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Abstrakt 

 

Bakalářská práce se zabývá společenskou odpovědností firem a zkoumá, jak tato odpovědnost 

pomáhá ke zlepšení image firmy. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické se věnuje historii 

CSR, definování důležitých pojmů a představuje vývoj teoretického pojetí společenské 

odpovědnosti. V praktické části probíhá analýza dotazníkovým šetřením, které zkoumá 

preference respondentů v této oblasti a zjišťuje, zda CSR aktivity pomáhají ke zlepšení image 

firmy. Závěrem práce hodnotí zjištěné údaje a navrhuje možné úpravy, které by pomohly v dané 

oblasti. 

 

 
Klíčová slova 

 
CSR, společenská odpovědnost, firma, značka, image, udržitelnost, spotřebitel 

 

 
 

Abstract 
 

The bachelor thesis deals with corporate social responsibility and examines how this 

responsibility helps with improvement of the company's image. The work is divided into two 

parts. The theoretical part explains the history of CSR, the definition of important concepts and 

presents the development of the theoretical concept of social responsibility. The practical part 

is processed by an analysis carried out by a questionnaire survey, which examines the 

preferences of respondents in this area and finds out whether CSR activities help to improve 

the company's image. In conclusion the data is evaluated and possible adjustments that would 

help in this area are suggested. 
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Influence of CSR on brand image promotion 
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Úvod 

 
V prostředí marketingu se setkáváme s řadou pojmů, které označují činnosti či nástroje, jenž 

firmy využívají k propagaci své  značky,  rozšíření povědomí nebo k nastavení jejího image   

v myslích zákazníků. Jedním z těchto pojmů je také sociální odpovědnost firem. Sociální 

odpovědnost  firem  neboli  corporate  social  responsibility  (dále  jen  CSR)  je  označení      

s narůstající hodnotou převážně v posledních letech, kdy se podmínky na naší planetě, well- 

being, ekologie a udržitelnost řeší čím dál víc. Než se přesuneme k podrobnějšímu rozboru 

CSR, jeho kapitolám, historii a marketingovému využití, musím představit podstatu pojmu. 

 

 
O firmách, které řeší odpovědné chování a zavádějí určité zásady podporující well being a 

kvalitu života jsou záznamy již z 19. století. Oficiálně vytvořen byl ale termín Corporate social 

responsibility až v roce 1953 americkým ekonomem Howardem R. Bowenem, který jej použil 

ve své publikaci Social Responsibilities of the Businessman (sociální odpovědnosti 

byznysmana). Pojem už tedy sice existuje 89 let, ale společenská odpovědnost firem je široké 

téma, které prostupuje světem podnikání napříč odvětvími a stává se téměř neodmyslitelnou 

součástí moderního přístupu k vedení společnosti. I proto při pátrání narážíme na to, že tento 

aktuální, známý a často používaný termín nemá vlastně jednotnou definici. Zasvěceným 

osobám i širší komunitě je sice většinou známé, co se zhruba skrývá pod pojmem CSR 

(corporate social responsibility) neboli společenskou odpovědností firem, ale konkrétní 

jednotná definice není. 

 

 
Na své nejzákladnější úrovni je CSR projevem uznání povinností vůči světu a svého potenciálu 

být silou, která koná dobro (Ecolytics, 2021). Bowen (1953) ve své knize mluví právě o síle 

podniků a jejich dopadu na společnost. Věřil, že velké korporáty jeho doby disponovaly 

obrovskou silou a že jejich činy měly přímý dopad na společnost, a proto cítil, že musí nastat 

změna v jejich rozhodovacích procesech, aby byl tento dopad při rozhodování brán v úvahu 

(Agudelo, 2019). Pod tyto povinnosti konat dobro pak spadá široká škála témat, jako například 

minimalizace uhlíkové stopy, dobrovolnické práce, podpora udržitelných zdrojů, recyklace, 

charita, zlepšení pracovních podmínek a další a další. Jedná se o dobrovolné aktivity či činnosti 

firmy, které mají za cíl přispívat společnosti jako takové, a to především v ekonomickém, 

enviromentálním a sociálním prostředí, jenž Národní akční plán k roku 2018 považuje za 3 
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pilíře CSR. Osobně spíše souhlasím s Paige Peterson, která ve svém článku pro BOSS Magazine 

označila za hlavní 3 pilíře klienty, lidi a společnost. Ačkoliv ekonomické, enviromentální a 

sociální prostřední spadají pod CSR, jsou často označovány jako pilíře udržitelnosti. CSR se 

ale od udržitelnosti liší, ačkoliv je udržitelnost jeho součástí, je nástroj firem, který kromě 

pomoci  někomu  od  firmy  obnáší  i  přínos  firmě,  které  dopomáhá  ke  zlepšení  image  a  

k případným ziskům. V zásadě se jedná o formu obchodu a podstatou jsou tak primárně lidé 

(stakeholders a shareholders). 

 

 
1. Vývoj CSR 

 

Aktivity spojené se společenskou odpovědností firem jsou, jak již bylo zmíněno, součástí firem 

již od 19. století. V tomto období se objevovaly převážně ve Velké Británii a v USA, kde se po 

průmyslové revoluci zaměřila pozornost na pracovní podmínky ve firmách. Kritika 

dosavadního fungování v průmyslu přivedla pozornost na well-being pracujících, jejich 

podmínky v práci a další faktory, které se v pracovním prostředí přehlížely nebo zanedbávaly. 

Lidé se shodli na tom, že dosavadní podmínky a pracovní praktiky podporovaly společenské 

problémy, jako jsou chudoba či dělnické nepokoje (THOMAS, 2019). I přesto bychom je přímo 

za CSR zatím nepovažovali. Jednalo se o přímé podmínky práce spíše než nadstandardní 

dobrovolné aktivity, ale důležité je, že se firemní prostředí zaměřilo na něco víc, než je výroba 

a zisk. 

 

 
Význam CSR se za dobu jeho existence značně měnil. Původ bychom našli ve filantropismu a 

altruismu (filantropismus = darování času, peněz či jiných hmotných i nehmotných statků na 

charitativní účely; altruismus = jednání, která sledují prospěch druhého člověka, které mohou i 

nemusí být na úkor prospěchu altruisty). Z počátku se tak jednalo převážně o darování peněz 

na konkrétní účel (například podpora vzdělávání). 

 

 
S prvním použitím termínu corporate social responsibility ale Bowen udal i směr, kterým by 

se CSR mělo vydat a pojmenoval jeho funkci. Od jeho publikace v roce 1953 se tak nejen 

rozrůstala popularita pojmu, ale utvářela se také představa toho, jak by se měl odpovědný 

podnik chovat. V té době byla představa odpovědného chování taková, že by měl podnik 

https://www.hawthornedirect.com/paige-peterson/


10  

kompenzovat negativní dopad, který má jeho produkce na své okolí a na společnost. Primárně 

šlo tak o lidi, minimalizaci odpadu a znečišťování ovzduší. Vzhledem k tomu, že se jednalo o 

akce, které byly nadstandardní, vyvolalo to samozřejmě i určitou vlnu kritiky. Jakékoliv CSR 

akce totiž znamenají náklady pro firmu, náklady, které mohla firma vynaložit na maximalizaci 

svého zisku. Těm, kterým šlo o prosperitu firmy, se tak zdálo nelogické, aby firma vynakládala 

čas, peníze a lidi na akce, které firmě neprospívají. Populární se stala teorie, kterou dnes známe 

pod pojmem Friedmanova doktrína. Svou teorii představil v eseji pro The New York Times 

ekonom Milton Friedman, který nesouhlasil s tím, že by byl za něco odpovědný přímo podnik. 

Friedman tvrdil, že jedinou odpovědností podniku je to, aby vydělával peníze. Podnik má 

nějakého vlastníka a všichni, kteří pro něj pracují, ať už manažeři nebo řadoví pracovníci, by 

se měli chovat tak, aby pomáhali podniku v jeho cíli, kterým je generace zisku. Pokud zde je 

„sociální odpovědnost“, je to sociální odpovědnost jednotlivců, ne podniku (Friedman 1970). 

V eseji rovněž mluví o tom, že pokud mají zaměstnanci potřebu kompenzovat činnost firmy či 

podniku, měli by tak tedy dělat ve svém volném čase a pomáhat vlastními prostředky, ne 

prostředky firmy. Na jeho myšlenky navázali i další. Zatímco pro některé je tedy CSR 

filantropický přístup pomoci a odpovědnosti ze strany podniku, pro některé je to nesmyslné a 

jedná se o odpovědnost, která je lidmi neprávem vyžadovaná od společností, jejichž cílem by 

měl být primárně zisk. Wartick a Cochran (1985, str.760) prohlásili, že společnosti nemohou 

být morálními agenty. Tímto tvrzením zpochybňovali moc vloženou do rukou firmám a 

manažerům, kteří by neměli být těmi, kdo rozhodují o tom, kterým sociálním problémům by 

měla být přisouzena větší váha a pozornost. 

