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Anotace 

Bakalářská práce „ Společenská odpovědnost firem – Teoretická a 

praktická zkušenost na Kladně „ analyzuje koncept společenské 

odpovědnosti firem nejen v teoretické rovině, ale také z pohledu 

jednotlivých zúčastněných stran tj. v rovině praktické.   

 

Tato práce se zaměřuje především na otázku, jak firmy vnímají 

svou společenskou odpovědnost, co nabízejí v místě, kde působí popř. 

s kým spolupracují v dané lokalitě. 

 

Společenská odpovědnost firem je založena na myšlence, že by 

firmy měly pomoci při řešení sociálních problémů. Tato práce se mj. 

zabývá tím, jak firmy tyto sociální problémy vidí, jak aktivně přispívají 

k jejich řešení. 

 

Vzhledem k tomu, že pocházím z Kladna a v současné době 

pracuji jako sociální pracovnice v Geriatrickém a rehabilitačním centru 

Kladno, je tato práce pojatá jako případová studie vycházející ze situace 

na Kladně.  

 

Klíčová slova 

... společenská/sociální odpovědnost firem ( SOF ), strategie 

společenské odpovědnosti, firemní občanství, stakeholder, shareholder/ 

stockholder 

 



Annotation 

 

Bachelor thesis „ Corporate social responsibility – Theoretic and 

practical experience in Kladno „  analyses conception of corporate social 

responsibility not only in theoretical way but also from the point of view 

of the participating subjects, that means in practical way. 

 

This work is especially pointed on the question, how companies 

feel their social responsibility, what they provide in their workplace, 

eventually with who they cooperate in given locality. 

 

Corporate social responsibility is based on the idea, that 

companies should help with solving social problems. This thesis is also 

engaged in how companies see this social problems, how they actively 

help with their solution.   

 

This work is conceived as case study flowing from situation in 

Kladno because I come from Kladno and I work as a social worker in 

Geriatric and rehabilitation centre Kladno nowadays. 

 

Keywords 

... corporate social responsibility ( CSR ), corporate social strategy, 

corporate citizenship, stakeholder, shareholder/ stockholder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila 

jen uvedené prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby 

tato práce byla zpřístupněna v příslušné knihovně UK a prostřednictvím 

elektronické databáze vysokoškolských kvalifikačních prací v depozitáři 

Univerzity Karlovy a používána ke studijním účelům v souladu 

s autorským právem.  

 

 

V Praze dne 19. května 2009  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

 

Mé poděkování patří především PhDr. Jaroslavě Šťastné, vedoucí mé 

bakalářské práce. Ráda bych poděkovala nejen za její věcné připomínky 

a dohled nad celým průběhem práce, ale také za to, že pro mě byla 

zdrojem mnoha cenných informací a zkušeností. 

 

V neposlední řadě bych pak ráda poděkovala také svému příteli a  

rodině, za jejich trpělivost a podporu nejen při psaní této práce, ale i 

v průběhu celého studia.   



OBSAH 

 

ÚVOD          - 8 - 

 

1 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM     - 10 - 

1.1 Pojetí společenské odpovědnosti firem a její význam pro společnost 

1.2 Co nelze chápat jako společenskou odpovědnost firem?   - 18 - 

 

2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE A POJMY      - 19 - 

 

3 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM - PRAKTICKÁ ZKUŠENOST NA 

KLADNĚ         - 26 - 

3.1 Stručné představení města Kladno     - 26 - 

3.2 Cíle empirického průzkumu      - 27 - 

3.3 Zvolená metoda empirického průzkumu    - 27 - 

3.4 Průběh empirického průzkumu a popis průzkumného vzorku - 28 - 

3.5 Výsledky empirického průzkumu     - 32 - 

3.6 Závěry vyplývající z empirického průzkumu a jeho průběhu - 40 - 

 

ZÁVĚR          - 43 -  

 

POUŽITÉ ZDROJE INFORMACÍ       - 45 - 

RESUMÉ          - 47 - 

SUMMARY          - 49 - 

SEZNAM PŘÍLOH         - 51 - 

PŘÍLOHY          - 52 - 

 

 

 

 



ÚVOD 

Téma své bakalářské práce „ Společenská odpovědnost firem – 

Teoretická a praktická zkušenost na Kladně „ jsem si vybrala na základě 

svého zájmu o tuto problematiku. S problematikou společensky 

odpovědného chování firem jsem se setkala na půdě kladenského 

občanského sdružení tj. v prostředí nestátního neziskového sektoru. 

 

Tyto subjekty často očekávají od firem různé sponzorské dary a 

další formy podpory svých neziskových aktivit. Z tohoto pozorování 

vyplynul i můj zájem o to, nakolik firmy podporu těchto aktivit sledují 

jako svůj strategický cíl a nakolik pouze jako částečné nebo plně 

účelové investice. 

 

Společenská odpovědnost firem je koncepce, podle které jednotlivé 

firmy začleňují sociální otázky a otázky týkající se životního prostředí do 

podnikatelské činnosti a do vztahů se zúčastněnými subjekty na bázi 

dobrovolnosti.  

 

Společensky odpovědná firma je tedy taková firma, která je nejen 

prozisková , ale dobrovolně dělá i „ něco navíc „ pro zlepšení prostředí, 

ve kterém působí, a pro udržitelný rozvoj celé společnosti. 

 

Nejen firmy se zahraniční účastí, ale také některé z českých firem 

se přizpůsobují širším požadavkům společnosti a začínají si uvědomovat 

význam a podstatu vybilancování ekonomiky, sociálních a ekologických 

aspektů v propojení s firemní strategií a začínají poznávat, že je-li 

koncept společenské odpovědnosti firem uchopen správně, má nejen 

výrazný společenský přínos, ale může přinášet řadu výhod i firmě 

samotné. 

 

V poslední době je pak zjevný tlak uvědomělých spotřebitelů a 

organizací, které tito spotřebitelé vytvářejí, na etické chování firem, což 



také přispívá k rozvoji společenské odpovědnosti firem. Pro spotřebitele 

začíná být stále více důležité celkové chování firmy ( s ohledem na 

sociální problematiku a životní prostředí ) a s tím spojené standardy 

chování firmy, spravedlivý podíl na příjmech aj.   

 

Jednotlivé firmy si postupně začínají uvědomovat, že je nutné na 

toto reagovat v širších kontextech. 

 

Cílem teoretické části této práce je analyzovat koncept 

společenské odpovědnosti firem,  seznámit s obsahem a nástroji tohoto 

konceptu a objasnit, kdy je a kdy naopak již není chování firem 

považováno za společensky odpovědné. 

 

Cílem praktické části je reflektovat názor kladenských firem na 

problematiku společenské odpovědnosti firem, poukázat na jejich 

motivy a záměry chovat se společensky odpovědně. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1  SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM 
 

V této části se pokusím analyzovat koncept Společenské 

odpovědnosti firem a definovat, kdy je resp. není chování firmy 

považováno za společensky odpovědné. 

 

1.1 Pojetí společenské odpovědnosti firem a její význam 
pro společnost 
 

Ačkoliv se koncept společenské odpovědnosti firem vyvíjí už od 

7O. let dvacátého století, neexistuje pro něj žádná jednotná definice. 

Tento koncept nemá žádné konkrétní vymezující hranice a je založen na 

dobrovolnosti. Je trendem, který apeluje na změnu orientace firem 

z krátkodobých cílů na dlouhodobé, z maximálního na optimální zisk. 

Společensky odpovědné firmy se chovají tak, aby zohlednily potřeby 

svého vnitřního i vnějšího prostředí, aby přispívaly k udržitelnému 

rozvoji, byly transparentní a obecně napomáhaly celkovému zlepšování 

stavu společnosti v rámci i nad rámec svého komerčního působení. 

 

Konkrétně se společenská odpovědnost projevuje integrací 

pozitivních postojů, praktik či programů do podnikatelské strategie 

firmy na úrovni jejího nejvyššího vedení. Vyžaduje posun pohledu na 

vlastní společenskou roli z úrovně „ pouze zisk „ k širšímu pohledu 

v kontextu dnes často zmiňovaných tří P „ people, planet, profit „. 

Znamená fungování s ohledem na tzv. triple-bottom-line, kdy se firma 

soustřeďuje nejen na ekonomický růst, ale i na environmentální a 

sociální aspekty své činnosti. Neboť firma nefunguje izolovaně od 

okolního světa, ale je jeho přímou součástí. Navíc, hodnocení činnosti 

firmy jejím okolím a stav tohoto prostředí přímo ovlivňuje komerční 

úspěšnost firmy. 

 

Z mnoha různých definic společenské odpovědnosti firem bych 

ráda upozornila pouze na následující dvě: 

 



� Definice Evropské unie z roku 2001 „ Společenská odpovědnost 

firem je pojetí,  pomocí kterého firmy dobrovolně začleňují sociální a 

environmentální podíl do svých obchodních operacích a do svých 

interakcí s investory. „ ( vlastní překlad ). 1 

 

Zdroj: GreenPaper ( Promoting a European framework for CSR )  
 

� Definice World Business Council for Suistainable Development 

z roku 1997: „ Společenská odpovědnost firem je trvalý závazek 

k tomu chovat se eticky,  přispívat k ekonomickému rozvoji a 

zároveň zlepšovat kvalitu života zaměstnanců i jejich rodin, stejně 

jako místní komunity a společnosti jako celku. „ ( vlastní překlad )2 

 

Zdroj: Corporate social responsibility: making good business sense.  

 

Uvedené definice jsou málo konkrétní. Je tomu proto, aby dávaly 

prostor k co nejširšímu uplatnění, což je pravděpodobně i cílem 

organizací, od nichž pocházejí.  

 

Společenskou odpovědnost firem můžeme definovat jako 

dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně 

k prostředí i společnosti, ve které podnikají. V praxi to znamená, že 

odpovědná firma dobrovolně podniká v souladu s vysokými etickými 

principy, pěstuje dobré vztahy se svými obchodními partnery, pečuje o 

své zaměstnance, podporuje region, ve kterém působí, snaží se 

minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. 

