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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se věnuje problematice společenské odpovědnosti 

organizací z hlediska personálního řízení. Práce představuje koncept 

společenské odpovědnosti organizací, jeho vývoj a hlavní 

charakteristiky. Poukazuje na propojení společensky odpovědných 

témat a personálního řízení v kontextu současného a 

předpokládaného vývoje, zvažuje úlohu personálních útvarů a 

liniových manažerů v uplatňování společensky odpovědného chování 

př i práci s lidmi v organizaci a naznačuje opatření zohledňující zásady 

společenské odpovědnosti v personální oblasti. Pozornost je také 

věnována postupu př i zavádění společenské odpovědnosti 

v organizacích a způsobům vyhodnocování potenciálních přínosů. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

společenská odpovědnost organizací, personální řízení, etika 

v personálním řízení, diverzita, slaďování pracovního a osobního 

života 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis focuses on the corporate social responsibility 

from the perspective of the human resources management. The thesis 

introduces the concept of corporate social responsibility, describes 

evolution of this concept and summarizes its main characteristics. In 

the context of current and expected development the thesis 

emphasizes the connection between the corporate social 

responsibility and human resources management, considers the role 

of human resources professionals and line managers in applying 

responsible practices in HR and suggests possible ways of integrating 

the corporate social responsibility values in human resources 

management practice. It also outlines the process of implementing the 

corporate social responsibility within an organization and ways of 

evaluating associated benefits. 

 

KEY WORDS 

corporate social responsibility, human resources management, ethics 

in human resources management, workplace diversity, work-life 

balance 
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0 Úvod 

Společenský a ekonomický vývoj spolu se změnami životního 

prostředí působí na podnikatelské subjekty na celém světě a ovlivňuje 

způsob, jakým fungují. V kontextu těchto změn je čím dál více 

zdůrazňován požadavek, aby organizace př ijaly větší odpovědnost za 

svou č innost a dopady této č innosti a podílely se na udržitelnosti a 

rozvoji společnosti a prostředí, ve kterém podnikají.  

Reakcí na rostoucí tlak ze strany zákazníků, obchodních partnerů, 

zaměstnanců i širší veřejnosti, aby organizace př istupovaly ke svému 

podnikání odpovědně a s ohledem na trvale udržitelný společenský 

rozvoj, je koncept společenské odpovědnosti organizací (CSR). Ačkoli 

vnímání této problematiky a přístupy k ní se liší, lze všeobecně říci, 

že koncepce CSR předpokládá rozšíření odpovědnosti 

podnikatelských subjektů z pouhé maximalizace zisku na další oblasti 

a cíle, jež podporují rozvoj společnosti a omezují případné negativní 

dopady jej ich podnikatelské č innosti.  

V souladu se zvyšující se pozorností, která je problematice 

odpovědného podnikání věnována, a narůstajícím tlakem veřejného 

mínění se téma společenské odpovědnosti postupně dostává do 

popředí zájmu organizací napříč odvětvími po celém světě. 

Společenská odpovědnost organizací je současným trendem a mnohé 

podnikatelské subjekty, zejména z řad nadnárodních korporací, volí 

nejrůznější strategie, jak své povinnosti týkající se společenské 

odpovědnosti demonstrovat. Deklarují své závazky zmírnit negativní 

dopady své č innosti na životní prostředí snižováním uhlíkových emisí 

č i šetrnou výrobou, f inančně podporují nejrůznější neziskové 

organizace č i projekty, případně umožňují svým zaměstnancům 

účastnit se dobrovolnických aktivit v rámci pracovního času. Navzdory 

tomu, že většina nadnárodních f irem o sobě prohlašuje, že jsou 

společensky odpovědné, a mnohé poukazují na aktivity realizované 

v oblasti společenské odpovědnosti, je mnohdy obtížné posoudit, zda 

se nejedná o pouhé využití konceptu společenské odpovědnosti jako 

marketingového nástroje ke zvýšení zisku.  
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Cílem mé bakalářské práce je analyzovat, jak se principy společenské 

odpovědnosti promítají do praxe personálního řízení. Soustřeďuji se 

na téma společenské odpovědnosti organizací z pohledu 

zaměstnavatele a poukazuji na nezbytné propojení společensky 

odpovědných principů a personální polit iky organizací, zejména 

v ziskovém sektoru, s ohledem na současné trendy a předpokládaný 

vývoj na trhu práce. 

Problematice společenské odpovědnosti organizací se věnuje řada 

českých i zahraničních publikací a zdrojů. Ve své práci vycházím 

mimo jiné z publikací českých autorů Putnové a Sekničky (2007), 

Zadražilové (2010) a Kunze (2012), které poskytují komplexně 

zpracovaný náhled do problematiky společensky odpovědného a 

etického podnikání, a také z prací zahraničních autorů např. Portera a 

Kramera (2006) a Vissera (2010). V práci dále čerpám z dě l autorů 

zabývajících se personálním řízením zejména z prací Armstronga 

(2007, 2009), Koubka (2008) a Kocianové (2012).  

V publikacích zmiňovaných autorů je koncept společenské 

odpovědnosti představován z pohledu různých zájmových skupin na 

obecné úrovni a společensky odpovědné a etické chování organizací 

v roli zaměstnavatele je zmiňováno pouze okrajově. Kvalitní lidé jsou 

podmínkou úspěšného fungování jakékoli organizace a domnívám se, 

že uplatňování společensky odpovědných principů v personálním 

řízení, a tedy ve vztahu k pracovníkům, je oblastí, které je nutné 

věnovat detailnější pozornost.  

V první kapitole usiluj i o vymezení pojmu společenská odpovědnost 

organizací a klíčových charakteristik této koncepce. Naznačuji 

rozdílné přístupy ke společenské odpovědnosti a sleduji vývoj tohoto 

konceptu v mezinárodním kontextu i v České republice. Shrnuji 

argumenty zaznívající ve prospěch společenské odpovědnosti 

organizací a potenciální přínosy, které jsou s uplatňováním 

odpovědných principů spojovány. Nastiňuji námitky vůč i tomuto 

konceptu zmiňované jeho odpůrci a popisuji standardy a normy, které 

se ke společenské odpovědnosti organizací vztahují.  
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Ve druhé kapitole jsem se soustředila na oblast personálního řízení 

a zohledňování principů společenské odpovědnosti v personální 

polit ice organizace. Zvažuji úlohu personálních útvarů a liniových 

manažerů v personálním řízení a poukazuji na význam uplatňování 

etických zásad v personální oblasti. Zmiňuji současné trendy 

ovlivňující práci s lidmi v organizaci a snažím se nastínit praktická 

opatření, která lze v souladu s principy společenské odpovědnosti 

organizací zvážit a aplikovat do praxe personálního řízení, včetně 

potenciálních přínosů těchto opatření pro zaměstnavatele. 

Ve třetí kapitole nastiňuji postup př i vytváření strategie společenské 

odpovědnosti organizace, popisuji faktory, které je nutné zvažovat př i 

implementaci společenské odpovědnosti, a naznačuji možné způsoby 

vyhodnocování úspěšnosti integrace společensky odpovědných zásad 

do způsobu fungování organizace. 
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1 Společenská odpovědnost organizací (CSR) 

1.1 Koncept CSR 

Ačkoli se problematika společenské odpovědnosti vyvíjí j iž několik 

desetiletí a její všeobecné principy jsou akceptovány na celém světě, 

jedná se o koncept poměrně široký a komplexní, který i nadále 

prochází vývojem v důsledku dalších společenských a ekonomických 

změn. Komplexita společenské odpovědnosti organizací je 

nepochybně příč inou existence množství nejrůznějších přístupů 

k tomuto tématu a také pokusů o vymezení tohoto pojmu, z nichž 

patrně nejznámější příklady jsou představeny níže. 

Evropská unie vymezila CSR v dokumentu tzv. Zelená kniha z roku 

2001 jako „… koncepci, v rámci které podniky dobrovolně integrují 

sociální a ekologická hlediska do svých podnikatelských aktivit a do 

svých vztahů se zainteresovanými stranami.“ (European Commission, 

2001, s. 3) V obnovené strategii pro podporu společenské 

odpovědnosti z roku 2011 byla následně představena nová, 

zjednodušená definice společenské odpovědnosti organizací, kterou 

Evropská komise vnímá jako „… odpovědnost podniků za jej ich vliv na 

společnost …“ (European Commission, 2011, s. 6) 

Organizace World Business Council for Sustainable Development 

definuje CSR jako „… kontinuální závazek podniků chovat se eticky, 

př ispívat k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšování 

kvality života zaměstnanců a rodin, stejně jako lokální komunity a 

společnosti jako celku.“ (Pavlík a Bě lčík, 2010, s. 19) 

Mezinárodní organizace Business for Social Responsibility popisuje 

CSR jako „… způsob podnikání, který odpovídá č i jde nad rámec 

etických, zákonných, komerčních a společenských očekávání.“ (Pavlík 

a Bě lčík, 2010, s. 19)  

Terminologická nejednotnost dle Kunze (2012, s. 14) je způsobena „… 

zejména tím, že společenská odpovědnost f irem je založena na 

dobrovolnosti, nemá striktně vymezené hranice a dává tím prostor jak 
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k široké diskusi, tak i velmi širokému chápání a interpretaci tohoto 

komplexního konceptu jednotlivými zájmovými skupinami.“ Moon 

(2007, s. 297–302) rovněž spatřuje příč inu v rozdílnosti pojetí v tom, 

že se o vymezení tohoto pojmu pokoušejí nejrůznější zájmové skupiny 

– vlády, konzultantské a neziskové společnosti, f irmy, ale také 

zaměstnanci č i spotřebitelé. Současně upozorňuje, že chápání a 

vymezení pojmu CSR je závislé na sociálním, ekonomickém, vládním 

a environmentálním systému jednotlivých regionů č i zemí, a je 

ovlivňováno společenským a časovým kontextem, ve kterém vzniká. 

Putnová a Seknička (2007, s. 135) v této souvislosti poukazují na 

rozdíly ve vnímání společenské odpovědnosti mezi kontinentální 

Evropou na straně jedné a Spojenými státy a Velkou Británií na straně 

druhé, neboť od evropských organizací se na rozdíl od jej ich 

anglosaských partnerů tradičně očekává, že budou významně 

př ispívat k udržení sociální soudržnosti a podporovat sociální polit iku 

zaměstnanosti státu.  

Navzdory nejednotnému vymezení společenské odpovědnosti je 

možné urč it  některé charakteristické znaky, a to v podobě aktivního, 

systematického, dlouhodobého, důvěryhodného a dobrovolného 

přístupu k této problematice (Kunz, 2012, s.17–18). Právě 

dobrovolnost je považována za základní a sjednocující rys 

společenské odpovědnosti organizací. „V praxi to znamená, že 

podniky, které př ijaly zásady CSR za své, si dobrovolně stanovují 

vysoké etické standardy …“ (Kuldová, 2010, s. 18), což j im „… př ináší 

možnost odlišit se od konkurence, stát se pro zaměstnance žádaným 

zaměstnavatelem a pro ostatní f irmy žádaným partnerem.“ (Kuldová, 

2010, s. 18) 

Dobrovolnost společenské odpovědnosti organizací je současně 

předmětem časté krit iky poukazující na nedostatečnost takového 

přístupu. Navzdory mnohým odpůrcům, zejména z řad 

podnikatelských subjektů, stále více zaznívají hlasy požadující 

zavedení větší regulace, která by usměrnila aktivity organizací v této 

oblasti, a především umožnila větší vymahatelnost dodržování 

odpovědných a etických principů (Zadražilová, 2010, s. 15–17). 
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Putnová a Seknička (2007, s. 116) podotýkají, že v některých zemích 

byly j iž právní, a tedy vymahatelné, normy vztahující se k uplatňování 

principů společenské odpovědnosti ze strany organizací př ijaty. 

Důraz na společensky odpovědné chování organizací, dodržování 

odpovědných a etických principů a větší transparentnost jej ich 

fungování byl posílen odhalením neetických a nelegálních praktik 

některých firem a z nich vyplývajícími negativními dopady na 

ekonomiku a společnost, celkovým hospodářským poklesem a 

zvyšující se nezaměstnaností. Společenská odpovědnost organizací a 

související témata se dostávají do povědomí veřejnosti, která 

očekává, že organizace akceptují svů j  podíl na ochraně životního 

prostředí, dodržování lidských práv, rozvoji místní komunity a celé 

společnosti. Organizace na celém světě musí pod tlakem veřejného 

mínění a v souladu se změnami podnikatelského prostředí 

přehodnocovat svůj přístup k podnikání a zvažovat, jak svou 

společenskou odpovědnost uchopí, aby podpoř i ly trvalou udržitelnost 

společnosti a prostředí, a současně pozitivně ovlivnily svou reputaci a 

konkurenceschopnost v dlouhodobém horizontu. Rámcově lze 

společenskou odpovědnost organizací chápat jako podnikatelskou 

strategii, kdy prostřednictvím své dobrovolné angažovanosti 

v celospolečenských tématech, organizace př ispívají k udržitelnosti 

společnosti a životního prostředí, a zároveň posilují svou 

podnikatelskou pozici.  

1.2 Koncepty příbuzné CSR a teorie stakeholderů  

Rostoucí zájem o problematiku odpovědného podnikání je patrný také 

z řady dalších koncepcí a přístupů, které se ke společenské 

odpovědnosti organizací vztahují, rozšiřují j i,  případně kladou větší 

důraz na některé její specif ické aspekty.  

Jedním z těchto přístupů je f iremní f ilantropie, jež bývá často chápana 

jako synonymum společenské odpovědnosti organizací. Firemní 

filantropie se zaměřuje na podporu aktivit prospěšných pro společnost 

č i místní komunitu nejčastěj i prostřednictvím f inančního č i 
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nepeněžního dárcovství a f iremního dobrovolnictví. Kuldová (2010, 

s. 29) chápe filantropii jako „… jeden z klíčových nástrojů 

společenské odpovědnosti f irem.“ Prostřednictvím f ilantropických 

aktivit mohou organizace zlepšit svů j  vztah s místními komunitami a 

vytvoř it  organizační kulturu, která posílí vztah pracovníků 

k organizaci. V pojetí společenské odpovědnosti A. B. Carrolla je 

f ilantropie jakýmsi nejvyšším stupínkem předpokládajícím splnění 

předchozích stupňů ve smyslu ekonomické, zákonné a etické 

odpovědnosti, kterou organizace mají (Visser et al., 2010, s. 315). 

Dalším pojetím je f iremní občanství, případně corporate cit izenship, 

jež bylo v minulosti spojováno především s aktivitami soustředícími se 

na místní komunitu (Kuldová, 2010, s. 22). Koncepce firemního 

občanství vnímá organizaci jako kteréhokoli j iného občana, který se 

podílí na utváření společnosti, má svá práva a také povinnosti vůč i 

společnosti. Firemní občanství rozšiřuje záběr společenské 

odpovědnosti organizací, neboť mnohé aktivity jsou do této oblasti 

zač leňovány pouze v reakci na nedostatek podpory a zájmu polit ické 

moci na řešení některých problémů, a organizace tak prostřednictvím 

svých aktivit suplují úlohu vlád a státních institucí (Visser et al., 2010, 

s. 86). 

Jako praktické pojetí společenské odpovědnosti pro podnikatelský 

sektor lze chápat koncepci corporate social performance, česky 

společenské výkonnosti organizací. Tato koncepce vznikla v reakci na 

nejednoznačnou vymezenost společenské odpovědnosti znemožňující 

posoudit ekonomické přínosy společensky odpovědných aktivit. 

Společenská výkonnost organizací v podstatě spojuje společenskou 

odpovědnost a finanční výkonnost organizace, soustředí se na 

definování procesů společenské odpovědnosti v organizaci, a 

především na možnosti měření přínosů odpovědného chování 

organizací (Kuldová, 2010, s. 23; Visser et al., 2010, s. 104). 

Ačkoli výše zmiňované koncepce nejsou vyčerpávajícím přehledem 

různorodých přístupů vztahujících se ke společenské odpovědnosti 

organizací, je z těchto příkladů zřejmé, že spolu jednotlivé přístupy č i 

pojmy úzce souvisejí a hranice mezi nimi jsou obtížně vymezitelné. 



14 

V praxi bývají tyto koncepce často se společenskou odpovědností 

organizací zaměňovány.  

