote 

kooperácie s inými aktérmi z komerčného podnikateľského a politického prostredia, či 

vytváraní sietí s inými aktérmi, čiže môže ísť o ciele, ktoré priamo podporujú rozvoj 

sociálneho kapitálu (Nyssens and Defourny 2006); 

3. špecifická štruktúra riadenia a kontroly - sociálne podniky sa vyznačujú špecifickou 

štruktúrou, založenou na uplatňovaní princípov participácie a demokracie v riadení. Princíp 

participácie znamená podporu participácie rôznych „dotknutých strán (stakeholders)“, vrátane 

aktérov, ktorí sú ovplyvnení aktivitami zameranými na podporu komunity alebo 

znevýhodnených skupín ľudí (Giulia and Borzaga 2009). Demokratický princíp riadenia sa tu 

vzťahuje na otázku začlenenia jednotlivých dotknutých strán do procesu prijímania 

rozhodnutí (rozhodovacie právomoci nezávisia od množstva vlastneného kapitálu), čo v praxi 

znamená, že v rukách majú skutočnú rozhodovaciu právomoc (Nyssens and Defourny 2006).  

Z výsledkov výskumu výskumnej siete EMES vyplýva, že v prípade normatívnej stránky 

sociálneho podnikania, resp. cieľov už etablovaných podnikoch, sa prejavuje vysoká miera 
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pragmatizmu. To sa javí ako faktor obmedzujúci uplatňovanie princípov rozvoja sociálneho 

kapitálu ako jedného z primárnych cieľov sociálneho podnikania (Hulgard and Spear). Preto 

je, aj s ohľadom na výskumné možnosti, nevyhnutné zúženie danej problematiky na skúmanie 

dvoch stránok sociálnych predpokladov: viaczdrojovosť financovania - ktoré nás odkazuje na 

vytváranie siete vzťahov sociálneho podniku s inými aktérmi, a špecifickú organizačnú 

štruktúru - ktorá sa dotýka vzťahov v prostredí samotného sociálneho podniku. 

 

2. Externý a interný sociálny kapitál ako dva typy sociálneho kapitálu v sociálnych 

podnikoch 

 

Na základe prijatia takého nevyhnutného zúženia problematiky, v kontexte stanovených 

teoretických východísk, možno pristúpiť k prvej metodologickej dileme, a tou je vymedzenie 

základných dimenzií. Teoretické východiská nám hovoria o dvoch podobách vzťahoch: 

vzťahov v rámci sociálneho podniku a medzi sociálnym podnikom a inými aktérmi. Na línii 

týchto dvoch podôb vzťahov možno identifikovať dve dimenzie, ktoré som nazvala interný 

(vzťahy v prostredí samotného podniku) a externý (vzťahy sociálneho podniku k 

vonkajšiemu prostrediu) sociálny kapitál. Pritom pre mňa tu dôležitú úlohu zohráva otázka, v 

akej miere tieto dve podoby vzťahov zohrávajú úlohu z hľadiska udržateľnosti a úspešného 

fungovania sociálneho podniku. Druhou metodologickou dilemou je otázka použitia 

vhodného konceptu pre potreby metodologického uchopenia týchto dvoch podôb vzťahov. Tu 

sa ako vhodné javí aplikovať Putnamovské rozlišovanie medzi premosťujúcim a 

zväzujúcim sociálnym kapitálom.  

 

2. 1. Extérny sociálny kapitál 

 

Ide o vzťahy, ktoré vytvára sociálny podnik so svojim vonkajším prostredím - s aktérmi, 

ktorí pochádzajú so všetkých sfér spoločnosti - podnikateľského, verejného a neziskového 

sektora. Preto som túto formu vzťahov charakterizovala ako „externý sociálny kapitál“. Z 

metodologického hľadiska som tieto vzťahy identifikovala ako premosťujúci sociálny kapitál, 

pretože táto forma sociálneho kapitálu je charakteristická spájaním aktérov z rôzneného 

sociálneho prostredia (heterogénnych aktérov), ktorí vytvárajú slabšie väzby. Zameranie 

pozornosti na externý sociálny kapitál pokladám za dôležité z hľadiska, že pre sociálne 

podnikanie sú dôležité sociálne zdroje, resp. budovanie vzťahov (partnerstiev) s inými 

aktérmi, ktorí disponujú zdrojmi potrebnými na zabezpečenie fungovania a udržateľnosti 

sociálneho podniku. Keďže  takéto vzťahy s aktérmi z vonkajšieho prostredia umožňujú 

sociálnemu podniku získať určité výhody, pri ich skúmaní pokladám za dôležité venovať 

pozornosť nielen otázke kvantity (rozsah siete identifikovanej cez počet vytvorených vzťahov 

a partnerstiev), ale aj kvalitatívnym charakteristikám takýchto vzťahov.  