Podstatou společenské odpovědnosti firem je přesvědčení, že 

k dlouhodobě udržitelné prosperitě firmy vede odpovědný a 

transparentní způsob podnikání. 

                                                 

1 Vlastní překlad z anglického originálu „ Corporate social responsibility is a concept 
whereby companies integrate social and environmental concerns in their business 
operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis. „ 
2 Vlastní překlad z anglického originálu „ Corporate social responsibility is the 
commitment of business to contribute to sustainable economic development, working 
with employees, their families, the local community and society at large to improve their 
quality of life „ 



Chování v souladu s principy společenské odpovědnosti firem 

přináší firmě mnohé zisky zejména v podobě zvýšení hodnoty 

nehmotných aktiv, jako je firemní reputace, hodnota značky, lidský 

kapitál či vztahy důvěry a partnerství. 

 

Odpovědné chování firmy můžeme rozdělit do čtyř oblastí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Oblast trhu, tržního prostředí 

 

V rámci tržního prostředí se od společensky odpovědné firmy 

očekává transparentní podnikání a pozitivní vztahy s investory, 

zákazníky, dodavateli a dalšími obchodníky. 

Koncept společenské odpovědnosti firem otevírá podniku nové 

obchodní příležitosti. Vedení dialogu s rozmanitou skupinou 

stakeholderů představuje bohatý zdroj nápadů na nové produkty, 

procesy či trhy a přispívá tak k vytvoření dlouhodobé konkurenční 

výhody. Zařazení tohoto konceptu do firemní strategie je považováno za 

známku dobrého managementu.  

 

Aktivity společensky odpovědné firmy spadající do oblasti tržního 

prostředí: firemní politika zajišťující etické jednání, poskytování jasných 

a přesných informací o výrobcích a službách, včasné placení faktur, 

evidence a řešení stížností od zákazníků, dodavatelů a dalších 

obchodních partnerů, spolupráce s jinými podniky či organizacemi na 

projektech v rámci společenské odpovědnosti firem, marketingová a 

reklamní etika aj. 

Trh Pracovní 
prostředí 

Životní 
prostředí 

Místní 
komunita 



S odpovědným chováním v tržním prostředí jsou spojené např. 

tyto přínosy: loajalita zákazníků, odlišení se od konkurence, žádaný 

dodavatel a partner, zvýšení výkonnosti dodavatelského řetězce. 

 

� Oblast pracovního prostředí 

 

Zaměstnanci jsou na jedné straně na firmě značně závislí. Na 

druhou stranu dlouhodobý úspěch firmy závisí především na kvalitě 

zaměstnanců, kteří firmu řídí, vyrábějí produkty, poskytují služby 

zákazníkům či vykonávají další činnosti podporující dosahování předem 

stanovených cílů. 

Odpovědné firemní praktiky umožňují nabírat, rozvíjet a udržet 

kvalitní pracovníky. Motivovaní zaměstnanci jsou velmi produktivní a 

v důsledku je vcelku stejně podstatné, jestli motivovanost pochází 

z chování firmy ke svému okolí či z firemní politiky orientované přímo 

na zaměstnance.  

 

Uplatňování konceptu společenské odpovědnosti firem v oblasti 

pracovního prostředí směřuje k dosažení situace, kdy je toto vzájemné 

ovlivňování a soužití pro firmu i zaměstnance maximálně výhodné. 

 

Aktivity společensky odpovědné firmy spadající do oblasti 

pracovního prostředí: zapojování zaměstnanců do procesu rozhodování, 

nefinanční benefity, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, vyváženost 

pracovního a osobního života, rozmanitost na pracovišti, zdraví a 

bezpečnost zaměstnanců, podpora propuštěných zaměstnanců, 

opatření vůči všem formám diskriminace aj. 

 

S odpovědným chováním v pracovním prostředí jsou spojené 

např. tyto přínosy: žádaný zaměstnavatel, kvalitní zaměstnanci, 

motivace vedoucí k produktivitě, kreativní a inovativní prostředí, nízká 

fluktuace zaměstnanců. 

 



� Oblast místní komunity 

 

V okamžiku zahájení podnikatelské činnosti se firma  stává 

součástí okolní komunity. Společensky odpovědná firma se snaží 

zmírňovat negativní dopady a podílí se na řešení místních problémů. 

Podnik, který se aktivně zapojuje v místní komunitě, může 

identifikovat nové trhy či obchodní příležitosti, budovat kontakty 

s lokálními úřady, upoutat pozornost médií a také snáze navázat nové 

partnerské vztahy s jinými podniky. V neposlední řadě odpovědné 

podnikání významně pomáhá budovat firemní reputaci. 

 

Aktivity společensky odpovědné firmy spadající do oblasti místní 

komunity: firemní dárcovství, firemní dobrovolnictví, poradenství, 

předávání know how, podpora sociální integrace, vzdělávání občanů, 

podpora kvality života občanů, obchodní spolupráce s místními 

dodavateli, spolupráce se školami, využití sdíleného marketingu aj. 

 

S odpovědným chováním v místní komunitě jsou spojené např. 

tyto přínosy: dobré jméno podniku, věrnost zákazníků, loajalita 

zaměstnanců, přístup k místním zdrojům, nové obchodní příležitosti. 

 

� Oblast životního prostředí 

 

Také v oblasti životního prostředí platí, že firmě, jež se pokusí 

minimalizovat svůj negativní dopad na životní prostředí, může její snaha 

přinést nové obchodní příležitosti. 

Ekologický způsob podnikání rovněž přináší finanční úspory. 

Šetrné využití energie, prevence znečišťování, minimalizace odpadu a 

recyklace, to vše může přinést podniku zefektivnění provozu, značné 

snížení nákladů a jiné výhody. 

 

Aktivity společensky odpovědné firmy spadající do oblasti 

životního prostředí: ekologická výroba, produkty a služby, ekologické 



balení, šetrný způsob přepravy zboží a materiálu, recyklace, využívání 

recyklovaného materiálu, úspora energie/vody, minimalizace odpadu, 

soulad s normami a standardy, ochrana přírodních zdrojů, poskytování 

přesných ekologických informací o výrobcích, službách a aktivitách aj.  

 

S odpovědným chováním v pracovním prostředí jsou spojené 

např. tyto přínosy: nové obchodní příležitosti, ochrana zdrojů, redukce 

odpadů, úspora nákladů a zefektivnění provozu. 

 

Společensky odpovědná firma by měla být aktivní ve všech 

čtyřech oblastech, v rámci každé oblasti si však vybírá konkrétní 

činnosti. 

 

Alternativně bývá koncept společenské odpovědnosti firem 

rozdělen do tří oblastí ( tzv. triple-bottom-line ). Podle této teorie tento 

koncept v podstatě stojí na třech pilířích – ekonomickém (odpovídá 

trhu), sociálním ( spojení pracovního prostředí a místní komunity ) a 

environmentálním ( odpovídá životnímu prostředí ). 

 

Do společenské odpovědnosti firem v ekonomické oblasti 

spadají tyto aktivity: 

 

� kodex podnikatelského chování firmy 

� transparentnost 

� uplatňování principů dobrého řízení 

� odmítnutí korupce 

� vztahy s akcionáři 

� chování k zákázníkům / spotřebitelům 

� chování k dodavatelům 

� chování k investorům 

� ochrana duševního vlastnictví 

 



Do společenské odpovědnosti firem v sociální oblasti spadají 

tyto aktivity: 

 

� firemní filantropie 

� dialog s tzv. stakeholders 

� zdraví a bezpečnost zaměstnanců 

� rozvoj lidského kapitálu … vzdělávání  zaměstnanců 

� dodržování pracovních standardů 

� vyváženost pracovního a osobního života zaměstnanců 

� rovné příležitosti 

� rozmanitost na pracovišti 

� zajištění rekvalifikace propouštěných zaměstnanců pro jejich 

další uplatnění 

� jistota zaměstnání 

� lidská práva 

 

Do společenské odpovědnosti firem v environmentální oblasti 

spadají tyto aktivity: 

 

� ekologická výroba, produkty a služby 

� ekologická firemní politika 

� zmenšování dopadů na životní prostředí 

� ochrana přírodních zdrojů 

 

Vedle rozlišení podle triple-bottom-line lze dále rozlišit interní a 

externí dimenzi společenské odpovědnosti firem, tedy jak se tato politika 

projevuje uvnitř a vně podniku. 

Možnosti uplatnění společenské odpovědnosti firem jsou široké a 

liší se jak podle sfér komerčního působení firem, tak i geograficky a 

kulturně. 

Chování v souladu s principy společenské odpovědnosti firem 

přináší firmě řadu výhod a zisků především nefinanční podoby, jejichž 

důležitost pro dobré a dlouhodobě udržitelné fungování firmy však není 



o nic menší. Stejně jako jsou pro firmu důležitá hmotná aktiva ve formě 

nemovitostí, zásob či finančního majetku, jsou pro ni klíčová i aktiva 

nehmotná jako je lidský kapitál, kapitál obsažený v přírodních zdrojích, 

hodnota značky, reputace či vztahy důvěry a partnerství. 

 

Společensky odpovědné firmy jsou charakteristické svou 

proaktivní, nikoliv pouze reaktivní politikou. Jejich vedení aktivně 

vytváří nové, pozitivní trendy. 

 

Některé zisky ze společensky odpovědného firemního chování: 

� příležitost pro inovace 

� větší přitažlivost pro investory 

� větší transparentnost 

� posílená důvěryhodnost 

� dlouhodobá udržitelnost firmy 

� zvýšená loajalita a produktivita zaměstnanců 

� možnost přilákat a udržet si kvalitní zaměstnance 

� budování reputace a z ní vyplývající silné pozice na trhu 

� odlišení od konkurence 

� budování politického kapitálu 

� dialog a budování vztahů důvěry s okolím a z toho vyplývající 

vzájemné pochopení 

 

Aby firma mohla plně zhodnotit výhody, které jí koncept 

společenské odpovědnosti firem nabízí, musí být její společenská 

odpovědnost opravdová a věrohodná. Následující čtyři předpoklady byly 

identifikovány jako zásadní pro věrohodnost společenské odpovědnosti 

u veřejnosti: 

 

� osobitost tj. firma zaujme veřejnost svým osobitým přístupem 

k věci, svou odlišností od ostatních 

� autentičnost tj. firmě lze věřit, že její vedení a lidé jsou 

přesvědčeni o správnosti společenské odpovědnosti firem 



� transparentnost tj. ochota poskytovat o sobě informace, dovolit 

nezávislé posuzování 

� důslednost v dodržování principů společenské odpovědnosti 

firem.  

