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Úvod

Tento pfiíspûvek pfiiná‰í shrnutí v˘zkumu, kter˘
autorka provádûla na podzim roku 2012. Pfiís-
pûvek je zamûfien na téma microfranchisingu.
Tento pojem vyjadfiuje uÏití franchisingového
podnikatelského konceptu jako nástroje rozvo-
jové pomoci (definice autorky). Hlavním v˘cho-
diskem a dÛvodem pro zamûfiení ãlánku je fakt,
Ïe poãetné publikace a studie zahraniãních
i domácích autorÛ pfiinesly v poslední dobû kritiku
nefunkãních modelÛ a typÛ oficiální a tradiãní
rozvojové pomoci. Jsou to napfiíklad Easterly
[1], Hampl [23], Hork˘ [5], Kanbur [6] Kocourek
[23] a dal‰í. I nûkteré oficiální a mezinárodní
instituce (jako napfiíklad Svûtová banka, 
OECD – V˘roãní zprávy o rozvojové spolupráci,
UNDP – PafiíÏská deklarace o úãinnosti pomoci),
jiÏ pfiiznávají, Ïe efektivita tradiãních nástrojÛ pfies
vysoké ãástky vûnované na rozvoj chud˘ch
oblastí není dostateãná, poukazují na nedosta-
teãné plnûní slibÛ a cílÛ, nedostatky v poskyto-
vání pomoci bez dal‰ích komerãních závazkÛ,
korupci vlád rozvojov˘ch zemí, spravování pro-
stfiedkÛ investovan˘ch do rozvojové pomoci,
nízkou transparentnost a nedostateãné proka-
zování pozitivního dopadu rozvojové pomoci.
Nevhodná politika uvnitfi rozvojov˘ch zemí
i politika mezinárodního spoleãenství je zodpo-
vûdná za dlouhodob˘ problém svûtového hladu
a oficiální rozvojová pomoc mÛÏe pfiinést jen
men‰í ãást fie‰ení [21]. Mimoto je uvádûno, Ïe
to vÏdy byli dárci, ktefií mûli dÛleÏitûj‰í roli v roz-
vojové pomoci [1]. Dnes je více pozornosti
vûnováno spolupráci s pfiíjemci pomoci. Disku-
se o rozvojové pomoci se zamûfiuje na úãast
místních na jejich vlastním rozvoji. Zde pfiichází
do popfiedí pfiedev‰ím oblast vzdûlávání a pod-
pory v samostatné v˘dûleãné ãinnosti a obÏivû.

Pfiíspûvek se nevûnuje primárnû problema-
tice oficiální a tradiãní rozvojové pomoci, i pfiesto,

Ïe tato problematika je v podstatû v˘chodiskem
pro hledání nov˘ch a úãinn˘ch nástrojÛ fie‰ení.
PrÛzkum autorky se zamûfiil právû na pomûrnû
nov˘, alternativní nástroj – microfranchising.
Z re‰er‰e literatury a zdrojÛ o microfranchisin-
gu bylo zji‰tûno, Ïe k tomuto tématu nebyly
doposud v ãeském jazyce prezentovány ani
publikovány Ïádné pfiíspûvky ani publikace.
Tento pfiíspûvek je proto prvním krokem tímto
smûrem. Zámûrem této práce je v první ãásti
pfiedstavit v˘sledky re‰er‰e literatury a shrnout
informace ze zdrojÛ, které jsou k tématu mic-
rofranchisingu dostupné na mezinárodní úrovni
(primárnû anglicky psaná literatura a interneto-
vé zdroje). Druhá ãást nabídne v˘sledky anal˘-
zy studovaného vzorku pfiíkladÛ microfranchi-
singov˘ch systémÛ, definic jejich aktivit a misí,
vãetnû anal˘zy jejich geografické pÛsobnosti
a pÛvodu microfranchisorÛ a microfranchisan-
tÛ. Tfietí ãást nabízí v˘sledky vlastního empiric-
kého prÛzkumu autorky na téma povûdomí
o microfranchisingu provedeného na vzorku
populace v âeské republice.

Autorka pfiíspûvku si klade nûkolik cílÛ. Za
prvé, je tento ãlánek zcela prvním pÛvodním
informaãním zdrojem a syntézou hlavních infor-
mací na téma microfranchising v ãeském jazy-
ce. Druh˘m cílem je pfiedstavit microfranchising
jako metodu a nástroj efektivní rozvojové
pomoci, kterou lze vyuÏít lokálnû v rozvojovém
svûtû za úãelem zmírnûní chudoby a podpofiení
podnikatelsk˘ch aktivit a iniciativ samostatn˘ch
jednotlivcÛ. Tfietím cílem je zmapovat situaci
o povûdomí a stavu informovanosti o tématu
microfranchising jako nástroji rozvojové pomo-
ci v âeské republice. Lze pfiedpokládat, Ïe
z dÛvodu malého mnoÏství dostupn˘ch infor-
mací v ãeském jazyce, budou povûdomí a infor-
movanost nízké. Pokud se tato hypotéza potvr-
dí, mûlo by b˘t splnûní prvního cíle v podobû
vytvofieného pfiíspûvku pfiínosem a krokem 

MICROFRANCHISING: NOV¯ NÁSTROJ
ROZVOJOVÉ POMOCI
Vendula Macháãková

EM_04_13_zlom(4)  25.11.2013  11:25  Stránka 118



Business Administration and Management

1194, XVI, 2013

ke zv˘‰ení této znalosti a povûdomí. Úkolem
pfiíspûvku je ukázat, Ïe pokud se klasick˘ fran-
chising dokázal stát úspû‰n˘m podnikatelsk˘m
modelem, kter˘ se v˘znamnû roz‰ífiil v posled-
ních 20 letech v celém hospodáfisky rozvinutém
svûtû, nyní mÛÏe b˘t pfiedstaven microfranchi-
sing jako úspû‰n˘ model pouÏívan˘ v rozvojo-
vé pomoci, reagující na potfieby a problémy, se
kter˘mi se rozvojov˘ svût pot˘ká. Podstatná
ãást pfiíspûvku je zamûfiena na práci s konkrét-
ními informacemi a daty vycházejícími z infor-
mací uvádûn˘ch skuteãn˘mi existujícími microf-
ranchisingov˘mi koncepty ve svûtû.

V souladu s pouÏívanou terminologií v me-
zinárodním prostfiedí autorka v pfiíspûvku pou-
Ïívá termín „microfranchising“. V ãeském jazy-
ce by bylo moÏné pouÏít v terminologii správnû
i pojem „mikrofranchising“ nebo „mikrofran‰í-
zing“. Na závûr je dÛleÏité zmínit, Ïe téma
odstraÀování chudoby je tématem interdiscipli-
nárním, které spadá do oblasti ekonomie, soci-
ologie, sociální politiky, práva, filosofie, psycho-
logie, proto by i na téma microfranchising
mohlo b˘t nahlíÏeno z rÛzn˘ch úhlÛ pohledu
v tûchto oblastech a disciplínách. Tento pfiíspû-
vek na microfranchising pohlíÏí jako na oblast
podnikatelského konceptu v rámci rozvojové
spolupráce a pomoci.

1. Chápání microfranchisingu
v ãesk˘ch informaãních zdrojích
a literatufie

V˘sledkem re‰er‰e v literatufie, v katalozích
knihoven a v‰ech dal‰ích informaãních zdrojích
vãetnû internetu, které jsou vûnovány microf-
ranchisingu, je konstatování autorky, Ïe v˘sled-
ky a jejich mnoÏství jsou velice odli‰né co do
zdrojÛ a informací nalezen˘ch v angliãtinû
(explicitnû zadávané do vyhledávaãe klíãové
slovo „microfranchising“) v porovnání s v˘sled-
ky vyhledávání informaãních zdrojÛ, které jsou
napsány v ãeském jazyce jako „mikrofranchising”
nebo dokonce „mikrofran‰ízing“. Pfii vyhledává-
ní slov v ãeské transkripci nejsou nalezeny
Ïádné v˘sledky. PouÏity byly vyhledávaã Goog-
le search, Seznam, Centrum a Atlas. Pro pojem
mikrofranchising byly nalezeny pouze v˘sledky
odkazující na zdroje v nûmeckém jazyce. Pro
pojem mikrofran‰ízing „nebyly nalezeny Ïádné
v˘sledky obsahující hledané v˘razy“ a „na vá‰
pfiedmût vyhledávání – mikrofran‰ízing – nebyl
nalezen Ïádn˘ odkaz“, jak po zadání hledané-
ho v˘razu informuje Google search.

Îádné v˘sledky nebyly nalezeny nejen pfii
internetovém vyhledávání, ale ani pfii re‰er‰i
zdrojÛ dostupn˘ch v ãesk˘ch knihovnách a jejich
katalozích. Îádné pÛvodní vûdecké statû, pfiís-
pûvky ve vûdeck˘ch ãi komerãních ãasopisech,
knihy ani disertaãní práce na toto téma, ani pfie-
klady zahraniãních dûl v ãeském jazyce nejsou
k dispozici. Nebyl nalezen ani Ïádn˘ ãlánek,
pfiíspûvek na konferenci nebo pracovní doku-
ment, kter˘ by se tématu microfranchising
vûnoval. V omezené mífie se v ãesk˘ch zdrojích
objevuje pojem mikroúvûrÛ, (mikroúvûrování,
angl. microcredits) ãi mikrofinancování (angl.
microfinancing). Tyto pojmy jsou v zahraniãních
zdrojích ãasto s pojmem mikrofranchising spo-
jeny. V ãeské literatufie je mikroúvûr zmínûn
napfiíklad v souvislosti s podporou místního
venkovského podnikání v Bangladé‰i a Mexiku
na dvou fiádcích v publikaci vûnované demo-
grafickému a potravinovému problému svûta,
viz Kuna [7]. V publikaci âesko proti chudobû
[21] se objevuje jeden box vysvûtlující pojem
mikroúvûr a mikrofinancování, kter˘ „otevírá
drobn˘m podnikatelÛm a chud˘m lidem v roz-
vojovém svûtû moÏnost snadno pfiístupn˘ch
úvûrÛ“.