Zřejmě nejuznávaně jším pojetím společenské odpovědnosti 

organizací je v současnosti teorie stakeholders (tzv. zájmových 

skupin), kterou v 80. letech 20. století představil R. E. Freeman 

(Kunz, 2010, s. 28). Jeho koncepce byla protipólem teorií 

zdůrazňujících, že jediným zájmem organizace je sledovat své 

ekonomické cíle, jej ichž dosažením společnosti prospívá. Zdůrazňuje 

morální odpovědnost organizací vůč i  nejrůznějším zájmovým 

skupinám, které přímo č i nepřímo ovlivňují fungování organizace, a 

„… je postavena na požadavku neznevýhodňovat jednu skupinu 

(vlastníky) a podř izovat j im zájmy ostatních skupin (manažery, 

zaměstnance, zákazníky, dodavatelé a místní komunitu).“ (Putnová a 

Seknička, 2007, s. 129) Východiskem je tedy řídit organizaci 

s ohledem na požadavky a zájmy různých stakeholders, podporovat 

jej ich účast na rozhodování a současně hájit zájmy akcionářů. „Model 

stakeholderů vidí podniky jako integrální součást společnosti, 

zdůrazňuje, že ekonomické a sociální/společenské cíle nelze 

separovat, protože každé ekonomické rozhodnutí má své společenské 

důsledky, které manažeř i jako pouze jedni ze stakeholderů, musí brát 

v úvahu.“ (Zadražilová, 2010, s. 137) 

Přestože Kunz (2012, s. 28) zmiňuje, že názory na to, které skupiny 

lze za stakeholdery z pohledu organizace považovat, a které už nikoli, 

se mezi odborníky rozcházejí, jsou nejčastě j i rozlišovány dvě základní 

skupiny, a to skupina tzv. primárních stakeholderů a skupina tzv. 

sekundárních stakeholderů. Primární stakeholdeř i zahrnují ty skupiny, 

které jsou přímo spjaté s fungováním organizace, tedy pracovníky, 

zákazníky, dodavatele atd. Za sekundární stakeholdery lze považovat 

například státní správu, konkurenci č i média. 

Je nutné si uvědomit, že v reálném životě se struktura stakeholderů a 

také jej ich zájmy vyvíjejí a mění. Současně se očekávání jednotlivých 

stakeholderů mohou rozcházet. Putnová a Seknička (2007, s. 131) 

upozorňují, že lišící se a mnohdy protichůdné požadavky jednotlivých 



15 

stakeholderů mohou oslabovat hodnoty a rozhodovací procesy 

samotných organizací.  

Zásadní význam má určení tzv. klíčových stakeholderů, tedy těch 

skupin, které mají největší vliv na úspěšné fungování organizace. 

Organizace tak mohou soustředit své aktivity vůč i těmto skupinám a 

ve spolupráci s nimi nacházet řešení př ijatelná a výhodná pro obě 

strany (Kuldová, 2010, s. 27). 

V kontextu změn podnikatelského prostředí musí organizace 

zaměřovat svou pozornost na stále širší portfolio zájmových skupin. 

V prostředí globální ekonomiky se nejen rozšiřuje okruh těch, kteří 

fungování organizace ovlivňují, ale složitějšími se stávají i vzájemné 

vztahy. Komplexita a provázanost těchto vztahů klade vyšší nároky na 

organizace i z hlediska výběru jej ich partnerů. Organizacím již nestačí 

soustředit se pouze na svou č innost, ale musí věnovat zvýšenou 

pozornost tomu, aby i jej ich obchodní partneř i sdíleli společensky 

odpovědné hodnoty. Organizace spolupracující s partnery, jej ichž 

praktiky nejsou v souladu se společensky odpovědnými hodnotami, 

těžko obhájí reputaci společensky odpovědné organizace před 

zákazníky a dalšími zájmovými skupinami.  

1.3 Hlavní oblasti CSR 

Na společenskou odpovědnost organizace lze nahlížet podle cílových 

skupin nebo podle toho, zda své aktivity v této oblasti směřuje do 

vnitřního prostředí, nebo externě. Aktivity soustředící se na 

ovlivňování vně jšího prostředí se věnují otázkám dopadu na životní 

prostředí, vztahům se zákazníky č i dodavateli a vlivu na místní 

komunitu. Společensky odpovědné přístupy zaměřené na vnitřní 

prostředí organizací se věnují primárně vztahům s pracovníky – 

firemní kultuře, stylům řízení, pracovnímu prostředí, možnostem 

vzdě lávání a rozvoje apod. (Putnová a Seknička, 2007, s. 134–135).  

Společenská odpovědnost organizací je postavena na třech 

základních pilířích, a to ekonomickém, environmentálním a sociálním. 

Toto pojetí označované jako tzv. triple-bottom-line (prof it, planet, 
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people) zdůrazňuje komplexitu problematiky, vztahů a faktorů 

ovlivňujících č innost organizací, a vymezuje okruh oblastí, kterým by 

organizace v kontextu své společenské odpovědnosti mě ly věnovat 

pozornost nad rámec svých zákonných povinností (Kunz, 2012, s. 20; 

Kuldová, 2010, s. 15–16; Putnová a Seknička, 2007, s. 126). 

Aktivity zahrnované pod ekonomický pilíř se týkají mimo j iné 

důvěryhodnosti a transparentnosti podnikatelských subjektů, způsobů 

správy a řízení organizace (corporate governance), etického chování 

organizace a jejích pracovníků vůč i zákazníkům a dodavatelům, 

vlastníkům i akcionářů, respektování ochrany duševního vlastnictví a 

pravidel konkurenčního boje (Kunz, 2012, s. 21; Kuldová, 2010, 

s. 15–17). „Hlavním cílem každého podnikání je dosažení zisku (resp. 

trvalé dosahování zisku a dlouhodobý růst cen akcií f irmy), což 

samozřejmě umožňuje f irmám následně f inancovat celou řadu svých 

společensky odpovědných aktivit.“ (Kunz, 2012, s. 21)  

Environmentální pilíř se týká vlivu podnikatelské č innosti na životní 

prostředí. V tomto kontextu by organizace mě ly usilovat 

o minimalizaci negativních dopadů svého fungování na životní 

prostředí například prostřednictvím šetrného zacházení s přírodními 

zdroji, odpovědného zacházení s odpady a snižování svého podílu na 

zneč išťování životního prostředí (Kunz, 2012, s. 24; Kuldová, 2010, 

s. 16). Kunz (2012, s. 23) podotýká, že aktivity organizací v oblasti 

ochrany životního prostředí jsou z velké části motivovány 

souvisejícími vládními předpisy a nařízeními. Organizace mohou také 

zvažovat možnosti ekologické výroby, soustředit se na produkty a 

služby přátelské k životnímu prostředí ať už ve své č innosti, č i př i 

výběru dodavatelů, a mě ly by současně posilovat environmentální 

organizační kulturu, neboť efektivní polit ika v této oblasti má pozitivní 

dopad na chování pracovníků i mimo pracovní proces (Kunz, 2012, 

s. 25). 

Sociální pilíř zdůrazňuje témata personální polit iky, jako je péče 

o pracovníky č i pracovní podmínky vytvářené zaměstnavatelem. 

Aktivity související s pracovním prostředím lze spatřovat v zapojování 

pracovníků do procesů rozhodování, zajištění bezpečí a zdraví 
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v pracovním procesu, ve vzdě lávání a rozvoji pracovníků, snaze 

o podporu vyváženosti pracovního a osobního života, respektování 

diverzity na pracovišti a v neposlední řadě také v poskytování 

podpory propouštěným pracovníkům (Kunz, 2012, s. 22–23). Do této 

oblasti spadá také firemní dárcovství a dobrovolnictví (Kuldová, 2012, 

s. 16) a většinou také podpora místní komunity. Na prospěchu místní 

komunity se organizace mohou podílet prostřednictvím vzdě lávání č i 

poradenství, podpoře sportovních a kulturních aktivit č i spolupráce 

s místními dodavateli a školami. 

Předpokladem pro komplexní př ijetí společenské odpovědnosti ze 

strany organizací je vyvážené zohledňování všech tří výše 

zmiňovaných oblastí. Lze předpokládat, že organizace budou 

soustředit svou pozornost na jednotlivé oblasti v různé míře 

s ohledem na jejich obor č innosti, podnikatelskou strategii a prostředí, 

ve kterém fungují. Jakákoli organizace je však závislá na kvalitních 

lidských zdrojích, a tudíž by témata týkající se vztahů s pracovníky měla 

být pro všechny organizace prioritou. 

1.4 Vývoj konceptu CSR  

Myšlenky spojené s koncepcí společensky odpovědného chování ze 

strany podnikatelských subjektů nejsou dozajista nové č i revoluční, 

neboť dle některých názorů se organizace vždy do urč ité míry podílely 

na ovlivňování prostředí, ve kterém působily a „… na řešení 

sociálních problémů.“ (Dvořáková, 2012, s. 405)  

Ačkoli někteří autoř i (Putnová a Seknička, 2007, s. 125) uvádě j í, že 

urč ité aspekty společenské odpovědnosti v chování organizací lze 

spatřovat j iž v 19. století v souvislosti s rozvojem péče o pracovníky, 

je zrod a následný vývoj společenské odpovědnosti organizací 

spojován zejména se jménem H. R. Bowena, který v 50. letech 

20. století prvně vymezil pojem společenská odpovědnost organizací 

ve své knize Social Responsibilit ies of Businessman (Kunz, 2012, s. 

14; Kocianová, 2012, s. 101).  
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Za stěžejní považuje Kunz (2012) pojetí A. B. Carrolla, který v roce 

1979 vymezil čtyř i základní oblasti společenské odpovědnosti 

organizací, a to odpovědnost ekonomickou, legální, etickou a 

filantropickou, „… které byly do té doby většinou považovány za 

vzájemně se vylučující.“ (Kunz, 2012, s. 14) Carrolovo pojetí 

společenské odpovědnosti je postaveno na předpokladu, že primární 

odpovědností organizací je dosahování jej ich ekonomických cílů, 

čemuž věnují manažeř i pochopitelně největší pozornost, dalším 

úkolem je respektování zákonných povinností, poté dodržování 

etických zásad a posledním stupněm pomyslné pyramidy jím 

definovaných oblastí, ve kterých by se společnosti mě ly angažovat, je 

f ilantropie, neboť je přesvědčen, že firmy mají povinnost vracet 

společnosti část svých zisků (Visser et al., 2010, s. 106).  

Na úrovni Evropské unie je téma společensky odpovědného chování 

zmiňováno od 90. let minulého století, zejména v souvislosti s osobou 

tehdejšího předsedy Evropské komise Jacquesa Delorse, který v roce 

1992 vyzval podnikatelské subjekty k aktivně jšímu řešení sociálních 

problémů, zvláště v oblasti nezaměstnanosti a sociálního vyloučení. 

V roce 1995 pak inicioval vznik organizace CSR Europe sdružující 

podniky a partnerské subjekty, která se věnuje propagaci CSR aktivit 

a nabízí vzdě lávací a poradenské služby napříč Evropou (Kunz, 2012, 

s. 60). 

Významným mezníkem pro rozvoj CSR v Evropě byl Lisabonský 

summit v březnu 2000, kde se vrcholní představitelé č lenských zemí 

Evropské unie v rámci komplexní strategie na období 2000–2010 

shodli na klíčovém významu společenské odpovědnosti organizací a 

formulovali pro Evropu strategický cíl, a to „… stát se 

nejkonkurenceschopně jší a nejdynamičtější znalostní ekonomikou na 

světě, schopnou udržitelného ekonomického růstu, nabízející více 

pracovních míst a větší sociální soudržností.“ (European Commission, 

2001, s. 3) Na závěry Lisabonského summitu navázala Evropská 

komise v roce 2001, kdy se významněj i vyjádř i la k problematice CSR 

prostřednictvím tzv. Zelené knihy, s podtitulem „Promoting Framework 

for Corporate Social Responsibility“, ve které zdůrazňuje význam 
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společenské odpovědnosti organizací a apeluje na prosazování 

principů společensky odpovědného chování v Evropě i v globálním 

kontextu. Cílem materiálu bylo otevřít širší debatu k problematice 

CSR a vytvoř it  evropský rámec pro podporu společenské 

odpovědnosti organizací. V rámci tohoto dokumentu bylo představeno 

první vymezení CSR z pohledu Evropské unie. V říjnu 2011 

představila Evropská komise novou strategii na podporu CSR, v rámci 

které nabídla i upravenou definici společenské odpovědnosti 

organizací (viz 1.1). 

V roce 2002 začalo pod záštitou Evropské komise fungovat European 

Multistakeholder Forum k CSR, jehož cílem byla mimo j iné výměna 

názorů a zkušeností podniků, odborů a nevládních organizací a snaha 

o nalezení společného stanoviska a přístupu k problematice. V roce 

2006 založila Evropská komise Evropskou Alianci pro CSR, jejíž 

č innost navazuje na závěry a doporučení předchozích 

multipartnerských diskusí a usiluje o širší př ij ímání společenské 

odpovědnost ze strany evropských podniků s cílem zajistit 

udržitelnost a konkurenceschopnost Evropy (Kunz, 2012, s. 62–63). 

Zatím posledním významným poč inem v celoevropském kontextu byl 

vznik iniciativy Enterprise 2020. Tento projekt zahájený organizací 

CSR Europe v roce 2010 si s podporou mnohých partnerů klade za cíl 

reflektovat evropské a celosvětové trendy, hledat řešení, jak na tyto 

trendy reagovat, a podporovat rozšiřování společenské odpovědnosti 

do podnikové praxe. Projekt, v souladu s evropskou strategií Europe 

2020, zdůrazňuje významnou úlohu f irem pro dosažení vytyčených 

cílů v podobě vysoké zaměstnanosti, výkonnosti a sociální 

soudržnosti do roku 2020 (CSR Europe, 2010). 

V České republice je v souvislosti s uplatňováním společensky 

odpovědných principů často zmiňováno jméno Tomáše Bati, který se 

v kontextu své podnikatelské aktivity soustředil na všechny klíčové 

oblasti společenské odpovědnosti, tj. sociální, ekonomickou a 

environmentální, j iž na začátku 20. století. Odpovědné podnikatelské 

praktiky byly integrovány do procesů jeho obuvnické f irmy a odrážely 

se v kultuře a hodnotách firmy Baťa, j imiž byly úcta k zaměstnancům 
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a péče o ně, respekt vůč i zákazníkům a obchodním partnerům, 

ochrana životního prostředí a zájem o rozvoj místní komunity a 

prostředí (Kunz, 2012, s. 70; Zadražilová, 2010, s. 96; Pavlík a 

Bě lčík, 2010, s. 18, 20). 

Kunz (2012, s. 66–74) upozorňuje i na další významné osobnosti, 

které považuje za průkopníky společenské odpovědnosti v České 

republice. Mimo j iné zmiňuje českého podnikatele J. Waldese, 

u kterého vyzdvihuje značnou pozornost, kterou j iž na začátku 

20. století věnoval svým zaměstnancům, a zejména jeho zájem 

o výchovu vlastních zaměstnanců, včetně umožňování jej ich 

vzdě lávání ve školách vlastněných Waldesovou f irmou. Za 

nejvýznamně jší f i lantropickou osobnost považuje architekta a 

stavitele J. Hlávku, který během svého života věnoval značné finanční 

prostředky na podporu umění, kultury a vzdě lanosti a v roce 1904 

založil dosud fungující nadaci „Nadání“ s cílem podporovat českou 

kulturu a vynikající studenty. 

V České republice je dle mnohých společenská odpovědnost stále na 

okraji zájmu, ačkoli je této problematice v posledních letech věnováno 

více pozornosti. Současný stav společenské odpovědnosti organizací 

v České republice je charakteristický nízkým povědomím o rozsahu 

problematiky, která je často zužována na f iremní dárcovství, a s tím 

souvisejícím nesystémovým přístupem k celé problematice. Tento 

stav je zřejmě důsledkem nedostatečného prosazování odpovědných 

principů ze strany veřejného sektoru a celkovou neinformovaností 

veřejnosti (Pavlík a Bě lčík, 2010, s. 110). 

Podpoře a rozšiřování společensky odpovědných přístupů se v České 

republice věnují mnohé organizace. K těm nejvýznamnějším patří 

Business Leaders Forum, která j iž od roku 1992 sdružuje 

podnikatelské subjekty s cílem propagovat myšlenky společenské 

odpovědnosti v praxi a je partnerem mezinárodních organizací CSR 

Europe a International Business Leaders Forum. 