 

1.2 Co nelze chápat jako společenskou odpovědnost 
firem? 
  

Někdy je společenská odpovědnost firem mylně zaměňována za 

filantropii či za prosté chování v souladu se zákony. Firemní filantropie 

je jednou z integrálních součástí společenské odpovědnosti firem, není 

však společenskou odpovědností firem jako takovou. Chování v souladu 

se zákony je jistě správné, nicméně se jedná o něco, co firma jednoduše 

musí dělat. Koncept společenské odpovědnosti firem je charakterizován 

právě tím, že jde nad rámec legislativních předpisů, že představuje 

přidanou hodnotu a realizaci manažerských vizí, které jdou dál než je 

v daném právním rámci nezbytně nutné. 

 

Ještě obtížnější je odlišení společenské odpovědnosti firem od PR 

tj. od public relations a marketingu. Stále velké množství firem vidí 

společenskou odpovědnost firem jako součást PR, jako něco čím je 

možné se blýsknout. Nebezpečí, že veškerá aktivita sklouzne do stavu, 

kdy je více peněz vydáváno za lesklé publikace než za věc samotnou, 

reálně existuje. Jisté překrývání PR aktivit se společenskou 

odpovědností firmy je přirozené. Je však nutné připomenout, že koncept 

společenské odpovědnosti firmy je součástí firemní strategie definované 

nejvyšším vedením firmy, její implementace jde od shora dolů a prolíná 

celou firmou jako takovou.  

 

Nejedná se tedy o ad hoc akce s co největší mediální přitažlivostí, 

ale o způsob řízení firmy a podnikání obecně. 

 

 



2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE A POJMY 
 

Společenská / sociální odpovědnost firem (SOF)  

( angl. Corporate social responsibility – CSR ) 

 

Společenská odpovědnost firem je koncept, kterým se podniky 

otevřeně přiznávají ke své spoluodpovědnosti za stav a chod společnosti. 

Žádná firma nefunguje pouze ve svých ekonomických vztazích, ale 

ovlivňuje také své okolí a naopak stakeholdeři3 ovlivňují úspěch firmy. 

 

Společenská odpovědnost firem je v podstatě pojetí, pomocí 

kterého se firmy dobrovolně rozhodnou přispět ke zlepšení společnosti a 

čistějšímu životnímu prostředí. V době, kdy se Evropská unie snaží 

rozpoznat své běžné hodnoty přijetím Listiny základních práv, rostoucí 

počet evropských firem rozpoznává svou sociální odpovědnost více 

zřetelně a považuje ji za součást své totožnosti. Tato odpovědnost je pak 

vyjadřována směrem k zaměstnancům a v obecnější rovině pak ke všem 

investorům, kteří postupně mohou ovlivňovat obchodní úspěch firmy.    

( vlastní překlad )4  

 

Zdroj: GreenPaper ( Promoting a European framework for CSR )  
 

Firemní občanství ( angažovanost ) 

( angl. Corporate citizenship ) 

 

Pojem společenská odpovědnost firem je volně zaměnitelný 

s pojmem firemní občanství. Jedná se o vytváření a dlouhodobé 

                                                 

3 Více viz. pojem Stakeholder 
4 Vlastní překlad z anglického originálu „ Corporate social responsibility is essentially a 
concept whereby companies decide voluntarily to contribute to a better society and a 
cleaner environment. At a time when the European Union endeavours to identify its 
common values by adopting a Charter of Fundamental Rights, an increasing number of 
European companies recognise their social responsibility more and more clearly and 
consider it as part of their identity. This responsibility is expressed towards employees 
and more generally towards all the stakeholders affected by business and which in turn 
can influence its success. „ 



budování dobrých vztahů mezi firmou a jejím okolím, jak v lokálním tak 

i v globálním kontextu. ( vlastní překlad )5 

 

Zdroj: GreenPaper ( Promoting a European framework for CSR )  
 

Trojí základ podnikání  

( angl. Triple-bottom-line business ) 

 

Jedná se o představu, že celkový výkon firmy by měl být založen 

na kombinaci přispění k ekonomickému blahobytu, kvalitnímu 

životnímu prostředí a sociálnímu kapitálu.  

Fungování s ohledem na triple-bottom-line tedy znamená, že se 

firma soustřeďuje nejen na ekonomický růst, ale i na environmentální a 

sociální aspekty své činnosti. Slovem „ trojí „ je tedy míněn zisk 

ekonomický, sociální a ekologický. ( vlastní překlad )6 

 

Zdroj: GreenPaper ( Promoting a European framework for CSR )  
 

Sociální kapitál  

( angl. Social capital ) 

 

Souhrn vazeb a vztahů, které osoby nebo komunita (místní 

společenství)  využívají pro naplňování svých záměrů (ekonomických, 

sociálních, kulturních a jiných). Tyto vztahy  zároveň přinášejí do života 

osob a komunit  projevy důvěry, sounáležitosti, solidarity, zájmu o 

ostatní lidi i věci veřejné,  začleňování lidí „na okraji“.  

Existence sociálního kapitálu snižuje tlak na čistě monetární a 

tržní řešení různorodých situací, je významnou složkou 

osobního/místního bohatství.  

 

                                                 

5 Vlastní překlad z anglického originálu „ Corporate citizenship: the management of the 
totality of relationships between a company and its host communities, locally, nationally 
and globally. „  
6 Vlastní překlad z anglického originálu „ Triple bottom line: the idea that the overall 
performance of a company should be measured based on its combined contribution to 
economic prosperity, environmental quality and social capital. „ 



Etika v podnikání 

( angl. Business ethics ) 

 

Podnikatelská etika představuje snahu o aplikaci etických zásad 

do podnikání s cílem zlepšit podnikatelskou praxi ve veškerých 

podnikatelských aktivitách. Zabývá se rozhodováním morální povahy. 

Zdůrazňuje teoretické znalosti a snahu o pravdivé poznání skutečnosti. 

Není v rozporu s ekonomií a nelze ji redukovat na respektování práva. 

 

Vlastní podnikatelská etika zohledňuje následující čtyři úrovně: 

� individuální etika – týká se jednotlivce 

� podniková etika – etické normy na úrovni institucí a organizací 

� etika hospodářství –týká se společnosti jako celku 

� etika nadnárodních společností  

 

Obvyklými nástroji institucionalizace etiky v organizaci jsou mj. 

etické kodexy, kodexy chování, etické výbory, etický audit a výchova 

k etickému jednání. 

 

Zdroj: Napříč společenskou odpovědností firem. 

 

Strategie společenské odpovědnosti 

( angl. Corporate social strategy ) 

 

Rozhodne-li se firma být společensky odpovědná, nestačí jen 

štědře rozdávat na všechny strany, je zapotřebí vytvořit ucelenou 

strategii firmy v této oblasti. Taková strategie je potom pevnou součástí 

finančního plánování firmy. Strategie společenské odpovědnosti firem by 

měla vznikat ve spolupráci se stakeholdery ( klienty, zaměstnanci, 

komunitou ) a měla by mít podporu vedení firmy ( zpravidla vzniká na 

jeho popud ). 



Strategie společenské odpovědnosti pokrývá přístup firmy ve 

všech důležitých oblastech Společenské odpovědnosti firem, tedy 

v sociální, environmentální i ekonomické. 

 

Zdroj: Napříč společenskou odpovědností firem. 

 

Stakeholder 

Jednotlivec, společenství nebo organizace, kteří ovlivňují nebo 

jsou ovlivňováni operacemi firmy. Stakeholdeři mohou být interní např. 

zaměstnanci nebo externí např. zákazníci, dodavatelé, shareholder, 

finanční odborníci nebo místní společenství. ( vlastní překlad )7 

Jedná se o všechny,  jejichž zájem o firmu přesahuje finanční 

dimenzi. Kdo jsou interní a externí stakeholdeři výstižně popisuje 

následující grafické znázornění. 

 

Schéma č.1: Interní a externí firemní stakeholdeři8  

 

                                                 

7 Vlastní překlad z anglického originálu „ Stakeholder: an individual, community or 
organisation that affects, or is affected by, the operations of a company. Stakeholders 
may be internal (e.g. employees) or external (e.g. customers, suppliers, shareholders, 
financiers, the local community). „ 
8 Company – firma; Internal Stakeholders – interní stakeholdeři: employees – 
zaměstnanci, manager – manažer, owners – vlastníci; External Stakeholders – externí 
stakeholdeři: suppliers – dodavatelé, society – společnost, government – vláda, 
creditors – věřitelé, shareholders – podílníci, customers - zákazníci 



Zdroj: GreenPaper ( Promoting a European framework for CSR ) 
Wikipedie9  
 

Shareholder / stockholder 

Na rozdíl od pojmu stakeholder pojem shareholder označuje užší 

skupinu zainteresovaných aktérů. Jedná se o akcionáře, vlastníky a 

všechny osoby, které mají finanční zájem na úspěchu firmy a které se 

na firmě jako vlastníci podílů bezprostředně podílejí. 

 

Firemní filantropie 

( angl. Corporate philanthropy ) 

 

Pojem filantropie znamená zjednodušeně lidumilnost, 

dobročinnost, pomoc sociálně slabým. Filantropie je chápána jako 

souhrn činností a chování, které vedou k vědomé podpoře druhých 

osob. 

 

Firemní filantropie je široký pojem, který zahrnuje řadu forem 

dárcovství a investic do komunity. Může se jednat např. o finanční 

příspěvky, věcné dary, poskytnutí služeb, zapůjčení produktu nebo 

majetku, propracovanou strategii dárcovství, dlouhodobé partnerství 

s neziskovou organizací a patronaci např. programu, projektu nebo celé 

oblasti, dobrovolnou práci zaměstnanců a ještě mnoho dalších možností 

a nápadů. 