Zji‰tûní o neexistenci informací a zdrojÛ
vûnovan˘ch microfranchisingu v ãeském jazy-
ce bylo dÛvodem a v˘chodiskem pro autorku
vûnovat se prÛzkumu na toto téma a napsat
tento pfiíspûvek a publikovat jej v ãeském jazy-
ce v ãeském akademickém ãasopise. Tento
ãlánek má za cíl obohatit ãeské zdroje a aka-
demické publikace o první pÛvodní ãesk˘ zdroj
vûnovan˘ tématu microfranchising.

2. Problematika rozvojové pomoci
jako v˘chodiska pro
microfranchising

Problematice rozvojové pomoci, kterou autorka
vnímá jako hlavní v˘chodisko pro vhodnost
microfranchisingu, se vûnuje nûkolik jiÏ zmínû-
n˘ch publikací. Ze zahraniãních autorÛ pojed-
nává Easterly ve své knize “Bfiímû bílého muÏe:
Proã pomoc Západu tfietímu svûtu selhává”
o nûkolika problémech neúãinné rozvojové
pomoci pfiicházejících z rozvinutého svûta [1].
Easterly konstatuje, Ïe „není moÏné plánovat
trh, kter˘ si dle svého tradiãního modelu navÏ-
dy uchová nespravedlivé rozdûlení, kde budou
mít bohaté zemû obchod a chudé byrokracii“.
Ve svém díle kritizujícím tradiãní rozvojovou
pomoc pro její neúãinnost Easterly dÛraznû
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vyz˘vá a podporuje my‰lenku místního domácí-
ho rozvoje. Autor tvrdí, Ïe pokud se dostane
jednotlivci pfiíleÏitost, zvládnou si i chudí pomo-
ci. Rozvoj zaloÏen˘ a vyvíjen˘ v pÛvodním
místû a lokální obchodování vytvofií základ pro
úspûch a sobûstaãnost. Easterly je jedním
z autorÛ, kter˘ se táÏe, zda a jak by bylo moÏné
skrze západní pomoc dosáhnout více, neÏ se
dafií dnes, pokud by byly opu‰tûny nûkteré
z jejích star˘ch, nefungujících tradiãních mode-
lÛ. Kanbur [6] se dlouhodobû vûnuje anal˘ze
rÛzn˘ch strategií sniÏování chudoby. Ve svém
díle popisuje spory t˘kající se hospodáfiské
politiky, rozdûlování a chudoby. Analyzuje
dÛvody pro rozdílné chápání a vnímání uvádû-
n˘ch dat, plnûní stanoven˘ch cílÛ v rámci urãi-
t˘ch ãasov˘ch horizontÛ a pfiístupy k regulaci
versus deregulaci trhu. Rozdílné chápání tûch-
to tfií oblastí pak zpÛsobuje propast ve vnímání
úãinnosti oficiální rozvojové pomoci.

Z ãesk˘ch autorÛ jmenujme napfi. Hampla.
Hampl v roce 2009 uvedl nûkterá tvrdá data
a fakta [23], která ukazovala, Ïe 650 miliard
americk˘ch dolarÛ, které byly pouÏity na rozvo-
jovou pomoc pro zemû subsaharské Afriky
v rámci mezivládní a mezinárodní pomoci,
nezpÛsobilo zbohatnutí jejich ekonomik. Nao-
pak, staly se je‰tû chud‰ími. Hampl vûfií, Ïe
„bez klíãové kompetence zemû pomoci sama
sobû, je jak˘koli typ pomoci neúãinn˘, a nejen
to, mÛÏe b˘t dokonce ‰kodliv˘“ [23]. V stejné
publikaci se dále napfiíklad Kocourek ve svém
pfiíspûvku “Otázka úãinnosti rozvojové pomoci”
[23] soustfiedí na téma úãinnosti oficiální rozvo-
jové pomoci, vyjmenovává nûkolik zpráv
a prací Pearsona (Pearsonova zpráva z roku
1969), Davida Dollara a Craiga Burnsidea
(jejich analytické práce z let 2000 a 2004)
a pojednává ve své vlastní zprávû o problému
nízké míry prokázané závislosti mezi objemem
rozvojové pomoci a ekonomickou v˘konností
rozvojov˘ch zemí.

V poslední dobû dokonce i anal˘zy Svûtové
banky pfiipou‰tûjí pesimistick˘ názor na závis-
lost rÛstu HDP v rozvojov˘ch zemích na obje-
mu oficiální rozvojové pomoci. “Je jasné, Ïe ofi-
ciální rozvojová pomoc má z hlediska její úãin-
nosti velké mezery. V‰echny pfiedchozí anal˘zy
to dokazují. ZÛstává otázkou, jestli má oficiální
rozvojová pomoc vÛbec potenciál vyvést rozvo-
jové ekonomiky ven z jejich zoufalé situace”,
jak uvádí Kocourek. V shrnutí Kocourek uvádí,
Ïe vût‰ina anal˘z dopadu oficiální rozvojové

pomoci na pfiijímající ekonomiky zmiÀuje pro-
blematiku efektivnosti rozvojové pomoci
a zamûfiuje se na otázku jak ji zv˘‰it. Ve stejné
sbírce textÛ [23], se Nádvorník pokou‰í zhod-
notit nûkolik nástrojÛ boje s chudobou. Nádvor-
ník uvádí, Ïe rozvojová pomoc je prezentována
obûma zpÛsoby, jak úspû‰n˘mi pfiíbûhy, tak
dalekosáhlou kritikou. Na jedné stranû je kriti-
zována za své negativní dÛsledky, na druhé je
obviÀována pro svÛj princip, jenÏ „povaÏuje
pomoc za pokraãování kolonialismu a udrÏová-
ní chud˘ch zemí v závislosti nebo za charitu,
která nemífií do samého základu strukturálních
problémÛ chudoby“. Efektivitou zahraniãní roz-
vojové pomoci a spolupráce se zamûfiením na
âeskou republiku se zab˘vá i Hork˘ ve své
disertaci a v následné publikaci s názvem:
âeská rozvojová spolupráce: diskursy, praktiky,
rozbory [5]. Hork˘ zajímavû poukazuje na tech-
nokratick˘ statistick˘ pfiístup k rozvoji a zpo-
chybÀuje zdání, „jako by pro vym˘cení nejhlub-
‰í chudoby a dosáhnutí Rozvojov˘ch cílÛ tisíci-
letí Organizace spojen˘ch národÛ staãilo inve-
stovat dostatek penûz do stavby ‰kol, nemoc-
nic nebo hloubení studní“. Kritizuje pfiístup,
kter˘ se „neptá, zda a ãeho by chtûli dosáhnout
ti, kter˘m má b˘t rozvojová spolupráce urãena“.

Celkovû problematika úãinnosti rozvojové
pomoci otevírá prostor pro diskusi a nastiÀuje
v˘chodiska pro hledání nov˘ch alternativních
nástrojÛ. Tam, kde selhávají tradiãní, oficiálnû
a centrálnû plánované modely, nabízí se pro-
stor pro nové zpÛsoby a cesty. Microfranchising
je plnû v souladu se znaky typick˘mi pro teorii
s principy podpory obchodu, která pfiedstavuje
my‰lenku, Ïe rozvojové zemû nepotfiebují
pomoc, potfiebují moÏnost fungování volného
obchodu. Magleby [12] uvádí, Ïe existují tfii
hlavní smûry, jak fie‰it chudobu. Jsou to: 1)
makroekonomické strukturální úpravy jako odd-
luÏení, zv˘‰ená rozvojová pomoc a nastavení
obchodních pravidel, která favorizují rozvojové
zemû, 2) zlep‰ení správy a podnikatelského
klima prostfiednictvím zaji‰tûní vût‰í transpa-
rentnosti s ménû korupcí a respektováním
práva; u kter˘ch Magleby konstatuje, Ïe první
skupina fie‰ení po dekády nefunguje, druhá
skupina vyÏaduje revoluãní sociální a politické
zmûny. Za 3) uvádí Magleby mikroekonomická
fie‰ení pro podnikání jako napfiíklad mikrofinan-
ce podporující podnikatelské aktivity u nízkopfií-
jmov˘ch skupin obyvatel. Microfranchisingov˘
model dle Maglebyho pfiedstavuje pozoruhod-
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né silné stránky pfii zasahování proti chudobû
a pomÛÏe dramaticky sníÏit svûtovou chudobu.
Lehr [10] na téma microfranchising uvádí: „jak
postupuje hledání postupÛ k zmírnûní chudoby
zaloÏen˘ch na trÏních principech, microfranchi-
sing rychle vyvstává jako silná nová taktika”.
„Chudoba zÛstává jedním z nejobtíÏnûj‰ích pro-
blémÛ v rozvojovém svûtû. Microfranchising
nabízí velk˘ pfiíslib pro zmírnûní chudoby tím, Ïe
pomáhá zakládání místních vlastních podnikÛ,”
fiíká Fairbourne, dal‰í autor vûnující se microf-
ranchisingu [3].