Business Leaders Forum se dlouhodobě snaží mapovat postoje vůč i 

společenské odpovědnosti v České republice. V roce 2012 uskutečnilo 

sdružení zatím poslední celorepublikový výzkum s cílem zjistit 
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aktuální stav vnímání společenské odpovědnosti z pohledu podniků 

působících v České republice. Výsledky tohoto výzkumu potvrzují 

stále ne zcela utěšitelný stav z hlediska implementace konceptu 

společenské odpovědnosti do praxe v České republice, neboť 56,9 % 

zástupců f irem se s konceptem CSR ve svém podniku nesetkalo. 

Pozitivní vývoj lze na druhé straně spatřovat ve faktu, že zástupci 

f irem, kteří se s konceptem CSR ve f irmě setkali, jej považují za 

nedílnou součást f iremní strategie. Navíc 83 % zkoumaných f irem 

plánuje do budoucna zvýšit rozsah aktivit spadajících do oblasti 

společenské odpovědnosti. Nejčastěj i uváděnými důvody pro 

zavádění aktivit spadajících do oblasti společenské odpovědnosti do 

praxe firem působících v České republice jsou eticko-morální důvody, 

které uvedlo 98,2 % firem. Dalšími důvody jsou snaha o udržení kroku 

s konkurenty a požadavky trhu (75,8 %), zvýšení loajality zákazníků 

(75,2 %) a snaha o získání lepší reputace u veřejnosti (73,9 %). 

Významnou roli hraje snaha o zvýšení spokojenosti stávajících 

zaměstnanců, kterou uvádí 81,1 % zkoumaných firem, a 77,8 % firem 

uvedlo jako faktor pro realizaci společensky odpovědných aktivit 

snahu př i lákat a udržet si kvalitní zaměstnance (Business Leaders 

Forum, 2012). 

Další směřování společenské odpovědnosti je pochopitelně 

podmíněno celkovým vývojem společnosti. V současné době je stále 

častěj i zdůrazňována myšlenka CSR jako koncepce přímo spjaté 

s dosahováním strategických obchodních cílů společností. Toto pojetí, 

někdy označované termínem „strategická CSR“, zdůrazňuje nutnost 

strukturovaného přístupu ke společenské odpovědnosti v souladu se 

strategickými zájmy a cíli společnosti. Zastánci tohoto přístupu k CSR 

krit izují pojetí CSR ve smyslu víceméně nahodilé f iremní f ilantropie 

bez ohledu na oblast podnikání č i obchodní zájmy jako zastaralé, 

které nemá dlouhodobý potenciál pro společnost č i organizace 

samotné. Dvořáková (2012, s. 410) podotýká, že „… jde o to, jak 

podnik realizuje svou společenskou odpovědnost s cílem chránit a 

maximalizovat své klíčové hodnoty – zaměstnance, dobré jméno 

anebo společenskou roli na stávajících i nových trzích. CSR se 

nachází na spojnici mezi komerčním sektorem a společností a 
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umožňuje podnikům př izpůsobovat se měnícímu se prostředí ve 

společnosti – hodnotám, polit ice, technice a životnímu prostředí – a 

zároveň komplexně sledovat vnější dopady své č innosti …“ Porter a 

Kramer (2006, s. 1) vnímají společenskou odpovědnost organizací 

jako proces splynutí podnikání a společnosti a zdůrazňují, že 

strategicky pojaté CSR může být „… zdrojem obrovského 

společenského pokroku, neboť podniky poskytnou značné zdroje a 

odborné znalosti do aktivit podporujících společnost.“ V době sílící 

globalizace a rostoucí konkurence je společenská odpovědnost 

organizací udržitelná pouze za předpokladu, že bude současně 

podporovat dosahování obchodních cílů (Visser et al., 2010, s. 113). 

Za závažná témata v oblasti společenské odpovědnosti s ohledem na 

budoucnost jsou považována vliv podnikání na životní prostředí, 

vykoř isťování pracovníků a korupce (Putnová a Seknička, 2007, 

s. 137). Právě korupce je v českém podnikatelském prostředí bohužel 

dlouhodobým jevem odrážejícím celkovou kulturu společnosti a 

mezery v legislativě. Společenská odpovědnost úzce souvisí s etikou 

podnikání, která je v České republice v porovnání se západní Evropou 

na velmi nízké úrovni, což představuje výrazné znevýhodnění pro 

samotné organizace, ale i stát a celkovou ekonomiku (Pavlík a Bě lčík, 

2010, s. 36–37). 

Lze předpokládat, že tlak nejrůznějších zájmových skupin na 

společensky odpovědné chování organizací nadále poroste, a to 

nejenom v souvislosti s č inností samotných organizací, ale také 

s ohledem na dodržování odpovědných principů v celém jejich 

dodavatelsko-odběratelském řetězci. Společnost očekává od podniků 

větší transparentnost a lepší informace o jej ich fungování a možných 

dopadech na společnost a prostředí. Provázání strategie v oblasti 

společenské odpovědnosti s celkovou podnikatelskou strategií a důraz 

na aktivity, které skýtají potenciál jak pro organizaci samotnou, tak 

pro společnost a prostředí, jsou nezbytnými předpoklady pro zajištění 

dlouhodobého přínosu pro všechny strany. 
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1.5 Argumenty pro CSR a její přínosy 

Společenský a ekonomický rozvoj odrážející se v pokračující 

globalizaci, rostoucím počtu nadnárodních f irem a větší 

informovanosti veřejnosti má nesporný vliv na chování organizací a 

jej ich angažovanost v oblasti společenské odpovědnosti. Nejrůznější 

zájmové skupiny očekávají, že organizace budou usilovat 

o zlepšování svého působení na ekonomiku, životní prostředí a 

společnost, a to nejenom v kontextu základních legislativně 

vymezených požadavků. 

Zastánci většího zapojení organizací do společenské odpovědnosti 

vyzdvihují různé důvody a přínosy pro společnost č i organizace 

samotné. Argumenty podporující společenskou odpovědnost 

organizací lze dle Kuldové (2012, s. 26–27) vnímat ve třech rovinách: 

 

� morální vycházející ze vzájemného působení mezi organizací a 

okolním prostředím a z přesvědčení, že organizace dosahují svých 

cílů a tvoří zisk prostřednictvím společnosti, a tudíž mají morální 

povinnost chovat se odpovědně vůč i společnosti, 

� racionální spočívající v názoru, že neodpovědné chování 

některých organizací může ve svém důsledku být příč inou omezení 

svobodného podnikání v globální ekonomice díky zavedení 

souvisejících opatření do právních řádů, 

� ekonomické zdůrazňující nutnost integrace podnikatelských a 

společenských zájmů jako nástroje získání a udržení 

konkurenceschopnosti. 

 

Kromě snahy vyhnout se vládním zásahům a regulaci spočívají další 

důvody pro př ijetí společenské odpovědnosti v nutnosti seberegulovat 

svět podnikání v odpovědi na vzrůstající ekonomickou moc velkých 

korporací a jej ich vliv na chování celého podnikatelského sektoru a 

také v potřebě pozitivně ovlivňovat vnímání podnikatelské sféry ze 

strany veřejnosti, jejíž informovanost roste (Putnová a Seknička, 
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2007, s. 132). Kunz (2012, s. 33) dodává, že v evropském kontextu je 

společenská odpovědnost organizací zároveň chápána jako jeden 

z nástrojů dosahování veřejných cílů a větší zapojení organizací do 

řešení problémů společnosti je předpokladem pro zajištění 

udržitelnosti a konkurenceschopnosti regionu.  

Aktivní praktikování společenské odpovědnosti neznamená jen přínos 

pro nejrůznější zájmové skupiny, ale také pro organizace samotné. 

Přínosy pro organizace, jež integrují principy společenské 

odpovědnosti do svého fungování, jsou spatřovány mimo jiné ve 

zlepšení image a pověsti organizace, větší atraktivitě z pohledu 

investorů, zákazníků a pracovníků, větší produktivitě a kvalitě práce, 

a tedy i celkové konkurenceschopnosti (Pavlík a Bě lčík, 2010, s. 30–

32). Organizace jsou díky lepší znalosti prostředí a zohledňování 

zájmů stakeholderů ve své č innosti lépe schopny „… předvídat možná 

rizika a pohotově odpovídat na změny, které mohou nastat a mít vliv 

na úspěšnost podnikání.“ (Pavlík a Bě lčík, 2010, s. 33) Navzdory 

nejrůznějším snahám kvantif ikovat pozitivní dopady angažovanosti 

organizací ve společensky odpovědných tématech, je většina 

uváděných přínosů obtížně měř itelná. 

Z pohledu pracovníků může být př ijetí společenské odpovědnosti ze 

strany organizací významným kritériem př i volbě zaměstnavatele. 

„Lidé chtěj í pracovat pro podnik, který má urč ité ‚svědomí‘ a nabízí 

soulad s jej ich osobními hodnotami.“ (Dvořáková, 2012, s. 409) 

Kvalitní a talentovaní pracovníci mají i přes současný hospodářský 

pokles možnost volby mezi zaměstnavateli a zvažují př i svém výběru i 

aspekty nemateriální. Jedním z těchto faktorů je, jakým způsobem, 

pokud vůbec, se případný zaměstnavatel angažuje v oblasti 

společenské odpovědnosti a nakolik odpovědné principy uplatňuje 

v praxi.  

Odpovědné firemní praktiky nabízející možnosti profesního a 

osobního rozvoje a vzdě lávání, f lexibilní přístup k pracovní době č i 

místu výkonu práce, možnosti sladění pracovního a osobního života, 

včetně etického přístupu k pracovníkům a podnikatelské č innosti 

vůbec, mají zásadní význam na reputaci zaměstnavatele. Tato témata 
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a opatření s nimi související se postupně stávají součástí personální 

strategie a polit iky v pokrokově smýšlejících organizacích s cílem 

získat a udržet si talentované pracovníky. Aktivity v oblasti CSR a 

zapojení pracovníků do těchto aktivit může rovněž „… pozitivně 

ovlivnit takové aspekty, jako je neomluvená absence, f luktuace, 

loajalita zaměstnanců a jej ich celkový vztah k podniku.“ (Dvořáková, 

2012, s. 410) 

Na pozitivní vliv aktivního přístupu ke společenské odpovědnosti 

poukázala studie organizace Center for Creative Leadership (Stawiski 

et al., 2010), která prokázala pozitivní korelaci mezi tím, jak 

pracovníci vnímají angažovanost svého zaměstnavatele ve 

společenské odpovědnosti, a jej ich angažovaností a oddaností vůč i 

zaměstnavateli.  

Společenská odpovědnost organizací nespočívá pouze v morální 

f ilozofii, ale sleduje i dlouhodobé podnikatelské zájmy organizací. 

Organizace volí takové aktivity, jež odpovídají jej ich zájmům a 

strategii, v kontextu daného prostředí, tak, aby j im společensky 

odpovědné chování př ineslo výhody ať j iž v materiální, č i nemateriální 

podobě, a př ispě lo k dlouhodobé udržitelnosti jej ich fungování a 

pozitivnímu vnímání ze strany veřejnosti. Organizace, které omezují 

náklady na pracovní sílu a neinvestují do svých pracovníků, mohou 

sice získat krátkodobé výhody v podobě ušetřených nákladů, a tedy i 

vyšších zisků, ale v dlouhodobém horizontu bude jejich 

konkurenceschopnost negativně ovlivněna. Pracovníci představují 

rozhodující kapitál pro každou organizaci a schopnost získat 

kvalif ikované a kvalitní pracovníky, efektivně s nimi pracovat a 

komunikovat je klíčem k dosažení úspěchu v podmínkách globální 

ekonomiky, k čemuž může př ijetí společensky odpovědných principů 

zásadně př ispět. Je však nezbytné si uvědomit, že investice do 

společenské odpovědnosti je dlouhodobou záležitostí, jejíž případné 

přínosy se ve fungování uvnitř organizace č i navenek neodrazí ihned. 
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1.6 Kritika CSR 

Navzdory výše uvedeným argumentům pro zač lenění společensky 

odpovědných principů do fungování organizací se naleznou i odpůrci, 

kteří koncept CSR zpochybňují. Stěžejním argumentem krit iků vůč i 

př ijetí společenské odpovědnosti organizací je přesvědčení, že 

primárním úkolem podnikatelských subjektů je tvoření zisku, a tedy 

odpovědnost vůč i akcionářům. Za nejvýznamnějšího krit ika CSR je 

považován americký ekonom M. Friedman, který se j iž v roce 1970 

v č lánku pro The New York Times Magazine velmi ostře vymezil proti 

CSR, když tvrdil, že jedinou odpovědností jakéhokoli podnikatelského 

subjektu je zisk a jeho navyšování. Dle Friedmana zapojení do 

společenské odpovědnosti odvádí podniky od jej ich hlavního cíle a 

neoprávněně zvyšuje jej ich náklady na úkor vlastníků. Vychází 

z přesvědčení, že podnikání motivované snahou o maximalizaci zisku, 

je samo o sobě, prostřednictvím tržních mechanismů, nástrojem pro 

uspokojení potřeb společnosti a dalších zájmových skupin, a tudíž 

není nutné, aby se podniky angažovaly více (Kunz, 2012, s. 40). 

Podobně odsuzuje větší zapojení organizací do řešení společenských 

problémů P. F. Drucker s tím, že „… si podniky nepočínají odpovědně, 

pokud se zabývají společenskými problémy, které leží mimo jejich 

sféru působnosti, ale uspokojují potřeby společnosti jen, pokud se 

plně soustředí na plnění vlastního cíle podnikání.“ (Kuldová, 2010, 

s. 95) Krit icky se k roli organizací v oblasti CSR v současnosti staví 

také americký profesor R. Reich, jež doporučuje organizacím, aby se 

oblasti CSR věnovaly v menší míře, případně rovnou upustily od 

angažování se v oblastech, které j im, dle jeho názoru, nepřísluší. 

Řešení sociálních problémů je z jeho pohledu zejména úkolem vlád a 

př ijetím koncepce CSR organizace tuto roli státu suplují s cílem 

ovlivňovat veřejné mínění ve svůj prospěch (Kunz, 2012, s. 41). 

V současné době se objevují i j iné argumenty proti CSR, respektive 

možnému, a v některých případech i reálnému, využívání konceptu 

CSR ze strany podnikatelských subjektů jako marketingového nástroje 

sloužícímu k umě lému vytvoření dojmu společensky odpovědné 
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organizace, aniž se odpovědně skutečně chová. Zaváděj ící 

marketingové praktiky odkazující se na principy společenské 

odpovědnosti a mnohdy zakrývající negativní vliv produktů č i služeb 

jsou v zahraničí označovány jako „greenwashing“ nebo „pinkwashing“. 

Dle Zadražilové (2010, s. 26) lze urč ité pochybnosti nad konceptem 

společenské odpovědnosti v kontextu České republiky spatřovat 

v motivaci organizací, s tím, že mnohé organizace investují do 

společensky odpovědných opatření hlavně prostředky, které lze 

současně odečíst z daní. V této souvislosti odkazuje na výsledky 

výzkumu realizovaného v roce 2007 mezi pražskými firmami, kdy se 

potenciální f inanční přínos v podobě možných daňových odpisů 

umístil před morální motivací ke společenské odpovědnosti. 

Přes výše nastíněné krit ické námitky vůč i konceptu společenské 

odpovědnosti organizací je s ohledem na rostoucí t lak nejrůzně jších 

institucí a veřejného mínění zřejmé, že urč itá míra angažovanosti 

organizací v tématech přesahujících výlučné sledování ekonomických 

cílů je v současnosti nezbytná. Společnost a lidé, kteří jsou 

s fungováním organizací jakkoli spjati, očekávají, že se organizace 

budou podílet na rozvoji a udržitelnosti společnosti a životního 

prostředí. Společenská odpovědnost se tak pro organizace všech 

velikostí a oborů podnikání stává téměř povinností, pokud chtěj í být 

atraktivním partnerem a zaměstnavatelem a zajistit si dlouhodobou 

konkurenceschopnost. 

1.7 Normy a standardy CSR 

S ohledem na široký záběr společenské odpovědnosti a rozmanitosti 

aktivit spadajících do této oblasti existuje v současné době několik 

mezinárodně uznávaných norem č i standardů, které se k problematice 

společenské odpovědnosti nebo některým jejím aspektům vztahují. 

Níže jsou uvedeny standardy, které se vztahují zejména k sociální 

oblasti společenské odpovědnosti a pracovnímu prostředí. 

Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti představují soubor zásad 

a doporučení týkajících se odpovědného podnikatelského chování 
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nadnárodních společností. Vlády zemí, které směrnice př ijaly, se 

současně zavázaly aktivně prosazovat uplatňování těchto standardů 

ze strany společností působících nejen v jej ich zemích, ale i v dalších 

zemích, kde dané společnosti podnikají. Do současné doby se 

k směrnicím př ihlásily všechny č lenské země OECD, včetně dalších 

devíti států (Visser et al., 2010, s. 301). Pravidla obsažená ve 

směrnicích se dotýkají celé řady oblastí, např. ochrany životního 

prostředí, transparentnosti a etiky podnikání, respektování lidských 

práv, podpory rozvoje lidského kapitálu a zaměstnanosti apod.  

Zastánci větší regulace oblasti společenské odpovědnosti poukazují 

na to, že vymezená pravidla jsou výlučně dobrovolná, a tudíž obtížně 

vymahatelná. Navzdory této krit ice lze směrnice považovat za 

doposud neúspěšnější pokus o nalezení konsensu v oblasti definování 

pravidel odpovědného podnikatelského chování na globální úrovni, 

neboť v současnosti představují jediný souhrnný a mnohostranně 

př ijatý kodex apelující na dodržování odpovědných praktik ze strany 

organizací (Zadražilová, 2010, s. 25). 

ISO 26000 – Společenská odpovědnost f irem je norma vydaná v roce 

2010 mezinárodní organizací pro jakost ISO. Koncept společenské 

odpovědnosti představuje v sedmi základních oblastech, kterými jsou 

organizace a management, lidská práva, pracovní podmínky, životní 

prostředí, korektní podnikání, péče o spotřebitele, zapojení a rozvoj 

místních komunit. Norma má pouze doporučující charakter a není 

určena pro certif ikaci (Kunz, 2012, s. 123). 

Mezinárodní norma SA 8000 byla vyvinuta organizací Social 

Accountability International (SAI) a je celosvětové uznávanou normou 

v oblasti zlepšování pracovních podmínek, neboť vychází ze zásad 

definovaných Mezinárodní organizací práce a dalších významných 

dokumentů. Tato norma je na rozdíl od předchozí zmiňované 

certif ikována (Kunz, 2012, s. 119). 

Britský standard Investors in People je mezinárodně uznávaným 

standardem v oblasti řízení a rozvoji l idských zdrojů. Záměrem 

standardu sestaveného na základě praktik úspěšných organizací je 

posílit konkurenceschopnost a výkonnost organizace prostřednictvím 
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rozvoje lidských zdrojů. Na základě zkušeností konkrétních organizací 

má uplatňování principů standardu IIP pozitivní dopad na 

hospodářské výsledky organizace a posiluje motivaci pracovníků a 

jej ich sounáležitost s organizací (Investors in People). Standard je 

pravidelně revidován a jeho výhodou je flexibilita, snadná použitelnost 

a nenáročná administrativa (Kuldová, 2010, s. 87). 

Nejrůznější standardy představují, př i absenci povinných a 

vymahatelných opatření, možnost vyhodnocovat, do jaké míry 

podnikatelské subjekty př istupují ke svým společensky odpovědným 

závazkům. Dodržování zásad vymezených těmito standardy je 

bezpochyby důkazem, že daná organizace bere svou odpovědnost 

vůč i společnosti vážně a skutečně j i uplatňuje v praxi. 
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2 Společenská odpovědnost v personálním řízení 

Personální řízení je s ohledem na zásadní význam lidských zdrojů pro 

úspěšné fungování jakékoli organizace dů ležitou součástí celkového 

řízení organizace. „Cílem personálního řízení je optimální využívání 

potenciálu lidí a investic do nich vložených k dosahování cílů 

organizace a současně vytváření předpokladů ke spokojenosti 

pracovníků s vykonávanou prací, jej ich motivace k rozvoji a 

napomáhání jej ich identif ikaci s cíli organizace.“ (Kocianová, 2010, 

s. 9) 

Předpokladem pro dosažení tohoto cíle je dostatečná odbornost a 

osobní způsobilost těch, jež personální řízení v organizaci zajišťují, a 

současně důkladná znalost vnitřních a vně jších faktorů ovlivňujících 

fungování organizace. Stejně jako další oblasti řízení organizace, je 

personální řízení ovlivňováno na jedné straně vnitřními podmínkami 

dané organizace, např. velikostí a geografickou působností, počtem a 

kvalif ikační strukturou pracovníků apod., a na straně druhé vnějšími 

podmínkami a trendy v podobě technologického, ekonomického č i 

demografického vývoje, a tedy i zvýšenou pozorností věnovanou 

společensky odpovědnému chování organizací. 

Znalost a pochopení výše zmiňovaných podmínek je nezbytná pro 

úspěšné řešení otázek, které jsou předmětem strategického pojetí 

personálního řízení. Podnikatelská strategie implicitně zahrnuje 

problematiku lidských zdrojů, neboť def inování strategie organizace, 

jejích záměrů a cílů, je bezesporu ovlivňováno schopností najít soulad 

mezi cíli, j ichž chce organizace dosáhnout, a počtem pracovníků 

s požadovanou kvalifikační úrovní. Strategické řízení lidských zdrojů 

předpokládá, že personální strategie bude vycházet z dlouhodobých 

záměrů a že problematika lidských zdrojů bude současně významným 

č initelem př i vytváření celkové podnikatelské strategie (Koubek, 2008, 

s. 25).  
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2.1 Odpovědnost za personální řízení v organizaci 

V kontextu stakeholderského pojetí společenské odpovědnosti 

(viz 1.2) představují pracovníci primární stakeholdery, jej ichž zájmy a 

potřeby by mě ly být z pohledu organizací zohledňovány. V tomto 

kontextu je nutné zabývat se tím, kdo nese odpovědnost za 

personální řízení ve smyslu práce s lidmi v organizaci.  

Na personálním řízení se společně podílejí personální útvary a 

management organizace – vrcholový management, který je odpovědný 

za celkovou podnikatelskou strategii, z níž vychází i strategie 

personální, a liniový management odpovídající za ř ízení a vedení lidí 

v každodenní praxi. Rozdě lení kompetencí mezi personálními útvary a 

vedoucími pracovníky není jednoznačné a vychází z nastavení 

v konkrétní organizaci. Současné pojetí personálního řízení nicméně 

zdůrazňuje rozhodující úlohu vedoucích pracovníků v úspěšné 

realizaci personální polit iky a akcentuje odpovědnost zejména 

liniových manažerů v č innostech, které byly dříve v kompetenci 

personálních útvarů. 

Úloha liniových manažerů v personálním řízení je klíčová, neboť jsou 

to právě „… linioví manažeř i (manažeř i první linie), kteří vlastně 

realizují personální polit iku a na které personální útvar spoléhá př i 

provádění personální práce …“ (Armstrong, 2007, s. 65). Posun větší 

odpovědnosti za personální práci na liniové vedoucí pracovníky je 

mimo j iné důsledkem větší individualizace pracovních vztahů 

projevující se například v důrazu na pracovní výkon jednotlivců, od 

kterého se odvíjí také jej ich odměňování. Linioví manažeř i,  kteří 

bezprostředně ovlivňují pracovní výkon svých podřízených, tak 

zároveň přímo rozhodují o výši jej ich odměn (Chartered Institute of 

Personnel and Development, 2012a).  

Personální práce liniových vedoucích spočívá nejenom v řízení, 

organizaci a kontrole práce podřízených, ale zejména v posilování 

motivace pracovníků a rozvoji jej ich schopností a dovedností s cílem 

maximálně využít jej ich potenciál. Jsou odpovědni za rozhodování př i 

výběru pracovníků, řízení pracovního výkonu, odměňování, 
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identif ikaci vzdě lávacích potřeb a rozvoj talentů, ale také uvolňování 

pracovníků č i řešení případných disciplinárních prohřešků svých 

podřízených.  

Linioví vedoucí pracovníci by mě l i být schopni vytvářet pozitivní 

vztahy se svými podřízenými, budovat efektivní týmy a motivovat 

pracovníky, aby převzali větší odpovědnost za výsledky své práce a 

způsoby svého chování. Vedoucí pracovníci by mě l i usilovat 

o uplatňování stylů řízení, které podporují otevřenou komunikaci a 

poskytují jednotlivým pracovníkům prostor pro vyjádření svých 

názorů, a poskytovat svým podřízeným otevřenou zpětnou vazbu. 

Pozitivní vztahy liniových vedoucích pracovníků s podřízenými posilují 

pracovní spokojenost, loajalitu a angažovanost pracovníků a zároveň 

zvyšují a zkvalitňují jej ich pracovní výkon (Chartered Institute of 

Personnel and Development, 2012a).  

V souvislosti s větší odpovědností vedoucích pracovníků v personální 

oblasti upozorňuje Kocianová (2012, s. 100) na vzrůstající nároky 

z hlediska kvalif ikace a osobnostní př ipravenosti manažerů. Vzhledem 

k dů ležitosti role liniových vedoucích pracovníků v personálním řízení 

je nutné věnovat důkladnou pozornost jej ich výběru a podporovat 

rozvoj jej ich kompetencí v personální oblasti. Způsob chování 

liniových vedoucích pracovníků vychází z celkové kultury organizace 

a ze způsobů vedení uplatňovaných vůč i nim, tudíž by organizace 

mě ly usilovat o budování kultury, která př ispívá k uplatňování 

požadovaného chování na všech úrovních řízení.  

Dle Koubka (2008, s. 32) vedoucí pracovníci často nedisponují 

znalostmi v oblasti personální práce. Domnívá se, že „… jejich účast 

na personální práci organizace (musí) někdo řídit, usměrňovat, 

koordinovat, zajišťovat jej ich odbornost, formulovat zásady a cíle 

personální práce, určovat a doporučovat postupy př i provádění 

jednotlivých personálních č inností apod.“ (Koubek, 2008, s. 32)  

Podporu vedoucím pracovníkům v těchto oblastech mohou poskytovat 

personální útvary, jejichž úlohou „… je umožnit organizaci dosáhnout 

jejích cílů tím, že jí předkládá podněty, intervenuje, poskytuje radu a 

podporu ve všem, co se nějak týká jej ich pracovníků.“ (Armstrong, 
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2007, s. 65) Případně lze využít služeb externích poradců pro 

personální řízení, kteří jsou schopni pohlížet na případné problémy 

z nových úhlů a využít zkušenosti z j iných organizací. 

Odpovědnost personálních útvarů spočívá zejména ve formulaci 

personální polit iky, definování postupů v nejrůznějších personálních 

č innostech a zajišťování nezbytných operativních č inností a 

administrativy spojené se zaměstnáváním lidí. Personální útvary 

poskytují službu interním zákazníkům, podílejí se na náboru, řízení 

pracovního výkonu, vzdě lávání, rozvoji a odměňování pracovníků, a 

poskytují funkční a odborné poradenství s cílem podpoř it  motivaci a 

angažovanost pracovníků. Dle Armstronga (2007, s. 65) je klíčovou 

úlohou personálních útvarů podílet se na „… vytváření prostředí a 

podmínek, které umožňují lidem, aby co nejlépe využívali své 

schopnosti a realizovali svů j  potenciál jak ku prospěchu organizace, 

tak ke svému užitku.“  

Rostoucí význam lidských zdrojů pro úspěch organizace je zdrojem 

měnících se nároků na personální útvary, zejména s důrazem na 

požadavek jej ich aktivního podílení se na vytváření a realizaci 

celkové obchodní strategie a spoluodpovědnosti za dosahování 

obchodních výsledků. V kontextu strategického pojetí role 

personalistů jsou personální útvary odpovědné za naplňování 

strategických záměrů organizace prostřednictvím zohledňování těchto 

cílů v personální strategii a polit ice. Je od nich požadováno pohlížet 

na práci s lidmi v souladu dlouhodobými záměry organizace a př inášet 

prostřednictvím personální strategie a polit iky hodnoty, jež jsou 

hmatatelné a přímo př ispívají k dosažení obchodních cílů. V tomto 

ohledu „… hrají personalisté roli partnerů v podnikání, vytvářejí 

provázané strategie lidských zdrojů, zasahují, inovují, působí jako 

interní poradci a dobrovolní průvodci v záležitostech, týkajících se 

udržování a podporování základních hodnot organizace, etických 

principů a zásadovosti.“ (Armstrong, 2007, s. 79)  

Koncepce tzv. HR business č i strategického partnerství objevující se 

od konce 90. let 20. století v kontextu celkové změny pojetí role 

personálních útvarů předpokládá úzkou spolupráci personálních 
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odborníků s vedoucími pracovníky na partnerské úrovni za účelem 

dosažení sdílených organizačních cílů. Přínos HR business č i 

strategického partnerství spočívá v tom, že faktory týkající se lidských 

zdrojů jsou zohledňovány v procesech rozhodování o směřování 

organizace (Chartered Institute of Personnel and Development, 

2012c).  

Přes případné rozdílné chápání role personalistů v jednotlivých 

organizacích se předmětem jejich zájmu v souvislosti s posunem 

jejich role do strategické roviny stává zejména dlouhodobé plánování 

lidských zdrojů z hlediska počtu pracovníků a jej ich schopností a 

řízení talentů v organizaci. Personalisté musí dostatečně chápat 

podnikatelskou strategii a znát úspěšné praktiky v oblasti práce 

s lidmi, uvnitř i vně organizace, a zohledňovat tyto faktory 

v personální strategii a polit ice (Chartered Institute of Personnel and 

Development, 2012c). 

Změna role personalistů na „partnery v podnikání“ je dlouhodobou 

záležitostí a předpokládá změnu vnímání personálních útvarů a jej ich 

práce ze strany vedoucích pracovníků, a mnohdy i z pohledu 

samotných personalistů. „Manažeř i,  zejména pak linioví, jsou často 

přesvědčeni, že personalisté nechápou nebo si neuvědomují problémy 

řízení a fungování různých částí organizace …“ (Koubek, 2008, s.39) 

V řadě organizací v České republice je na personální práci nahlíženo 

jako „… na servis, který je pasivní a nepř ináší žádnou př idanou 

hodnotu.“ (Dvořáková, 2012, s. 19) 

Úspěšný výkon role strategického partnera a s tím související změna 

vnímání významu personální práce ze strany vedoucích pracovníků 

vyžaduje, aby personalisté získali nové schopnosti a znalosti, 

zejména s ohledem na pochopení podnikatelských záměrů a faktorů 

ovlivňujících ekonomický úspěch, a byli schopni doložit konkrétní 

přínosy personální práce pro dosahování strategických cílů 

organizace. Nové požadavky se odrážejí ve změně profilu 

personálního odborníka, který „… přestal být administrativním 

pracovníkem a stal se pracovníkem tvůrčím, opravdovým manažerem, 

pro něhož je každodenní kontakt s pracovníky a manažery a jej ich 
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pracovními i osobními problémy samozřejmostí.“ (Koubek, 2008, 

s. 35)  

Jak bylo uvedeno výše, odpovědnost za personální řízení je 

odpovědností sdílenou, proto je nutné jasně vymezit rozdě lení 

odpovědností mezi personálními útvary a liniovými manažery, zapojit 

vedoucí pracovníky do personálních č inností, a zejména podporovat 

obě tyto skupiny v osvojení si nových schopností vyplývajících ze 

změny jej ich rolí (Armstrong, 2007. s. 99). 

Navzdory znatelné tendenci ke zdůrazňování propojení č innosti 

personálních útvarů a dlouhodobých strategických záměrů organizace 

nelze opomenout fakt, že kořeny personálního řízení spočívají v péč i 

o pracovníky a jednou z klíčových rolí personálních odborníků je být 

„obhájcem pracovníků“ (Chartered Institute of Personnel and 

Development, 2003, s. 4) soustředícím se „… na potřeby současných 

pracovníků tím, že j im naslouchá, chápe je a umí se vcítit do jej ich 

situace.“ (Armstrong, 2007, s. 85) V tomto ohledu lze uplatňování 

společenské odpovědnosti ze strany personálních odborníků a 

zač leňování společensky odpovědných témat do personální polit iky 

možné chápat jako propojení role strategického partnera s rolí 

obhájce pracovníků.  