Možností, jak začlenit firemní filantropii do své podnikové 

strategie je celá řada. V zásadě existují dva základní přístupy, a to 

proaktivní a reaktivní.  

Pokud se firma chová reaktivně, je v pasivní úloze a v podstatě 

pouze čeká na příchozí žádosti a dotazy organizací a jednotlivců. Ty pak 

podle svého uvážení a možností podpoří či nikoli. 

Proaktivní přístup předpokládá skutečnost, že má firma 

vypracovanou dárcovskou strategii, v jejímž rámci dobročinné aktivity 

                                                 

9 Staženo dne 25.3.2009 z http://en.wikipedia.org/wiki/Stakeholder_(corporate) 



podporuje. Věnuje se například jedné nebo více určitým předem 

stanoveným konkrétním oblastem, které podporuje přednostně, nebo 

výhradně. Má stanovena pravidla, na jejichž základě uděluje své 

příspěvky atd. 

 

Zdroj: Napříč společenskou odpovědností firem. 

 

Firemní dárcovství 

( angl. Corporate giving ) 

 

Pro firemní dárcovství je charakteristické bezplatné přenechání 

materiálních hodnot a služeb firmy. Ty jsou nabízeny jako dary za 

účelem podpory osob zvenčí, jsou také součástí běžného firemního 

provozu, popř. určeny pro trh, nebo vznikají při procesech výkonu 

jednotlivých úkolů ve firmě. 

 

Mezi strategické instrumenty firemního dárcovství patří např.: 

 

� dar 

Souhrn hmotných i nehmotných statků, které dárce dává a 

obdarovaný přijímá. Nemusí jít nezbytně o finanční dar, ale například i 

o ideu, nápad, dovednost, čas nebo výrobek. 

Proces daru upravuje darovací smlouva, přičemž dárce 

nevyžaduje od obdarovaného žádné protiplnění, může však požádat 

například o zachování anonymity nebo použití daru v souladu s jeho 

přijímáním. 

 

� sponzorský příspěvek 

Termíny dar a sponzorský příspěvek bývají často chápány jako 

synonyma. Je však mezi nimi zásadní rozdíl.Sponzoring je totiž něco 

jako „ dar s protiplněním „ a sponzorský příspěvek je chápán jako 

platba za toto protiplnění. 



Pokud je příjemcem sponzorského daru nezisková organizace, je 

ze zákona povinna zaplatit daň z příjmu právnických osob, která činí 26 

procent. Náklady věnované na sponzoring jdou v plné výši do nákladů 

sponzora. 

 

� firemní nadace 

Forma nestátní neziskové organizace, v tomto případě založená 

přímo firmou. Jejich činnost vymezuje Zákon o nadacích a nadačních 

fondech č. 227/1997 Sb. Tento zákon pak definuje nadace jako účelová 

sdružení majetku, jehož hlavní podstatou je poskytování nadačních 

příspěvků třetím osobám. Jedná se zejména o výnosy z vlastního 

majetku, ze sbírek a darů od občanů či podniků.  

 

Zdroj: Napříč společenskou odpovědností firem. 

 

Firemní dobrovolnictví 

( angl. Corporate volunteering, Employee community 

involvement ) 

 

Pojem „ firemní dobrovolnictví „ označuje koncept spojující obecně 

prospěšné aktivity podniku s podporou dobrovolné činnosti 

zaměstnanců. Ve smyslu tohoto konceptu se firma snaží vzbudit a 

zvýšit zájem svých zaměstnanců o dobrovolnou práci tím, že jejich 

dobrovolnou činnost uznává, oceňuje a podle možností různým 

způsobem podporuje. 

V souhrnu lze tedy o firemním dobrovolnictví mluvit pokaždé, kdy 

firma provádí nebo podporuje obecně prospěšnou činnost, na které se 

zaměstnanci firmy dobrovolně podílí a v jejímž rámci popřípadě 

investuje přídatné věcné nebo finanční prostředky. 

 

Zdroj: Napříč společenskou odpovědností firem. 

 



3 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM - PRAKTICKÁ 
ZKUŠENOST NA KLADNĚ 
 

V této části se pokusím „ převést teoretické poznatky do praxe „ tj. 

reflektovat názor kladenských firem na problematiku společenské 

odpovědnosti firem. 

 

3.1 Stručné představení města Kladno 
 

Kladno je statutární město a největší město Středočeského kraje. 

Rozloha území města představuje 3,696 ha. Žije zde téměř 72.500 

obyvatel a s příměstskými oblastmi tvoří více než stotisícovou 

aglomeraci. 

 

Město Kladno patří mezi největší průmyslová centra České 

republiky. V době vlády komunismu v bývalém Československu byly 

průmyslová struktura a rozvojové záležitosti ve městě určovány 

extenzivními postupy centrálně řízené ekonomiky. Kladno bylo v této 

době známo jako město těžkého průmyslu, plně zapojeného do 

ekonomiky tehdejších východních zemí. Po revoluci v roce 1989 město 

zasáhly velké změny, charakterizující přeměnu tehdy dominujícího 

státního hospodářství na tržní vztahy. V 80. letech minulého století 

neexistoval na území města jediný soukromý podnik, zatímco na konci 

minulého století byla všechna výrobní odvětví na Kladně v privátních 

rukou. V 90. letech vznikly na území města desítky středních a stovky 

malých soukromých podnikatelských subjektů s velkým rozsahem 

výrobních a obchodních činností, které změnily dlouholeté jednostranné 

zaměření města na těžký průmysl. Tyto subjekty jsou charakterizovány 

novými přístupy k podnikání, dynamikou, efektivností využívání 

moderních technologií a zvýšenými podnikatelskými kontakty se 

zahraničím. 

 

Zdroj: http://www.mestokladno.cz/mesto.asp?p1=953 ( staženo dne 
13.3.2009 ) 



3.2 Cíle empirického průzkumu 
 

Cílem průzkumu, který byl prováděn jako součást této bakalářské 

práce, bylo zodpovědět především tyto otázky: 

 

1. je firmám a podnikům na Kladně známa problematika 

společenské odpovědnosti firem? 

2. je pro kladenské firmy koncept společenské odpovědnosti firem 

podstatný pro jejich vlastní podnikání? 

3. co konkrétně připadá kladenským firmám z konceptu 

společenské odpovědnosti firem důležité? 

4. jaké aktivity, spadající do konceptu Společenské odpovědnosti 

firem, mají kladenské firmy zahrnuty do strategie své firmy? 

5. mají kladenské firmy zájem o problematiku společenské 

odpovědnosti firem? 

6. v jaké úrovni se zájem kladenských firem o problematiku 

společenské odpovědnosti firem pohybuje? 

 

V neposlední řadě by pak měl průzkum odpovědět na následující 

otázky: 

 

7. cítí se „ původní „ kladenské firmy více společensky odpovědné za 

rozvoj města, regionu, za zlepšení stávajících nedostatků než-li 

firmy, které v sobě mají „ cizí prvek „? 

8. mají kladenské firmy větší cítění s kladenským regionem, větší 

citlivost vůči místní specifikaci než-li firmy, které jsou kladenské, 

ale nemají zde své sídlo? 

 

3.3 Zvolená metoda empirického průzkumu 
 

Pro zjištění praktické zkušenosti se společenskou odpovědností u 

kladenských firem jsem použila metodu dotazníkového šetření. 

Průzkum jsem koncipovala tak, aby postihl co nejvíce témat z oblasti 



společenské odpovědnosti firem.  Tak, aby se mohly jednotlivé firmy 

prostřednictvím dotazníku vyjádřit k co nejširšímu spektru otázek, 

týkajících se dané problematiky a jich samotných. 

 

Dotazník se skládá celkem z  15 otázek, z čehož 7 otázek má 

poukázat na teoretickou znalost konceptu společenské odpovědnosti u 

jednotlivých firem resp. jejich zástupců, zbývajících 8 otázek má pak 

přímo poukázat a přiblížit konkrétní aktivity, které jednotlivé firmy 

v rámci tohoto konceptu již vyvíjejí. 

 

3.4 Průběh empirického průzkumu a popis průzkumného 
vzorku 
 

Průzkum probíhal v průběhu prosince 2008 a ledna 2009. 

Dotazníkovou formou bylo osloveno celkem 46 firem z Kladna.10 

Začátkem prosince jsem firmy oslovila e-mailem nebo prostřednictvím 

pošty. V první polovině ledna jsem pak opakovaně oslovila 36 firem. 

Tentokrát šlo především o telefonické a osobní oslovení jednotlivých 

zástupců firem. Oslovené firmy byly vybírány zcela náhodně.  

 

Firmy byly pro účely tohoto průzkumu rozlišovány následovně: 

 

� podle umístění sídla firmy: Firma se sídlem v Kladně, Firma 

s hlavním sídlem mimo kladenskou oblast v ČR a Firma, 

která je součástí nadnárodní korporace, s hlavním sídlem 

mimo ČR  

� podle velikosti firmy: Malá firma ( do 49 zaměstnanců ), Střední 

firma ( do 250 zaměstnanců ) a Velká firma ( nad 250 

zaměstnanců ) 

 

Návratnost dotazníků bohužel nesplnila  má očekávání. 

Předpokládala jsem, že se ( z celkového počtu 46 oslovených firem ) 

                                                 

10 Průvodní dopis viz. Příloha č.1 a Dotazník viz. Příloha č.2 



navrátí min. 40% vyplněných dotazníků tj. cca 19. Průzkumu se však 

reálně zúčastnilo pouze 12 firem. Dosáhla jsem tedy pouze 26 % 

návratnosti dotazníků.  

 

Celkem 8 firem ( resp. jejich zástupců ) tj. 17% sice zareagovalo 

na mou žádost o vyplnění dotazníku, avšak dotazník z níže uvedených 

důvodů nevyplnilo. 

4 firmy udaly jako důvod své neúčasti v průzkumu: „ Nechceme 

se účastnit takovýchto průzkumů. „  K čemuž jeden zástupce firmy 

konkrétně udal: „ Dotazník mi nepřijde účelný, problematika mě nijak 

nezaujala. „ 2 firmy udaly jako důvod své neúčasti v průzkumu:            

„ Nemůžeme se k dané problematice vyjadřovat. „ a další 2 firmy pak 

udaly jako důvod své neúčasti v průzkumu: „ Naše pobočka nemá 

pověření od představenstva k účasti v průzkumech na místní úrovni tj. na 

Kladně. „ V případě zájmu mi však tyto dvě firmy nabídly možnost 

obrátit se na sídlo jejich společnosti.  