Microfranchising je pfiedstaven jako koncept
a úãinn˘ nástroj pro rozvojovou pomoc, kter˘
mÛÏe pomoci fie‰it dlouho pfietrvávající problé-
my v rozvojov˘ch dokonce i tûch nejchud‰ích
zemích, jako jsou hlad, nedostatek pitné vody,
nedostateãná zdravotní péãe a prevence,
nedostateãná péãe o matku a dítû, nedostateã-
n˘ ‰kolsk˘ systém a vzdûlávání, nezamûstna-
nost a problém chudoby obecnû. (V této sou-
vislosti je níÏe vysvûtlen i pojem „Bottom of the
Pyramid“, kter˘ se ve spojení s pojmem microf-
ranchising ãasto ve zdrojích objevuje.) Zámûrem
empirického prÛzkumu autorky bylo prokázat na
analyzovan˘ch microfranchisingov˘ch koncep-
tech, Ïe jejich cíle, mise a aktivity jsou skuteãnû
zamûfieny na boj s uveden˘mi problémy.

3. Metodika v˘zkumu
Realizovan˘ prÛzkum byl rozdûlen na dvû
ãásti. V první ãásti prÛzkumu vûnovanému mic-
rofranchisingov˘m systémÛm autorka zpraco-
vala jednak informace na základû sekundárních
dat z dostupné literatury (monografie, pfiípadové
studie o microfranchisingov˘ch konceptech)
a z internetov˘ch zdrojÛ a dále sestavila pfiehled
70 vybran˘ch pfiíkladÛ existujících microfranchi-
singov˘ch konceptÛ, na kter˘ch provedla anal˘zu
studovan˘ch informací. Za úãelem této detailnûj-
‰í anal˘zy byly studovány informace o existujících
microfranchisingov˘ch konceptech, které uvádûjí
tyto systémy na vlastních webov˘ch stránkách
a ve v˘roãních zprávách. Tato sekundární data
jsou dostupná na internetu. O nûkolika vybra-
n˘ch konceptech se zmiÀují nûktefií autofii ve
sv˘ch publikacích, kde pfiedstavují microfranchi-
sing formou pfiípadov˘ch studií. Informace o kon-
krétních microfranchisingov˘ch konceptech byly
ãerpány z tûchto dvou skupin zdrojÛ.

V˘bûrov˘ soubor obsahuje 70 microfranchi-
singov˘ch konceptÛ a v˘bûr byl proveden jako
zámûrn˘ ze tfií zdrojÛ uveden˘ch níÏe:

1. Struãn˘ katalog microfranchisingov˘ch
podnikatelsk˘ch pfiíleÏitostí zamûfien˘ch na
BoP podniky (BoP = Bottom of the Pyramid,
definice viz text níÏe). Tento katalog autor-
ka získala prostfiednictvím osobní e-mailové
korespondence s autorem jedné z mono-
grafií o microfranchisingu, Kirkem Magle-
bym. Katalog obsahuje seznam názvÛ mic-
rofranchisingov˘ch konceptÛ v podobû:
název, v˘‰e investice a URL adresa webo-
v˘ch stránek konceptu.

2. Webové stránky www.microfranchises.org
a seznam 47 microfranchisingov˘ch kon-
ceptÛ, které jsou na tûchto stránkách pfied-
staveny jako pfiíleÏitosti pro rozvoj. Seznam
je opût v podobû název konceptu, v˘‰e
investice, URL adres webov˘ch stránek [15].

3. Publikace Where There Are No Jobs: The
MicroFranchise Handbook, obsahující 19
pfiípadov˘ch studií a 50 pfiíkladÛ microfran-
chisingov˘ch konceptÛ [4].
Informace o konceptech a jejich v˘ãet v tfiech

v˘‰e uveden˘ch zdrojích se z velké ãásti pfie-
kr˘val, proto bylo vybráno 70 konceptÛ podle
nûkolika kritérií: a) URL adresa a webové strán-
ky byly funkãní, b) informace byly aktualizované
nejpozdûji v roce 2011, c) koncept je jasnû defi-
nován a popsán, vãetnû informace o oblasti akti-
vit, o misi a vizi, o cílích a regionální pÛsobnosti.

Autorka si neklade za cíl v tomto pfiíspûvku
pfiedstavit v‰eobjímající shrnutí a seznam
v‰ech existujících microfranchisingov˘ch kon-
ceptÛ. Pro shrnutí základních aktivit a misí bylo
vybráno vÏdy jen nûkolik pfiíkladÛ konceptÛ, tak
aby byly zastoupeny hlavní oblasti, na které se
microfranchisingové koncepty zamûfiují. Ome-
zujícím problémem ãásteãnû je, Ïe v porovnání
s fenoménem, kter˘m je tradiãní franchising
(kter˘ je velice institucionalizován, franchisingové
koncepty jsou známé a jejich kompletní databá-
ze dohledatelné díky seznamÛm, registrÛm
a národním, regionálním i mezinárodním fran-
chisingov˘m institucím) Ïádná taková podobná
instituce, která by shromaÏìovala podobná data
o microfranchisingu, neexistuje. Vybran˘ch 70 kon-
ceptÛ autorka v pozdûj‰í anal˘ze klasifikovala
dle oblasti aktivit a regionální pÛsobnosti.

V druhé ãásti vûnované empirickému prÛz-
kumu o povûdomí a informovanosti ãeské spo-
leãnosti o tématu microfranchising jsou pouÏita
data z prÛzkumu, kter˘ autorka provedla jako
dotazníkové ‰etfiení na vzorku obyvatel âeské
republiky. Celkem bylo osloveno 500 osob.
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Dotazování probíhalo pomocí osobních rozho-
vorÛ (150 osloven˘ch), telefonick˘ch rozhovorÛ
(150 volan˘ch) i e-mailové dotazování s odkazem
na dotazník online (200 rozeslan˘ch e-mailÛ).
V˘bûr dotazovan˘ch nebyl proveden jako
náhodn˘, byla pouÏita databáze znám˘ch kon-
taktÛ autorky, tak aby respondenti splÀovali
zastoupení jak muÏÛ i Ïen v pomûru cca 1:1,
rÛzné vûkové kategorie (od 18 let v˘‰e) i rÛz-
nou úroveÀ nejvy‰‰ího dokonãeného vzdûlání
(Z·, S·, V·). Návratnost dotazování byla po-
mûrnû vysoká, a to ve v˘‰i 71,2 %. Z prÛzkumu
bylo získáno celkem 356 odpovûdí (133 res-
pondentÛ z osobních rozhovorÛ, 112 z telefo-
nick˘ch rozhovorÛ a 111 e-mailov˘ch odpovû-
dí). V˘sledky prÛzkumu jsou uvedeny níÏe.

4. Microfranchising: re‰er‰e
literatury a informaãních zdrojÛ

Microfranchisingu se doposud i v zahraniãí
vûnuje jen nûkolik dûl a autorÛ. Napfi. t˘m auto-
rÛ Fairbourne, Gibson a Dyer, publikoval knihu
s názvem “Microfranchising: Creating Wealth at
the Bottom of Pyramid”. [3] Autofii o knize uvá-
dûjí, Ïe „nabízí dÛkladnou, prÛbûÏnou a nestran-
nou anal˘zu microfranchisingu a pokr˘vá jak
praxi, tak teorii“. Tato publikace je základním
dílem pro v‰echny, ktefií se ve své práci „vûnují
zmírÀování chudoby“ a pro ty, ktefií se zajímají
o inovativní, podnikatelsky zamûfien˘ nástroj
k zmírnûní chudoby“. Autofii pfiiná‰ejí jak infor-
mace z praxe, tak své znalosti z teorie microf-
ranchisingu. Kniha téÏ pfiedstavuje ãtyfii reálné
pfiíklady modelÛ microfranchisingu, které jsou
popsány velmi detailnû. V závûru kniha téÏ ote-
vírá otázky ohlednû budoucnosti microfranchi-
singu, jeho pfiíleÏitostí a v˘zev.

Felder-Kuzu je autorkou knihy “Microfinan-
ce and Beyond: Introducing Microfranchising
and Social Businesses” [2], coÏ je publikace,
která se vûnuje tématÛm microfranchising, mic-
rofinance a sociální podnikání. Felder-Kuzu téÏ
pfiispûla kapitolou „Microfranchise funding”
(financování v microfranchisingu) do knihy od
Fairbourne et al. [3], pfiedstavené v˘‰e.

Kniha autora Maglebyho “Ending Global
Poverty: The Microfranchise Solution” [12],
„jasnû vysvûtluje povahu, pfiíãiny, efekty, a nej-
úãinnûj‰í fie‰ení nejváÏnûj‰ího problému na pla-
netû – celosvûtové chudoby“. Magleby o své
knize fiíká: „Mnoho knih o fie‰ení chudoby je
vûnováno velk˘m vládním fie‰ením a fie‰ením
prostfiednictvím neziskov˘ch organizací. Mnoho

z nich selhalo. ¤e‰ení chudoby musí b˘t prová-
dûno tam, kde jsou ti, ktefií potfiebují pomoci.
Microfranchising je Ïivotaschopn˘m fie‰ením,
které pfiiná‰í malé podnikatelské koncepty
lidem v nouzi”. Magleby rozsáhle pí‰e o varia-
cích, charakteristikách a vztazích v rámci mic-
rofranchisingu. Tato kniha byla v roce 2007
nominována na Pulitzerovu cenu.

Sireau, autor knihy “Microfranchising: How
Social Entrepreneurs are Building a new Road
to Development” [19], uvádí, Ïe jeho kniha
„nabízí sadu pfiípadov˘ch studií a anal˘zu mic-
rofranchisingu pro rozvoj. Tato publikace
k sobû pfiivádí akademické pracovníky a osoby
z praxe, aby tito spoleãnû poskytli teoretické
i praktické rady a vedli podnikatele, nevládní
organizace, firmy i vlády, které se zajímají
o zavedení jejich vlastního microfranchisingo-
vého konceptu“. Kniha opût pfiedstavuje microf-
ranchising z obou pohledÛ, jak teoretického,
tak praktického. Jedna z kapitol je také vûno-
vána financování zaloÏení a rÛstu microfranchi-
singového podnikání. Kapitoly 2 (Teorie microf-
ranchisingu) a 3 (Microfranchising v praxi) této
publikace napsal jihoafrick˘ autor Illetschko.