Cílem personálního řízení, a tedy i úlohou všech, kteří jsou za tuto 

oblast řízení odpovědni, je „… zlepšit produktivitu a kvalitu, zvýšit 

příjem vlastníků, vytvářet na veřejnosti dobrou pověst, získat pověst 

žádaného zaměstnavatele a rozvíjet lidské zdroje.“ (Dvořáková, 2012, 

s. 19)  

Je zřejmé, že tyto cíle se prolínají s oblastmi a cíli, na které se 

zaměřuje společenská odpovědnost organizací, a že př ijetí 

společenské odpovědnosti v personálním řízení může k dosažení 

těchto cílů př ispět. Požadavky vyplývající ze společenské 

odpovědnosti organizací jsou v souladu s obsahem a úlohou 

personálního řízení a povahu personální práce nemění, spíše j i 

doplňují, případně akcentují některé její aspekty.  
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2.2 Etické aspekty v personálním řízení 

Společenská odpovědnost úzce souvisí s etikou podnikání ve smyslu 

„… dodržování standardů př ijatelného chování vůč i participujícím 

skupinám.“ (Putnová a Seknička, 2007, s. 134) V pojetí společenské 

odpovědnosti A. B. Carrola je etická odpovědnost jednou ze čtyř 

klíčových odpovědností organizace (Kuldová, 2010, s. 20). 

 „Etika je souhrn norem a pravidel, vyjadřujících názory společnosti 

na chování a jednání lidí z hlediska dobra a zla, správnosti a 

nesprávnosti. Je to nauka o mravnosti, o původu a podstatě morálního 

vědomí a jednání.“ (Putnová a Seknička, 2007, s. 14) Podnikatelská 

etika sleduje př iměřenost chování podnikatelských subjektů, posuzuje 

správnost č i nesprávnost zvolených praktik (Kuldová, 2010, s. 108), 

„… řeší věcný konflikt mezi vlastním sebezájmem a zájmy ostatních 

lidí ...“ (Putnová a Seknička, 2007, s. 14) a usiluje o uplatňování 

etických principů v podnikatelské praxi (Kunz, 2012, s. 49). 

Nejrozšířenějším nástrojem etického řízení jsou v současné době 

etické kodexy společností. Velmi populární jsou především v USA, 

kde má etický kodex zavedeno téměř 93 % velkých korporací 

v porovnání s vyspě lými evropskými státy, kde je udáváno 50–60 % 

firem. Česká republika v tomto ohledu poněkud zaostává, neboť etický 

kodex má 20 % firem (Putnová a Seknička, 2007, s. 74). 

Etický kodex lze chápat jako soubor pravidel, který jednoznačně 

vymezuje a stanovuje principy a zásady etického jednání organizace a 

jejích pracovníků. Kromě vnitropodnikových vztahů zpravidla upravuje 

také vztahy s partnery vně f irmy, tj . zákazníky, dodavateli apod. 

Kvalitní etický kodex by kromě obecných etických principů mě l 

zohledňovat konkrétní situaci a potřeby dané organizace, poukazovat 

na etické otázky, se kterými se pracovníci dané organizace mohou 

setkat, a formulovat zásady, jak v takových situacích postupovat, 

včetně popisu projevů akceptovatelného a neakceptovatelného 

chování, například v souvislosti s př ijímáním darů, zneužíváním 

pravomocí č i korupcí.  
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Nezbytným předpokladem pro úspěšné zavedení principů 

deklarovaných v etickém kodexu do každodenní praxe je akceptování 

a podpora těchto zásad ze strany vrcholového managementu, 

spolupráce nejvyššího vedení s dalšími složkami řízení, včetně 

personálního oddě lení, zohlednění požadovaných etických zásad 

v organizačních postupech a praktikách, a především důsledné 

uplatňování vůč i všem pracovníkům. V tomto ohledu je klíčová role 

liniových manažerů, jej ichž úkolem je etické principy respektovat př i 

výkonu své role a současně důsledně vymáhat dodržování etických 

zásad ze strany pracovníků.  

Zásadní je dodržování etických zásad př i výkonu práce ze strany 

jednotlivých pracovníků. Corporate Leadership Council (2002, s. 1) na 

základě průzkumů etických praktik v organizacích upozorňuje na 

vzrůstající trend zdůrazňování větší osobní odpovědnosti jednotlivých 

pracovníků za seznámení se s etickými zásadami a jej ich dodržování, 

včetně dobrovolného oznamování neetických praktik, kdy samotné 

neoznámení takových praktik je považováno za porušení pravidel 

etického chování. 

Pokud jsou zásady etického řízení a jednání definované v etickém 

kodexu implementovány do každodenní praxe, mohou významně 

posilovat úroveň organizační kultury, zlepšovat reputaci organizace, 

zvyšovat důvěryhodnost managementu a zároveň posilovat loajalitu a 

motivaci pracovníků (Dědina a Cejthamr, 2005, s. 46). V opačném 

případě může absence jasně stanovených etických pravidel být 

příč inou nízké loajality pracovníků, vyšší f luktuace a vnitřních krádeží 

a zpronevěry (Corporate Leadership Council, 2002, s. 2) 

Etické principy v oblasti personálního řízení se vztahují především 

k problematice spravedlivého přístupu k pracovníkům. Nejčastěj i se 

jedná o otázky spojené se spravedlivým odměňováním, rovným 

přístupem př i výběru, hodnocení č i povyšování pracovníků, nebo 

zvolenými postupy v případě propouštění pracovníků apod. Změny 

pracovního prostředí a nové formy organizace práce s sebou př inášejí 

i nové etické otázky v oblasti personálního řízení například 

v souvislosti s vyšší pracovní nejistotou vycházející z f lexibilnějších 
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forem organizace práce, krátkodobých a dočasných pracovních 

poměrů.  

Dle Armstronga (2007, s. 88) se k roli personalistů vztahují etické 

standardy vycházející z požadavků na jej ich profesi, dále jej ich 

osobní hodnoty a v neposlední řadě také etické normy uplatňované 

v organizacích, kde působí. Úlohou personalistů je „… př ispívat ke 

zvýšenému uvědomění si etických otázek …“ například 

prostřednictvím vlastního profesionálního vystupování, poukazování 

na poslání a hodnoty organizace v kontextu podnikové strategie a 

šíření etických požadavků a standardů v rámci vzdě lávání pracovníků. 

Prostřednictvím zvolených personálních polit ik mohou personalisté 

významně př ispívat k eliminaci nežádoucích praktik ze strany 

managementu č i pracovníků organizace a zároveň posilovat motivaci 

k etickému chování.  

V současném pojetí role HR jsou personalisté spoluodpovědní za 

úspěšné naplňování podnikové strategie a jej ich úkolem je dě lat 

maximum pro dosahování podnikových cílů, ale současně je jej ich 

nepochybnou úlohou hájit zájmy pracovníků. V praxi tak personalisté 

mohou řešit složité situace, kdy jsou od nich, za účelem dosahování 

obchodních cílů, požadovány úkoly, které nejsou v souladu s jej ich 

profesními a osobními hodnotami, nebo kdy musí volit mezi zájmy 

pracovníků a jej ich vedoucích pracovníků. Klíčem k řešení případných 

konfliktů je „… ujasnit si priority, zásady a role, využít schválených 

postupů projednávání stížností a sporů, objasňovat rozdíly v jej ich 

interpretaci a dosahovat shody prostřednictvím řešení, která berou 

v úvahu zájmy obou stran …“ (Armstrong, 2007, s. 93)  

Ačkoli v oblasti personálního řízení neexistuje obecně uznávaný 

systém etických zásad (Kocianová, 2012, s. 37), možným vodítkem 

pro personální odborníky může být etický kodex definovaný organizací 

sdružující profesionální personalisty převážně v USA – Society of 

Human Resources Management (2007). Prostřednictvím tohoto 

kodexu organizace zdůrazňuje zásadní význam dodržování etických 

zásad ze strany personálních odborníků a také akcentuje úlohu 

personalistů v prosazování etických a morálních principů napříč 
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organizací. Kodex požaduje, aby personální odborníci mimo j iné 

dodržovali maximální standardy etického a profesionálního 

vystupování a byli v tomto ohledu vzorem pro ostatní; neustále 

usilovali o zlepšování svých znalostí a schopností, podíleli se na 

rozvoji ostatních; prosazovali rovné a spravedlivé zacházení se všemi 

pracovníky, předcházeli případným konfliktům zájmu a adekvátně 

zacházeli s důvěrnými informacemi (Society of Human Resources 

Management, 2007). 

Společenská odpovědnost organizací i podnikatelská etika akcentují 

takové chování organizací, jež překračuje jej ich vlastní zájmy. 

Uplatňování etických zásad je významným nástrojem pro úspěšné 

fungování organizace a její reputaci a jej ich zohledňování př i práci 

s lidmi je posuzováno zvlášť cit livě, a to nejenom z hlediska 

stávajících pracovníků, ale i případných uchazečů a veřejnosti vůbec. 

2.3 CSR jako součást personální politiky organizace 

„Personální polit ika určuje pravidla realizace konkrétních postupů 

personálního řízení, je souborem relativně stabilních zásad v oblasti 

personálního řízení, uplatňovaných metod a nástrojů v personální 

oblasti. Personální polit ika určuje pravidla přístupu k řízení lidí 

v organizaci, způsoby jednání s lidmi a z nich odvozené principy 

očekávaného jednání vedoucích pracovníků př i řešení personálních 

záležitostí (v souladu s hodnotami organizace).“ (Kocianová, 2012, 

s. 91) 

Koncepce společenské odpovědnosti organizací předpokládá 

zohledňování zájmů a potřeb pracovníků v personální oblasti a klade 

důraz na dodržování odpovědných a etických zásad př i práci s lidmi 

v organizaci nad rámec zákonných požadavků. Současně však musí 

personální polit ika sledovat zájmy a cíle společnosti a usilovat 

o uplatňování praktik, které mají největší potenciál být výhodné pro 

pracovníky i jej ich zaměstnavatele. Př ijetí společenské odpovědnosti 

v personálním řízení je postaveno na zač lenění souvisejících principů 

do personálních procesů a do způsobů práce s lidmi v organizaci. 
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Schopnost pozitivně ovlivnit vztah s pracovníky je klíčovým 

předpokladem pro vytvoření kladných s dalšími zájmovými skupinami 

a dobré jméno organizace. 

Péče o pracovníky, jej ich zdraví a bezpečnost, vzdě lávání a rozvoj a 

také podpora diverzity a rovných příležitostí na pracovišti jsou 

stěžejní témata odpovědné polit iky organizace v personální oblasti. 

Mnohé z těchto oblastí jsou dle studie Resetting Horizons – Human 

Capital Trends 2013, vypracované společností Deloitte (2013), 

zároveň současnými a budoucími trendy personálního řízení v Evropě. 

2.3.1 Přilákání uchazečů a stabilizace pracovníků 

Angažovanost organizace v oblasti společenské odpovědnosti a 

uplatňování souvisejících principů v praxi pozitivně ovlivňuje reputaci 

organizace, a tedy i její schopnost získat a udržet si kvalif ikované a 

talentové pracovníky.  

Bez ohledu na nedávnou krizi se mnohé organizace na celém světě 

potýkají s nedostatkem lidí majících potřebné klíčové znalosti, 

případně potenciál dalšího rozvoje. Prognózy naznačují, že tato 

situace se bude nadále zhoršovat v důsledku předpokládaného 

demografické vývoje a také s ohledem na nenaplněná očekávání 

z hlediska příl ivu nových talentů z rozvíjejících se trhů 

(PricewaterhouseCoopers, 2008, s. 4). Dle výsledků výzkumu 

společnosti Towers Watson (2012, s. 4) mají téměř tř i čtvrtiny (72 %) 

zkoumaných organizací v současné době problém najít pracovníky 

s potřebnými klíčovými schopnostmi a 60 % z těchto organizací 

vyjádř i lo potíže př i lákat talentované pracovníky s potenciálem dalšího 

rozvoje. 

Získávání a výběr pracovníků představují významné činnosti 

v personální oblasti, jej ichž cílem je zaměstnat pracovníky, kteří jsou 

schopni úspěšně zvládat nároky dané pracovní pozice a současně 

mají potenciál dále se rozvíjet. „V současnosti sledují organizace jako 

významné aspekty vhodnosti lidí jej ich předpoklady k identif ikaci 

s organizací, k př izpůsobení kultuře organizace, kladou důraz na 
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schopnosti chování lidí na pracovních pozicích, které určují zvládání 

jej ich pracovní role a jsou předpokladem naplnění očekávání 

organizace.“ (Kocianová, 2012, s. 79)  

Předpokladem pro získání kvalitních uchazečů a jej ich setrvání 

v organizaci je najít soulad mezi potřebami organizace a představami 

uchazečů. Zejména kvalitní uchazeč i mají na současném pracovním 

trhu možnost výběru zaměstnavatele. Spolu s kvalitou kandidátů 

rostou i jej ich očekávání vůč i potenciálním zaměstnavatelům. 

Posuzují, zda pro ně práce u daného zaměstnavatele bude 

uspokojující nejenom po stránce materiální, ale také z hlediska 

uplatnění jej ich znalostí a schopností, možností dalšího profesního a 

osobního rozvoje a kariérního postupu. Stále významnější oblastí 

zájmu př i hledání potenciálního zaměstnavatele je oblast společenské 

odpovědnosti organizací ve smyslu odpovědného a etického chování 

organizace vůč i svému okolí a pracovníkům. Kandidáti zvažují, zda 

kultura organizace odpovídá jej ich hodnotám a zda budou schopni se 

s ní ztotožnit. „Zvýšený zájem o práci ve firmách respektujících CSR 

dokládají závěry průzkumu veřejného mínění např. v USA, ze kterých 

vyplynulo, že 78 % dotazovaných v docela významné míře 

upřednostňuje pověst f irmy před zaměstnáním ve firmě se špatnou 

image nebo v neznámé firmě, i kdyby j im zde nabídli vyšší plat.“ 

(Pavlík a Bě lčík, 2010, s. 64) 

Velmi cit livě vnímá společensky odpovědné chování budoucích 

zaměstnavatelů zejména generace nastupující v současné době na 

pracovní trh. Dle studie společnosti PriceWaterhouseCoopers by si 

88 % mladých lidí vybralo zaměstnavatele se společensky 

odpovědnými hodnotami totožnými s jej ich a 86 % z nich by zvážilo 

odchod od zaměstnavatele v případě, že by jeho chování v oblasti 

společenské odpovědnosti nebylo v souladu s jej ich očekáváním 

(PricewaterhouseCoopers, 2008, s. 5). S ohledem na fakt, že právě 

tato generace bude do roku 2020 představovat 50 % celosvětové 

pracovní síly, je z pohledu zaměstnavatelů zásadní porozumět jej ich 

potřebám a očekáváním a reflektovat je ve své personální strategii a 
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polit ice, aby si zajistil i potřebné lidské zdroje 

(PricewaterhouseCoopers, 2011, s. 3). 

Studie organizace Center for Creative Leadership (Stawiski et al., 

2010, s. 4) naznačuje, že zájem o společenskou odpovědnost 

zaměstnavatelů není pouze doménou nejmladších pracovníků č i těch, 

kteří se na pracovní trh teprve chystají vstoupit, ale i starších 

generací, které j iž na pracovním trhu jsou, ačkoli očekávání, a 

zejména potřeby představitelů různých generací se pochopitelně 

mohou lišit.  

Efektivní získávání pracovníků je mnohem více než oslovení velkého 

počtu uchazečů a jejich následné zaměstnání v organizaci. Spočívá 

především v identif ikaci a výběru uchazečů, kteří nejlépe splňují 

požadavky a potřeby organizace, a jej ich následné stabilizaci 

v organizaci. Vysoká f luktuace pracovníků a ztráta klíčových talentů 

představuje pro organizaci nejenom vysoké finanční náklady, ale také, 

s ohledem na náročnost získání kvalitních kandidátů, potenciální 

neschopnost dosáhnout podnikatelských záměrů. Jak podotýká 

Armstrong (2009, s. 503), právě pracovníci, o které organizace 

nejvíce stojí, jsou zároveň těmi, u kterých je největší riziko odchodu. 