Kvalitatívna stránka vzťahov nám môže priniesť dôležité informácie o tom, čo konkrétne 

(aká stránka vzťahov) je dôležité pre fungovanie a úspešnosť sociálneho podnikania. To 

predpokladám, že prispeje k lepšiemu pochopeniu významu externých sociálnych vzťahov pre 

sociálne podnikanie. Tu vychádzam z myšlienky, že niektoré vzťahy, ktoré vytvára sociálny 

podnik s inými aktérmi, môžu byť veľmi „funkčné“ z hľadiska ich významu pre úspešnosť 

sociálneho podniku a jeho udržateľnosti, a iné naopak menej. Preto tu je dôležité ísť do 

hĺbkovej podstaty týchto vzťahov a odhaľovať „vzorce“ úspešnosti ukryté v charakteristikách 

týchto vzťahov. Inými slovami, ide tu o zmapovanie siete vzťahov so všetkými jej kľúčovými 

charakteristikami, ktoré nám pomôžu odhaliť význam externých vzťahov v sociálnom 

podniku. Tu stojíme pred tretou dilemou, a tou je otázka vhodného výberu charakteristík, 

ktoré nám dokážu najlepšie zachytiť význam externých vzťahov, a voľba vhodných 

indikátorov pre zabezpečenie validity merania. Tu som sa pritom opierala o teoretické a 
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empirické poznatky, ktoré stručne uvediem pri každej charakteristike zvlášť (poznatky 

z projektu PERSE a CONCISCE)
20

. V kontexte kvalitatívnej stránky externých sociálnych 

vzťahov pokladám za dôležité zamerať pozornosť na nasledovné charakteristiky: 

Typ aktéra, s ktorým je sociálny podnik prepojený: teoretické a empirické poznatky nám 

poukazujú na to, že sociálne podniky môžu vytvárať vzťahy s aktérmi zo všetkých sfér 

spoločnosti - verejnej, súkromnej a neziskovej sféry (sem možno zaradiť aj iné sociálne 

podniky). V tomto prípade je preto dôležitá otázka, z akej konkrétnej sféry spoločnosti daný 

aktér pochádza. Na základe toho možno identifikovať nasledovné typy vzťahov:  

- vzťahy s inými organizáciami tretieho sektora (nie sociálne podniky) - ide o vzťahy s 

organizáciami (alebo jednotlivcami reprezentujúcimi takéto organizácie), ktoré nesú 

legálny status neziskovej organizácie, 

- vzťahy s inými sociálnymi podnikmi – podľa výsledkov výskumu môžu sociálne 

podniky vytvárať aj vzájomné podporné siete, preto tu treba identifikovať, či je 

sociálny podnik súčasťou nejakej siete s inými sociálnymi podnikmi, 

- vzťahy s verejným sektorom - sociálne podniky môžu vytvárať partnerstvá a 

spolupracovať s verejnou sférou (politickými reprezentantmi, úradmi a úradníkmi, 

expertmi s verejnej sféry a pod.), a to na všetkých úrovniach spoločnosti - lokálnej, 

regionálnej a celoštátnej. Preto je tu dôležitá aj otázka identifikácie, do ktorej 

konkrétnej úrovne aktéri verejnej sféry patria, 

- vzťahy so súkromnými ziskovými organizáciami - ide o vzťahy alebo podporu získanú 

od organizácií z komerčnej sféry, resp. od podnikateľských subjektov, 

- vzťahy vytvorené inými organizáciami, aktérmi - do tejto kategórie by sme mohli 

zaradiť iné organizácie alebo aktérov, ktorí nepatria do žiadnej z hore uvedených 

kategórií vzťahov, napr. občanov, ktorí sa snažia poskytnúť určitú formu pomoci 

sociálnemu podniku a pod. 