Lehr je autorem pracovního dokumentu
s názvem “Microfranchising at the Base of the Pyra-
mid” [10]. Lehr velmi dobfie vysvûtluje podnikatel-
sk˘ model microfranchisingu a konstatuje, Ïe roz-
hodnû neexistuje jedin˘ nástroj, kter˘ by byl v‰e-
lékem na ve‰keré ekonomické a sociální v˘zvy
rozvojového svûta. Popisuje a analyzuje do hlu-
bok˘ch detailÛ tfii microfranchisingové koncepty, které
pouÏívá k odvození obecn˘ch pouãení ze zku‰e-
ností pfii tvorbû microfranchisingového modelu.

V‰echny v˘‰e uvedené publikace jsou
dostupné pouze v cizích jazycích, studovány
byly autorkou v angliãtinû, do ãeského jazyka
nebyla pfieloÏena prozatím Ïádná. V ãeské lite-
ratufie nebyla nalezena Ïádná publikace na téma
microfranchising, dokonce ani zmínky o tomto
pojmu v publikacích vûnovan˘ch pfiíbuzné tema-
tice z oblasti rozvojové spolupráce a pomoci.

5. Microfranchising: definice, cíle,
principy, znaky a charakteristika

5.1 Definice microfranchisingu
V studované literatufie se nachází nûkolik defi-
nic a vysvûtlení pojmu microfranchising. Tab. 1
uvádí shrnutí nûkolika vybran˘ch z nich
a zamûfiuje se pfiedev‰ím na hlavní znaky, které
se objevují ve v‰ech studovan˘ch definicích.
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Tab. 1: Definice microfranchisingu v rÛzn˘ch zdrojích

Autor a zdroj Definice microfranchisingu dle tohoto zdroje 

Fairbourne et al. [3] Microfranchising znamená poskytování podnikatelsk˘ch modelÛ a formátÛ
chud˘m.

Felder-Kuzu [2] Microfranchising je replikovatelná metoda podnikání, která poskytuje
a/nebo produkuje statky a sluÏby, je to podnikání „v krabici“ (balíãek pro
podnikání).

Illetschko [18] Microfranchising pfiizpÛsobuje franchisingov˘ koncept zvlá‰tnostem rozvo-
jového svûta.

Lehr [10] Microfranchising vyuÏívá základních konceptÛ tradiãního franchisingu, je
v‰ak zamûfien zejména na vytváfiení pfiíleÏitostí pro nejchud‰í obyvatele
svûta, aby tito mohli vlastnit a fiídit své vlastní podnikání.

Magleby [12] Microfranchising je ovûfiená metoda replikování úspû‰n˘ch mal˘ch podni-
kÛ na lokální, národní, regionální nebo globální úrovni, která je pro mikro-
podnikatele v rozvojovém svûtû ménû riziková a více zisková neÏ zcela
nezávislé podnikání.

Rao [17] Microfranchising se t˘ká sítû mal˘ch, místnû vlastnûn˘ch a fiízen˘ch
úspû‰n˘ch podnikÛ, které jsou stvofieny pro replikování, nabízejí základní
zboÏí a sluÏby jako nadstavbu nad vytvofiené pracovní pfiíleÏitosti pro
nízko-pfiíjmové skupiny.

Sireau [19] Microfranchising nabízí dobfie zpracované podnikatelské systémy s jasnû
definovan˘mi pravidly, které minimalizují rizika a maximalizují pfiíjmy
v obzvlá‰tû tûÏkém kontextu rozvojového svûta.

Zdroj: vlastní, 2012

Spoleãné znaky v˘‰e uveden˘ch definic
microfranchisingu
Autorka uvádí v˘sledek anal˘zy definic microf-
ranchisingu ze studovan˘ch textÛ v podobû
spoleãn˘ch znakÛ tûchto definic:
� metoda podnikání/podnikatelsk˘ model;
� replikovatelnost;
� zamûfiení na rozvojov˘ svût;
� formát pfiizpÛsoben˘ chud˘m;
� místnû vlastnûné a fiízené podnikání;
� poskytování základního zboÏí a sluÏeb.

Shrnutím v˘‰e uvedeného je moÏné defino-
vat microfranchising v ãeském jazyce takto:
Microfranchising je podnikatelsk˘ model, kter˘
aplikuje znaky a koncepci tradiãního franchisin-
gu na malé podniky v rozvojovém svûtû. Je
zaloÏen na systemizaci a jednoduchém repliko-
vání fungujícího formátu podnikání následová-
ním ovûfien˘ch marketingov˘ch a provozních
konceptÛ.

5.1.1 „Spodní ãást“ ãi „dno pyramidy“
(Bottom of the Pyramid / Base of the
Pyramid (BoP))

Termín, kter˘ byl téÏ uvádûn ve vût‰inû ze stu-
dovan˘ch zdrojÛ vûnovan˘ch microfranchisin-
gu, je pojem “Bottom of the Pyramid” nebo také
“Base of the Pyramid” (BoP). Do ãeského jazy-
ka lze tento termín pfieloÏit jako „spodní ãást“,
„základna“ ãi „dno pyramidy“. Jde o tu nejniÏ‰í
vrstvu spoleãnosti, pro kterou jsou nejen v roz-
vojovém svûtû typické atributy jako chudoba,
hlad, neuspokojivé Ïivotní podmínky, bydlení,
vzdûlání a zdravotní péãe. Hledáme-li definice
pro termín „Bottom of the Pyramid“ lze jich
v angliãtinû nalézt nûkolik. Napfiíklad Prahalad
a Hart [16] definují BoP jako skupinu spodních
ãtyfi miliard obyvatel, ktefií Ïijí s pfiíjmem niÏ‰ím neÏ
1500 americk˘ch dolarÛ na rok, z nichÏ pfiibliÏ-
nû jedna miliarda Ïije za ménû neÏ 1 USD/den.
Dal‰í zdroje jako napfiíklad Shah [20] obsahují-
cí statistická data související s chudobou, uvá-
dûjí, Ïe v rozvojovém svûtû pfiibliÏnû tfii miliardy
lidí, coÏ je témûfi polovina svûtové populace,
“trpí nezamûstnaností a Ïijí za ménû neÏ dva
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a pÛl dolaru na den.” Dle databáze rozvojov˘ch
indikátorÛ Svûtové banky (World Bank Deve-
lopment Indicators), která uvádí procenta lidí na
svûtû na rÛzné úrovni chudoby, Ïije okolo 80 %
lidí za ménû neÏ 10 dolarÛ na den [18]. Chudo-
ba jako taková a Ïivot „na dnû socio-ekonomic-
ké pyramidy“ s sebou pfiiná‰ejí problémy jako
hlad, dûtskou úmrtnost z dÛvodu chudoby, pod-
v˘Ïivu dûtí, infekãní onemocnûní (hlavnû
HIV/AIDS a malárie), analfabetismus, nedosta-
teãn˘ ‰kolní systém a vzdûlání, nedostaãující
pfiístup k pitné vodû, nemoci zpÛsobené nedo-
statkem tekoucí ãisté vody, nedostateãn˘ pfií-
stup k zdravotnick˘m sluÏbám a s tím souvise-
jící epidemie a úmrtnost a je‰tû mnohé dal‰í.

5.2 Cíle microfranchisingu
Ze studovan˘ch zdrojÛ [3], [10], [12], [13], [16],
[17], [19], lze uvést i v˘sledek anal˘zy jejich
definic cílÛ microfranchisingu, které tyto zdroje
obsahují. Závûrem této anal˘zy je následující
definice cíle microfranchisingu autorky: obec-
n˘m cílem microfranchisingu je podporovat
hospodáfisk˘ rozvoj pomocí rozvíjení spolehli-
v˘ch podnikatelsk˘ch modelÛ, které mohou b˘t
replikovány podnikateli na úrovni „základny
socio-ekonomické pyramidy. Microfranchising
pomáhá fie‰it chudobu prostfiednictvím posky-
tování pracovních pfiíleÏitostí i tûm, ktefií postrá-
dají základní podnikatelské dovednosti. Právû
pfiedání podnikatelsk˘ch dovedností v rámci
replikovatelného konceptu v daném modelu
podnikání by mûlo fie‰it jednu z hlavních bariér
pro vstup do tohoto typu obÏivy. Microfranchi-
sing je povaÏován za moderní vznikající fie‰ení
globální chudoby. ¤e‰it chudobu znamená zaji-
stit svobodu a demokracii, mechanismy volné-
ho trhu, zamûstnanost, vzdûlání a systém ‰kol-
ství, zdravotnictví a prevenci, uspokojivé ubyto-
vání a Ïivotní a sociální podmínky obecnû. NíÏe
uvedená anal˘za a prÛzkum se dále zamûfiil na
vyhledání znakÛ a prokázání skuteãnosti, Ïe
microfranchisingové koncepty tyto cíle reálnû
sledují a plní.