 

Celkem 26 firem tj. 57% bohužel na mou žádost o vyplnění 

dotazníku vůbec nezareagovalo. 

 

Graf č.1: Návratnost dotazníků
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Co se týče proporcionálního zastoupení firem rozlišených 

podle umístění sídla firmy, průzkumu se v nadpoloviční většině 

zúčastnily firmy se sídlem na Kladně. Konkrétně se jednalo o 8 

vyplněných dotazníků, 3 vyplněné dotazníky pocházely od firem 

s hlavním sídlem mimo kladenskou oblast v ČR a 1 pak od firmy, která 

je součástí nadnárodní korporace, s hlavním sídlem mimo ČR. 

 

Graf č. 2: Zúčastněné firmy ( podle umístění sídla )
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Zastoupení firem rozlišených podle velikosti firem bylo 

naprosto rovnoměrné. Konkrétně se průzkumu zúčastnily 4 malé, 4 

střední a 4 velké firmy. 

 

Graf č.3: Zúčastněné firmy ( podle velikosti firmy )
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Pozice osoby, která vyplňovala dotazník  

 

Aby měly dotazníky co největší výpovědní hodnotu, snažila jsme 

se s žádostí o jejich vyplnění oslovit vždy nejvyšší vedení jednotlivých 

firem. Při zpracování výsledků vyvstalo nakonec 8 pozic osob, které 

dotazník vyplnily. Jak je zřejmé z následujícího grafu, většinou se 

opravdu jednalo o nejvyšší vedení firmy. 

 

Graf č. 4: Pozice osoby, která vyplnila dotazník
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Co se týče otázky, zda-li má firma zaměstnance, který by se 

výhradně věnoval vytváření strategie dárcovství a sponzorství, pouhé 2 

firmy tj. 16,7% uvedly, že takového zaměstnance mají. 1 firma tj. 8,3% 

resp. její zástupce uvedl, že neví a zbylých 9 firem tj. 75% uvedlo, že 

takovou pozici nemají. 

 

 



3.5 Výsledky empirického průzkumu 
 

Tato kapitola souhrnně prezentuje data, která byla získána 

prostřednictvím empirického šetření.  

 

Velikost průzkumného souboru ( šetření se aktivně zúčastnilo 12 

kladenských firem ) neumožňuje širší zevšeobecnění výsledků. Přesto je 

v této práci používána grafická prezentace a procentuální znázornění 

výsledků, a to především pro větší přehlednost. 

 

Znalost konceptu Společenské odpovědnosti firem 

 

Přestože 9 firem11 tj. 75% uvedlo, že se věnuje dárcovství nebo 

sponzorství ve prospěch sociálních, kulturních, sportovních či jiných 

společenských aktivit a 1 zástupce firmy uvedl, že se domnívá, že se      

„ jeho „ firma těmto aktivitám věnuje, koncept Společenské 

odpovědnosti firem je znám pouhým 3 firmám12 tj. pouhé čtvrtině firem, 

které dotazník vyplnily. 

 

Aktivity z hlediska společenské odpovědnosti firem, které 

jsou kladenskými firmami považovány za důležité 

 

Pro zjištění toho, co firmy na Kladně považují za nejdůležitější 

z hlediska  společenské odpovědnosti,  jednak v ekonomické oblasti, 

sociální oblasti a v neposlední řadě pak také v oblasti ochrany životního 

prostředí, jsem u každé oblasti dala možnost výběru tří 

nejpreferovanějších aktivit a jejich ohodnocení od 1 do 3, kde číslo 1 

hodnotí nejvyšší důležitost. 

 

                                                 

11 Konkrétně se jednalo o 3 malé firmy tj. do 49 zaměstnanců se sídlem v Kladně; 2 
střední firmy tj. do 250 zaměstnanců se sídlem v Kladně a 1 střední firmu s hlavním 
sídlem mimo kladenskou oblast v ČR; 1 velkou firmu tj. nad 250 zaměstnanců se 
sídlem v Kladně, 2 velké firmy s hlavním sídlem mimo kladenskou oblast v ČR a 1 
velkou firmu, která je součástí nadnárodní korporace, s hlavním sídlem mimo ČR.  
12 Konkrétně se jednalo o 1 malou firmu tj. do 49 zaměstnanců se sídlem v Kladně a 2 
velké firmy tj. nad 250 zaměstnanců s hlavním sídlem mimo kladenskou oblast v ČR. 



Škála, ze které bylo možné vybírat v ekonomické oblasti, 

zahrnovala tyto aktivity: 

 

� kodex podnikatelského chování firmy  

� transparentnost      

� uplatňování principů dobrého řízení      

� odmítnutí korupce   

� vztahy s akcionáři        

� chování k zákazníkům / spotřebitelům  

� chování k dodavatelům   

� chování k investorům  

� ochrana duševního vlastnictví 

� jiné aktivity …  

 

Nejčastější aktivitou, která se v odpovědích nacházela, bylo          

„ chování k zákazníkům / spotřebitelům „. Toto téma považují za 

nejdůležitější z dané nabídky 4 firmy, za druhé nejdůležitější 5 firem a 

za třetí nejdůležitější pak 2 firmy, 1 firma tuto možnost označila, avšak 

neohodnotila její důležitost. 

Z tohoto tedy vyplývá, že „ chování k zákazníkům/spotřebitelům „ 

má na jedné z předních příček všech 12 firem, které se aktivně 

zúčastnily průzkumu. 

 

Druhým nejčastějším tématem, které se v odpovědích nacházelo, 

byl „ kodex podnikatelského chování firmy „. Tuto možnost umístilo do 

svého žebříčku celkem 50% firem. 1 firma hodnotí toto téma ze svého 

pohledu jako nejdůležitější, 2 firmy jej umístily na druhé místo a 3 firmy 

pak na třetí místo svého žebříčku. 

 

Tématem s třetím nejčastějším umístěním pak byla                      

„ transparentnost „ a „ uplatňování principů dobrého řízení „. Tyto 

možnosti umístilo shodně do svého žebříčku celkem 42% firem. 

 



Co se týče transparentnosti, 1 firma hodnotí toto téma ze svého 

pohledu jako nejdůležitější, 2 firmy jej umístily na druhé místo, 1 firma 

pak na třetí místo svého žebříčku a 1 firma tuto možnost označila, 

avšak neohodnotila její důležitost. 

 

Co se týče kodexu podnikatelského chování firmy, 2 firmy hodnotí 

toto téma ze svého pohledu jako nejdůležitější, 2 firmy jej umístily na 

třetí místo svého žebříčku a 1 firma tuto možnost označila, avšak 

neohodnotila její důležitost. 
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Graf č. 5: Aktivity z hlediska společenské odpovědnosti firem, 

které jsou kladenskými firmami považovány za důležité v 

ekonomické oblasti

1.místo 2. místo 3.místo Bez ohodnocení důležitosti

Počet firem, které 

danou aktivitu 

zvolily

 

 

Škála, ze které bylo možné vybírat v sociální oblasti, zahrnovala 

tyto aktivity: 

 

� firemní dárcovství ( filantropie )  

� dialog s osobami či skupinami osob uvnitř a v okolí firmy ( s tzv. 

stakeholders )  

� zdraví a bezpečnost zaměstnanců  

� vzdělávání  zaměstnanců a další profesní růst  



� dodržování pracovních standardů  

� vyváženost pracovního a osobního života zaměstnanců  

� rovné příležitosti           

� rozmanitost složení pracovních týmů na pracovišti ( tzv. diversity ) 

� zajištění rekvalifikace propouštěných zaměstnanců pro jejich           

další uplatnění         

� jistota zaměstnání          

� lidská práva 

� jiné  aktivity … 

 

Nejčastější aktivitou, která se v odpovědích nacházela, bylo 

„dodržování pracovních standardů „. Tuto aktivitu považuje za 

nejdůležitější z dané nabídky 1 firma, za druhou nejdůležitější 2 firmy  a 

za třetí nejdůležitější pak 5 firem. 

Celkem 2/3 firem, které se aktivně zúčastnily průzkumu, tedy 

umístily „ dodržování pracovních standardů „ na jednu z předních 

příček svého žebříčku. 

 

Tématem s druhým nejčastějším umístěním pak bylo „ vzdělávání  

zaměstnanců a další profesní růst „ a „zdraví a bezpečnost 

zaměstnanců„. Tyto aktivity umístilo shodně na přední místa svého 

žebříčku celkem 58% firem. V obou případech tj.  u možnosti 

„vzdělávání  zaměstnanců a další profesní růst zaměstnanců„ i u 

možnosti „ zdraví a bezpečnost zaměstnanců „ byl výskyt na 1. pozici 

žebříčku častější než u „ dodržování pracovních standardů „ tedy 

aktivity, která měla mezi firmami nejčetnější výskyt. 

 

Co se týče vzdělávání zaměstnanců, 3 firmy hodnotí tuto aktivitu 

ze svého pohledu jako nejdůležitější, 1 firma tuto aktivitu umístila na 

druhé místo a 3 firmy pak na třetí místo svého žebříčku. 

 

Co se týče zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, toto téma se 

umístilo u jednotlivých firem vždy pouze na první nebo druhé pozici 



žebříčku. Konkrétně 4 firmy hodnotí toto téma ze svého pohledu jako 

nejdůležitější a 3 firmy jako druhé nejdůležitější. 
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Graf č. 6: Aktivity z hlediska společenské odpovědnosti firem, které jsou 

kladenskými firmami považovány za důležité v sociální oblasti

1.místo 2. místo 3.místo Bez ohodnocení důležitosti
 

 

Škála, ze které bylo možné vybírat v oblasti ochrany životního 

prostředí, zahrnovala tyto aktivity: 

 

� ekologická výroba, produkty a služby 

� ekologická firemní politika  

� zmenšování negativních dopadů na životní prostředí 

� ochrana přírodních zdrojů  

� jiné aktivity … 

 

Vzhledem k užší škále, ze které bylo možné vybírat, vyskytovaly se 

v odpovědích u jednotlivých firem všechny čtyři možnosti v četném 

zastoupení. Možnosti doplnit škálu o další aktivity nevyužila žádná 

firma. 