Strategie udržení pracovníků vychází z porozumění faktorům, které 

ovlivňují, zda pracovníci v organizace zůstanou, č i odejdou. Dů ležité 

je uvědomovat si, že tyto faktory se mohou lišit s ohledem na 

kvalif ikační č i věkovou strukturu pracovníků. Mezi faktory, které 

ovlivňují stabilizaci pracovníků, patří reputace zaměstnavatele, 

způsoby získávání, výběru a adaptace pracovníků, styly řízení a 

vedení lidí uplatňované vedoucími pracovníky, možnosti vzdě lávání a 

rozvoje a způsoby odměňování (Armstrong, 2009, s. 503). Pracovníci, 

pro které společensky odpovědné chování představuje významný 

aspekt kultury organizace, budou pravděpodobně ochotnější setrvat 

v organizaci za předpokladu, že budou s chováním zaměstnavatele 

v této oblasti spokojeni.  

Úspěšné propojení strategie v oblasti získávání pracovníků s řešením 

sociálního problému ukazují Porter a Kramer (2006, s. 11–12) na 

příkladu společnosti Marriott v USA, která se záměrem získat nové 
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pracovníky realizovala vzdě lávací program pro dlouhodobě 

nezaměstnané. Většina (90 %) lidí, kteří tímto vzdě lávacím 

programem prošli, nalezla ve společnosti zaměstnání a míra jej ich 

retence ve f irmě po roce přesahuje běžný f iremní průměr. Firma tak 

byla schopna nejenom pomoci těmto lidem nalézt práci, ale zároveň 

získala potřebně kvalif ikované zaměstnance a významně snížila 

náklady na získávání pracovníků. 

Společensky odpovědné hodnoty musí být integrovány do všech 

oblastí personálního řízení, neboť právě personální procesy a č innosti 

ovlivňují, zda organizace bude mít pracovníky, kteří se ztotožňují 

s hodnotami organizace a mají schopnosti a dovednosti potřebné pro 

zakořenění společensky odpovědných principů v kultuře organizace. 

Požadované hodnoty by se mě ly odrážet v popisech pracovních míst a 

jej ich význam být zdůrazňován v rámci procesů náboru a výběru 

s cílem nalézt pracovníky, jej ichž hodnoty jsou v souladu s hodnotami 

organizace. Chování v souladu s požadovanými standardy by mě lo být 

zač leněno do výkonnostních ukazatelů a rozvojových plánů v rámci 

řízení pracovního výkonu a do procesů odměňování (Corporate 

Leadership Council, 2006, s. 2). Systém hodnocení a odměňování by 

mě l být nastaven tak, aby pracovníci byli hodnoceni nejenom dle 

dosažených výsledků, ale také podle toho, jakým způsobem těchto 

výsledků dosáhli. Etické a společensky odpovědné jednání by mě lo 

být jedním z hodnoticích kritérií a dodržování etických zásad by mě lo 

být odměňováno. 

V tomto kontextu je nutné zmínit, že současné pojetí odměňování 

přesahuje finanční odměnu za vykonanou práci a případné 

zaměstnanecké výhody f inančního č i nefinančního charakteru, ale 

zahrnuje také kariérní postup č i nejrůzně jší formy uznání ze strany 

organizace (Koubek, 2008, s. 283). Koubek (2008, s. 283) 

v souvislosti s odměňováním dále upozorňuje na význam odměn 

nehmotné povahy, vztahujících se k celkové pracovní spokojenosti 

pracovníků. „Odměny tohoto druhu korespondují s osobností 

pracovníka, jeho potřebami, zájmy, postoji, hodnotami a normami.“ 

(Koubek, 2008, s. 283–284) Koncepce celkového odměňování je 
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významným faktorem př i získávání a stabilizaci pracovníků posilujícím 

zaměstnanecké vztahy, umožňujícím větší f lexibilitu př i zohledňování 

individuálních potřeb a zájmů pracovníků a odlišujícím 

zaměstnavatele na trhu práce od j iných zaměstnavatelů (Armstrong, 

2007, s. 521–522). 

Společensky odpovědné chování organizací zohledněné 

v personálních praktikách se pochopitelně odráží také ve způsobu 

ukončování pracovních poměrů. Na ekonomický pokles musí 

organizace reagovat snižováním nákladů, př ičemž náklady na 

pracovní sílu, zejména v sektoru služeb, představují obvykle jednu 

z největších položek. Úsporná opatření se tak mnohdy nezbytně 

dotýkají samotných pracovníků ať už v podobě minimalizace investic 

do péče o ně a jej ich vzdě lávání, č i nutného snižování stavů. 

Organizace uvědomující si význam kvalitních pracovníků a náklady 

spojené se získáváním a vzdě láváním nových pracovníků zvažují 

propouštění jako nástroj snižování nákladů na posledním místě. 

Usilují o nalezení alternativních řešení, která by po dobu snížené 

poptávky umožnila fungování organizace a současně zajistila 

potřebné pracovníky pro další růst. Variantu vůč i případnému 

propouštění může představovat zkrácení pracovního úvazku, případně 

dočasné snížení mzdy, samozřejmě za předpokladu souhlasu 

pracovníků. 

Pokud je snižování stavů a propouštění jediným východiskem, je 

odpovědným a morálním přístupem poskytnout pracovníkům, j ichž se 

tato opatření dotýkají, podporu, obecně označovanou pojmem 

„outplacement“. Outplacement označuje „… veškeré aktivity f irmy 

vyvinuté s cílem usnadnit a úspěšně zvládnout období změn 

souvisejících se snižováním počtu zaměstnanců.“ (Kuldová, 2010, 

s. 46) Účelem těchto aktivit je pomoci propouštěným pracovníkům 

vyrovnat se s nastalou situací a podpoř it  je př i hledání nových 

pracovních příležitostí. Programy outplacementu se nejčastěj i 

zaměřují na zlepšení orientace na trhu práce, pomoc př i sestavování 

životopisu a přípravě na výběrové pohovory. Součástí outplacementu 

mohou být také vzdě lávací č i rekvalif ikační programy, které mohou 
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zvětšit šance propouštěných pracovníků na trhu práce. Aktivní 

podpora propouštěných pracovníků neznamená jen přínos pro ty, 

kterých se snižování stavů bezprostředně týká, ale je bezesporu také 

signálem pro ostatní pracovníky, že organizace vnímá svou 

odpovědnost vůč i nim vážně, což př ispívá k budování odpovědné 

organizační kultury. Pozitivní dopad lze spatřovat v eliminaci sociální 

nejistoty pracovníků, celkovém zlepšení vztahů na pracovišti a 

v neposlední řadě také v omezení rizika případných soudních sporů. 

Nedostatek kvalif ikovaných pracovníků či pracovníků s potenciálem 

dalšího rozvoje omezuje schopnost organizací úč inně a rychle 

reagovat na požadavky trhu a aktuální problémy. Získání pracovníků 

s potřebnou kvalif ikací a schopnostmi, a zejména jejich následná 

stabilizace, jsou současnou prioritou většiny organizací. Integrace 

společensky odpovědných a etických hodnot do personálního řízení 

může významně př ispět k získání potřebně kvalif ikovaných 

pracovníků, j imž jsou tyto hodnoty blízké, posílit jej ich motivaci, 

angažovanost a jej ich setrvání v organizaci. Je však nezbytné se 

ujistit, že neetické jednání není motivováno nastavenými procesy 

hodnocení a odměňování č i dalšími uplatňovanými pravidly a způsoby 

chování. 

2.3.2 Pracovní prostředí 

Do sociální roviny společenské odpovědnosti organizací jsou 

zač leňována také témata související s vytvářením optimálních 

pracovních podmínek a péčí o zdraví a bezpečnost pracovníků (Kunz, 

2012, s. 23; Pavlík a Bě lčík, 2010, s. 26).  

Práce a faktory související s pracovním prostředním působí na 

celkovou spokojenost pracovníků, jej ich pracovní výkon a ovlivňují 

jej ich zdravotní stav. Bezpečné pracovní prostředí a pracovní 

podmínky zohledňující a respektující potřeby pracovníků budou na 

pracovníky mít bezesporu pozitivní vliv, zatímco „… náročná adaptace 

na nepříznivé pracovní prostředí vyvolává u pracovníka 
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nespokojenost nebo odpor, který se zpravidla odrazí i v jeho vztahu 

k zaměstnavateli.“ (Koubek, 2008, s. 353) 

Pracovní prostředí lze chápat jako soubor všech faktorů, které 

ovlivňují pracovníky v průběhu pracovního procesu. Je utvářeno 

faktory fyzikálními (teplota, svět lo, hluk atd.), chemickými, 

biologickými, dále faktory fyziologickými zohledňujícími fyzickou 

náročnost práce a v neposlední řadě faktory sociálně- 

-psychologickými. 

Mezi sociálně-psychologické faktory, které jsou v dnešních vyspě lých 

ekonomikách považovány za hlavní zdravotní rizika v souvislosti 

s výkonem práce, patří nadměrná pracovní zátěž, stres a patologické 

vztahy – mobbing, bossing, šikana (Státní zdravotní ústav). Neustálé 

změny, neuspokojivé vztahy na pracovišti a stoupající tlak na 

výkonnost pracovníků mají negativní vliv nejenom na jejich pracovní 

život, ale promítají se nepříznivě i do jej ich života soukromého. Tyto 

faktory představují značnou zátěž na psychiku pracovníků, což se 

může také záporně odrazit na jej ich fyzickém č i psychickém zdraví. 

Důsledkem dlouhodobého působení stresu, ať už z důvodu vysokých 

pracovních nároků, č i neutěšených pracovních vztahů, může být 

tzv. syndrom vyhoření. Vysoké pracovní nároky a agresivní chování 

nadřízených jsou dokonce spojovány se sebevraždami zaměstnanců 

společnosti France Telecom ve Francii, kde si od roku 2008, údajně 

v souvislosti s výše uvedenými faktory pracovního prostředí, vzalo 

život více než 30 zaměstnanců nejrůzně jších profesí (Corkindale, 

2009). 

Problematika pracovního prostředí nepochybně souvisí s otázkami 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví v pracovním procesu. Zvyšování 

bezpečnosti a ochrany zdraví, a zejména prevence zdravotních rizik 

souvisejících s výkonem práce, včetně zlepšování pracovních 

podmínek, jsou předmětem celospolečenského zájmu. Nemoci 

z povolání a pracovní úrazy představují v zemích Evropské unie 

kromě negativních dopadů na lidské životy i značnou zátěž pro 

ekonomiku. Náklady s nimi spojené jsou z velké části hrazeny 

z veřejných zdrojů, pracovníci př icházejí v důsledku nepřítomnosti na 
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pracovišti o své příjmy a zaměstnavatelé musí nést náklady na 

nemocenskou i nepřímé náklady plynoucí ze snížené produktivity 

práce a nutnosti nahrazovat nepřítomné pracovníky (Dvořáková, 2012, 

s. 194–195).  

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví př i práci je obvykle vymezena 

legislativně. V České republice definuje související opatření zejména 

zákoník práce, ale i další právní předpisy. Cohen (2010, s. 34–35) 

však zdůrazňuje požadavek vytváření pracovního prostředí, které 

nejenom neohrožuje bezpečnosti č i zdraví pracovníků, ale navíc 

podporuje jej ich dobrý zdravotní stav, motivuje pracovníky k péč i 

o svou fyzickou a psychickou kondici a zohledňuje jej ich individuální 

profesní i soukromé potřeby. Také Armstrong (2007, s. 672) 

doporučuje zaměstnavatelům cíleně propagovat a uplatňovat polit iku 

ochrany zdraví a bezpečnosti práce nad rámec zákonných norem, a 

poukazuje na výsledky výzkumu ve Velké Británii, jež prokazují 

pozitivní vliv zvýšené péče o oblast bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví na produktivitu práce pracovníků, jej ich morálku a kvalitu 

zaměstnaneckých vztahů.  

Mnoho zaměstnavatelů si potenciální přínosy zvýšené péče o zdraví 

pracovníků, vhodného pracovního prostředí a posilování kultury, která 

podporuje zdraví, celkovou kondici a spokojenost pracovníků, 

uvědomuje. Tento nejnově jší trend potvrzuje i zkušenost organizací, 

které se umístily, případně usilují o umístění, v prestižním žebříčku 

nejlepších zaměstnavatelů „100 Best Companies to Work For“ 

vydávaným každoročně americkým listem Fortune. Péče o zdraví a 

celkovou kondici pracovníků, zejména v podobě preventivních aktivit, 

je jedním z klíčových trendů pro rok 2013, ačkoli ještě před pět i lety 

nebyla podobným opatřením ze strany zaměstnavatelů věnována 

příl išná pozornost. Programy péče o zdraví a kondici pracovníků se 

věnují zejména podpoře zdravého životního stylu. Soustřeďují se 

například na vzdě lávací programy zaměřené na zdravou výživu č i  

techniky zvládání stresu, nabídku očkování hrazených 

zaměstnavatelem, možnost fyzického cvičení na pracovišti ve 

vybavených cvičebních prostorech a za asistence profesionálních 
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trenérů, nabídku vitamínů a zdravé stravy na pracovišti, a dokonce i 

na podporu př i odvykání kouření, redukci nadváhy č i dalších 

individuálních zdravotních problémů (Caccamese, 2013, s. 1–3).  

V současnosti je stále více zdůrazňován význam celkové kondice 

pracovníků, jej ich spokojenosti a prosperity. V tomto kontextu je 

často, zejména v zahraničních zdrojích, používán termín „well-being“. 

Toto anglické slovní spojení lze chápat jako subjektivní pocit 

spokojenosti č i blaha. V pracovním kontextu se „well-being“ vztahuje 

k širokému spektru faktorů od nezbytného zajištění bezpečnosti práce 

a předcházení potenciálním zdravotním rizikům po uspokojivé 

pracovní zařazení s odpovídajícím ohodnocením č i možnost sladit 

pracovní povinnosti s osobním životem.  

Pojem „well-being“ zahrnuje také kulturu organizace, způsoby 

komunikace, vztahy na pracovišti a styly řízení uplatňované 

v organizaci. Kultura postavená na otevřené komunikaci a vzájemné 

podpoře je předpokladem pro vytvoření pozitivních vztahů na 

pracovišti, čímž se snižuje riziko případných konfliktů, které mohou 

negativně ovlivnit spokojenost pracovníků (Tehrani et al., 2007). 

Tehrani et al. (2007, s. 6–8) vymezují pět oblastí, které koncepce 

„well-being“ zahrnuje: 

 

� oblast materiální zahrnující fyzické a mentální zdraví, bezpečnost 

př i výkonu práce a fyzickou podobu pracovního prostředí, 

� oblast hodnot zaměřující se na dodržování etických zásad, 

respektování rovných příležitostí a podporování diverzity na 

pracovišti, pracovní spokojenost apod., 

� oblast osobního rozvoje související s možnostmi osobního a 

profesního rozvoje a kariérního postupu, 

� oblast emoční soustředící se na pozitivní mezilidské vztahy, 

emoční inteligenci, podporu inovace a kreativity, podporu 

dobrovolnictví apod., 
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� oblast související s prací a organizací práce jako je např. 

adekvátní pracovní zařazení zohledňující schopnosti a dovednosti 

pracovníků, způsoby organizace pracovního času, míra autonomie 

pracovníků, postupy př i propouštění apod. 

 

Personální polit ika zohledňují koncepci „well-being“ pracovníků, na 

rozdíl od předchozích přístupů usilujících o nápravu špatného stavu, 

soustředí na pozitivní ovlivňování celkové kondice a pohody 

zaměstnanců a vytváření takového pracovního prostředí a podmínek, 

které př ispívají k celkové kvalitě pracovního, ale i soukromého života 

zaměstnanců. Organizace, které tuto problematiku pojímají komplexně 

a zvažují všechny výše uvedené oblasti spadající do koncepce „well- 

-being“, upozorňují pozitivní dopady takového chování ve smyslu 

snižování absence a souvisejících finančních nákladů, větší 

produktivity a kvality práce a lepší reputace zaměstnavatele na 

pracovním trhu (Tehrani et al., 2007, s. 10). 

Vytváření optimálního pracovního prostředí a podmínek respektujících 

individuální potřeby pracovníků a péče o jej ich zdraví, bezpečnost a 

celkovou kondici jsou nejenom příkladem odpovědného přístupu 

k pracovníkům, ale v kontextu předpokládaného demografického 

vývoje, bezpochyby i nutností, kterou budou muset zaměstnavatelé 

respektovat a zohledňovat v rámci své personální polit iky, aby si 

zajistily, že stárnoucí pracovní síla bude schopna dostát budoucím 

pracovním nárokům.  