5.3 Principy microfranchisingu
V dostupné literatufie jsou definovány tfii klíãové
principy microfranchisingu: replikace (také rep-
likovatelnost), udrÏitelnost a spoleãensk˘
dopad (napfi. [3], [10], [13]). Z teoretického
pohledu a v˘chodisek lze tyto principy vymezit
následovnû: 1) Replikovatelnost: microfranchi-
sing musí b˘t snadno replikovateln˘, a to pomocí

ovûfiené marketingové a provozní franchisingo-
vé koncepce. Replikace téÏ znamená, Ïe
v rámci sítû micro-franchisingov˘ch podnikatel-
sk˘ch jednotek, tato síÈ zachycuje nové trendy
na trzích a následnû inovace, které jsou rozvi-
nuty jedním micro-franchisantem a následnû
mohou b˘t snadno replikovány ostatními ãleny
sítû. 2) Pokud jde o princip udrÏitelnosti, tento
je dÛleÏit˘m principem v tom ohledu, Ïe „exis-
tuje mnoho chud˘ch lidí, ktefií za úãelem mic-
rofranchisingového podnikání ãerpají tzv. mik-
rofinanãní úvûry a mohli by neúspû‰nû provo-
zovat nûjak˘ imitaãní typ mikro-podnikání s níz-
k˘mi ziskov˘mi marÏemi a tím i pochybnou udr-
Ïitelností“ [12]. V˘sledek celé takové snahy by
byl naprosto opaãn˘ od cílového efektu úspû‰-
ného fie‰ení Ïivotní situace pomocí micro-fran-
chisingového podnikání. UdrÏitelnost naopak
pfiichází se ziskov˘m podnikáním s rentabilními
vyhlídkami v domorodém hospodáfiství. 3) Spo-
leãensk˘ dopad je viditeln˘ ve v‰ech modelech.
Nejde zde pouze o komerãní cíle, ale pfiede-
v‰ím o zlep‰ení Ïivota, zdraví a sociálních pod-
mínek. Vût‰ina microfranchisov˘ch konceptÛ
a institucí podporuje sociální chování jako je
nav‰tûvování ‰kol a v˘uka, získání vzdûlání za
úãelem budoucí práce, zamûstnání, péãe
o zdraví a prevence. Studium a anal˘za vybra-
ného vzorku microfranchisingov˘ch systémÛ
bylo mimo jiné cílenû zamûfieno na vyhledání
a potvrzení existence tûchto tfií principÛ (repli-
kovatelnost, udrÏitelnost, spoleãensk˘ dopad).
Závûrem této anal˘zy je, Ïe v‰echny tfii princi-
py jsou pfiítomny u v‰ech studovan˘ch microf-
ranchisingov˘ch konceptÛ.

5.4 Mikrofinancování
a mikroúvûrování

Mikrofranchising je ãasto spojen s pojmem mik-
rofinancování ãi mikroúvûr. Mikroúvûry zpfií-
stupÀují finanãní sektor i chud˘m vrstvám roz-
vojového svûta a pomáhají budovat nová pra-
covní místa [2]. Studie v Bangladé‰i prokázaly,
Ïe pfies 48 % klientÛ se díky mikroúvûrÛm
dokázalo vlastními silami dostat z chudoby [21].

6. Empirick˘ prÛzkum: pfiíklady
microfranchisingov˘ch konceptÛ

Cílem empirického prÛzkumu microfranchisin-
gov˘ch konceptÛ bylo získat a analyzovat infor-
mace o zamûfiení jejich aktivit a sestavit
seznam hlavních oblastí tûchto aktivit a misí
microfranchisingov˘ch konceptÛ. Jako zdroj dat
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pro prÛzkum byly pouÏity informace uvádûné
samotn˘mi microfranchisingov˘mi koncepty na
jejich webov˘ch stránkách a ve v˘roãních zprá-
vách. Byly analyzovány rÛzné informace, které
jsou o microfranchisingov˘ch konceptech uvá-
dûny. Cílenû byly vyhledány tyto informace:
oblast pÛsobení podnikatelsk˘ch aktivit, mise
a vize konceptu, cíle, rok zaloÏení, mûfiitelné
v˘sledky fungování jako poãty franchisantÛ
a provozoven, finanãní i nefinanãní v˘konnost
a poãet vytvofien˘ch pracovních míst. Jako
zdroj sekundárních dat byly pouÏity v první fázi
informace na webov˘ch stránkách konceptÛ,
v druhé fázi informace a data ve v˘roãních
zprávách konceptÛ.

V˘zkumné otázky pro tuto ãást prÛzkumu
znûjí:

A. V kter˘ch oblastech pomoci jsou microfran-
chisingové koncepty aktivní?

B. ¤e‰ení jak˘ch problémÛ spojen˘ch s chu-
dobou v rozvojovém svûtû uvádûjí microf-
ranchisingové koncepty explicitnû ve sv˘ch
misích?

V‰echny zji‰tûné informace byly autorkou
zpracovány a následnû rozdûleny do 14 skupin
dle hlavních oblastí aktivit microfranchisingo-
v˘ch konceptÛ a do 4 skupin dle misí microf-
ranchisingov˘ch konceptÛ. Tab. 2:  pfiedstavuje
shrnutí hlavních oblastí aktivit microfranchisin-
gov˘ch konceptÛ. Tab. 3:  uvádí shrnutí jejich
misí v souvislosti s fie‰ením problémÛ spojen˘ch
s chudobou v rozvojovém svûtû.

Tab. 2: Pfiíklady aktivit microfranchisingov˘ch konceptÛ

Oblast aktivit – ãinnost microfranchisingového konceptu Poãet

Dodávky potravin a zaji‰tûní v˘Ïivového hospodáfiství – v˘roba (a distribuce) 16

Management, manaÏerské vzdûlávání, vzdûlávání dospûl˘ch, vzdûlání pro podnikání, kariérní rozvoj, 
manaÏerské a finanãní poradenství, mikrofinancování 15

Ambulance, hygiena, lékafiská péãe, péãe o matku a dítû, prevence a zdravotnictví, plánování rodiny 
a reprodukce, vzdûlávání v oblasti zdraví 8

Dodávky technologií, techniky, komunikaãních sluÏeb a zafiízení (mobilní telefony, PC, internet, apod.) 8

Zemûdûlství, rozvoj zemûdûlství 8

Dodávky energií (elektrického proudu, svûtla, tepla) 7

Dodávky lékÛ, léãiv˘ch pfiípravkÛ, vakcinace, zdravotní prostfiedky a technika 7

Vzdûlávání dûtí a mladistv˘ch, základní a stfiední ‰kolství 7

Dodávky nepotravinového zboÏí - obleãení, domácí zafiízení apod. – v˘roba (a distribuce) 5

Bydlení, ubytování, stavebnictví 4

Dodávky vody, pitná voda 3

Marketing, noviny, inzerce, propagace, informace, jiné informaãní sluÏby 3

Ekologie, ekologická fie‰ení 2

Technologie, technologické vzdûlávání, IT vzdûlávání 2

Poãet studovan˘ch microfranchisingov˘ch konceptÛ: n = 70 Zdroj: vlastní, 2012

Pozn.: Nûkteré microfranchisingové koncepty vykazují více oblastí aktivit (napfiíklad oblast zdravotnické péãe vãetnû
distribuce zdravotnického materiálu a lékÛ, dodávky potravin a zemûdûlství), proto je souãet uveden˘ v sloupci Poãet
vût‰í neÏ 70.
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Tab. 3: Mise uvádûné microfranchisingov˘mi koncepty

Mise uvádûná microfrachisingov˘m konceptem Poãet

Boj proti chudobû, zmûna pfiístupu k boji proti chudobû 42

Zaji‰tûní lep‰ího Ïivota, nástroje pro zlep‰ení Ïivota lidí, zaji‰tûní pfiíleÏitostí pro lep‰í Ïivot 35

Vytvofiit podmínky a pfiíleÏitosti k zamûstnání a tím sniÏovat nezamûstnanost a chudobu 27

Nauãit lidi podnikat, vést vlastní podnik, vybudovat vlastní pfiíleÏitost k zamûstnání a obÏivû 18

Poãet sledovan˘ch microfranchisingov˘ch konceptÛ: n = 70 Zdroj: vlastní, 2012

Pozn.: Nûkteré microfranchisingové koncepty uvádûjí více misí, proto je souãet uveden˘ v sloupci Poãet vût‰í neÏ 70.

6.1Anal˘za geografické pfiítomnosti
microfranchisingov˘ch konceptÛ

Dal‰ím cílem empirického prÛzkumu microfran-
chisingov˘ch konceptÛ bylo analyzovat geogra-
fickou pÛsobnost jak poskytovatelÛ, tak pfiíjem-
cÛ microfranchisingov˘ch konceptÛ.

V˘zkumné otázky znûjí:
C. V kter˘ch zemích pÛsobí microfranchisingo-

vé koncepty?
D. V kter˘ch zemích je nejãetnûj‰í pfiítomnost

pfiíjemcÛ microfranchisingov˘ch konceptÛ?
E. Z kter˘ch zemí pocházejí poskytovatelé

microfranchisingov˘ch konceptÛ?

V˘sledky anal˘zy geografické pfiítomnosti
pÛsobících konceptÛ jsou uvedeny v Tab. 4
a Tab. 5. Z informací o studovan˘ch microfran-
chisingov˘ch konceptech je moÏné vysledovat,
jak jsou které zemû zastoupeny na stranû
poskytovatelÛ microfranchisingov˘ch konceptÛ
(tj. odkud tyto koncepty – franchisofii – pocháze-
jí), stejnû tak jako oblasti, kam tyto aktivity nej-
ãastûji smûfiují. Zemû, kde je moÏné nalézt nej-
více microfranchisingov˘ch pfiíkladÛ jako nástro-
jÛ tamûj‰í rozvojové pomoci, jsou zemû Subsa-
harské Afriky (Ghana, KeÀa), Asie (Bangladé‰,
Filipíny, Indie) a Latinské Ameriky (Bolívie, Brazí-
lie, Ekvádor, Guatemala, Honduras, Chile,
Kolumbie, Mexiko, Nikaragua, Peru), viz Tab. 4.