 

 
Vzhledem k tomu, jakou měrou byla společenská odpovědnost firem vyžadována, nezastavila 

ani vlna kritiky nástup této praktiky a s časem pouze narůstal počet podniků, které se v CSR 

aktivitách angažovali a rovněž počet podniků, které se tím prezentovali veřejnosti. Výzkum 

Abbotta a Monsena (1979) sledoval právě tento jev. Zaměřili se na firmy ze žebříčku Fortune 

500 a zkoumali, zda se ve svých výročních zprávách, dopisech akcionářům či jinde zmiňují o 

svých společenských aktivitách (Sociál Involvement Disclosure). Z jejich výzkumu mimo jiné 

vyplývá, že se podíl firem o nich reportujících zvedl z 51 na 85 procentních bodů jen mezi lety 

1971 a 1975 (Jirásek, 2019). 
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Ačkoliv se zvedla poptávka po společenské odpovědnosti ze strany veřejnosti, stále se bavíme 

o CSR aktivitách jako o dobrovolné aktivitě podniků. Zároveň se také bavíme spíše o lokálním 

pojetí odpovědnosti, kdy firmy kompenzují svůj přímý dopad na společnost ve svých regionech. 

Obojí se ovšem také s časem v určitém smyslu mění. Lokální pojetí CSR se radikálně mění    

v 90. letech 20. století, kdy se otevírá svět obchodu a trh je daleko více globální, než tomu bylo 

dřív. Příčinou jsou také mezinárodní smlouvy, dokumenty a závazky, na kterých se země 

domluvili společně. Příkladem je třeba Agenda 21. V roce 1992 na Summitu Země v Rio de 

Janeiru se zástupci 170 zemí světa (včetně tehdejšího Československa) dohodli na tom, jak 

systematicky směřovat k udržitelnému rozvoji. Přijali dokument Agenda 21, kterým 

formulovali jednotlivé kroky v různých oblastech (Ministerstvo životního prostředí). Společná 

snaha států o řešení globálních problémů a rozvoj mezinárodního trhu, který dal za vznik 

světovým korporacím, jejichž podniky se nacházely po celém světě, otevřely nové dveře 

společenské odpovědnosti firem. Místo minimalizování emisí a dopadu na lokální prostředí 

začaly skutečně bojovat s globálními problémy. Boj s globálním oteplováním, uhlíkovou 

stopou nebo rasismem se tak staly něčím, co bylo ve firmách nejen běžné, ale i vyžadované a 

CSR opět měnilo svou funkci do takové podoby, jak ho známe dnes. 

 

 
Dnešní CSR nese prvky, kterými se od minulého století podstatně liší. Tím prvním, jak jsem již 

zmínil, je tedy fakt, že se zabývá i globálními problémy. Dalším novým prvkem, který výrazně 

ovlivňuje CSR, je internet a technologie. S rozvojem internetu, webových stránek, sociálních 

sítí, mobilních telefonů, počítačů a dalších výdobytků moderní doby se otevírá nejen prostor 

pro marketing a sebeprezentaci, ale také dochází k větší transparentnosti firem. Lidé jsou 

schopní dohledat informace o společnostech, jejich postojích, jejich pozitivech ale i negativech. 

S možností si tyto informace dohledat a se sílící potřebou naší společnosti zajímat se o globální 

problémy přichází také změna v chování zákazníků. Na problémy je kladen větší důraz, což 

ještě dál podporuje trend přebírání odpovědnosti. Postoje a akce firem jsou pod dozorem 

veřejnosti a silně ovlivňují kupní sílu. 87 % lidí si koupí produkt, protože se podnik postavil za 

problém, na kterém kupujícímu záleží, a 76 % naopak odmítne produkty nebo služby od toho, 

kdo podpořil něco, s čím nesouhlasí (CONE 2017). CSR aktivity, které byly dobrovolným 

nadstandardem, se tak mění v povinnost. 
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Pew Research Center navíc zveřejnil v květnu minulého roku výzkum, který tvrdí, že se 

„milleniálové“ a „Gen Z“ zajímají a starají o životní prostředí více, než tomu bylo u generací 

dřívějších. Pew Research Center tyto generace definuje jako ty, narozené mezi lety 1981-1996 

(mileniálové) a ty, narozené mezi lety 1997-2012 (Gen Z). Jejich zájem o znečišťování, 

uhlíkové stopy a další dopady, které firma na životní prostředí má, je větší než dřív a potřebují 

také více k tomu, aby uvěřili, že se firma skutečně stará. Právě tyto generace jsou nyní tou silou, 

která žene CSR firem kupředu. Jsou rozhodnuti vytvořit si takovou budoucnost, jakou chtějí, a 

mají dostatečnou kupní sílu k tomu, aby to dokázali. Hlavním způsobem, jak toho chtějí 

dosáhnout, je požadování sociální odpovědnosti jak od podniků a značek, které kupují, tak od 

těch, pro které pracují (WORKEST, 2021). Tlak je tedy vyvíjen nejen ze strany zákazníků, ale 

i ze strany pracujících či o práci se ucházejících, a tak nemají firmy na výběr. Věk generace 

mileniálů se dnes pohybuje mezi 28 až 39 lety, což představuje dospělé jedince, kteří disponují 

ohromnou kupní silou. Nejedná se již o malé děti, nýbrž o pracující a podnikající muže a ženy, 

kteří se pohybují na trhu. Zároveň jde o nejaktivnější skupinu, která se na něm pohybuje. 

Podniky, které si chtějí udržet byznys a prosperitu se tak musí požadavkům těchto skupin 

přizpůsobit. Studie tvrdí, že Gen Z společně s mileniály jsou nejvíce ovlivněni hodnotami a 

principy podniku při svém nákupu (Forbes, 2021). Další výzkum dokazuje ještě větší význam 

hodnot, za které se firmy staví. „Tři ze čtyř dnešních zákazníků tvrdí, že si spíš koupí nebo 

budou pracovat se společností, která je sociálně odpovědná. Toto tvrzení platí obzvláště pro 

mileniály.“ píše BOSS Magazine. 

 

 
Téměř to samé ale můžeme říct o značné části zástupců Gen Z. Ačkoliv se jedná o mladší 

generaci, jedná se o velmi důležitou skupinu, na kterou musí firmy cílit. Nejen, že budou 

zákazníky v blízké budoucnosti, na kterou se musí firmy již připravovat, ale stávají se jimi už 

teď. Přesun nákupů do online prostředí není pro nikoho snazší než pro Gen Z, jelikož tato 

generace vyrostla již v době internetu a moderní technologie, která je pro ni tak přirozenou 

součástí života. Je proto důležité si vytvářet vztah s mladými zákazníky za účelem budování 

loajality a věrnosti ke značce. 

 

 
Dovolil bych si proto tvrdit, že s vývojem CSR nakonec ztratila na významu i kritika Friedmana 

(1970), který opovrhoval CSR a zastával myšlenku, že se má podnik orientovat na zisk. 

Vzhledem k tomu, jak se CSR vyvinulo a jakou váhu má v myslích dnešních konzumentů, je 
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pro firmu, která chce generovat zisk, téměř nezbytné, zapojit se také do aktivit společenské 

odpovědnosti. 

Vizuální reprezentace vývoje CSR od roku 1953 do roku 2018 
 

 
Obrázek 1 Vývoj CSR 1953-2000 

 
 

 

 

Obrázek 2 Vývoj CSR 2000-2018 
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Visual history of CSR (Part 1 of 2). Source: Developed by the authors based on this literature 

review. Note: the size of the circles is a subjective representation of the level of influence each 

aspect had on the evolution of CSR. Hence, a bigger circle represents a higher level of influence. 

(Agudelo, 2019) 

 

 
 

1.1. CSR v ČR 

 
 

V České republice stát CSR výrazně nereguluje, ale udržuje ji v rovině dobrovolnosti. 

Národním gestorem CSR je od roku 2013 Ministerstvo průmyslu a obchodu, jehož úkolem je 

vypracovávat strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací 

v České republice (2022 Oficiální portál Rady kvality ČR). V roce 2018 byla aktualizována 

definice společenské odpovědnosti organizací, která platí pro období 2019-2023. Společenská 

odpovědnost organizací (Corporate Social Responsibility – CSR) představuje dobrovolný 

závazek organizací zohledňovat při svém rozhodování a v každodenních činnostech potřeby 

svých zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran (dále 

stakeholderů), jichž se jejich činnosti dotýkají, ať již přímo nebo nepřímo (Národní akční plán, 

2018). 