 

Nejčastější aktivitou, která se v odpovědích nacházela, bylo 

„zmenšování negativních dopadů na životní prostředí „. Tuto aktivitu 



považují za nejdůležitější z dané nabídky 2 firmy, za druhé nejdůležitější 

4 firmy a za třetí nejdůležitější pak 2 firmy, 2 firmy tuto možnost 

označily, avšak neohodnotily její důležitost. 

 

Druhým nejčastějším tématem, které se v odpovědích nacházelo, 

byla „ ochrana přírodních zdrojů „. Tuto možnost umístily do svého 

žebříčku 2/3 firem. 4 firmy hodnotí tuto aktivitu ze svého pohledu jako 

nejdůležitější, 1 firma jako druhou nejdůležitější a 3 firmy pak jako třetí 

nejdůležitější aktivitu z dané nabídky. 

 

Tématem s třetím nejčastějším umístěním byla  „ ekologická 

výroba, produkty a služby „. Tuto možnost umístilo do svého žebříčku 

celkem 58% firem. 2 firmy hodnotí toto téma ze svého pohledu jako 

nejdůležitější, 2 firmy jej umístily na druhé místo a 3 firmy pak na třetí 

místo svého žebříčku. 
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Graf č.7: Aktivity z hlediska společenské odpovědnosti firem, které jsou 

kladenskými firmami považovány za důležité v ekologické oblasti 

1.místo 2. místo 3.místo Bez ohodnocení důležitosti
 

 

 

 

 



Odpovědnost vůči místu, kde firma působí 

 

Na otázku, zda-li se firma cítí odpovědně vůči místu, kde působí, 

naprostá většina dotázaných firem odpověděla ano. Celkem 10 firem 

uvedlo přímo, že se cítí být odpovědni a 1 firma resp. její zástupce 

uvedl, že se nejspíš cítí být odpovědni. Pouze 1 firma pak odpověděla, že 

se necítí být odpovědna vůči místu, kde působí. 

4 firmy pak tuto odpovědnost více konkretizovaly. 2 firmy shodně 

uvedly, že svou odpovědnost vůči místu, kde působí vidí „ ve 

zmenšování negativních dopadů na životní prostředí „. 1 firma uvedla, že 

za projev této odpovědnosti považuje „ dobré jméno firmy „ a poslední 

z těchto čtyřech firem pak „ podporu dodavatelů „. 

 

Konkrétní aktivity jednotlivých firem 

 

Pro zjištění, v jaké oblasti již kladenské firmy vyvíjí konkrétní 

aktivity, měly jednotlivé firmy na výběr ze škály následujících možností: 

 

� podpora sociální problematiky v rámci veřejného života  

� předvídatelné a transparentní chování firmy vůči místní veřejné 

správě  

� sociální zaměstnanecké výhody 

� nadstandardní péče o zaměstnance a jejich rodiny 

� vzdělávání, profesní rozvoj zaměstnanců  

� ekologicky příznivé pracovní podmínky 

� dárcovství  

� vlastní nadační činnost  

� spolupráce s neziskovým sektorem ( NNO )  

� jiné aktivity … 
 

Konkrétní aktivity, které jednotlivé kladenské firmy již v rámci 

společenské odpovědnosti firem vyvíjí, souhrnně popisuje následující 



grafické znázornění ( hodnoty u jednotlivých výsečí znázorňují vždy 

počet firem, které se dané aktivitě věnují ): 

 

Graf č.8: Konkrétní aktivity kladenských firem
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Motivace kladenských firem k tomu, proč se výše zmíněným 

aktivitám věnují se různí. Některé firmy se k této otázce nevyjádřily, 2 

firmy uvedly pouze obecně, že je k těmto aktivitám motivuje 

„společenská odpovědnost „. Ostatní firmy uvedly konkrétní důvody, 

mezi něž patří následující motivace: „ podpora vlastního rozvoje a rozvoje 

regionu „,  „ tvorba a budování zázemí „, „ starost o lidský faktor „, 

„stabilizace pracovních sil „ a „charakter výroby, kdy hlavním 

odběratelem jsou nemocnice a zdravotnická zařízení „. 

 

K otázce rozšiřování resp. prohlubování aktivit v některé 

z oblastí společenské odpovědnosti firem se vyjádřilo 11 z celkového 

počtu 12 firem, které se průzkumu zúčastnily. 

 

Rozšíření aktivit plánují 3 firmy ( tj. 25% ) oproti 6 firmám ( tj. 

50% ), které toto rozšíření neplánují. 2 firmy resp. jejich zástupci 

odpověděly, že neví, zda-li firma plánuje či neplánuje rozšiřování či 

prohlubování těchto aktivit. 



Žádná ze tří firem, které se vyjádřily o rozšiřování v pozitivním 

smyslu, však neuvedla, kterých aktivit se toto rozšiřování či 

prohlubování bude týkat. 

 

Strategii, týkající se sponzorských aktivit má celkem 5 firem, 

6 firem tuto strategii nemá a 1 firma resp. její zástupce uvedl, že 

bohužel o žádné takové strategii neví. 

Konkrétní strategii však uvedla pouze 1 firma. Ředitel jedné 

kladenské pobočky Komerční banky uvedl, že tato banka má svou 

vlastní nadaci „ Jistota „, která se zabývá sponzorskými aktivitami. 

Firmy resp. zástupci firem, které žádnou strategii nemají, uvedli, 

že sponzorské aktivity jsou určovány oblastním vedoucím, ředitelem 

společnosti nebo společníky a nejvyšším vedením společnosti. 

 

Pouze 3 firmy konzultují při plánování sponzorských aktivit 

některé zástupce z místa působnosti firmy ( tj. například členy místního 

zastupitelstva, zástupce nestátních organizací, škol apod.). 3 firmy resp. 

jejich zástupci o tomto neví a 5 firem se sponzorským aktivitám věnuje 

pouze na základě vlastního rozhodnutí. 

 

Efektivitu využití sponzorských darů a prostředků pak 

vyhodnocuje pouze 25% firem ( tj. 3 firmy ). Ke způsobu, jakým toto 

vyhodnocení probíhá, se vyjádřily pouze 2 firmy. Konkrétně jedna firma 

uvedla, že je pro ní podstatná „ zpětná vazba od klientů „ a druhá firma 

uvedla, že má „ vlastní hodnotící program „. 

 

3.6 Závěry vyplývající z empirického průzkumu a jeho 
průběhu 
 

Z průběhu průzkumu resp. při sběru potřebných dat se ukázalo, 

že firmy, i po opakované výzvě, tuto problematiku nepovažují za tak 

naléhavou prioritu, aby se účastnily šetření, které bylo prováděno jako 

součást bakalářské práce ( tedy na akademické půdě ). 



Zkušenosti jak z empirického průzkumu tak z jeho průběhu 

ukázaly, že tento koncept ( tj. koncept společenské odpovědnosti firem ) 

obsahuje mnoho ambivalentních prvků. Opakovaně se ukázalo, že 

nadnárodní firmy, které působí na místní úrovni tzn. mají zákazníky 

v dané lokalitě, mají vůči místu působení především cíle ekonomické, 

proziskové. 

 

Tyto firmy sice na jedné straně deklarují otevřenost vůči svým 

zákazníkům, na druhé straně je však komunikační struktura ze strany 

zákazníka směrem nahoru ( tj. k vedení firmy ) téměř nepropustná. 

V rámci tohoto terénního průzkumu zpracovatelka sama narazila na 

fakt, že její snaha zprostředkovat rozhovor s vedením byla marná. 

Ukázalo se, že vedení nadnárodních firem je vysoce anonymní a ve 

většině případů i neochotné spolupracovat. Komunikační struktura vůči 

zákazníkovi…občanovi i místní komunitě není tedy příliš otevřená. 

 

I přes očekávání otevřenosti vůči šetřením, průzkumům s 

„občanskou„ problematikou není v praxi jednoduché resp. je téměř 

nemožné získat pro takové aktivity podporu ( ve formě aktivní účasti ).  

 

Zájem o danou problematiku byl u většiny oslovených firem jen 

těžko posouditelný, poněvadž se ani po opakované výzvě průzkumu 

nezúčastnily. 

 

Z průzkumu pak konkrétně vyplynulo, že: 

 

� většině firem, které se průzkumu aktivně zúčastnily, je 

problematika společenské odpovědnosti firem známa. Některé 

firmy pouze nepojmenovávají konkrétní aktivity, kterým se věnují, 

jako společensky odpovědné resp. nemluví o těchto aktivitách 

jako o konceptu společenské odpovědnosti firem. 

 



� 25% těchto firem ( tj. 3 firmy ) nemá o problematiku Společenské 

odpovědnosti firem zájem, 50% těchto firem ( tj. 6 firem ) má 

zájem pouze o informace o problematice Společenské 

odpovědnosti firem a pouhých 25% těchto  firem ( tj. 3 firmy ) má 

zájem a chce se v oblasti Společenské odpovědnosti firem aktivně 

angažovat. 

 

Z průzkumu přímo nevyplynulo, že by se „ původní „ kladenské 

firmy cítily více společensky odpovědné za rozvoj města, regionu, za 

zlepšení stávajících nedostatků než-li firmy, které v sobě mají „ cizí 

prvek „ resp. že by měly kladenské firmy větší cítění s kladenským 

regionem, větší citlivost vůči místní specifikaci než-li firmy, které jsou 

kladenské, ale nemají zde své sídlo. 

 

Odpovědi na otázky, které měly tato tvrzení potvrdit či vyvrátit, 

byly víceméně rovnoměrně rozložené mezi firmy se sídlem v Kladně, 

firmy s hlavním sídlem mimo kladenskou oblast v ČR a firmy, která 

jsou součástí nadnárodní korporace, s hlavním sídlem mimo ČR. 