 

Charakter vzťahu - predpoklad o dôležitosti charakteru vzťahov opieram o zistenia 

predchádzajúcich výskumov, ktoré poukazujú na dôležité zistenie, že siete vytvárané 

sociálnymi podnikmi nemajú len formálny charakter, ale naopak sociálne podniky vytvárajú 

aj neformálne siete s inými aktérmi a tieto siete zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pre 

fungovanie sociálneho podniku. Na základe tohto východiska možno rozlišovať dva typy 

vzťahov:  

- vzťahy, ktoré majú formálny charakter - takýto typ vzťahov musí niesť formálny 

status. Preto predpokladám, že ich je možno identifikovať prostredníctvom 

existujúcich vzájomne uzatvorených zmlúv, dohôd a podobne, 

- vzťahy s neformálnym charakterom - tu ide naopak o neformálne vzťahy, ktoré sa 

môžu prejavovať v rôznej podobe, napr. neformálnych stretnutí, existencie 

neformálnych sietí podpory napr. medzi sociálnymi podnikmi a pod. Predpokladám 

však, že s ohľadom na neformálny charakter bude ťažšie tieto vzťahy identifikovať a 

tu sa s najväčšou pravdepodobnosťou bude možné opierať len o výpovede samotných 

aktérov. 

Za akým účelom vzniklo spojenie sociálneho podniku s konkrétnym aktérom, resp. aké 

výhody mu vzťahy s inými aktérmi prinášajú - tu vychádzam z predpokladu, že sociálne 

podniky často pracujú v prostredí s obmedzenými zdrojmi, a preto sú v záujme udržania 
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svojej existencie odkázané na vytváranie partnerstiev, či spolupráce s inými organizáciami, 

ktoré im umožňuje získať určité výhody. Preto predpokladám, že každé spojenie sociálneho 

podniku s iným aktérom vzniká za nejakým konkrétnym účelom, resp. má takéto vytvorené 

partnerstvo nejaký hlbší význam pre sociálny podnik, pretože mu z neho plynú nejaké 

výhody. Takéto vzťahy umožňujú mobilizovať aj iné druhy kapitálu a taktiež rôzne formy 

zdrojov. Na základe charakteru zdrojov, ktoré sú mobilizované (prúdia do sociálneho podniku 

z inej organizácie) cez vytvorenú sieť, možno rozlíšiť dve základné kategórie zdrojov: 

- peňažné zdroje – ide o finančnú formu zdrojov, napr. v podobe darov, finančných 

príspevkov a pod. Tu sa javí ako zaujímavá otázka zdrojov z vlastnej podnikateľskej 

činnosti, pretože dobré vzťahy, napr. s nejakým podnikom alebo organizáciou, môžu 

zabezpečiť, resp. podporiť prúdenie zdrojov z podnikateľskej činnosti do podniku, ktoré 

by nebolo možné získať bez existencie daných vzťahov, 

- nepeňažné zdroje a výhody - vzhľadom na rozmanitosť by som túto kategóriu ešte 

vnútorne členila na nasledovné podkategórie, a to podľa charakteru zdrojov; 

- materiálne zdroje - môžu mať rôznu podobu, napr. môže ísť o nejaký prístroj na 

výrobu, materiály na spracovanie, technické vybavenie nevyhnutné na zabezpečenie 

chodu organizácie a pod., 

- ľudské zdroje - tu mám na mysli dobrovoľnícku prácu poskytovanú buď zo strany 

nejakej organizácie, alebo konkrétneho jednotlivca, 

- kognitívne zdroje - v tomto bode pôjde o informácie, ktoré sociálny podnik môže získať 

prostredníctvom vzťahov s inými aktérmi, napr. expertmi z verejnej sféry, inými 

sociálnymi podnikmi cez vzájomné podporné siete a pod. Pritom predpokladám, že 

takto získané informácie sú pre sociálny podnik a jeho fungovanie dôležité a môžu byť 

v mnohých ohľadoch nápomocné. 

 

2.2. Interné vzťahy 

 

Táto forma sociálneho kapitálu sa vzťahuje na internú stránku vzťahov, resp. siete  

vzťahov v prostredí samotného podniku. Vychádzam z predpokladu, že sociálne podniky sa 

vyznačujú špecifickou štruktúrou riadenia a rozhodovania, ktorá je založená na uplatňovaní 

princípu participatívnej demokracie. To v praxi znamená, že organizačná forma a štruktúra 

sociálnych podnikov je založená na začlenení širokého okruhu zainteresovaných aktérov. 