Tab. 4: 
Zemû s nejãetnûj‰í pfiítomností microfranchisingov˘ch konceptÛ – pfiíjemci – 
poãet fungujících microfranchisingov˘ch konceptÛ v zemi

Zemû, kde jsou pfiítomni pfiíjemci microfranchisingov˘ch konceptÛ Poãet 
konceptÛ
v zemi

Indie 11

Mexiko 9

Filipíny, Ghana 7

Bangladé‰, Guatemala, Nikaragua 6

Bolívie, Brazílie, Ekvádor, Honduras, KeÀa, Kolumbie, Panama, Portoriko, Rwanda, V˘chodní Afrika, 
Západní Afrika 5

âína, FidÏi, JiÏní Afrika, Pákistán 4

Dominikánská Republika, Haiti, Salvador 3

Izrael 2

Madagaskar, Maroko, Senegal 1

Poãet sledovan˘ch microfranchisingov˘ch konceptÛ: n = 70 Zdroj: vlastní, 2012

Pozn.: Souãet sloupce je men‰í neÏ 70, naopak po vynásobení poãtu konceptÛ v zemi poãtem zemí se shodn˘m
poãtem konceptÛ je ãíslo vût‰í 70, to proto, Ïe nûkteré koncepty se objevují u pfiíjemcÛ ve více zemích najednou.
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Jak uvádí tabulka Tab. 5, na stranû pÛvod-
ních poskytovatelÛ konceptÛ je velmi mnoho
subjektÛ pfiímo z rozvojov˘ch zemí. Jsou to nej-
ãastûji rozvojové zemû v tomto pofiadí a zastou-
pení: Indie (13 pÛvodních microfranchisingo-
v˘ch systémÛ - franchisorÛ), Mexiko (8) a Filipí-
ny (7), Bangladé‰ (5), KeÀa (4) a JiÏní Afrika
(3), Brazílie, Ekvádor, Indonésie, Peru, Salva-
dor (v kaÏdé zemi po dvou konceptech). Na
stranû franchisorÛ z rozvinut˘ch zemí pÛvod
konceptÛ pochází nejãastûji ze Spojen˘ch státÛ
americk˘ch (7), Spojeného království (2)
a Skandinávie (2). Dále pak z Japonska (1)
a Francie (1). Microfranchisingové systémy,
které jsou pÛvodem z rozvinut˘ch ekonomik,
mífií do rÛzn˘ch rozvojov˘ch zemí. Pro ty kon-
cepty, které mají pÛvod v nûjaké rozvojové eko-
nomice, je typické, Ïe rovnûÏ pfiíjemci licence
(microfranchisanti) tûchto systémÛ jsou ve vût-
‰inû z té samé zemû. V˘jimka existuje u nûko-
lika konceptÛ pÛvodem z Indie, které pÛsobí
i v jin˘ch nedomácích destinacích, jako napfií-
klad v Ghanû, Keni, na Filipínách a v dal‰ích.

7. Téma rozvojové pomoci v âeské
republice

Pfied tím neÏ bude pfiikroãeno k v˘sledkÛm
v˘zkumu t˘kajícího se povûdomí a znalosti
tématu microfranchisingu v âeské republice, je
vhodné popsat v˘chodiska a stanoviska, která
zaujímá âeská republika k tématu rozvojové
pomoci jako takové.

âeská republika zapoãala skuteãné aktivity
v oblasti rozvojové pomoci v roce 1995, jak

uvádí napfiíklad Kohout [11]. Zahraniãní rozvojová
pomoc je souãástí zahraniãní politiky âR.
âeská republika je aktivní v politice rozvojové
spolupráce, ale dle slov Kohouta, „nejsme roz-
vojoví romantici“. V‰eobecnû se zde rozumí, Ïe
primární odpovûdnost za rozvoj je v rukou roz-
vojov˘ch zemí sam˘ch. Ty jsou odpovûdné za
vytvofiení legislativního a právního rámce, kter˘
má zajistit pfiedev‰ím dostateãnou právní
ochranu hlavnû pro zahraniãní investice. Je
podporována my‰lenka vût‰í podpory obchodu,
ne ve smyslu postavení obchodu a pomoci proti
sobû, n˘brÏ podpory „aid for trade“ (pomoci
obchodu), podpory institucí a rámcÛ podmínek,
tak aby zvy‰ovaly pfiítok zahraniãních investic
do rozvojov˘ch zemí za úãelem tvorby regio-
nálního obchodu a potenciálního zapojení do
svûtového obchodu.

V âeské republice existuje nûkolik institucí
aktivních v oblasti zahraniãní rozvojové pomoci,
jak uvádí napfiíklad Hork˘ [5] nebo [9]. Zaprvé,
je to Ministerstvo zahraniãních vûcí (MZV), kte-
ré je odpovûdné za koordinaci systému a pre-
zentaci koncepãních materiálÛ. Od roku 2003
bylo vytvofieno specializované oddûlení za úãe-
lem plnûní tûchto úkolÛ, Oddûlení pro rozvojo-
vou spolupráci a humanitární pomoc. Od roku
2008 byla zaloÏena také dal‰í instituce, Rada
pro zahraniãní rozvojovou spolupráci. Ta je
platformou pro péãi o koherenci politik pro roz-
voj a je v organizaci MZV. Její role je spí‰e
koordinaãní a poradenská. Dal‰í dvû instituce:
âeská rozvojová agentura a âeské fórum 
pro rozvojovou spolupráci sdruÏují neziskové

Tab. 5: 
Zemû s nejãetnûj‰í pfiítomností pÛvodcÛ microfranchisingov˘ch konceptÛ – 
poskytovatelé konceptÛ – franchisofii

Zemû, odkud pochází poskytovatel microfranchisingového konceptu Poãet 
poskytovatelÛ 
z dané zemû

Indie 13

Mexiko 8

Filipíny, USA 7

Bangladé‰ 5

KeÀa 4

JiÏní Afrika 3

Brazílie, Ekvádor, Indonésie, Peru, Salvador, Skandinávie (Nor, ·vé), UK 2

Francie, Ghana, Guatemala, Japonsko, Kostarika, Maroko, Tanzánie, Thajsko, Uganda 1

Poãet sledovan˘ch microfranchisingov˘ch konceptÛ: n = 70 Zdroj: vlastní, 2012

Pozn.: Po vynásobení poãtu konceptÛ v zemi poãtem zemí se shodn˘m poãtem konceptÛ je ãíslo rovno 70.
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organizace a akademické instituce. Jen jeden
orgán je zaloÏen na podnikatelském pfiístupu, a to
Platforma podnikatelÛ pro zahraniãní rozvojovou
spolupráci, av‰ak o jakékoli jejich aktivitû kdekoli
nejsou oficiálnû dostupné Ïádné informace.

7.1 Povûdomí ãesk˘ch obãanÛ
o rozvojové spolupráci

Publikace analytického centra Glopolis z roku
2009 [8] podrobuje kritickému pfiezkumu eko-
nomick˘, dárcovsk˘ a politick˘ profil âeské
republiky ve vztahu k rozvojov˘m zemím, vãet-
nû vefiejného vnímání rozvojové spolupráce.
Cílem uvedené publikace bylo získat mezi
organizacemi obãanské spoleãnosti a dal‰ími
aktéry ãeské rozvojové spolupráce podporu pro
‰ir‰í okruh témat a aktivit, neÏ je tradiãnû spo-
jován s rozvojovou pomocí. Zámûrem Glopolis
je a autorÛm jde o to, zmûnit pfiístup k rozvojo-
vé spolupráci a navrhnout dal‰í ãi novou rozvo-
jovou agendu, která jde za rámec tradiãní deba-
ty, orientované na pomoc, a zamûfiuje svou
pozornost na ekonomické procesy a resortní poli-
tiky, které mají na rozvoj mnohem vût‰í dopady.
Publikace [8] prezentuje mimo jiné v˘sledky prÛ-
zkumu mezi ‰irokou vefiejností, kter˘ v roce
2008 provedlo Ministerstvo zahraniãních vûcí.
Cílem prÛzkumu bylo zmapovat úroveÀ infor-
movanosti a povûdomí ‰iroké vefiejnosti o ofici-
ální rozvojové spolupráci âeské republiky, ale
také zjistit preference ãesk˘ch obãanÛ s ohle-
dem na pfiíjemce a formy poskytované rozvojo-
vé pomoci. V˘sledky prÛzkumu ukazují, Ïe 55
% obyvatel má povûdomí o rozvojové pomoci
a zajímalo by je dozvûdût se více, téÏ podporu-
jí takov˘ program. 33 % dotazovan˘ch vûdí jen
ãásteãnû, jsou spokojení s tím, co vûdí a nesou-
hlasí se zvy‰ováním úrovnû této pomoci. 12 %
ví jen velmi málo, nechtûjí Ïádné dal‰í informa-
ce a myslí si, Ïe je vydáváno pfiíli‰ mnoho pro-
stfiedkÛ. Tyto v˘sledky ukazují jasnû korelaci
mezi úrovní znalostí o rozvojové pomoci a vÛlí
podílet se na ni, podporovat ji a dozvûdût se
o ní více. V˘zkumy [9] ukazují, Ïe v ãeské vefiej-
nosti existuje základní povûdomí o ‰ir‰ích sou-
vislostech rozvojové problematiky. Lidí, kter˘m
otázka rozvoje chud˘ch zemí není lhostejná
a ktefií jsou otevfieni pfiílivu nov˘ch informací, je
(dle provedeného v˘zkumu a mediální anal˘zy)
více neÏ polovina. Znaãná ãást populace
poptává více informací o rozvojov˘ch otázkách.
Z tûchto v˘sledkÛ by se dalo usuzovat, Ïe

podobná situace a korelace by existovala,
pokud bychom uvaÏovali jako pfiedmûtné téma
microfranchisingu.