 

 

 

 
1.2. Image a CSR 

 
 

1.2.1. Image firmy 

 
Naučný slovník definuje image jako „psychický otisk reality subjektu přepracovaného do formy 

dojmu, přijetí určitého soudu bez náležité argumentace“. Zjednodušeně se tedy jedná o utváření 

subjektivního názoru na nějaký subjekt. Vysekalová (2009) popisuje vztah image a procesu 

„projekce“, při kterém jsou ovlivněny postupy řešení situací s ohledem na nashromážděné 

prožitky a zkušenosti se subjektem. V čase, kdy na firmu narážíme si k ní budujeme určitý vztah 

a máme prožitky, které si se značkou asociujeme. Lze tedy říci, že image má povahu 

zobecnělého a zjednodušeného symbolu založeného na souhrnu představ, postojů, názorů a 

zkušeností člověka ve vztahu k určitému objektu (Vysekalová, 2009). Image tedy není pouze 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/spolecenska-odpovednost-organizaci/
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odrazem toho, co společnost vytváří, ale i toho, jak se prezentuje veřejnosti, jak působí na okolí, 

jaký má sociální dopad apod. Zákazníkův prožitek vytvořený na základě subjektivního postoje 

a vlastních zkušeností či znalostí však ani nemusí být odpovídající realitě, na což upozorňuje i 

definice image ze Slovníku Americké marketingové společnosti. Zároveň je image některými 

vnímána  jako  osobnost  určité  firmy  nebo  značky,  která  je  utvářena   v mysli  veřejnosti  

v konkrétním čase. Johannsen (1971), který mluví o image jako o osobnosti, hovoří také o 

měřitelnosti image a o způsobech, jakými se dá image ovlivňovat a měnit. Jen v publikaci 

Vysekalové (2009) najdeme četné množství definic image, které se liší v určitých aspektech, 

ačkoliv se autoři z většiny shodují na tom, že tento pojem pod sebou skrývá spoustu 

podkategorií,     které     výslednou     image     ovlivňují.     Někteří     definují     image   jako 

„multikomponentní“ koncept  (Bártová,  2002), podle Reinholda Berglera  (1962)  zase jde   o 

„mnohodimenzionální“ psychologická proces a u Kotlera s Andreasenem zase „souhrn“ vír, 

idejí a dojmů. Je těžké jednotně pojmenovat to, co všechno spadá pod marketingový význam 

slova „image“, ale má zajisté aspekty, které jsou pro ni typické a přes různá pojmenování 

charakteristické. Můžeme například říct, že je tvořena jak ze strany firmy, tak ze strany 

spotřebitelů, je měřitelná a má fáze, které jsme schopni rozeznávat a jejichž rozeznávání nám 

pomáhá k lepšímu pochopení trhu a nastavení strategické a marketingové komunikace firmy či 

značky. Podle Vysekalové rovněž „nám jako jednotlivcům umožňuje orientaci tím, že nahradí 

znalost“. Tím je myšleno to, že na základě jednoduše dostupných informací a zkušeností, které 

sbíráme ze svého okolí a z vlastního kontaktu s daným subjektem si vytváříme ucelený dojem, 

který nám pomáhá v orientaci na trhu a v kupních rozhodovacích procesech. 

 

 
Image můžeme dělit na více druhů. Foret (1992) rozlišuje 3 typy: vnitřní image, vnější image a 

skutečnou image. Vnitřní popisuje, jak subjekt vnímá sebe sama, a vnější to, jaké mínění se o 

sobě snaží vyvolat u ostatních. V komunikaci se spotřebiteli je však nejdůležitější skutečná 

image, která odráží veřejné mínění a tedy to, co si spotřebitelé skutečně  myslí a jaký vztah    

k firmě či značce mají. Vzhledem k tomu, že image ovlivňuje chování spotřebitelů, je tento 

ukazatel v jejich oblasti rozhodující. V této práci se ale zaměřuji na firemní image, který uvádí 

ve svém dělení Vysekalová (2004). Toto rozdělení obsahuje: 

• Druhový image 

a. Představuje postoj veřejnosti k určité kategorii výrobků jak takové a nezaměřuje 

se na konkrétní firmu nebo konkrétní výrobek v této kategorii 
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• Produktový (značkový) image 

a. Rozlišuje pro spotřebitele image výrobku převážně v konkurenci s ostatními 

produkty v dané kategorii a měl by usnadnit spotřebiteli rozlišení mezi 

konkrétním výrobkem a jeho odlišností od ostatních. 

 
• Firemní (podnikový) image 

a. Firemní image je vytvářen komunikací, sebeprezentací a činnostmi firmy a 

znázorňuje přímý dopad těchto činností na to, jak je firma veřejností vnímána. 

 

 
Pro fungování v praxi není možné pracovat pouze s jednou složkou image, jelikož jsou 

vzájemně provázány a souvisí jedna s druhou, ale v rámci rozboru se můžeme soustředit právě 

na firemní image. Zvláště pak při zkoumání společenské odpovědnosti na zlepšení firemní 

image. I autorka sama píše, že ty, kteří nepochopí důležitost CSR včas, čeká těžká doba, jelikož 

si zákazníci uvědomují své silné postavení na trhu a přichází změna. Kdo se jí nepřizpůsobí, 

bude čelit velkým následkům. Image ovlivňuje chování spotřebitelské skupiny a CSR více než 

kdy dříve ovlivňuje image. Z této rovnice tak poměrně jasně vyplývá, že pokud nebude 

společenská odpovědnost položkou vaší strategické komunikace, bude vaše image trpět, což se 

odrazí (podle výše zmíněných výzkumů) na počtu vašich zákazníků i počtu těch, kteří s vámi 

budou chtít spolupracovat. „Lidi dnes již tolik nezajímá výrobek jako to, co je za ním: jak ta 

která firma přistupuje k ochraně přírody, jak pomáhá slabším a hendikepovaným 

spoluobčanům, co dělá pro kulturu či sport.“ (Vysekalová 2009). Na tomto tvrzení je viditelná 

i určitá nadřazenost firemní image nad image druhovou či produktovou i přesto, že jsou tak 

úzce spjaté. 

 

 
1.2.2. Změna Image 

 
Image značky není stálá a dá se, jak uvedl Johannsen (1971) ovlivňovat a měnit. Image se 

neustále utváří, obohacuje, zlepšuje nebo zhoršuje a každá nová informace a zkušenost upravuje 

utvářenou image firmy v mysli spotřebitele. Vzhledem k množství faktorů, které image 

ovlivňují, neplatí to, že by se firma s pozitivní image už tímto tématem nemusela zabývat. 

Každá nová informace ovlivňuje další vnímání značky a v případě, že se na firmu odhalí nějaká 
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„špína“, může se image drasticky změnit během velmi krátkého období. Tato proměnlivost 

nemá ale pouze negativní stránku, jelikož dovoluje i firmám s negativní image změnit to, jak 

jsou veřejností vnímány, pokud učiní kroky k tomu, aby splňovaly nároky, a dobře je 

odkomunikují. Při budování Image je proto nutné myslet na budoucí kroky a na ideu a zásady 

firmy. Jednou z platných tezí, které můžeme stanovit (dle Herbst 2006, Vysekalová 2004) je: 

Čím více informací je k dispozici, o to lepší a spolehlivější je image. Tato teze odpovídá i tomu, 

co píše Svoboda (2009): „Image je představa, kterou si vytvořila jedna veřejnost nebo více 

veřejností o nějaké osobě, podniku nebo instituci, a to nikoliv jako dokreslený obraz, ale spíš 

jako mozaiku z pochycených, zlomkovitých, vzájemně se prolínajících detailů“. Čím více 

informací firma poskytuje, tím komplexnější, věrohodnější a bohatší je ucelený obrázek, který 

si spotřebitel o firmě vytvoří. Pflaum (1989) tuto myšlenku potvrzuje a tvrdí o image firmy, že 

čím více informací je člověku k dispozici o určitém předmětu mínění, tím obšírněji a 

spolehlivěji se může vytvářet jeho image předmětu a tím lépe se může dostat do souladu jeho 

psychologická a věcná realita. 

 

 
1.2.3. CSR ke zlepšení image firmy 

 

 
Jak jsem již zmínil výše, CSR aktivity jsou pro mnohé ukazatelem postojů firmy. Vysekalová 

také zmiňuje důležitost společenské odpovědnosti firem a její vliv na firemní image. „Z celé 

řady výzkumů a analýz vyplývá, že spotřebitelé vyjadřují rostoucí preference společensky 

odpovědným a životnímu prostředí přátelským produktům a službám“ (Vysekalová 2009). 

Vzhledem k masivnímu zájmu o CSR aktivity je tak samozřejmé, že ke zlepšení image firmy 

využívají právě svou angažovanost v oblasti globálních problémů. Pokud značka, podnik či 

firma přeberou hodnoty, které jsou důležité pro zákazníky, stanou se v jejich myslích nejen 

sympatičtějšími, ale také důvěryhodnějšími a hodnotnějšími. Důležité ovšem je, aby se nejevily 

jejich CSR programy jako nucené. Tak jako image vytváří aktivity spojené s public relations, 

vytváří ji také výrobní procesy firmy a image jejích produktů či služeb. CSR programy, které 

nekorespondují s ideou nabízených produktů a služeb pak na důvěryhodnosti nepřidají a mohou 

mít naopak kontraproduktivní dopad na CI (corporate image) a příjmy firmy. „Spojení mezi 

značkou a problémem (který řeší v rámci společenské odpovědnosti) musí být zřejmé a 

uvěřitelné“ říká Olson z Horizonu. „Pokud není konzumentovi okamžitě jasné, riskuje značka 

to, že bude její snaha vnímána více jako marketingová taktika, spíš než upřímný závazek, 
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vyplývající z přesvědčení firmy.“ (Forbes 2014). Výzkumy zároveň prokazují, že mladší 

generace nereaguje na sliby a prohlášení, ale na akce (MORNING CONSULT, 2020). 

Programy proto musí být dobře vymyšlené, správně zakomponované do strategie a musí mít 

význam a dopad, který konzumenty přesvědčí a může zde platit i pravidlo „méně je více“. 