Predchádzajúce výskumy realizované výskumnou sieťou EMES však poukázali na to, že 

začlenenie dotknutých strán do procesov riadenia a rozhodovania bola veľmi nízka, a to aj 

napriek tomu, že vo väčšine sociálnych podnikov bola organizačná štruktúra založená na 

začlenení viacerých dotknutých strán (multi-stakeholder structure). Z toho vyplýva, že ich 

skutočná moc je pomerne nízka a najhlavnejšou kategóriou boli stáli zamestnanci sociálnych 

podnikov.  

Preto tu pôjde o preverenie predpokladu o uplatňovaní princípov participatívnej 

demokracie v praxi samotných podnikov, a to prostredníctvom zamerania pozornosti na 

podobu vzťahov, ktoré v ňom prevládajú. V prípade interného sociálneho kapitálu je teda 

dôležitá otázka, kto je v rámci sociálneho podniku začlenený do procesu rozhodovania a 

riadenia podniku, resp. medzi akými aktérmi sú vytvárane vzťahy v rámci sociálneho 

podniku. V tomto bode stojíme pred ďalšou dilemou, a tou je otázka empirického uchopenia 

takýchto vzťahov. Túto dilemu som riešila prostredníctvom zamerania pozornosti na to, 

medzi kým sú vzťahy vytvárané, resp. či sú vzťahy vytvárané medzi heterogénnymi alebo 

homogénnymi aktérmi. Na základe toho možno vymedziť dve formy vzťahov, ktoré vedú k 

podpore a rozvoja buď premosťujúceho, alebo zväzujúceho sociálneho kapitálu: 

- premosťujúci sociálny kapitál sa formuje vtedy, ak sú do procesu riadenia a 

rozhodovania zainteresovaní heterogénni aktéri. A teda podnik má, uplatňujúc princípy 
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participatívnej demokracie, skutočnú štruktúru riadenia založenú na začlenení viacerých 

dotknutých strán. Vtedy možno hovoriť o rozvoji premosťujúceho sociálneho kapitálu. 

Pretože pre túto formu kapitálu, ako som už naznačila vyššie, je charakteristické spájanie 

rôznorodých aktérov, 

- naopak v prípade k posilňovaniu formovania zväzujúceho sociálneho kapitálu dochádza 

vtedy, ak sa v praxi princípy participatívnej demokracie v sociálnom podniku neuplatňujú a 

skôr sa rozvíjajú vzťahy medzi homogénnou skupinou aktérov - v zmysle vzťahov medzi 

stálymi zamestnancami. Túto formu vzťahov možno identifikovať ako zväzujúci sociálny 

kapitál, pretože tu ide o vzťahy dominantne vytvárané medzi aktérmi (zamestnancami) z toho 

istého sociálneho prostredia (sociálny podnik). V tomto kontexte chápem homogenitu ako 

charakteristiku vzťahov viažucu sa na sociálne prostredie podniku, resp. homogenita tu je 

chápaná ako vzťahy medzi zamestnancami toho istého podniku. 

Možno teda zhrnúť, že oba typy sociálneho kapitálu, tak zväzujúceho, ako aj 

premosťujúceho, možno identifikovať v sociálnom podnikaní. To potvrdzujú aj výsledky 

predchádzajúcich výskumov (výskum výskumnej siete EMES a výsledky z projektu 

CONCISCE), ktoré poukazujú na to, že oba typy sociálneho kapitálu predstavujú dôležitý 

predpoklad pre sociálne podnikanie.  Avšak dôležitá je vhodná kombinácia oboch typov v 

jednotlivých fázach. V prvotnej, menej formálnej fáze je dôležitý skôr zväzujúci sociálny 

kapitál (najmä v prípade, ak vznikli sociálne podniky na základe iniciatívy občanov - 

iniciatíva zdola) a  v neskorších fázach, ako sa podnik rozrastá, nadobúda dôležitosť 

premosťujúci sociálny kapitál. Preto pokladám za dôležité venovať pozornosť aj otázke 

vzniku sociálneho podniku. To podľa mňa umožňuje lepšie porozumieť významu sociálneho 

kapitálu v sociálnom podnikaní. Z hľadiska vzniku sociálneho podniku ide teda o 

preskúmanie predpokladu, že v počiatočných štádiách formovania sociálneho podniku plní 

dôležitú rolu zväzujúci sociálny kapitál.  