2.3.3 Vzdělávání a rozvoj pracovníků 

Do oblasti společensky odpovědného chování organizací nepochybně 

patří podpora rozvoje a vzdě lávání pracovníků, a to nejenom 

v oblastech, které přímo souvisejí s výkonem dané práce, ale také 

v podobě investic do osobního rozvoje jednotlivců. Koncept 

společenské odpovědnosti předpokládá, že „… podnik vytváří pro 

zaměstnance podmínky k dalšímu zvyšování kvalif ikace, podporuje 

permanentní vzdě lávání a rozšiřování znalostí a dovedností 
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zaměstnanců, a to nejen v jej ich daném oboru působnosti.“ (Kunz, 

2012, s. 22) Oblast vzdě lávání a rozvoje pracovníků zahrnuje 

rekvalif ikaci pracovníků a dle Kunze (2012, s. 22) také jej ich kariérní 

postup. 

V kontextu globální ekonomiky, rostoucí konkurence a neustále se 

měnících podmínek organizace požadují větší f lexibilitu pracovníků, 

jej ich znalostí a schopností. Dle Beneše (2008, s. 124) je však velmi 

obtížné vymezit, které kvalif ikace a kompetence budou potřebné. 

„Zvyšující se nároky na kvalif ikaci v urč itých oblastech byly 

doprovázeny dekvalif ikačními tendencemi, skutečně komplexní a 

vysoce kvalif ikovanou práci vykonává nadále jen malá skupina 

zaměstnanců, lépe kvalif ikovaní vytlačují méně kvalif ikované z jej ich 

pracovních míst, vznikla strukturální nezaměstnanost …“ (Beneš, 

2008, s. 124) Pro Českou republiku je charakteristická nízká úroveň 

vzdě lání na terciární úrovni, nedostatečná kvalif ikace, zejména 

v oblasti práce s moderními technologiemi, a malá znalost cizích 

jazyků, specificky u starší generace, která získala své vzdě lání před 

rokem 1989 (Zadražilová, 2010, s. 107).  

Dle Dvořákové (2012, s. 37) se požadovaná úroveň vzdě lání bude 

dále zvyšovat bez ohledu na profesní zaměření a upozorňuje na 

prognózy, dle nichž v Evropě do roku 2020 stoupne podíl pracovních 

míst požadujících vyšší a střední vzdě lání na úkor pracovních míst 

s nízkými nároky na vzdě lání.  

Vzdě lávání lidských zdrojů je v centru pozornosti Evropské unie, která 

v něm spatřuje rozhodující faktor konkurenceschopnosti, 

zaměstnanosti a udržitelného rozvoje v regionu. Akcentována je 

zejména nutnost zvýšit kvalitu a dostupnost vzdě lávání a odborné 

přípravy, podpora celoživotního učení a motivace zaměstnavatelů i 

samotných pracovníků k investicím do vzdě lávání a rozvoje. Význam 

vzdě lávání pro růst a konkurenceschopnost regionu zdůrazňuje také 

evropská Strategie Evropa 2020 schválená v roce 2010. Součástí této 

strategie je Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa: opatření 

EU na podporu zaměstnanosti, jejímž cílem je zvýšit zaměstnanost 

mimo j iné prostřednictvím kvalitního odborného vzdě lávání v souladu 
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se současnými a budoucími požadavky pracovního trhu. Součástí 

tohoto záměru je mimo j iné identif ikovat kvalif ikace, jež budou 

potřebné, a podpoř it  tak zaměstnanost a adaptabilitu jedinců, a 

motivovat zaměstnavatele k vytváření nových pracovních míst a ke 

vzdě lávání pracovníků, zejména v rychle rozvíjejících se oborech 

(Dvořáková, 2012, s. 33—34). 

V podmínkách organizace klade strategicky pojaté vzdě lávání a rozvoj 

pracovníků důraz především na systematický přístup, jehož 

východiskem jsou současné a budoucí potřeby organizace s ohledem 

na stávající znalosti a schopnosti pracovníků, jej ich individuální 

potenciál a aspirace, a sleduje zlepšování pracovního výkonu 

pracovníků a celé organizace v souladu se strategickými záměry. 

„Konkrétními cíli strategického rozvoje lidských zdrojů jsou rozvoj 

intelektuálního kapitálu a zlepšování a propagování individuálního, 

týmového i celoorganizačního učení a vzdě lávání pomocí vytváření 

kultury vzdě lávání – prostředí, v němž jsou pracovníci podněcováni ke 

vzdě lávání a rozvoji a v němž znalosti jsou systematicky řízeny.“ 

(Armstrong, 2007, s. 443) Kvalita lidských zdrojů, a zejména pak 

jej ich adaptabilita na měnící se nároky z hlediska jej ich pracovních 

schopností, jsou v současnosti nezbytným předpokladem 

podnikatelského úspěchu a dle Koubka (2008, s. 252) se „… péče 

o formování pracovních schopností pracovníků organizace v současné 

době stává zřejmě nejdů ležitějším úkolem personální práce.“ 

„Soudobý charakter práce v organizacích a nejnovější metody řízení 

však vyžadují nejen pracovníky náležitě odborně př ipravené a 

schopné si osvojovat nové odborné znalosti a dovednosti, ale i 

pracovníky se žádoucími rysy osobnosti, se žádoucím chováním.“ 

(Koubek, 2008, s. 252). V souladu s těmito požadavky se rozvoj 

v organizacích zaměřuje na „… formování širšího rejstříku znalostí a 

dovedností, než jaký vyžaduje momentálně zastávané pracovní místo, 

a v neposlední řadě i na formování osobnosti pracovníků, formování 

jej ich hodnotových orientací, př izpůsobování jej ich kultury kultuře 

organizace.“ (Koubek, 2008, s. 252) 
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V současné praxi je trendem propojování vzdě lávacích a rozvojových 

aktivit s řízením pracovního výkonu. Vzdě lávání se významně 

posouvá z ohraničeného vzdě lávání v podobě sdě lování informací 

k učení se v rámci pracovního procesu prostřednictvím výkonu práce, 

interakce s nadřízenými, kolegy atd., a klade větší důraz na 

odpovědnost samotných pracovníků za svů j profesní a osobnostní 

rozvoj.  

Rozvoj pracovníků z hlediska společenské odpovědnosti organizací je 

dle Cohen (2010, s. 153) nejenom o zlepšování znalostí a schopností 

pracovníků v průběhu jejich pracovního života v dané organizaci ve 

snaze maximalizovat jej ich pracovní výkon, ale sleduje také 

individuální rozvoj pracovníků s cílem zvýšit jej ich šance na uplatnění 

na trhu práce. Prostřednictvím kontinuálního vzdě lávání a zvyšování 

kvalif ikace pracovníků tak zaměstnavatelé budují pracovní sílu, jež 

bude schopná podat požadovaný výkon, a současně posilují 

schopnost pracovníků být zaměstnán, tedy jej ich „zaměstnatelnost“ 

(angl. employability), což je plně v souladu s principy společenské 

odpovědnosti. 

Zaměstnatelnost je „… výsledkem sdílené investice do rozvoje 

odborných a osobních schopností a dovedností projevující se 

v atraktivitě pracovníků pro potenciální zaměstnavatele v měnících se 

podmínkách na trhu práce.“ (Cohen, 2010, s. 159) 

Jak naznačuje výše uvedená definice, zaměstnatelnost pracovníků je 

sdíleným zájmem jednotlivých pracovníků a jej ich zaměstnavatelů, 

neboť př ináší výhody oběma stranám. Na straně jednotlivců v podobě 

větších šancí na pracovní uplatnění uvnitř stávající organizace, č i na 

externím trhu práce, a z pohledu organizací v podobě zajištění si 

konkurenceschopnosti v měnících se tržních podmínkách 

prostřednictvím kvalif ikované a flexibilní pracovní síly. 

Zaměstnavatelé mohou podporovat zaměstnatelnost pracovníků 

prostřednictvím identif ikace klíčových kvalif ikací, jež jsou žádané 

s ohledem na situaci na trhu práce a strategické záměry organizace, a 

cíleného rozvoje těchto kvalif ikací v procesech řízení pracovního 

výkonu a vzdě lávacích č i rozvojových programů.  
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Beneš (2008, s. 125) rovněž akcentuje podporu ze strany 

zaměstnavatelů v péč i o zaměstnatelnost pracovníků a vyzdvihuje 

potenciální přínosy takového přístupu pro organizace samotné 

z hlediska zvyšování loajality pracovníků, nicméně zdůrazňuje, že „… 

tuto schopnost si musí každý vytvářet sám …“ (Beneš, 2008, s. 125) 

Vzdě lávání a rozvoj jsou dle studie společnosti 

PricewaterhouseCoopers také nejvýznamnějším benefitem z pohledu 

mladé generace nastupující na pracovní trh, označované jako 

„millenials“ nebo „generace Y“, jež dává možnostem svého rozvoje a 

dalšího vzdě lávání přednost před f inanční odměnou 

(PricewaterhouseCoopers, 2008, s. 15). 

Nejatraktivnější zaměstnavatelé dle žebříčku amerického časopisu 

Fortune si význam vzdě lávání a rozvoje pracovníků uvědomují a 

investují do této oblasti nemalé prostředky. Umožňují pracovníkům 

věnovat svému rozvoji v rámci pracovního času až 66,5 hodiny ročně, 

př ičemž téměř 70 % z tohoto času je věnováno požadavkům 

současných rolí a necelých 40 % se soustředí na rozvoj pracovníků a 

jej ich kariérní růst. Soustředí se zejména na kariérní plánování a 

individuální rozvoj schopností a dovedností jednotlivých pracovníků 

s cílem podpoř it  interní mobilitu a kariérní rozvoj. Další oblastí, na 

kterou se nejlepší zaměstnavatelé soustředí, je rozvoj managementu 

a klíčových talentů, kteří mají z pohledu dané organizace potenciál 

zastávat v budoucnu vedoucí role. Důraz v oblasti manažerského 

vzdě lávání je kladen nejenom na externí vzdě lávání například 

v podobě programů MBA, ale především na programy vytvářené 

„na míru“, které zohledňují strategické záměry, kulturu a hodnoty 

dané organizace. Organizace se dále soustředí na podporu diverzity 

v organizaci (viz 2.3.4) a posilování spolupráce lidí a týmů 

v podmínkách globalizace, kdy pracovníci mnohdy vykonávají svou 

práci pouze prostřednictvím informačních technologií a musí efektivně 

zvládat kulturní odlišnosti a jazykovou bariéru (Caccamese, 2013, 

s. 3–5).  

Také podniky v České republice vnímají vzdě lávání a rozvoj 

pracovníků jako významnou součást odpovědného přístupu 
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k personálnímu řízení a 78,4 % organizací pravidelně nebo velmi 

často vzdě lává své pracovníky prostřednictvím nejrůzně jších 

vzdě lávacích programů (Business Leaders Forum, 2012). Výše 

zmiňovaná data z roku 2012 potvrzují pozitivní vývoj v oblasti 

vzdě lávání pracovníků v porovnání s výsledky podobného šetření 

realizovaného v roce 2008, kdy své pracovníky vzdě lávalo pouhých 

21 % organizací (Zadražilová, 2010, s. 115). 

V důsledku nepříznivých ekonomické podmínek odrážejících se 

v potřebě snižovat náklady jsou to mnohdy právě investice do 

vzdě lávání a rozvoje, které jsou omezovány na prvním místě. Taková 

řešení lze však v současných podmínkách považovat za krátkozraká, 

protože nezajistí organizacím kvalif ikované pracovníky pro 

nastartování a udržení dlouhodobého růstu. Za udržitelný přístup lze 

spíše považovat alternativní způsoby vzdě lávání a rozvoje 

s maximálním využitím interních zdrojů nebo moderních technologií, 

které organizaci ochrání investice do vzdě lávání a současně zajistí 

kvalif ikované a motivované pracovníky do budoucna. 

Význam vzdě lávání v současné době významně roste s ohledem na 

neustále měnící se podmínky a vyšší nároky kladené na jednotlivce 

z hlediska jej ich kvalif ikací. Lze konstatovat, že primární odpovědnost 

za své vzdě lávání a rozvoj mají samotní pracovníci, ale je 

nepochybně v zájmu organizací je v tomto ohledu podporovat. 

Pracovníci, kteří mají požadované schopnosti a jsou schopni se 

adaptovat na změny prostředí a požadavků, jsou z pohledu organizací 

nezbytným předpokladem pro to, aby mohla rychle a úč inně reagovat 

na nové podmínky a zajistit si konkurenceschopnost. Kvalita 

pracovníků z hlediska jej ich znalostí a schopností se odráží v jej ich 

individuálním pracovním výkonu, a potažmo ve výkonnosti celé 

organizace. Péče o vzdě lávání pracovníků a rozvoj talentů je klíčovou 

podmínkou, aby si organizace udržely současné pracovníky, podpoř i ly 

jej ich sounáležitost s organizací a zároveň vychovávaly novou 

generaci managementu. V současné době zaměstnavatelé nemohou 

pracovníkům garantovat pracovní místo, mohou je však podporovat 
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v získávání a osvojování si nových schopností, a posilovat tak jej ich 

zaměstnatelnost a potenciál najít uplatnění na trhu práce. 

2.3.4 Diverzita a rovné příležitosti 

Společensky odpovědné chování organizací ve vztahu k pracovníkům 

předpokládá respektování rovných příležitostí (Kunz, 2012, s. 23; 

Kuldová, 2010, s. 29) a současně individuálních odlišností 

pracovníků, a směřuje svou pozornost, byť nikoliv výlučně, na 

pracovníky, kteří jsou na trhu práce nějak znevýhodněni, a aktivity, 

jež organizace realizují s cílem podpoř it zaměstnanost a uplatnění 

těchto lidí na trhu práce. 

Pojem diverzita (do češtiny překládaný jako rozmanitost nebo 

různorodost) „… označuje koncept, jehož cílem je vytvoř it  ve 

společnosti a zejména v podnikatelské sféře takové podmínky, které 

umožní všem lidem, bez ohledu na jej ich individuální odlišnosti, plně 

rozvinout jej ich osobní potenciál.“ (Velíšková, 2007) V kontextu 

pracovního prostředí je diverzita chápána široce a zohledňuje 

nejrůznější aspekty od těch fyzických, jako je pohlaví, věk, rasa č i 

zdravotní způsobilost, po ty méně zjevné, které mohou být dány 

sociálním zázemím, případně přímo souviset s jednotlivými 

pracovníky, jej ich osobností, postoji, vírou č i sexuální orientací.  

Řízení diverzity v organizacích definuje britský Chartered Institute for 

Personnel and Development (2012b) jednoduše jako „… respektování 

každého jednotlivce …“ Záměrem řízení diverzity v organizaci je 

„… vytvoření f iremní kultury, ve které každý zaměstnanec má možnost 

– bez ohledu na individuální odlišnost – plně rozvinout svůj  osobní 

potenciál a tím př ispět k úspěšnosti celé organizace.“ (Junová, 2012, 

s. 40)  

V důsledku pokračující globalizace a demografického vývoje 

odrážejících se v rostoucí diverzif ikaci pracovní síly i spotřebitelských 

potřeb se problematika řízení diverzity dostává do stále většího zájmu 

organizací. V současné době lze pozorovat vyšší zastoupení žen, 

příslušníků národnostních č i j iných menšin v kompozici pracovní síly. 
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„Pro mladou generaci je diverzita běžnou součástí života, o kterou 

nechce př ij ít s nástupem do zaměstnání. Diverzní prostředí a 

možnosti sladění práce se soukromím patří k hlavním kritériím (spolu 

s možností kariérního růstu) př i výběru povolání. Diverzitu je tedy 

potřeba nejen vnímat a respektovat j i, ale také j i umět využít ve 

vlastní prospěch.“ (Junová, 2012, s. 41)  

V kontextu těchto trendů je diverzitu pracovní síly a její aktivní řízení 

nutné vnímat jako strategickou součást personálního řízení 

organizace, která pro organizaci může představovat přínosy mimo j iné 

v podobě posílení dobrého jména organizace, získání a stabilizace 

vysoce talentovaných pracovníků, zlepšení motivace a výkonnosti 

stávajících pracovníků a snížení míry f luktuace a absence 

(Kocianová, 2012, s. 120). 

Navzdory výše zmiňovaným přínosům různorodé pracovní síly, studie 

Hard-Wiring Diversity into Your Business, vypracovaná v roce 2011 

poradenskou společností Boston Consulting Group ve spolupráci 

s European Association for People Management, upozorňuje na 

přetrvávající homogenitu pracovní síly předních evropských firem a 

poukazuje na nízkou diverzitu v nejvyšším vedení těchto firem, kde 

významnou většinu (93 %) představují muži, př ičemž 86 % z nich 

pochází z Evropy. Autoř i studie zdůrazňují strategický význam 

zvyšování diverzity na pracovišti jako nástroje pro dosažení lepších 

obchodních výsledků (Caye et al., 2011, s. 3–4). 