Důsledkem vyžadované sociální odpovědnosti je totiž snaha o zakomponování takové sociální 

odpovědnosti, která pokrývá co nejvíce kategorií. Myšlenkou tohoto počinu je pokrytí různých 

problematik, které osloví více lidí. Opak je pravdou. Výzkum publikovaný magazínem 

Harward Business Review říká, že ačkoliv je CSR vnímáno jako snaha o vytvoření tzv. Shared 

Value (sdílené hodnoty = model, při kterém se firma orientuje na zisk, ale takovým způsobem, 

který vytváří lepší hodnoty i pro společnost), běžně tomu tak není. Většina firem spíš praktikuje 

mnohostrannou verzi CSR, která sahá od čisté filantropie přes udržitelnost po snahu o vytvoření 

shared value. Navíc, dobře vedené firmy se zdají být méně zaujaté snahou o úplné proniknutí 

CSR do jejich strategie a cílů a spíše se soustředí na vytvoření přesvědčivého programu, který 

je v souladu s hodnotami a myšlenkou podniku (Kasturi, 2015). 

 

 
Kohout (1999) uvádí „systematickou práci firmy ve prospěch stakeholderů“, když prezentuje, 

co firma potřebuje k vytvoření pozitivní image. Tento bod rozvádí tak, že prací ve prospěch 

stakeholderů je zájem o jejich hodnoty a jejich uspokojování, které je podstatou CSR. 

Společenská odpovědnost firmy je tak podle něj už tehdy klíčovou složkou k pozitivní image 

podniku. 

 

 
1.3. Další přínosy CSR 

 

 
Vysekalová (2009) informuje o tom, že dobře zvolené kroky související se společenskou 

odpovědností, násobily ve Švédsku obraty firem, které se důrazně vytyčily, proti problematice 

udržitelného rozvoje. Image značky tak viditelně hraje roli v oblasti zisku firmy. Ve své knize 

také poukazuje na to, že i u nás se dle výsledků výzkumu agentury Factum Invenio pro Fórum 

dárců navýšil zájem lidí o odpovědné chování firem a potvrzuje se, že zvyšuje důvěru lidí      

k firmě. Mezi výhody, které přináší CSR firmě můžeme zařadit i: 

1. Nové obchodní možnosti 

2. Zlepšení reputace společnosti, značky i výrobku 
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3. Motivovanější a produktivnější zaměstnanci 

4. Lepší vztahy 

5. Úspora nákladů 

 
(zdroj: http://ec.europa.eu/enterprise/csr/) 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. Vliv na vnitřní prostředí firmy 

 

 
Image ovšem není jen nástrojem vnější komunikace s konzumenty. Firemní image je z pohledu 

CI výsledkem interakce jednotlivých prvků firemní identity, tj. firemního designu, firemní 

komunikace, firemního chování a produktu. Vzájemné vztahy výstižně popisuje Vykydal 

(2001), který rozpracoval systém firemní identity a image do dynamického modelu na základě 

vazeb mezi jednotlivými prvky (Vysekalová, 2009). 

 

 

 
Obrázek 3 Systém firemní identity (zdroj: Vysekalová, Image a firemní identita, str. 21) 

http://ec.europa.eu/enterprise/csr/
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Obrázek značí vzájemné vazby mezi subjekty vnitřního systému firmy. S ním je totiž image, 

ale také podpora image CSR aktivitami, úzce spojena. Budování image pomocí těchto aktivit 

má velký vliv nejen na přímou ekonomickou stránku firmy, ale také na její interní fungování, 

budování vztahů a přijímání nových zaměstnanců nebo loajalitu ke značce, což jsou faktory, 

které k navýšení zisku a prosperitě firmy přispívají v dlouhodobém měřítku. I Dowling (1986) 

poukazuje na to, že image firmy není pouze komunikací s cílovou skupinou spotřebitelů, ale že 

vychází i z vnitřní komunikace podniku a vyznávání hodnot, které prezentuje jako vlastní 

navenek. 

 

 
Prokládání podnikové strategie společensky odpovědnými aktivitami vytváří nejen nový 

prostor pro stávající zaměstnance, kteří se mohou v rámci svého podniku aktivně zapojit a 

přispět na dobrý účel, ale také nabízí více otevřených pozic vzhledem k tomu, že je nutné, aby 

tyto projekty někdo vedl a aby se jich někdo účastnil. Firma tak i láká mladé lidi z řad milleniálů 

a generace Z, pro které, jak uvádějí již zmíněné výzkumy, jsou tyto aktivity klíčové při 

rozhodování, zda budou pro firmu pracovat. Získávání mladších pracovníků rovněž omlazuje 

pracovní kolektiv, dodává mu nové nápady a jiný úhel pohledu. CSR aktivity tedy 1) zlepšují 

brand image; 2) zapojují milleniály a Gen Z; 3) Budují customer loyalty (věrnost ke značce); 

4) utužují vztahy pracovního kolektivu, který společně bojuje za něco dobrého (Vantagecirlce, 

2021). 

 

 
1.4. Příklady úspěšných CSR 

 

 
1.4.1. IKEA 

 
 

Skvělým příkladem úspěšného začlenění CSR do své strategie je švédský řetězec s nábytkem 

IKEA. Tato firma se soustředila od svého počátku na to, aby poskytovala lidem hezký a 

poměrně kvalitní nábytek za dostupné ceny pro každého. Tato snaha ovšem znamenala, že na 

některých věcech firma musela šetřit, a proto se v 80. letech setkala s velkými problémy. Její 

reputace značně utrpěla poté, co se snesla vlna kritiky nejen na kvalitu jejich materiálů, ale i na 

spolupráci se společnostmi využívajícími dětskou práci. Tato kritika postavila firmu do těžké 

pozice, která však dala za vznik velmi kvalitním CSR programům, které pomohly k nápravě 

reputace. Dnes je firma vnímána velmi pozitivně za své snahy snižovat emise způsobované 
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transportem, jako i za snahu zlepšit pracovní podmínky a bojovat proti diskriminaci a rovnost 

mužů a žen na pracovišti. Zároveň se ostře vytyčila proti těm, kteří využívají dětskou práci nebo 

jinak nesplňují podmínky a ideu firmy a s takovými podniky nespolupracuje. UNICEF označuje 

firmu IKEA jako vzorový příklad toho, jak by měly být implementovány regulace za účelem 

eliminování dětské práce (Gronvius a Lernborg, 2009). 

UNICEF now regards IKEA as a model case of how to implement regulations in order to avoid 

the use of child labor 

 

 
1.4.2. Coca Cola 

 
 

Ačkoliv tato značka čelila za dobu své existence četným vlnám kritiky, můžeme jí dnes označit 

za úspěšný příklad implementace CSR do svých programů. Na první pohled by se mohlo sice 

zdát, že CSR programy a aktivity, které tato firma přijala mohou být pouze „na oko“ a 

nevychází z přesvědčení firmy, ale firma dělá vše co může pro to, aby takto jejich snahy 

vnímány nebyly. Coca Cola sice nabízí svým zákazníkům sladké produkty, které přispívají    

k obezitě, a zdá se proto nevěrohodná její podpora kampaně „Let’s Move“ (pojďme se hýbat), 

ale značka dělá mnohem víc. Není jednoduché překopat celý produkt po kterém je ve světě 

obrovská poptávka i když je nezdravý, a tak musí firma pracovat s tímto břemenem v rámci 

svých CSR aktivit. Snaha o kompenzaci problémů, které jejich produkty způsobují, by však 

neměla být přehlížena. CSR Coca Coly se totiž věnuje široké paletě témat, která souvisí          

s přímou kompenzací následků požívání jejích produktů. Velmi aktivně se prezentuje ve světě 

sportu a v kampaních podporujících zdravý životní styl. Dříve by se to mohlo zdát příliš 

absurdní vzhledem k množství cukru a kalorií, které jejich produkty obsahují, ale firma počet 

cukru a kalorií rapidně snížila. UKessays zmiňuje v jedné eseji: „V oblasti zdraví konzumentů 

se společnost snaží držet s trendem moderního života a z toho důvodu rozšířila své portfolio 

produktů o ty, které jsou dietní a v běžných nápojích snížila počet kalorií o 88 % podle školních 

směrnic ohledně nápojů.“ 

Společnost také bojuje velmi aktivně s problémem nedostatku pitné vody v některých částech 

světa, podporuje rovnost na pracovišti mezi pohlavími, rasami i národnostmi a podporuje 

angažovanost v sociální odpovědnosti mezi svými zaměstnanci. 
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1.4.3. Staropramen 

 
 

Společnost Pivovary Staropramen se v soutěži Top Odpovědná firma roku (pro rok 2020) 

dostali na dělenou 3. příčku a 2. příčku ve dvou kategoriích. Polepšila si značně oproti roku 

2019, ve kterém skončila na 8. místě a prokázala tak, že její společenská odpovědnost je kvalitní 

a dobře zakomponovaná do strategie a hodnot firmy. „Velké výrobní společnosti, jako je ta 

naše, za sebou bezesporu zanechávají stopu. Proto usilujeme o to, abychom ty negativní 

minimalizovali, a naopak prostředí, v němž působíme, ovlivňovali pozitivně. Z toho důvodu  

v každém jednotlivém rozhodnutí zohledňujeme dopady na tři stěžejní oblasti – zaměstnance 

a komunity, spotřebitele i zákazníky a udržitelnou výrobu,“ uvedla ředitelka právního oddělení 

a vnějších záležitostí pro Česko a Slovensko ve společnosti Pivovary Staropramen Jana 