Z čehož vyplývá, že odpovědnost vůči místu působení firmy není přímo 

vázána na původ firmy. 

 



ZÁVĚR 

 

Koncepce společenské odpovědnosti firem je relativně novou 

koncepcí, jejíž vývoj není zatím rozhodně ukončen. Postupný vývoj 

ukázal, že ekonomické zájmy firmy nemusí být v protikladu se zájmy 

společenskými resp. že společenské cíle firmy nejdou na úkor cílů 

ekonomických, ale mohou existovat paralelně vedle sebe. 

 

Společenská odpovědnost firem nemá v České republice pod tímto 

názvem dlouhodobou tradici. V minulosti lze v souvislosti s tímto 

konceptem hovořit pouze o tzv. sociální politice firmy, která však 

znamenala především zaměření se firmy na její přístup 

k zaměstnancům.  

 

Nejdůležitější motivací odpovědného chování firem v ČR je 

především motivace eticko-morální tzn. že firmy zatím nechápou 

společenskou odpovědnost firmy jako součást podnikatelské strategie, 

ale pouze jako jakýsi nástroj zlepšení reputace firmy. 

 

Empirické šetření na Kladensku, které bylo předmětem této 

bakalářské práce, jednoznačně nepotvrdilo, že by toto téma stálo 

v popředí firemních zájmů a bylo pro firmy důležitou prioritou. O tomto 

vypovídá především fakt, že se šetření, které bylo prováděno na 

akademické půdě, většina opakovaně oslovených firem vůbec 

nezúčastnila. 

 

Výsledky průzkumu konkrétně ukázaly, že zúčastněným firmám 

jde spíše o ekonomické aspekty a image firmy, že společenská 

odpovědnost firem není v těchto podnicích součástí firemní 

podnikatelské strategie. 

 



Společenská odpovědnost firem byla v převažující většině 

pojímána jednak jako činnost zlepšující reputaci firmy a jednak jako 

činnost reagující na pociťovaný společenský deficit. 

 

Důležitým zjištěním pak bylo, že firmy, které mají celonárodní 

popř. i nadnárodní působnost, často nedisponují dostatečnou 

autonomií rozhodování v otázkách týkajících se místní lokality a tudíž 

nemohou reagovat na zjevné místní problémy nebo na zjevné sociální a 

environmentální potřeby místní komunity. 
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RESUMÉ 

 

Cílem této bakalářské práce je popsat koncept Společenské 

odpovědnosti firem, poukázat na motivy a záměry jednotlivých 

kladenských firem chovat se společensky odpovědně a reflektovat tak 

jejich názor na tento koncept. 

 

Práce používá jako stěžejní metodu terénní šetření, zároveň si 

však všímá i poznatků, které vyplynuly z celého průběhu tohoto šetření. 

 

Důležitým poznatkem, na který poukázal celý proces empirického 

průzkumu, je především fakt, že ač je Společenská odpovědnost firem 

„velkým pojmem„  tj. jedná se o koncept, který je mezinárodně uznáván, 

neukázalo se, že by tento koncept stál u kladenských firem v popředí 

firemních zájmů popř. byl na vrcholu firemních priorit.  

 

Dá se však, především díky tlaku uvědomělých spotřebitelů, 

hypoteticky očekávat, že trend společensky odpovědného chování firem 

bude v budoucnu stále posilovat.  

 

U většiny, šetření se aktivně účastnících, kladenských firem bylo 

patrné, že se koncept Společenské odpovědnosti firem prozatím nestal 

důležitou a nepostradatelnou součástí firemní strategie. Společensky 

odpovědné chování je firmami samotnými chápáno spíše jako určitá 

odpověď na pociťované společenské deficity a jako nástroj svým 

způsobem napomáhající ke zlepšení image firmy. Pouze v minimální 

míře je pak považováno za nástroj, který by strategicky a především pak 

v dlouhodobém horizontu přinášel firmám a současně i celé společnosti 

širší spektrum výhod. 

 

  



Z těchto závěrů šetření vyplývá pro širokou oblast sociální práce a 

neziskových organizací, působících v sociální oblasti, že se mohou na 

podporu firem spolehnout pouze dílčím způsobem. Nikoliv však 

strategicky, kdy by podpora byla firmou vnímána jako strategická 

investice do komunity. Podpora neziskového sektoru prozatím nevyplývá 

čistě z firemního přesvědčení a není tak založena na dlouhodobém, 

plnohodnotném partnerství podnikatelského a neziskového sektoru. 

 



SUMMARY 

 

The point of this thesis is to describe conception of Corporate 

social responsibility, show motives and intentions of individual 

companies in Kladno to behave socially responsible and reflect opinions 

of companies on this conception.  

 

 The thesis uses field research as a main method, but it is noticing 

knowledge resulting from whole process of research simultaneously.   

 

 Important piece of knowledge, on which refered whole process of 

empirical research, is especially the fact that though Corporate social 

responsibility is a „ big idea „ - internationally respected conception, 

Corporate social responsibility was not to the fore of interests of 

companies or on the top of company priorities.  

 

We can expect in hypotetical way, especially because of the 

conscious consumers pressure, that trend of Corporate social 

responsibility will be still stronger in the future. 

   

By the major part of companies in Kladno, which actively took 

part in the research, was obvious that Corporate social responsibility is 

not important and indispensable part of corporate strategy. Companies 

understand social responsible behaviour more as an answer to felt 

social dificits and as an instrument helping to improve their image in 

some way. Just in a few cases is Corporate social responsibility 

considered as an instrument which could strategically and especially in 

longtime horizon bring to the companies and to the whole society wider 

spectrum of advantages.    

  

 

 



For wide area of social work and NGOs follow on from results of 

the research that they can depend on support of companies just in part 

not strategically, case that firm see the support as strategical 

investment in community. The support of nonprofit sector does not 

follow from belief of the company and it is not based on longterm full-

value partnership of entrepreneurial and nonprofit sector for now. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Průvodní dopis k dotazníku 

V Kladně dne …………... 
 
Věc: Působení vaší firmy na Kladensku 
 
Vážený pane, vážená paní… 
 
Jmenuji se Barbora Barešová, pocházím z Kladna a v současné době 
studuji obor Sociální práce na Katedře sociální práce Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze. 
 
Obracím se na Vás s laskavou prosbou o zodpovězení několika otázek 
v podobě dotazníku. Tento dotazník poslouží jako zdroj dat pro 
zpracování bakalářské práce na téma „ Společenská odpovědnost firem - 
Teoretická a praktická zkušenost na Kladně „.  
 
Dotazník je určen managementu jednotlivých firem působících na 
Kladně. Cílem průzkumu je zodpovědět otázku, jak kladenské firmy 
vnímají svou společenskou odpovědnost, co nabízejí v místě, kde 
působí, popř. s kým spolupracují v dané lokalitě. 
  
Ujišťuji Vás, že veškeré informace z tohoto průzkumu jsou zcela 
anonymní. Zjištěné údaje poslouží pouze pro účely dané bakalářské 
práce. 
 
Prosím o vyplnění dotazníku vámi všemi, na které se obracím, neboť pro 
účelné vyhodnocení je nutné získat co nejvíce informací. Vám, kteří 
k tomuto průzkumu přispějete vyplněním dotazníku, výsledky 
průzkumu zašlu na Vámi uvedenou e-mailovou adresu (cca v průběhu 
února 2009 ). 
 
Byla bych ráda, kdybyste vyplněný dotazník zaslali nejpozději do 
23.1.2009 na níže uvedenou e-mailovou nebo poštovní adresu, popř. mě 
kontaktovali na telefonním čísle 732 205 964. 
 
 
Děkuji za účast a Váš čas! 
 
S pozdravem Barbora Barešová  
 
Barbora Barešová, Dis. 
Holandská 2438 
272 01  Kladno – Kročehlavy 
 
e-mail: Bar.Baresova@seznam.cz 



Příloha č. 2: Dotazník 

 

Dobrý den, 
 
Chtěla bych Vás požádat o vyplnění následujícího anonymního 
dotazníku, který poslouží jako zdroj dat pro zpracování bakalářské práce 
na téma „ Společenská odpovědnost firem – Teoretická a praktická 
zkušenost na Kladně „. 
 
Předem děkuji za spolupráci všem, kteří si najdou chvíli na vyplnění 
dotazníku. Pokud není uvedeno jinak, prosím zaškrtněte Vámi vybranou 
odpověď. 
 
 
Umístění sídla vaší firmy: 

a. Firma se sídlem v Kladně        □ 
b. Firma s hlavním sídlem mimo kladenskou oblast v ČR□ 
c. Firma, která je součástí nadnárodní korporace, s hlavním 

sídlem mimo ČR       □ 
 
Velikost vaší firmy je: 

a. Malá ( do 49 zaměstnanců )      □ 
b. Střední ( do 250 zaměstnanců )     □ 
c. Velká ( nad 250 zaměstnanců )     □ 

 
Přibližný počet zaměstnanců pobočky sídlící v Kladně: … … … … … … 
 
Vaše pracovní pozice ve firmě: … … … … … … … … … … … … … … …   
 
 

 
DOTAZNÍK 

 
1. Věnuje se vaše firma dárcovství nebo sponzorství ve prospěch 

sociálních, kulturních, sportovních či jiný společenských 
aktivit?  

 

a. Ano         □ 
b. Ne         □ 
 
 

2. Má vaše firma zaměstnance, který by se výhradně věnoval 
vytváření strategie dárcovství a sponzorství? 
 



a. Ano         □ 
b. Ne         □ 

 
3. Je vaší firmě znám koncept Společenské odpovědnosti firem     

( Corporate Social  Responsibility – CSR )? 
 

a. Ano         □ 
b. Ne         □ 

 
V případě, že ano, jak jste se o tomto konceptu dozvěděli? 
 