8. Empirick˘ prÛzkum na téma
microfranchising v ãeské
populaci

JiÏ bylo zmínûno, Ïe k tématu microfranchisin-
gu v âeské republice, konkrétnû v ãeském
jazyce, nejsou dostupné Ïádné informace. Toto
zji‰tûní plnû koresponduje s v˘sledky dotazní-
kového prÛzkumu, kter˘ byl autorkou proveden
za úãelem publikování jeho v˘sledkÛ v tomto
ãlánku. Autorka vytvofiila krátkou anketu a pro-
vedla dotazníkové ‰etfiení. Cílem prÛzkumu bylo
analyzovat úroveÀ informovanosti a povûdomí
ãeské ‰iroké vefiejnosti o tématu microfranchi-
singu. Dotazování probûhlo v nûkolika podsku-
pinách populace. Celkov˘ poãet respondentÛ
dotazníku je 356 osob, zahrnuje Ïeny a muÏe,
s dosaÏen˘m nejvy‰‰ím základním, stfiedním
i vysoko‰kolsk˘m stupnûm vzdûlání, pocházejí-
cí z nûkolika rÛzn˘ch mûst âeské republiky
vãetnû hlavního mûsta Prahy. PrÛzkum byl pro-
veden vícero zpÛsoby, za pouÏití online dotazníku
dostupného na webu a pfies odkaz v e-mailu,
osobního dotazování (tazatel, respondent)
a telefonického dotazování.

V˘zkumné otázky empirického v˘zkumu
v ãeské populaci znûjí:
A. Sly‰eli a znají lidé v âeské republice pojem

microfranchising? 
B. Vûdí, co tento pojem znamená?
C. Pokud znají definici pojmu microfranchi-

sing, jak˘ na nûj mají názor? Vûfií, Ïe by to
mohl b˘t nástroj fie‰ící problémy v rozvojo-
v˘ch zemích?

Krátk˘ dotazník obsahoval tfii otázky. První
z otázek byla uzavfiená s moÏností odpovûdi
ano – ne. Tato otázka smûfiovala k zji‰tûní,
zdali respondent nûkdy sly‰el pojem microfran-
chising a tedy ví, co tento pojem znamená.
Druhá otázka byla otevfiená, jejímÏ cílem bylo
zjistit, jak lidé pojmu microfranchising rozumí
a jak by ho definovali. V tfietí uzavfiené otázce
byl respondentÛm v úvodu struãnû pfiedstaven
pojem microfranchising a nabídnuty tfii moÏnos-
ti odpovûdi pro volbu názoru, jak˘ respondent
na takov˘ nástroj má. V˘sledky dotazování jsou
uvedeny v tabulkách Tab. 6, Tab. 7  a Tab. 8. 
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Tab. 6: Otázka zji‰Èující znalost pojmu „microfranchising“ a v˘sledky

Otázka ã. 1: Sly‰el/a jste nûkdy pojem „microfranchising“ a vûdûl/a byste tedy, co tento pojem vyjadfiuje? 

Ano (ve smyslu, pojem jsem sly‰el/a, vím, co pojem vyjadfiuje) 2

Ne (ve smyslu, ne, nikdy jsem tento pojem nesly‰el/a a nevím tedy, co vyjadfiuje) 354

Celkem poãet respondentÛ v n 356

Zdroj: vlastní, prÛzkum proveden˘ autorkou, fiíjen 2012

Tab. 7: Otázka zji‰Èující znalost v˘znamu pojmu microfranchising a v˘sledky

Otázka ã. 2: Co znamená pojem „microfranchising“? Nebo co si myslíte, Ïe se pod tímto pojmem skr˘vá?

Z respondentÛ, ktefií odpovûdûli „ano“ na otázku ã. 1 (n1 = 2):

Odpovûì respondenta 1: mikro modely franchisingov˘ch podnikatelsk˘ch 
konceptÛ pouÏívané v chud˘ch zemích

Odpovûì respondenta 2: franchising v rozvojov˘ch zemích

Seskupení typÛ odpovûdí respondentÛ, ktefií pojem microfranchising nikdy nesly‰eli a nevûdí, co to je, 
tj. odpovûdûli „ne“ na otázku ã. 1 (n2 = 354)

Nejãastûj‰í typy odpovûdí: Poãty odpovûdí Relativní ãetnosti 
(ãetnosti) v procentech

Opravdu nevím, nechci jen hádat. 253 71 %

Nûjak˘ typ malého franchisingu, jako nûjaké malé sítû, 41 12 %
malé restaurace, atd.

Franchising jako pfiedmût studia v mikroekonomii. 26 7 %

Franchising, kter˘ by vyÏadoval jen malou investici. 34 10 %

Celkem poãet respondentÛ v n2 354 100 %

Zdroj: vlastní, prÛzkum proveden˘ autorkou, fiíjen 2012

Z typÛ odpovûdí na otázku v Tab. 7 je vidût,
Ïe povûdomí lidí o pfiíbuzném pojmu franchising
je pomûrnû uspokojivé (respondenti sami tento
pojem uÏijí a k nûmu zkusí doplnit svÛj tip na to,
co je to microfranchising). Na druhé stranû
v˘sledky tohoto prÛzkumu jsou pomûrnû tristní,
pokud se podíváme na údaj, kolik respondentÛ
zná pojem „microfranchising“. Pfiedev‰ím proto,
pokud bychom uvaÏovali, Ïe bude existovat
korelace mezi povûdomím o tématu a zájmem
o toto téma, jako tomu bylo u v˘sledkÛ prÛzku-
mu na téma rozvojové pomoci v âeské popula-
ci, jak popsáno v˘‰e v ãásti 7.1. JelikoÏ autor-
ka prÛzkumu zná profily respondentÛ (prÛzkum
provádûn osobnû autorkou, respondenti nebyli
anonymní, ale zámûrnû vybraní) je zajímavé
zmínit, Ïe jeden z respondentÛ z dvou (n1 = 2),
ktefií znali odpovûì na otázku ã. 1, je studen-
tem mezinárodních vztahÛ, obor rozvojová eko-
nomika, a absolvoval stáÏ na zahraniãní univer-
zitû v rámci vzdûlávacího programu Erasmus,

odkud zná tento pojem. Druh˘ z respondentÛ
znající odpovûì je téÏ osoba s V· vzdûláním,
která V· absolvovala jiÏ pfied více neÏ deseti
lety a je zamûstnána na Ministerstvu zahraniã-
ních vûcí v âeské republice a osobnû se úãast-
nila programu rozvojové pomoci ve státû Zair
v roce 2005–2006 a pojem microfranchising
zná z mezinárodní konference. Z odpovûdí
druhé skupiny respondentÛ (n2 = 354), ktefií
pojem microfranchising nesly‰eli a neznají, lze
vysledovat, Ïe 71 % respondentÛ opravdu neví
a neodvaÏuje se ani tipovat. Lze usuzovat, Ïe
tûmto respondentÛm ani pfii spojení slov mikro
a franchising nevyvstává na mysl Ïádná asoci-
ace, pravdûpodobnû ani nemusejí znát v˘znam
tûchto slov. Ti, ktefií odpovûdûli jedním z ostat-
ních tfií typÛ odpovûdí (celkem 101, tj. 29 % res-
pondentÛ), znají minimálnû pojem franchising
a vûdí, co si pod ním mají pfiedstavit. Z hlub‰í
anal˘zy profilÛ tûchto respondentÛ bylo zji‰tû-
no, Ïe v‰ichni tito respondenti (101, resp. 29 %)
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patfií do vûkové skupiny od 30 do 49 let a mají
vysoko‰kolské vzdûlání.

V rámci tfietí otázky v dotazníkovém ‰etfiení
byl respondentÛm microfranchising jako 
koncept a nástroj rozvojové pomoci struãnû

pfiedstaven. Byl zji‰Èován jejich názor na tento
nástroj. Respondenti mûli moÏnost v˘bûru ze tfií
odpovûdí. V˘sledky této otázky jsou uvedeny
v tabulce Tab. 8.

Tab. 8: 
Otázka zji‰Èující názor respondentÛ na microfranchising a v˘sledky odpovûdí 
v závislosti na vûkov˘ch skupinách

„Microfranchising je typ nástroje pro pomoc v rozvojov˘ch zemích, kde je vyuÏíván fungující podnikatelsk˘
koncept pro podnikání soukromé osoby, tak aby této osobû zajistil zamûstnání a obÏivu a mûl nûjak˘ pfií-
nos i pro dal‰í obyvatele v dané rozvojové oblasti. Jak˘ je Vá‰ názor na takov˘to pfiístup k rozvojové pomo-
ci? Vûfiíte, Ïe by mohl b˘t efektivním fie‰ením nûkter˘ch problémÛ v rozvojov˘ch zemích namísto nebo vedle
oficiální rozvojové pomoci poskytované vládami a rÛzn˘mi mezinárodními organizacemi?“

Odpovûdi na otázku Vûková skupina

do 29 let % 30-49 let % 50 a více let % Souãty %

Vûfií, Ïe mÛÏe fungovat 
nezávisle na oficiální 91 60,26 35 23,18 25 16,56 151 42,66
rozvojové pomoci.

Vûfií, Ïe mÛÏe fungovat 
za podpory oficiální 14 12,50 86 76,79 12 10,71 112 31,64
rozvojové pomoci.