Vinklářová (iProsperita.cz, 2020). Staropramen je například hlavním partnerem neziskové 

organizace Helppes, která pomáhá postiženým lidem prostřednictvím vycvičených asistenčních 

psů. Osobně řadím mezi nejlepší CSR aktivity firmy projekty „Stay Cool!“ a „When I drive, I 

drink NA beer!“. Pro tuto firmu je totiž také obtížné zakomponovat v některých aspektech CSR 

do svého programu tak, aby to bylo uvěřitelné a sympatické. Firma přece jen nabízí alkoholické 

nápoje, jejichž požití má spoustu negativních následků, které jsou kritizovány. Firma má ale 

širokou škálu nealkoholických nápojů, jejichž chuť se snaží stále zlepšovat a aktivně je 

propaguje jako skvělou alternativu ke svým alkoholickým produktům. Projekt Stay Cool! se 

soustředí na prevenci požívání alkoholických nápojů nezletilých osob a projekt „When I drive, 

I drink NA beer!“ upozorňuje na nebezpečí spojené s požitím alkoholu před řízením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.5. Rizika CSR 

 
 

Společenská odpovědnost firem jistě podporuje určitou moralitu podniku a přispívá na dobré 

účely a k řešení globálních i regionálních problémů. Přesto však není nebe bez mráčků, a je 
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proto důležité mít se na pozoru i v případě této zdánlivě pozitivní části marketingu. CSR 

aktivity jsou vzhledem k jejich pozitivnímu vlivu na image značky a vnímání v myslích 

zákazníků využívány za účelem zisku a prezentace dobročinnosti a čistoty podniku může být 

ze strany  firmy  značně  přeháněná.  V oblasti marketingu nalezneme totiž další důležitý  a    

s udržitelností spojený pojem a tím je tak zvaný „greenwashing“. Greenwashing je složeninou 

dvou anglických slov „green“ (zelená, která odkazuje na enviromentální a ekologický přístup) 

a „whitewashing“ (uvádění zavádějících informací k zakrytí něčeho nesprávného). 

Greenwashing je proces uvádění nesprávného dojmu či poskytování zavádějících informací o 

tom, jak ekologické jsou produkty značky (Investopedia, 2021). Will Kentont v článku rovněž 

uvádí, že greenwashing je pokus využít rostoucího zájmu o ekologické produkty, ať už to 

znamená, že jsou více přírodní, zdravější, bez chemikálií, recyklovatelné nebo méně škodí 

životnímu prostředí. Greenwashing má několik podob. Pokud nalezneme například na produktu 

napsáno, že se podíl nějaké zdravé organické složky zvýšil o 50 %, může to také znamenat, že 

se zvýšil ze 2 % na 3 %. Technicky jde o pravdivou informaci, ale jde o zavádějící informaci, 

která má vzbudit dojem rapidního navýšení zdravé složky. 

 

 

 

 

1.5.1. Greenwashing 

 
Typickým průmyslem pro greenwashing je průmysl módní. Zde totiž najdeme fast fashion 

značky, které vytváří ohromné množství odpadu. Vzhledem ke své pověsti si třeba značka 

H&M chtěla naklonit konzumenty svou kolekcí „Conscious“ (uvědomělý). Tato kolekce byla 

představována jako zelená, udržitelná a šetrná k životnímu prostředí. Tuto marketingovou 

kampaň můžeme označit za greenwashing hned ze dvou důvodů. Zaprvé, značka využívá 

pojmy, které nemají danou definici, ale mají silný vliv na to, jak bude produkt vnímán. H&M 

sice uvedlo, že na tuto kolekci byla použita organická bavlna a recyklovaný polyester, ale zda 

se dá celý výrobní proces produktu označit za ekologický, to je přinejmenším spekulativní. 

Druhým důvodem, proč se jedná o greenwashing, je fakt, že značka využívá této kolekce, který 

je jen zlomkem produkce této firmy, aby se prezentovala jako ekologicky smýšlející i přes to, 

kolik odpadu každý rok produkuje. Módní průmysl ročně vyprodukuje přes 92 milionů tun 

odpadu (Fast Company,  2021) a fast  fashion firmy na tom mají svůj  silný podíl vzhledem    

k množství vyráběného oblečení a jeho rychlému opotřebení. 
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Je nutné vědět o tom, že něco jako greenwashing existuje, a uvědomovat si, že ne všechno, co 

nám firmy tvrdí, je ryzí pravda. Ne každý zelený obal, znáček rostliny nebo dokonce tvrzení, 

že  je  něco  recyklovatelné,  znamená,  že  je   firma  ekologicky   odpovědná  a  ohleduplná  

k životnímu prostředí. Občas můžete narazit na obaly, které informují na absenci určitých 

chemikálií. Tyto chemikálie můžou být ve skutečnosti zakázané zákonem a je proto irelevantní 

promovat výrobek jako zelený (FEEDOUGH, 2021). Definic greenwashingu a pohledů na jeho 

další dělení je (jak už to tak v marketingu bývá) mnoho, a proto jsem se rozhodl vybrat dělení 

ze studie „Sedm hříchů greenwashingu“, která je podle autorky překladu tohoto sedmera dodnes 

nejcitovanější příručkou v dané problematice (k roku 2021). Toto sedmero vzniklo v návaznosti 

na rozdělení greenwashingu od Kanguna, Carlsona a Grova (1991) a rozvádělo ho dál, aby 

pomohlo veřejnosti přiblížit a identifikovat praktiky greenwashingu. Autory studie (a sedmera) 

jsou TerraChoice (marketingová firma v oblasti životního prostředí) a EcoLogo (certifikační 

značka udržitelnosti). 

 

 
Sedm hříchů greenwashingu (Terrachoice, 2009; de Freitas Netto et al., 2020,) 

 
1. Hřích skrytého prospěchu 

 
Tvrzení naznačující, že produkt je „zelený“ jen na základě úzkého souboru atributů bez ohledu 

na další důležité problémy životního prostředí. Například papír nemusí být nutně ekologicky 

výhodnější jen proto, že pochází z udržitelně vytěženého lesa. Stejně důležité nebo významnější 

mohou být další environmentální atributy v procesu výroby papíru jako spotřeba energie, emise 

skleníkových plynů nebo použití chloru při bělení, znečištění vody a ovzduší. Dalším příkladem 

mohou být energetické a benzínové společnosti, které propagují výhody nových zdrojů energie, 

zatímco vrtají v neprobádaných oblastech za účelem získávání ropy a maskují tak svůj skrytý 

prospěch. 

 

 
2. Hřích žádného důkazu 

 
Environmentální tvrzení, které nelze doložit snadno dostupnými podpůrnými informacemi 

nebo spolehlivým osvědčením třetí strany. Běžnými příklady jsou kosmetické tamponky nebo 

toaletní papír, u kterých je uváděno, že obsahují různá procenta recyklovaného obsahu bez 

poskytnutí jakýchkoliv důkazů. Pokud společnost tvrdí něco, co zahrnuje určitá procenta nebo 
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statistické informace a nemá je podložené nějakými dalšími informacemi, nebo kde ty 

informace lze získat, je toto tvrzení považováno za bezdůkazné. 

 

 
3. Hřích vágnosti 

 
Tvrzení, jež je špatně definované, příliš široké, nebo postrádá specifika, a tak má jeho skutečný 

význam sklon být spotřebitelem nepochopen. Příkladem tohoto hříchu může být fráze „zcela 

přírodní“. Ale třeba takový arsen, uran, rtuť nebo formaldehyd jsou také zcela přírodní a přesto 

jedovaté. „Zcela přírodní“ tak nemusí nutně znamenat „zelené“. Jinými příklady mohou být 

také výrazy jako „netoxické“, protože vše je v určitých dávkách toxické. Výrazy jako „zelené“, 

„šetrné k životnímu prostředí“, „ekologické“ nebo „eco-friendly“ jsou také vágní, protože bez 

dalších podrobností nemají smysl. 

 

 
4. Hřích irelevance 

 

Tvrzení o životním prostředí, které sice může být pravdivé, ale je nedůležité nebo neužitečné 

pro spotřebitele, kteří hledají ekologicky 16 výhodnější výrobky. Třeba označení „bez freonů“ 

je běžným příkladem, protože je to častý požadavek navzdory skutečnosti, že freony jsou ze 

zákona stejně zakázány, a tak se jedná o samozřejmost. 

 

 
5. Hřích menšího zla 

 
Tvrzení, které sice může být pravdivé v rámci kategorie výrobku, ale může odvádět pozornost 

spotřebitele od větších environmentálních dopadů kategorie jako celku. Příkladem tohoto 

hříchu jsou organické cigarety, stejně jako úsporné sportovní užitkové vozidlo. 