… … … … … … … … …… … … … … … … … …… … … … …  
 

 
4. Co vaše firma považuje za nejdůležitější z hlediska Společenské  

odpovědnosti firmy v ekonomické oblasti? ( Z následujících 
možností vyberte prosím tři nejdůležitější body a ty pak 
ohodnoťte od 1 do 3, kde číslo 1 hodnotí nejvyšší důležitost. ) 
 

a. kodex podnikatelského chování firmy    □ 
b. transparentnost       □ 
c. uplatňování principů dobrého řízení   □ 
d. odmítnutí korupce        □ 
e. vztahy s akcionáři       □ 
f. chování k zákazníkům / spotřebitelům   □ 
g. chování k dodavatelům      □ 
h. chování k investorům      □ 
i. ochrana duševního vlastnictví     □ 
j. jiné ( doplňte jaké ) …     □ 

 
 

5. Co vaše firma považuje za nejdůležitější z hlediska Společenské  
odpovědnosti firmy v sociální oblasti? ( Z následujících možností 
vyberte prosím tři nejdůležitější body a ty pak ohodnoťte od 1 do 
3, kde číslo 1 hodnotí nejvyšší důležitost. ) 
 

a. firemní dárcovství ( filantropie )     □ 
b. dialog s osobami či skupinami osob uvnitř a v okolí firmy 

( s tzv. stakeholders )      □ 
c. zdraví a bezpečnost zaměstnanců   □ 



d. vzdělávání  zaměstnanců a další profesní růst  □ 
e. dodržování pracovních standardů    □ 
f. vyváženost pracovního a osobního života zaměstnanců   

g. rovné příležitosti       □ 
h. rozmanitost složení pracovních týmů na pracovišti ( tzv. 

diversity )        □ 
 
i. zajištění rekvalifikace propouštěných zaměstnanců pro 

jejich další uplatnění      □ 
j. jistota zaměstnání       □ 
k. lidská práva        □ 
l. jiné ( doplňte jaké ) …     □ 

 
6. Co vaše firma považuje za nejdůležitější z hlediska Společenské  

odpovědnosti firmy v oblasti ochrany životního prostředí? ( 
Z následujících možností vyberte prosím tři nejdůležitější body a 
ty pak ohodnoťte od 1 do 3, kde číslo 1 hodnotí nejvyšší 
důležitost. ) 
 

a. ekologická výroba, produkty a služby    □ 
b. ekologická firemní politika     □ 
c. zmenšování negativních dopadů na životní prostředí 

d. ochrana přírodních zdrojů      □ 
e. jiné ( doplňte jaké ) …      □ 

 
7. Cítí vaše firma odpovědnost vůči místu, kde působí? 
 

a. Ano         □ 
b. Ne         □ 

 
V případě, že ano, jak se tato odpovědnost konkrétně 
projevuje? 
 
… … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … …  
 

8. Ve které oblasti Společenské odpovědnosti firem již vaše firma 
vyvíjí nějaké konkrétní aktivity? ( Zaškrtněte všechna pravdivá 
tvrzení )  
 

a. podpora sociální problematiky v rámci veřejného života  
   



b. předvídatelné a transparentní chování firmy vůči místní 

veřejné správě       □ 
c. sociální zaměstnanecké výhody     □ 
d. nadstandardní péče o zaměstnance a jejich rodiny □ 
e. vzdělávání, profesní rozvoj zaměstnanců   □ 
f. ekologicky příznivé pracovní podmínky   □ 
g. dárcovství        □ 
h. vlastní nadační činnost      □ 
i. spolupráce s neziskovým sektorem ( NNO )   □ 
j. jiné ( doplňte jaké ) …      □ 
 

 
9. Proč se vaše firma věnuje výše zmíněným aktivitám, co vaší 

firmu v tomto směru motivuje? 
 

… … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … …   
 
 
10. Plánujete rozšíření nebo prohloubení aktivit v některé oblasti 

CSR? 
 

a. Ano         □ 
b. Ne          □ 
c. Nevím         □ 
 
V případě, že ano, o jaké aktivity se jedná? 
 
… … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … …  

  
 
11. Má vaše firma nějakou strategii, týkající se sponzorských 

aktivit? 
 

a. Ano         □ 
b. Ne         □ 
c. Nevím         □ 
 
V případě, že ano, kdo se podílí na vzniku této strategie? 
 
… … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … …  
 



V případě, že vaše firma tuto strategii nemá, kým jsou 
určovány sponzorské aktivity? 
 
… … … … … … … … …… … … … … … … … …… … … … …  
 
 

12. Jsou při plánování sponzorských aktivit konzultováni někteří 
zástupci z místa, kde vaše firma působí ( např. členové místního 
zastupitelstva, zástupci nestátních organizací, škol apod. )? 
 

a. Ano         □ 
b. Ne         □ 
c. Nevím        □ 
 
V případě, že ano, o koho se jedná? 
 
… … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … …  

 
 

13. Vyhodnocuje vaše firma efektivitu využití vašich sponzorských 
darů a prostředků?  

 

a. Ano         □ 
b. Ne         □ 
c. Nevím          □ 
 
V případě, že ano, jakým způsobem? 
 
… … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … …  

 
14. Má vaše firma o téma Společenské odpovědnosti firem zájem? 

Jestliže ano, v jaké úrovni se tento zájem pohybuje?  
 

a. Máme zájem a chceme se v oblasti Společenské 

odpovědnosti firem aktivně angažovat    □ 
b. Máme zájem pouze o informace o problematice 

Společenské odpovědnosti firem     □ 
c. Nemáme o problematiku Společenské odpovědnosti firem 

zájem        □ 
 
 

15. Kterou z níže uvedených definic se cítí vaše firma nejvíce 
oslovena? 

 



a. „ Společenská odpovědnost firem je kontinuální závazek 
podniků chovat se eticky a přispívat k ekonomickému 
růstu a zároveň se zasazovat o zlepšování kvality života 
zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako lokální komunity a 
společnosti jako celku. „ ( World Business Council for 

Suistainable Development z roku 1997 )   □ 
 
b. „ Společenská odpovědnost firem je způsob podnikání, 

který odpovídá nebo jde nad rámec etických, zákonných, 
komerčních a společenských očekávání. „( Nevládní 

organizace Business for Social Responsibility ) □ 
 

c. „ Společenská odpovědnost firem je dobrovolné 
integrování sociálních a ekologických hledisek do 
každodenních firemních operací a interakcí s firemními 
stakeholders. „(Evropská unie, Zelená kniha z roku 

2001)        □ 
 

 
Děkuji za vyplnění! 

 
 
Vyplněný dotazník prosím zašlete na níže uvedenou e-mailovou nebo 
poštovní adresu. V případě, že máte zájem o výsledky  průzkumu, prosím 
uveďte  e-mailovou adresu, na kterou Vám tyto informace mohu zaslat. 
 
 
Barbora Barešová, Dis. 
Holandská 2438, 27201  Kladno – Kročehlavy 
e-mail: Bar.Baresova@seznam.cz 

 



Resumé 

  

Cílem této bakalářské práce je popsat koncept Společenské 

odpovědnosti firem, poukázat na motivy a záměry jednotlivých 

kladenských firem chovat se společensky odpovědně a reflektovat tak 

jejich názor na tento koncept. 

 

 Práce používá jako stěžejní metodu terénní šetření, zároveň si 

však všímá i poznatků, které vyplynuly z celého průběhu tohoto šetření. 

 

 Důležitým poznatkem, na který poukázal celý proces empirického 

průzkumu, je především fakt, že ač je Společenská odpovědnost firem 

„velkým pojmem„  tj. jedná se o koncept, který je mezinárodně uznáván, 

neukázalo se, že by tento koncept stál u kladenských firem v popředí 

firemních zájmů popř. byl na vrcholu firemních priorit.  

 

Dá se však, především díky tlaku uvědomělých spotřebitelů, 

hypoteticky očekávat, že trend společensky odpovědného chování firem 

bude v budoucnu stále posilovat.  

   

U většiny, šetření se aktivně účastnících, kladenských firem bylo 

patrné, že se koncept Společenské odpovědnosti firem prozatím nestal 

důležitou a nepostradatelnou součástí firemní strategie. Společensky 

odpovědné chování je firmami samotnými chápáno spíše jako určitá 

odpověď na pociťované společenské deficity a jako nástroj svým 

způsobem napomáhající ke zlepšení image firmy. Pouze v minimální 

míře je pak považováno za nástroj, který by strategicky a především pak 

v dlouhodobém horizontu přinášel firmám a současně i celé společnosti 

širší spektrum výhod. 

 

  

 



Z těchto závěrů šetření vyplývá pro širokou oblast sociální práce a 

neziskových organizací, působících v sociální oblasti, že se mohou na 

podporu firem spolehnout pouze dílčím způsobem nikoliv však 

strategicky, kdy by podpora byla firmou vnímána jako strategická 

investice do komunity. Podpora neziskového sektoru prozatím nevyplývá 

čistě z firemního přesvědčení a není tak založena na dlouhodobém, 

plnohodnotném partnerství podnikatelského a neziskového sektoru. 

 



Summary 

 

The point of this thesis is to describe conception of Corporate 

social responsibility, show motives and intentions of individual 

companies in Kladno to behave socially responsible and reflect opinions 

of companies on this conception.  

 

 The thesis uses field research as a main method, but it is noticing 

knowledge resulting from whole process of research simultaneously.   

 

 Important piece of knowledge, on which refered whole process of 

empirical research, is especially the fact that though Corporate social 

responsibility is a „ big idea „ - internationally respected conception, 

Corporate social responsibility was not to the fore of interests of 

companies or on the top of company priorities.     

 

We can expect in hypotetical way, especially because of the 

conscious consumers pressure, that trend of Corporate social 

responsibility will be still stronger in the future. 

   

By the major part of companies in Kladno, which actively took 

part in the research, was obvious that Corporate social responsibility is 

not important and indispensable part of corporate strategy. Companies 

understand social responsible behaviour more as an answer to felt 

social dificits and as an instrument helping to improve their image in 

some way. Just in a few cases is Corporate social responsibility 

considered as an instrument which could strategically and especially in 

longtime horizon bring to the companies and to the whole society wider 

spectrum of advantages.    

  

 

 



For wide area of social work and NGOs follow on from results of 

the research that they can depend on support of companies just in part 

not strategically, case that firm see the support as strategical 

investment in community. The support of nonprofit sector does not 

follow from belief of the company and it is not based on longterm full-

value partnership of entrepreneurial and nonprofit sector for now. 

 
 

 