Nevûfií, Ïe mÛÏe fungovat. 10 10,99 28 30,77 53 58,24 91 25,71

Souãty 115 32,49 149 42,09 90 25,42 354 100,00

Zdroj: vlastní, prÛzkum proveden˘ autorkou, fiíjen 2012

Pro promûnné v Tab. 8 byl proveden chí-
kvadrát test nezávislosti. Byla testována hypo-
téza H0: odpovûdi na otázku jsou nezávislé na
vûkové skupinû oproti hypotéze H1: znaky jsou
závislé. Chí-kvadrát test nab˘vá hodnoty
162,970, hodnota P-value (rovna 0,0000) je
men‰í neÏ 0,05, mÛÏeme tedy s 95% spolehli-
vostí zamítnout hypotézu o nezávislosti a pfiijí-
máme hypotézu o závislosti promûnn˘ch.
Vypoãtené hodnoty kontingenãních koeficientÛ
(CramérÛv koeficient kontingence je roven
0,4798, PearsonÛv koeficient kontingence je
roven 0,4836) naznaãují stfiednû silnou závis-
lost odpovûdí na otázku na vûkové skupinû ve
sledovaném v˘bûrovém souboru.

Pfii podrobnûj‰í anal˘ze profilu respondentÛ
z hlediska vûku lze vysledovat následující jevy:
Závislost se projevuje zejména v tom, Ïe s ros-
toucím vûkem klesá podíl respondentÛ, ktefií
vûfií, Ïe tento nástroj mÛÏe v rozvojov˘ch
zemích fungovat i nezávisle na oficiální rozvo-
jové pomoci. SdruÏené relativní ãetnosti ukazu-
jí, Ïe ve skupinû do 29 let vûfií ve fungování

tohoto nástroje nezávisle na oficiální rozvojové
pomoci 60,26 %, coÏ je v˘raznû více neÏ ve
skupinû od 30 do 49 let (23,18 %) a ve skupinû
50 a více let (16,56 %). Ve vûkové skupinû do
29 let je naopak nejménû respondentÛ, ktefií
tomuto nástroji v rozvojov˘ch zemích nevûfií
(10,99 %). Naopak lidé star‰í, vûková skupina
od 30 do 49 let (30,77 %) a vûková skupina 50
let a více (58,24 %), nevûfií, Ïe tento nástroj
mÛÏe fungovat, coÏ naznaãuje, Ïe ãím star‰í
jsou lidé, tím více jsou vÛãi tomuto nástroji
skeptiãtí. Ve vûkové skupinû 30 aÏ 49 let se
objevuje v˘raznû nejvût‰í poãet lidí (76,79 %),
ktefií vûfií, Ïe microfranchising mÛÏe fungovat
za podpory oficiální rozvojové pomoci.

Podobnou anal˘zu závislosti promûnn˘ch
autorka provádûla i pfii pouÏití nejvy‰‰ího
dokonãeného vzdûlání jako nezávisle promûn-
né, kde sice téÏ byla zamítnuta hypotéza
o nezávislosti a byla pfiijata hypotéza o závis-
losti postoje respondentÛ k tomuto nástroji na
vzdûlání. Závislost v‰ak byla vcelku slabá.
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Závûr

Tento pfiíspûvek pfiedstavil v˘sledky re‰er‰e
literatury a zdrojÛ na téma microfranchisingu,
z nichÏ v‰echny byly dostupné pouze v cizím
jazyce jako publikace zahraniãních autorÛ.
Tématu microfranchisingu se nevûnovala dopo-
sud Ïádná publikace v ãeském jazyce. Nulová
dostupnost informací o microfranchisingu
v ãesk˘ch zdrojích koresponduje i s v˘sledky
prÛzkumu o informovanosti a povûdomí o tomto
pojmu na vzorku ãeské populace. Tento fakt
autorka pfiedpokládala, nízká informovanost
byla potvrzena a byla dal‰ím v˘chodiskem
a dÛvodem pro publikaci tohoto pfiíspûvku,
jehoÏ cílem bylo pfiedstavit tento koncept jako
nástroj rozvojové pomoci v prvním originálním
ãeském zdroji.

Anal˘za dat a dostupn˘ch informací ze 70
studovan˘ch pfiíkladÛ microfranchisingov˘ch
konceptÛ pfiedstavila shrnutí zamûfiení jejich
aktivit, misí a geografické pÛsobnosti tûchto
konceptÛ. Dle provedené re‰er‰e jak literatury,
tak sbûru dat ze studovan˘ch konceptÛ bylo
konstatováno, Ïe microfranchisingové koncep-
ty naplÀují jak ve sv˘ch misích, tak v uvádûn˘ch
aktivitách, proklamované principy i atributy,
které jsou obsaÏeny v mnoha definicích microf-
ranchisingu jako rozvojového nástroje ve zdro-
jích od rÛzn˘ch autorÛ.

V‰echny studované koncepty microfranchi-
singového podnikání jsou, co do geografické
pÛsobnosti, zamûfieny na rozvojové regiony.
Informace uvádûné na webov˘ch stránkách
i v závûreãn˘ch zprávách rÛzn˘ch microfran-
chisingov˘ch konceptÛ prokazují v rozvojov˘ch
zemích úãinnost tûchto nástrojÛ, kde microfran-
chisingov˘ model poskytuje moÏnost sebereali-
zace pro samostatné podnikatele, vytváfií nová
pracovní místa a pfiiná‰í na trh nabídku potfieb-
n˘ch statkÛ a sluÏeb tûm, ktefií je potfiebují.
V této souvislosti byly pro porovnání nûkolikrát
zmínûny ménû úãinné a v posledních letech
ãasto kritizované nástroje tradiãní a oficiální
rozvojové pomoci vlád a mezinárodních organi-
zací. Oficiální pomoc i pfies vysoké investované
finanãní ãástky ãasto nesplÀuje stanovené cíle.

Autorka dále provedla empirick˘ prÛzkum
na vzorku obyvatel âeské republiky, kter˘ byl
zamûfien na povûdomí o microfranchisingu
a zji‰tûní názoru na tuto formu rozvojové pomo-
ci mezi respondenty. V˘sledky tohoto prÛzku-
mu prokázaly velkou míru neznalosti tohoto

tématu. PrÛzkum názorÛ na microfranchising
po jeho struãném pfiedstavení ukázal, Ïe s ros-
toucím vûkem narÛstá skeptiãnost vÛãi tomuto
nástroji.

Microfranchising není pfiedstaven jako jedin˘
úãinn˘, bezchybn˘ a samospasn˘ nástroj rozvo-
jové pomoci, av‰ak pravdou zÛstává, Ïe státní,
vládní a oficiální modely, ãasto velmi rigidní,
byrokraticky pfietíÏené a spojené s korupcí, by
se mohly inspirovat z úãinnûj‰ích modelÛ, s fun-
gujícím systémem, replikovateln˘m a finanãnû
udrÏiteln˘m, kterého pouÏívají právû microfran-
chisingové podnikatelské koncepty. Microfran-
chising jako podnikatelsk˘ koncept na stranû
jedné a vládní, institucionální a oficiální meziná-
rodní rozvojová pomoc na stranû druhé, nemu-
sí rozhodnû stát oddûlenû nebo b˘t vnímány
jako stojící proti sobû. Cílem obou je zmírÀovat
chudobu, pomáhat chud˘m obyvatelÛm tûch
nejchud‰ích regionÛ a podpofiit jejich hospodáfi-
sk˘ rÛst.

Zajímav˘m smûrem dal‰ího prÛzkumu by
byla anal˘za a navrÏení propojení a spolupráce
obou smûrÛ rozvojové pomoci a sledování jejich
dopadu na v˘sledky a splnûní stanoven˘ch cílÛ.
Oblastí dal‰ího v˘zkumu by dále mohlo b˘t
detailní a plo‰né mûfiení úãinnosti microfranchi-
singov˘ch aktivit dle pfiedem stanoven˘ch indi-
kátorÛ v porovnání se stejn˘m mûfiením úãin-
nosti programÛ oficiální a vládní rozvojové
pomoci. Na základû získání tûchto dat a porov-
nání úãinnosti od sebe oddûlen˘ch modelÛ
s úãinností modelÛ spojen˘ch by mohlo b˘t sle-
dováno a prokázáno, jestli spojení siln˘ch strá-
nek obou pfiístupÛ mÛÏe do budoucnosti pfiiná-
‰et potfiebné synergie a nov˘ smûr a cesty lep‰í
a úãinnûj‰í rozvojové pomoci.
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Abstract

MICROFRANCHISING: A NEW TOOL OF DEVELOPMENT AID
Vendula Macháãková

This paper introduces the topic of microfranchising as a new tool of development aid.
Microferanchising should be more effective and impactful on lives of individuals than traditional and
official development aid of international and governmental institutions which is often critised for its
low efficiency over the last fifty years of their existence. The paper focuses on microfranchising
definition, missions, features and geographical presence of existing microfranchising concepts. It
reflects current status and compiles available information sources and literature dedicated to
microfranchising. The available literature and its authors offer the model of microfranchising as one
of the supportive solutions based on self-reliance and entrepreneurship. The article provides
a summary of findings from author’s research conducted among seventy sample cases of existing
microfranchising concepts in the developing world. There are several objectives that this paper
shall fulfill. The first objective is to create and publish the very first original Czech written source of
information introducing the concept of microfranchising. There has been nothing written and
published before and therefore mainly nearly not even known about microfranchising in the Czech
Republic. Therefore, and this is the second objective, it should create an informative summary of
microfranchising as a new development tool, introduce its definition, features, missions and
geographical presence to prove evidence of its existence in the developing world. The third
objective is to prove the presumption of the author that the awareness of the topic of
microfranchising in the Czech society would be very low. The awareness of microfranchising was
studied in an empirical research, which was a survey conducted by the author in autumn 2012 on
a sample of 356 Czech respondents. This survey proved extremely low awareness, so the
assumption of correlation between lack of information available and knowledge in the society about
this topic was confirmed. Therefore this paper, being a first Czech original source should be of
a relevant value.

Key Words: Microfranchising, development aid effectiveness, entrepreneurship in the
developing world, developing regions, developmental state.
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