 

 
6. Hřích nepravdivého tvrzení 

 
Tvrzení o životním prostředí, která jsou jednoduše nepravdivá. Nejběžnějším příkladem byly 

výrobky, které nepravdivě prohlašovaly, že mají certifikaci nebo registraci Energy Star. 
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7. Hřích falešných nálepek 

 
Hřích přidaný až v roce 2009, který je natolik závažný, že vyžaduje vlastní kategorii. Někteří 

obchodníci zneužívají poptávku spotřebitelů po certifikaci třetích stran, a tak produkty opatřují 

nálepkou, která připomíná pravý certifikát, čímž zavádí spotřebitele k domněnce, že prošel 

legitimním procesem zelené certifikace. Příkladem jsou papírové utěrky, jejichž obal má 

obrázek podobný certifikaci, který tvrdí, že produkt bojuje proti globálnímu oteplování. Mezi 

další příklady patří zelený žargon, například „ekologicky bezpečné“ a „ekologicky výhodné“. 

 

 
Častým prvkem greenwashingu je také důraz na čísla. Informace uváděné v procentech či 

číslech neobohacené o jakékoliv další podklady či doplňující poznámky jsou rovněž vnímány 

jako způsob greenwashingu a cílí na zákazníky, kteří jsou důvěřiví, nemají čas nebo jsou líní 

kontrolovat všechny informace a ověřovat je. Vysoká procenta obsahu látek, které jsou vnímány 

jako „přírodní“ či „zelené“ mají často za úkol odvést naši pozornost od těch nezmiňovaných 

procent obsahu. 

 

 
S postupem času se podobně jako marketingové praktiky vyvíjí i praktiky v oblasti 

greenwashingu, a proto další autoři navazují a obohacují hříchy marketingu o nové způsoby, 

kterými se firmy snaží klamat konzumenty. Snaží se tak dále bojovat s dopady, které 

greenwashing má. 

 

 
1.5.2. Dopady greenwashingu 

 
Greenwashing totiž neovlivňuje pouze obrat firmy, která ho využívá, ale ovlivňuje i ty firmy, 

které se na greenwashingu nepodílí a ovlivňuje i boje s globálními problémy. Pokud se sociálně 

odpovědní zákazníci nechají ovlivnit k nákupu firmy, která využívá greenwashingu, snižuje se 

klientela a klesá obrat firmy, která je opravdu odpovědná a o životní prostředí se zajímá. 

Zákazník tak, i když nevědomky, posiluje něco, čemu se snaží vyvarovat a oslabuje něco, co se 

snaží podpořit. Snaha o podporu a pomoc konkrétnímu účelu nákupem značky tak ve 

skutečnosti neproběhne a naopak je podpořena aktivita firmy, která například produkuje 

nadměrné množství emisí nebo jinak znečišťuje životní prostředí. Dalším důležitým důsledkem 

je snížená důvěra v odpovědné firmy. Pokud se zákazníci setkávají se zdánlivě „zelenými“ 
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produkty, které neodpovídají zásadám CSR, ale pouze si na ně hrají, snižuje se jejich důvěra  

v poskytnuté informace a ani skutečně udržitelné či přírodní produkty pro ně nebudou 

důvěryhodné. Blog Econea.cz, který sestavil vlastní žebříček pěti „nejčastějších fíglů a 

polopravd nepoctivých firem“ v oblasti greenwashingu uvádí jako největší rizika: 

 
 

1) Ohrožení zdraví 

2) Podkopávání důvěry 

3) Maření zelených voleb 

4) Ubližování skutečně kvalitním značkám 

 

 
Autorka článku Tereza Deáková také zmiňuje, že ohrožení zdraví „se týká zejména 

kosmetických produktů, které si mažeme přímo na pokožku. Jejich obsah je často „lakován na 

zeleno“ a člověk si může nevědomky dávat na pokožku dráždivé složky. 

 

 
Lidé, kteří se zajímají o udržitelnost, well being, globální problémy a další aspekty sociálně 

odpovědného chování by si proto měli dávat pozor na sbírání dostatku informací a jejich 

kontrolování. Ve svém vlastním zájmu by se měli vzdělávat v oblasti marketingu, aby si byli 

vědomi i jeho nekalých praktik a nestali se například obětí greenwashingu. Pokud budou lidé 

lépe informováni a budou schopni odhalit tyto praktiky, pomůže jim to zorientovat se v trhu 

lépe a vyvarují se snáz nevědomým sociálně neodpovědným nákupům, které jsou proti jejich 

vlastnímu přesvědčení. 
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2. Praktická část 

 
V minulém roce jsem se v rámci školního předmětu podíval do Pivovaru Staropramen v Praze, 

kde mi byla představena firma, její historie i její společensky odpovědné praktiky. I přesto, že 

znám dobře produkty této značky, nevěděl jsem o ekologických úspěších firmy ani o jejích 

programech, kterými se snaží kompenzovat dopady své produkce a pomáhat společnosti. Na 

základě těchto nových znalostí se podstatně změnil (pozitivně) můj názor na značku a důvěra 

v ní. Věřím, že informovanost o CSR aktivitách má značný vliv na image firmy a snažím se to 

dokázat v dotazníkovém šetření. 2 Dotazníky sledují rozdíl v názoru na firmu Pivovary 

Staropramen. 2 skupiny respondentů odpovídají v dotazníku na totožnou otázku s a bez 

prezentace CSR aktivit této firmy. Dotazník tak má primárně za úkol potvrdit, že informovanost 

o CSR aktivitách zlepšuje image značky v myslích potenciálních zákazníků. Dotazník dalšími 

otázkami zkoumá například povědomí o pojmu „společenská odpovědnost firem“, preference 

respondentů a důležitost CSR v jejich myslích. 

 
 

2.1. Dotazníkové šetření s cílem zjistit, zda CSR při zlepšení image firmy 

 
V praktické části této práce jsem se snažil zjistit, zda je společenská odpovědnost firem 

faktorem, který, jak některé zmíněné výzkumy tvrdí, ovlivňuje pozitivním směrem image 

firmy. Tento výzkum bude proveden kvantitativním výzkumem a bude sledovat, jakým 

způsobem budou ovlivněny názory na danou značku při vyzdvihnutí jejích CSR aktivit. 

 

 
2.1.1. Cíl Výzkumu 

 

 
Cílem této analýzy je odhalit, zda informovanost o CSR aktivitách značky (na příkladu značky 

Pivovary Staropramen) ovlivňuje pozitivně image. Výzkum rovněž sbírá informace o znalosti 

pojmu „sociální odpovědnost firem“ a o názorech a preferencích respondentů v této 

marketingové oblasti. 
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2.1.2. Metodologie výzkumu 

 
Informace a odpovědi pro tento výzkum byly získány formou dotazníku, konkrétně CAWI 

(computer assisted web interview) metodou. Tato metoda umožňuje sběr dat elektronickou 

formou a rovněž také pracování s interaktivním obsahem, videem a obrázky. Výhodou této 

metody je rychlé a efektivní zpracování a kombinace kvalitativního a kvantitativního výkumu 

(Mediaguru). Respondent je často zacílen emailem nebo na sociálních sítí a pomocí odkazu se 

jednoduše dostane na stránku s dotazníkem, kde za pomoci digitálního přístroje (dříve počítače, 

dnes již i pomocí tabletu nebo telefonu) respondent sám odpovídá na otázky, které pak odešle. 

V tomto výzkumu byli lidé kontaktováni skrz email nebo sociální sítě (Facebook a Instagram) 

s žádostí o vyplnění dotazníku. Dotazník byl vytvořen s pomocí webové stránky Survio 

(www.my.survio.com). 

 

 
V tomto konkrétním kvantitativním výzkumu se jedná o 2 dotazníky, které obsahují 11 otázek, 

na které odpovídalo sto respondentů. Vzhledem ke zkoumané otázce byly v mých dotaznících 

využity pouze uzavřené otázky, jelikož nebylo nutné získávat rozsáhlé subjektivní názory. Ke 

zkoumání dané otázky byly uzavřené otázky dostačující a zároveň byly snazší pro 

vyhodnocování odpovědí. 

 

 

 
2.1.3. Cílová skupina 

 
Cílovou skupinou pro tento výzkum byli lidé ve věku 19-60 let. Důvodem pro toto zaměření 

byl 1) snaha o zacílení na skupinu, která se aktivně pohybuje na trhu 2) snaha o zacílení na 

skupinu, která stále mění své preference a je více ovlivněna trendy a okolím. Kromě tohoto 

parametru nebyla cílová skupina omezena dalšími faktory, jako je geografické dělení, dosažené 

vzdělání, sociální či ekonomická situace a další. 

http://www.my.survio.com/
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2.2. Výzkum 

 
Výzkum zkoumá výsledky dvou dotazníků, z nichž jeden prezentoval CSR aktivity na značce 

Pivovary Staropramen a sledoval následnou reakci ze strany respondentů. Tento, který 

prezentuje společenskou odpovědnost na konkrétní značce budu dále označovat jako „dotazník 

č. 2“, ten druhý jako „dotazník č. 1“. 

 

 
2.2.1. Respondent 

 

 

První 2 otázky měly za úkol definovat určitý okruh, v jakém se pohybují respondenti. První 

otázka výzkumu zjišťovala věk respondenta. Respondent se tak zařadil do jedné ze tří kategorií, 

abychom mohli lépe porozumět jeho volbám. Rozdělení nabízelo právě tyto možnosti z toho 

důvodu, abychom rozdělili respondenty na generaci Z, generaci mileniálů a starší generaci 

podle definice Pew Research Center (gen Z 1997-2012, mileniálové 1981-1996). Druhá otázka 

zjišťovala nejvyšší dosažené vzdělání. 