Konkrétne možno tento predpoklad overiť prostredníctvom zamerania pozornosti na 

podobu iniciatívy, ktorá viedla k formovaniu sociálneho podniku. V tomto bode stojím pred 

poslednou dilemou, a to je korektné vymedzenie zväzujúceho sociálneho kapitálu. V tomto 

kontexte možno vymedziť zväzujúci sociálny kapitál ako združenie homogénnych aktérov, 

ktorí pochádzajú z rovnakého sociálneho prostredia (komunity, regiónu) a ktorých spájajú 

obdobné problémy. V odbornej literatúre sa konkrétne uvádza, že sociálne podniky môžu byť 

výsledkom dvoch typov iniciatív (Lubelcová 2012): 

- sociálny podnik vznikol na základe iniciatívy zdola, resp. na základe iniciatívy občanov 

(bottop - up) - vznik sociálneho podniku je výsledkom združenia určitej skupiny občanov, 

ktorí tak reagujú na nejaký problém. V tomto prípade sa dá predpokladať, že zo združenia 

ľudí, ktorí riešia nejaký problém alebo reagujú na nejakú potrebu, sa sformoval sociálny 

kapitál, ktorý bol predpokladom sociálneho podnikania.  

Ako poukazujú výsledky výskumu CONCISCE, sociálny podnik môže byť tiež výsledkom 

iniciatívy konkrétneho aktéra. Tu je však tiež dôležitá schopnosť daného aktéra mobilizovať 

sociálny kapitál nevyhnutný na realizáciu sociálneho podnikania (ide o model „líder a jeho 

priaznivci“). V oboch prípadoch teda možno logicky predpokladať, že vznik sociálneho 

podniku sa bude spájať s formovaním zväzujúceho sociálneho kapitálu, 

- sociálny podnik vznikol na základe iniciatívy zhora, resp. ako výsledok cielenej snahy 

verejných politík (top - down ) - v prípade, že sociálny podnik vznikol na tom základe, 

dôležitá je otázka, či si jeho formovanie vyžadovalo mobilizáciu zväzujúceho sociálneho 

kapitálu. V tomto prípade by som skôr predpokladala, že „zásah z hora“ - zo strany verejných 

politík môže narúšať prirodzenú sociabilitu prostredia, v zmysle vlastnej iniciatívy občanov, 

ktorí sú ochotní spojiť svoje sily pri riešení určitého spoločného problému, ktorý vedie k 

formovaniu zväzujúceho sociálneho kapitálu ako základu formovania sociálneho podniku. 
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Záver 

 

Príspevok sa zameriaval na aktuálnu a veľmi zaujímavú tému sociálneho kapitálu. Cieľom 

bolo pritom poukázať na možnosti aplikácie tohto konceptu na skúmanie špecifickej témy 

sociálnych predpokladov sociálneho podnikania. To som sa snažila priblížiť v kontexte 

metodologických dilém, pred ktorými výskumník stojí pri aplikácii konceptu sociálneho 

kapitálu pri skúmaní tejto problematiky. V úvode som stručne charakterizovala teoretické 

východiská témy sociálnych predpokladov, a to pre lepšie pochopenie týchto 

metodologických problémov. Z teoretických východísk vyplýva, že dôležitá je normatívna a 

vzťahová stránka fungovania sociálneho podnikania. V tomto príspevku som sa zamerala len 

na vzťahovú stránku fungovania sociálnych podnikov.  

Možno zhrnúť, že vo vzťahu k tejto stránke sociálneho podnikania stojíme pred 

niekoľkými netriviálnymi dilemami, ktoré musí výskumník vyriešiť.  Veľmi zjednodušene by 

sa dalo povedať, že tieto metodologické dilemy sa vzťahujú na otázku dimenzionality, 

konceptualizácie pre potreby empirického uchopenia daného problému, vhodného 

vymedzenia premosťujúceho a zväzujúceho sociálneho kapitálu a otázky vhodných 

indikátorov, ktoré umožnia zachytiť dôležité stránky týchto vzťahov, tak aby bola 

zabezpečená validnosť merania. Možno teda zhrnúť, že korektná aplikácia konceptu 

sociálneho kapitálu pri skúmaní špecifickej témy sociálnych predpokladov sociálneho 

podnikania sa spája s mnohými zákutiami metodologických dilém, ktorých riešenie nie je 

vôbec jednoduché. 
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