 

 
1. Otázka – Jaký je Váš věk? 

 
Dotazník č. 2 

18-25: 91, 5 % 

42-60: 6,4 % 

26-41: 2,1 % 

 
Dotazník č. 1 

 
18-25: 90, 6 % 

42-60: 5, 7 % 

26-41: 3, 8 % 

 

 

 
Obrázek 4 Věk respondenta (zdroj: vlastní dotazník č. 2) 
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Věkové zastoupení v obou dotaznících je velmi podobné a dominuje zastoupení nejmladší 

generace, která je primární složkou mé sociální skupiny a zároveň byla nejochotnější 

poskytnout odpovědi a zapojit se do výzkumu. Pro tento výzkum však není věk zásadní, a proto 

toto není toto rozdělení komplikací. 

 

 
2. Otázka – Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 
Dotazník č. 2 

 
Střední s mat.: 51,1 % 

Vysokoškolské: 46, 8 % 

Vyšší odborné: 2, 1 % 

 

Dotazník č. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 5 Nejvyšší dosažené vzdělání respondenta (zdroj: vlastní dotazník č. 2) 

Střední s mat.: 71, 7 % 

Vysokoškolské: 15, 1 % 

Základní: 7, 5 % 

Vyšší odborné: 3, 8 % 

Střední bez mat.: 1, 9 % 

 

 

 

 

 

 

Po prvních dvou otázkách přichází pozorovaná změna mezi dvěma dotazníky, kdy v dotazníku 

č. 1 byla respondentům položena otázka „Jaký je Váš názor na firmu Pivovary Staropramen?“, 

kterou má dotazník č. 2 až na 6. místě. Její výsledky budou odprezentovány jako poslední. Další 

společná otázka zkoumala znalost pojmu „společenská odpovědnost firem. 
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2.2.2. Preference a znalosti v oblasti CSR 

 
 

3. Otázka – Víte, co je to společenská odpovědnost firem? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 Znalost pojmu (zdroj: vlastní dotazník č. 2) 

Dotazník č. 2 

Ano: 68, 1 % 

Ne: 31, 9 % 

 
 

Dotazník č. 1 

Ano: 88, 7 % 

Ne: 11, 3 % 

 

 

 

 

 
 

V reakci na tuto otázku byla respondentům stručně a obecně vysvětlena společenská 

odpovědnost firem  a  některé  její  příklady.  Hlavním  účelem  bylo  srozumět  respondenty  

s pojmem a s tím, co obnáším dřív, než budou odpovídat na otázky ohledně svých preferencí a 

postojů k CSR. Cílem byla snaha o přiblížení tématu i těm, kteří se nepohybují v marketingu či 

jiných oblastech trhu a nejsou zcela obeznámeni s tímto pojmem, aby mohli uvědoměle 

odpovídat na navazující otázky. Jak bylo zmíněno výše, rozdíl byl v obecném vysvětlení u 

skupiny kontrolní a vysvětlení na příkladu CSR aktivit firmy Pivovary Staropramen u skupiny 

testované. 
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4. Otázka – Považujete tyto akce za správné? 
 

 

 
 

 

Obrázek 7 Názor na společenskou odpovědnost firem (zdroj: vlastní dotazník č. 2) 

Dotazník č. 2 

 
Ano: 95, 7 % 

Ne: 4, 3 % 

 

 
 

Dotazník č. 1 

 
Ano: 94, 3 % 

Ne: 3, 8 % 

Nevím: 1, 9 % 

 

 

 

5. Otázka – Jak moc je pro Vás společenská odpovědnost firem důležitá? 

 

 
Dotazník č. 2 

 
Hodně: 44, 7 % 

Středně: 36, 2 % 

Velmi hodně: 8, 5 % 

Málo: 8, 5 % 

Velmi málo: 2, 1 % 

 
Dotazník č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 8 Důležitost společenské odpovědnosti (zdroj: vlastní dotazník č. 2) 

Hodně: 43, 4 % 

Středně: 30, 2 % 

Velmi hodně: 17 % 

Málo: 5, 7 % 

Velmi málo: 3, 8 % 



34  

 

6. Otázka – Zakoupili byste výrobek od firmy, která není společensky odpovědná? 

Dotazník č. 2 

 
Nevím: 47, 8 % 

Jen v krajním 

případě: 34 % 

Kdykoliv: 19, 1 % 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 9 Nákup od společensky neodpovědné firmy (zdroj: vlastní dotazník č. 2) 

Dotazník č. 1 

Nevím: 45, 3 % 

Jen v krajním 

případě: 28, 3 % 

Kdykoliv: 24, 5 % 

Nikdy: 1, 9 % 

 

 

 

 

 

7. Otázka – Pracovali byste pro firmu, která není společensky odpovědná? 

 
Dotazník č. 2 

 
Ne: 53, 2 % 

Nevím: 29, 8 % 

Ne: 17 % 

 
Dotazník č. 1 

 

Ne: 47 % 

Nevím: 37, 7 % 

Ano: 15, 1 % 

 

 

 
Obrázek 10 Spolupráce s firmou (zdroj: vlastní dotazník č. 2) 
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8. Otázka – Co je podle vás nejdůležitější složkou společenské odpovědnosti 

firmy? 

 

 
 

Obrázek 11 Složky společenské odpovědnosti firmy (zdroj: vlastní dotazník č. 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dotazník č. 2 

Etické chování: 63, 8 % 

Vnitřní prostředí firmy: 23, 4 % 

Využívání ekologicky 

udržitelných materiálů: 8, 5 % 

Charitativní akce a jejich podpora: 2, 1 % 

Etická reklama: 2, 1 % 

 

Dotazník č. 1 

Etické chování: 45, 3 % 

Vnitřní prostředí firmy: 24, 5 % 

Využívání ekologicky 

udržitelných materiálů: 24, 5 % 

Charitativní akce a jejich podpora: 3, 8 % 

Etická reklama: 1, 9 % 
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9. Otázka – Ověřujete informace, které o sobě firma zveřejňuje? 
 

Dotazník č. 2 

 
Občas: 48, 9 % 

Málokdy: 27, 7 % 

Nikdy: 12, 8 % 

Většinou: 8, 5 % 

Vždy: 2, 1 % 

 
 

Dotazník č. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12 Ověřování informací (zdroj: vlastní dotazník č. 2) 

Občas: 39, 6 % 

Málokdy: 30, 2 % 

Nikdy: 7, 5 % 

Většinou: 13, 2 % 

Vždy: 9, 4 % 

 

 

 

 

10. Otázka – Jste ochotni připlatit za produkty od firem, které jsou sociálně 

odpovědné? 

Dotazník č. 2 

 
Ano: 78, 7 % 

Ne: 21, 3 % 

 
Dotazník č. 1 

 
Ano: 81, 1 % 

Ne: 18, 9 % 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 13 Ochota připlatit za odpovědný produkt (zdroj: vlastní dotazník č. 2) 



37  

Posledním prezentovaným grafem je graf odpovědi na nejdůležitější zkoumanou otázku tohoto 

dotazníku a této práce. Dotazník č. 2 byl postaven tak, aby zobrazil rozdíly při zodpovězení na 

otázku názoru na firmu Pivovary Staropramen a zhodnotil, jak image firmy pomohlo 

odprezentování jejích CSR aktivit. Zde jsou výsledky dotazníků. 

 

 
11. Otázka – Jaký je Váš názor na firmu Pivovary Staropramen? 

 

 

 
 

 

Obrázek 14 Názor na firmu (zdroj: vlastní dotazník č. 2) 

 
 
 
 

 

Dotazník č. 2 

1. Pozitivní: 40, 4 % 

2. Neutrální: 36, 2 % 

3. Negativní: 12, 8 % 

4. Velmi pozitivní: 10, 6 % 

5. Velmi negativní: 0 % 

Dotazník č. 1 

1. Neutrální: 67, 9 % 

2. Pozitivní: 22, 6 % 

3. Negativní: 7, 5 % 

4. Velmi negativní: 1, 9 % 

5. Velmi pozitivní: 0 % 
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2.3. Shrnutí výzkumu 

 
Výzkum zjišťoval primárně zda CSR aktivity jsou funkční marketingovou strategií vedoucí ke 

zlepšení image firmy, což má, jak bylo již výše zmíněno, další pozitivní efekty na chod firmy 

a její prosperitu. Dalšími otázkami ověřoval další sledované jevy v oblasti sociální 

odpovědnosti, které sledují například ochotu spolupracovat se společensky neodpovědnou 

firmou  nebo  ochotu  připlatit  si  za  společensky  odpovědné  produkty.  Respondenty  byli  

v naprosté většině zástupci generace Z, tedy lidé ve věku 18-26 let. S první informací 

korespondovala i druhá otázka ohledně maximálního dosaženého vzdělání, kde většinový podíl 

drželo vzdělání střední s maturitou a na druhém místě bylo vzdělání vysokoškolské. Zbylé 

skupiny byly zastoupeny pouze jednotkami procent nebo vůbec. 

 

 
Další otázky výzkumu zkoumaly již přímo sociální odpovědnost firem. Pojem „sociální 

odpovědnost firem“ byl v obou dotaznících znám většině respondentů. Vzhledem k věku 

respondentů a výsledků zmíněných výzkumů a publikací (např. CONE 2017, Forbes, 

Vysekalová 2009) není tato informace překvapující. Již mnohokrát zmiňovaný zájem o sociální 

odpovědnost ze strany mladších generací je jen podpořen získanou informací, že zástupci 

mladší generace jsou většinově obeznámeni s tím, co tento pojem znamená. Jejich zájem o 

sociální odpovědnost byl dále potvrzen i odpověďmi na otázky, zda CSR aktivity a 

společenskou odpovědnost firem považují za správné a jak jsou pro ně důležité. V první z 

otázek jsme pozorovali téměř shodný výsledek v obou dotaznících, kdy se pouze o necelé 2 

procenta lišil rozdíl u odpovědi „Ano“ v obou dotaznících na dominantních 94, 3 a 95, 7 

procentech. V druhé bylo potvrzeno, že zájem o sociální odpovědnost ze strany mladých lidí 

není mýtem. Největší počet respondentů zvolil možnost „Hodně“ v obou dotaznících. 

 

 
Patrně největším překvapením byla otázka ohledně ochoty nákupu od firem, které nejsou 

společensky odpovědné. V této otázce totiž došlo k lehké odchylce od tvrzení zmíněných 

výzkumů, které někdy zmiňovaly až dvě třetiny lidí, kteří nejsou ochotni kupovat od 

společensky neodpovědných značek. Dotazníkové šetření takto radikální přístup 

nereflektovalo, ale převažujícími odpověďmi „Nevím“ a „Jen v krajním případě“ poukazuje na 

určitou neochotu tyto produkty kupovat a na fakt, že nákup těchto produktů vytváří určitý 

konflikt v myslích zákazníků. 
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Výzkumy zmiňované výsledky však byly potvrzeny v otázce spolupráce se společensky 

neodpovědnými firmami. Zmíněný Boss Magazine zmiňoval ve svém článku, že tři ze čtyř 

dnešních zákazníků tvrdí, že budou pracovat spíše se společností, která je sociálně odpovědná. 

Zde byla otázka přímo formulovaná tak, zda by respondenti pracovali pro sociálně 

neodpovědnou firmu. I přes možnost odpovědi „Nevím“ odpověděla zhruba polovina 

respondentů v obou dotaznících jasné „Ne“. Další informací, která se shodovala s hypotézami 

teoretické části a zmíněných výzkumů je ta, že zákazníci jsou ochotni si připlatit za produkty, 

které jsou sociálně odpovědné. V obou dotaznících se tak vyjádřila drtivá většina respondentů. 

 

 
Rozdíl mezi dotazníky dále zodpověděl hlavní zkoumanou otázku a poukázal na jednu další 

velmi důležitou informaci. Dotazník odhalil, že respondenti nejsou příliš důkladní v ověřování 

informací, které o sobě firma prezentuje, což může vést k tomu, že se nechají přesvědčit nebo 

ovlivnit i falešnými informacemi nebo zmíněným greenwashingem. Věřím, že v zájmu 

společnosti i ve zájmu vlastním by měli potenciální zákazníci více dbát na ověřování informací. 

Vycházeje z věkového zastoupení respondentů bych doporučil větší důraz na výuku reklamní 

gramotnosti, představování marketingových praktik a jejich rizik už od mladšího věku. Věřím, 

že se jedná o součást každodenního života naprosté většiny lidí a že by tato témata měla být 

důkladněji probírána již se studenty základních a středních škol. Absence kritického myšlení 

pak může v případě CSR vést k nevědomému podporování činností a chování, se kterými sami 

nesouhlasíme. 

 

 
2.4. CSR zlepšuje image firmy 

 
 

Zkoumaná otázka ohledně názoru na firmu Pivovary Staropramen svými výsledky jasně 

prokázala, že CSR aktivity jsou faktorem, který pozitivně ovlivňuje image firmy. V této otázce 

nalezneme největší rozdíly v odpovědích mezi oběma dotazníky. Odpověď „Pozitivní“ byla 

nejčastější  v dotazníku  č. 2, který prezentoval CSR  na příkladech zmíněné firmy, zatímco   

v dotazníku č. 1 byla nejčastější možnost „Neutrální“. Celkově se procentuální podíl u odpovědi 

„Pozitivní“ zvedl o 17, 8 % na 40, 4 % a u „Velmi pozitivní“ o 10, 6 % i přesto, že v dotazníku 

č. 1 tuto možnost nezvolil jediný respondent. Celkově se tak zastoupení těchto pozitivních 

názorů na firmu  zvedlo  o 28, 4  %. Tento výsledek mi přijde velmi znatelný a vzhledem       

k pozitivním důsledkům, jaké má image firmy na nákupčí chování, se dle mého názoru nejedná 
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o zanedbatelný ukazatel z pohledu firem. Graf tedy jasně indikuje, že pokud lidé vědí o CSR 

aktivitách a programech značky či firmy a považují tyto kroky za správné, bude jejich názor 

pozitivně ovlivněn. Vzhledem k jednoznačně převažujícímu (v dotaznících) názoru, že CSR 

aktivity a společensky odpovědné chování jsou správné, můžeme navíc předpokládat, že se 

společensky odpovědné chování setká s pozitivní odezvou ve většině případů. Teoretická část 

a další poznatky z dotazníků zároveň tvrdí, že pozitivní image firmy má dopad i na nákupní 

chování a loajalitu ke značce. 

 

 
Z praktické části je však potřeba vytáhnout ještě jeden důležitý poznatek. Firma, která se 

aktivně snaží pomáhat, zapojila do své strategie CSR a je velmi dobře hodnocena na poli 

společenské odpovědnosti, dostala téměř od 70 % respondentů odpověď „Neutrální“. Je proto 

zřejmé, že pouze CSR nestačí k tomu, aby byla značka vnímána lépe. Důležitou složkou je 

komunikace. Správné komunikování informací o společenské odpovědnosti, CSR a 

charitativních programech značky je důležitou součástí, která usnadní veřejnosti orientaci na 

trhu a vytváření názoru na značku. 
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Závěr 

 
CSR aktivity jsou neodmyslitelnou součástí dnešního marketingu. Je to praktika, která stále 

více prorůstá strategií dnešních firem, které se snaží cílit na sociálně odpovědnou veřejnost, 

která tomuto faktoru dává stále větší váhu. Počátky CSR a jeho implementování do prostředí 

firem najdeme již v 18. století, ale až v druhé půlce 20. století opravdu nabírá na důležitosti a 

na popularitě. Smysl, zaměření i marketingové využití CSR se měnilo s časem do podoby,     

v jaké ho známe dnes. Společensky odpovědné chování již není podporováno nýbrž 

vyžadováno a firmy, které chtějí přežít, se musí těmto podmínkám přizpůsobit. CSR je totiž 

faktorem, který pozitivně ovlivňuje image značky a její postavení v myslích spotřebitelů, a 

proto musí firmy CSR praktikovat a prezentovat své odpovědné chování veřejnosti. 

 
 

Praktická část práce potvrdila hypotézu části teoretické, která tvrdí, že CSR pomáhá ke zlepšení 

image. Nadstandartní akce firem, které mají za cíl pomoct konkrétnímu problému nebo 

společnosti jako takové, působí pozitivně na veřejnost a lépe splňují nároky spotřebitelů, kteří 

se v dnešním světě čím dál více zabývají globálními problémy a společenskou odpovědností. 

Ta je důležitým aspektem v otázce nákupu i spolupráce s firmou a ovlivňuje prosperitu firmy a 

její image, případně veřejné mínění. 

 

 
Výzkum ovšem dále ukazuje, že i společensky odpovědná firma nemusí být vnímána pozitivně 

jen díky svému etickému chování, charitativním akcím a dalším CSR aktivitám. Důležitou 

složkou je i komunikace veřejnosti, která ne vždy informace vyhledává nebo ověřuje. Informace 

o CSR firmy jsou tak velmi ovlivňujícím faktorem, ale musí být správně odprezentovány a musí 

se především k lidem dostat. V případě správné komunikace CSR značným způsobem 

ovlivňuje pozitivně image firmy v myslích potenciálních zákazníků. 

 

 
Na základě nasbíraných dat by dala dále zkoumat schopnost respondentů rozpoznat CSR od 

greenwashingu nebo například efekt, který by mělo odprezentování stejných CSR aktivit stejné 

značky v různém stylu komunikace či na odlišných platformách. 
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Summary 

 
CSR activities are nowadays implemented in the majority of companies since its required by 

consumers. These activities help the company to not only generate profit, but to build a 

relationship with customers and enhance the image of the brand or company in their minds. The 

practical part of this thesis examined the impact that CSR activities have on the perception of a 

brand. The results have proven that the positive effect is remarkable but also clearly stated, that 

CSR alone can not do the impact. Communication of CSR activities and brand‘s ideology is 

just as important in a world where information have to be delivered directly to the consumer. 
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Příloha č. 4: Znalost společenské odpovědnosti (graf) 
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