Klíčovým předpokladem pro vnímání diverzity jako nedílné součásti 

strategie společnosti je vytváření kultury, v rámci které je odlišnost 

respektována a ceněna, a lidé nejrůzně jšího původu s rozdílnými 

názory a postoji jsou schopni spolu efektivně pracovat. Toho může být 

dosaženo prostřednictvím f iremních postupů a opatření, která 

podporují zvýšení diverzity na pracovišti, zohledňují a respektují 

rozdílnosti názorů a charakteristiky jednotlivců, posilují žádoucí 

chování ze strany zaměstnanců a managementu, a nad rámec 

zákonných požadavků eliminují jakoukoli diskriminaci na pracovišti. 

Armstrong (2007, s. 144) doporučuje v kontextu řízení diverzity 

zaměstnavatelům eliminovat případnou předpojatost v procesech 
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výběru pracovníků, hodnocení pracovního výkonu č i odměňování a 

zdůrazňovat individuální kvality jednotlivých pracovníků. 

Předpokladem pro dosažení kultury zohledňující a respektující 

odlišnosti je překonání negativních postojů a předpojatosti vůč i 

jakékoli odlišnosti. Klíčová je v tomto ohledu role vedoucích 

pracovníků, na které řízení různorodých týmů klade větší nároky 

z pohledu jejich schopností. Další podmínkou úspěšné implementace 

polit iky diverzity je zvyšování povědomí pracovníků o diverzitě a 

jejích možných přínosech prostřednictvím vzdě lávacích a rozvojových 

programů a důsledné uplatňování polit iky diverzity v personálních 

procesech, například v náboru pracovníků, jej ich odměňování a také 

komunikaci s pracovníky (Bedrnová a Nový, 2007, s. 603–604). 

Nástrojem pro ověření efektivity řízení rozmanitosti na pracovišti 

může být soubor otázek Inclusiveness10 (viz Příloha) definovaných 

mezinárodním institutem Gallup, který se problematice diverzity 

dlouhodobě věnuje. Dotazník byl vytvořen na základě předchozích 

výzkumů potvrzujících silnou korelaci mezi produktivitou práce a tím, 

jak zapojeni se pracovníci cítí. Prostřednictvím odpovědí na tyto 

otázky mohou zaměstnavatelé zj išťovat, nakolik se jej ich pracovníci 

cítí být zapojováni a respektováni, a zároveň vyhodnocovat přínos 

opatření v oblasti diverzity na pracovišti (Ludwig a Talluri, 2001, s. 1). 

S problematikou řízení diverzity úzce souvisí polit ika rovných 

příležitostí zaměřující se primárně na eliminaci jakékoli formy 

diskriminace a na rovný přístup k pracovníkům, nejčastěj i 

v souvislosti s rovností pohlaví. Princip rovných příležitostí a zákaz 

diskriminace založené na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém č i 

sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání 

č i přesvědčení, polit ických č i j iných názorech, příslušnosti 

k národnostní menšině, majetku, zdravotním postižení, věku nebo 

sexuální orientaci je zakotven v souvisejících právních předpisech na 

úrovni Evropské unie i České republiky.  

Nicméně z pohledu systematického řízení diverzity je výlučná polit ika 

rovných příležitostí vycházející z příslušné legislativy a často umě le 

podporující zač lenění příslušníků menšin formou tzv. af irmativních 
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akcí krit izována jako neúč inná a nedostatečná. Armstrong (2007, 

s. 144) popisuje polit iku soustředící se rovné příležitosti jako 

reaktivní, soustředící se primárně na dodržování souvisejících 

právních předpisů a často spojovanou s tzv. pozitivní diskriminací. 

Cílem pozitivní diskriminace (č i tzv. afirmativních akcí) je „… zajistit 

diskriminovaným příslušníkům menšin stejnou příležitost k uplatnění, 

jakou mají příslušníci většinové populace. Mezi tato opatření patří 

např. kvótní systém, který ovlivňuje počet příslušníků 

diskriminovaných menšin ve vztahu k urč itým typům profesí č i pozicím 

s rozhodovací pravomocí.“ (Bedrnová a Nový, 2007, s. 597) Zavádění 

povinných, právně vymahatelných, kvót, například v souvislosti 

zastoupení žen ve vedení f irem, uplatňovaných v některých zemích 

Evropské unie, je však vnímáno velmi sporně. Zatímco zastánci 

zdůrazňují nutnost nastavení povinných kvót z důvodů selhání 

seberegulace a význam většího zastoupení žen ve vedení f irem jako 

odpovědi na měnící se požadavky trhu, druzí oponují, že tato opatření 

představují opačnou diskriminaci, která může navíc negativně ovlivnit 

vnímání žen a jej ich pozici ve vedení. Dle krit iků těchto opatření by 

hlavní význam mě l být kladen na schopnosti a znalosti, př ičemž 

násilné zač leňování žen do vedení f irem není dle jej ich názorů 

řešením bez současné změny kultury a postojů ve společnosti 

(Caye et al., 2011, s. 18).  

Dle britského Chartered Institute of Personnel and Development 

(2012b) je polit ika rovných příležitostí nedílnou součástí celkového 

řízení diverzity, a to nejenom v kontextu dodržování zákonných norem 

a zavádění f iremních opatření, uplatňovaných stejně pro všechny 

pracovníky bez rozdílu, ale především v smyslu hledání takových 

řešení a opatření, která respektují rozdílné hodnoty a potřeby různých 

pracovníků, protože pouze tak lze hovoř it o rovných příležitostech.  

Ačkoli se diverzita v pracovním prostředí dotýká široké škály aspektů, 

nejčastějšími tématy v současné praxi jsou genderová diverzita, 

respektive rovné postavení žen a mužů, a tzv. age management. 
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2.3.4.1 Genderová diverzita 

Ženy představují v pracovním prostředí stále znevýhodněnou skupinu, 

a to navzdory měnícímu se postavení žen ve společnosti a mnohým 

studiím (Desvaux et al., 2007, s. 12–14; Catalyst, 2007), které 

prokazují pozitivní dopady většího zastoupení žen ve vedení 

společností na jej ich fungování i obchodní výsledky. Přestože 55 % 

absolventů vysokých škol v Evropě jsou právě ženy, jej ich 

zaměstnanost je o 21 % nižší než zaměstnanost mužů. Rozdíly jsou 

patrné v oblasti odměňování, kdy rozdíl mezi odměnami žen a mužů je 

až 15 %, a také v míře zastoupení žen ve vrcholovém vedení 

evropských firem, kde je v průměru pouhých 11 % žen (Desvaux 

et al., 2007, s. 4). Navzdory mírnému zlepšení situace, vyplývajícímu 

z pozdější studie společnosti McKinsey & Company, je tempo změn 

pomalé. Př i zachování stávajícího tempa by ženy v roce 2020 

představovaly pouhých 20 % v nejvyšším vedení f irem (Devillard 

et al., 2012, s. 3). 

V České republice vychází podobné srovnání žen a mužů z hlediska 

jej ich zaměstnanosti a odměňování ještě hůře. Například mzdy žen 

v České republice jsou v průměru o 25 % nižší než mzdy mužů. 

Příč inou tohoto stavu jsou přetrvávající genderové stereotypy 

př ipisující ženám charakteristické znaky a role a ovlivňující jej ich 

výběr povolání v typicky „ženských“ oborech (například zdravotnictví, 

sociální služby). Důsledkem je segregace pracovního trhu, kdy 

v některých oborech převažují pouze ženy (tzv. horizontální 

segregace), případně zastávají v pracovním životě nižší funkce 

(tzv. vertikální segregace). Tato realita vyplývá zejména z větších 

nároků kladených na ženy v souvislosti se souběhem jejich 

pracovních povinností a péčí o domácnost a rodinu (Dvořáková, 2012, 

s. 421–425).  

Genderové stereotypy a z nich plynoucí chování se pochopitelně 

promítají i do života organizací. Jak upozorňuje studie společnosti 

McKinsey & Company (Desvaux et al., 2007, s. 8), stávající modely 

řízení a důraz na neustálý výkon jsou pro ženy často nesluč itelné 

s rodinnými a domácími povinnostmi, kterými evropské ženy stráví 
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téměř 4,5 hodiny denně. Neschopnost sladit pracovní povinnosti 

s péčí o domácnost a rodinu související s omezenou mobilitou jsou 

vnímány jako největší překážky z pohledu zaměstnavatelů. 

Ženy usilující o kariérní rozvoj často naráží na tzv. skleněný strop, 

tj. neviditelné překážky znemožňující jej ich další postup v hierarchii 

organizace, a tedy i lepší platové ohodnocení. Kariérní postup č i 

úspěch ve vedoucí pozici je často podmíněn nutností př izpůsobit se 

maskulinním vzorcům jednání (Desvaux et al., 2007, s. 8; Bedrnová a 

Nový, 2007, s. 607). Junová (2012, s. 59) v této souvislosti 

upozorňuje na rizika tzv. tokenismu, kdy je žena ve vedení 

prezentována jako „dobrý vzor“ a jakýsi formální důkaz, že f irma 

vnímá genderovou problematiku vážně, což s sebou nese i mnohem 

větší nároky na pracovní úspěchy. V důsledku tohoto tlaku č i 

ojedině losti v převážně mužském kolektivu některé ženy získané 

vedoucí pozice dobrovolně opouštěj í, což bohužel zpětně posiluje 

genderové stereotypy. 

Mnohé f irmy si v dnešní době uvědomují nevyužitý potenciál žen a 

podporu genderové diverzity v organizaci zmiňuje jako jednu z deseti 

strategických priorit více než polovina velkých a středně velkých 

evropských organizací, př ičemž 63 % z nich implementovalo, v rámci 

své polit iky diverzity, alespoň dvacet nejrůznějších opatření s cílem 

podpoř it  zaměstnávání a kariérní růst žen (Devillard et al., 2012, 

s. 9). 

Ze studie McKinsey & Company (Desvaux et al., 2007, s. 19–21) 

vyplývá, že pozitivní dopad na genderovou diverzitu na pracovišti má 

zejména nastavení výkonnostních ukazatelů (např. procentuální 

zastoupení žen v různých oddě leních č i náboru, srovnání odměňování 

na stejných pozicích, míra fluktuace s ohledem na pohlaví apod.), 

zohlednění genderové diverzity v personálních procesech, 

tj. procesech náboru, řízení pracovního výkonu a talentů atd., 

podpora rozvoje a dalšího vzdě lávání žen a zavádění opatření, která 

umožňují ženám sladit profesní kariéru s péč i o rodinu a dalšími 

povinnostmi. 
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V České republice je příkladem organizace, která aktivně podporuje 

diverzitu, Česká spoř itelna, a. s., která se nejrůznějším aspektům 

diverzity komplexně věnuje od roku 2008 pod hlavičkou programu pro 

rovné příležitosti s názvem Diversitas. Společnost v souvislosti 

s tímto programem opakovaně získala ocenění Firma roku: Rovné 

příležitosti a je v České republice považována za pomyslnou jedničku 

v oblasti řízení diverzity. Program původně vznikl v odpovědi na nízké 

zastoupení žen (36 %) ve vyšších manažerských pozicích navzdory 

tomu, že ženy tvoří významnou většinu zaměstnanců. Dalšími důvody 

bylo zj ištění rozdílů v odměňování mezi zaměstnanci vykonávajícími 

stejnou práci a nízká návratnost žen z rodičovské dovolené. S cílem 

změnit výše uvedená fakta a posílit vzájemný respekt mezi 

zaměstnanci společnost integrovala respektování a podporu rovných 

příležitostí do kompetenčního profilu vedoucích pracovníků a 

prosadila rovné příležitosti do výkonnostních kritérií pro senior 

management. Současně nabídla ženám vzdě lávací program Minerva 

soustředící se na rozvoj tzv. měkkých dovedností, interní program 

mentoringu pro ženy s názvem Satori a podporuje větší zařazení žen 

do programů věnujících se talentovaným zaměstnancům. Firma 

rovněž podporuje výměnu zkušeností mezi ženami pracujícími na 

manažerských postech prostřednictvím snídaňových diskusí 

(Bosničová, 2012). 

V souvislosti s posilováním postavení žen v pracovním prostředí, 

a zejména jejich zastoupením ve vedení f irem, je spojováno, 

v předchozím textu zmiňované, zavádění kvót. Zákonem dané kvóty 

určující povinné zastoupení žen v dozorčích radách jsou v rámci 

Evropské unie zavedeny například v Norsku, Francii č i Španě lsku. 

Koncem roku 2012 zároveň Evropská komise odsouhlasila 

kontroverzní směrnici požadující zvýšení zastoupení žen mezi 

nevýkonnými č leny řídicích orgánů veřejně obchodovaných firem na 

40 % do roku 2020. Stranou diskuse o př ijatelnosti č i pozit ivním 

úč inku závazných a vymahatelných kvót, odborníci z Boston 

Consulting Group doporučují f irmám zavedení interních cílů 

zohledňujících genderovou diverzitu na pracovišti v souladu 

s podnikatelskými cíli a realitou externího prostředí. Jasně stanovené 
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a měř itelné cíle jsou dle nich předpokladem pro realizaci úč inných 

opatření podporujících diverzitu na pracovišti a umožňují vyhodnocení 

těchto opatření a jejich přínosů pro společnost (Caye et al., 2011, 

s. 18). Příkladem v tomto ohledu je společnosti Deutsche Post DHL 

(2012, s. 29), která si stanovila závazek obsadit 25–30 % vysokých 

manažerských pozic ženami. 

Relativně novým trendem v oblasti personálního řízení je řízení 

rodičovské dovolené, kdy zaměstnavatelé aktivně zapojují pracovníky 

na rodičovské dovolené a zaváděj í opatření, kterými usnadňují návrat 

těchto pracovníků do zaměstnání. Vzhledem k tomu, že jsou to právě 

ženy, které většinou přerušují kariéru z důvodu mateřské a rodičovské 

dovolené, lze tento přístup chápat jako nástroj podporující 

genderovou diverzitu na pracovišti. S ohledem na zákonem 

umožňovanou délku rodičovské dovolené v České republice, která 

přesahuje obvyklou délku v zemích západní Evropy, je problematika 

řízení mateřské a rodičovské dovolené v našich podmínkách zvlášť 

potřebná. Mnohé organizace se zajímají o možnosti budoucí 

spolupráce j iž před nástupem na mateřskou dovolenou a usilují 

o udržování kontaktu i v průběhu rodičovské dovolené například 

prostřednictvím umožňování přístupu k firemním informacím a 

vzdě lávacím programům č i pravidelného informování o nabídce 

volných pozic.  

Konkrétní příkladem je program ČÁP realizovaný společností Česká 

spoř itelna, a.s., v rámci výše zmiňovaného programu Diversitas. 

Program se zaměřuje na zaměstnance, kteří jsou rodič i malých dětí 

nebo se na roli rodičů př ipravují. V rámci tohoto programu společnost 

vydala informační brožury o přípravě na mateřskou dovolenou pro 

nastávající rodiče a jej ich nadřízené, organizuje pravidelná setkání 

zaměstnanců na mateřské č i rodičovské dovolené se zástupci firmy a 

nabídla j im speciální kurzy (např. „První pomoc batolat“), snaží se 

motivovat rodiče k brzkému návratu do práce a po návratu podporuje 

jej ich integraci zpět do práce například prostřednictvím nabídky 

flexibilních úvazků č i f inančního příspěvku na hlídání dětí. 

Prostřednictvím těchto opatření byla Česká spoř itelna, a. s., schopna 
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navýšit procento zaměstnanců, kteří se vracejí po mateřské dovolené 

do zaměstnání, využít jej ich zkušeností a ušetř it f inanční náklady 

spojené s náborem nových zaměstnanců (Bosničová, 2012). 

Výhody plynoucí z efektivního řízení mateřských a rodičovských 

dovolených si uvědomují i další zaměstnavatelé. Dalším příkladem, 

jak využít potenciál zaměstnanců na rodičovské dovolené a zároveň 

podpoř it jej ich zapojení zpět do pracovního života, je jej ich 

zapojování v roli lektorů č i koučů pro zaměstnance ve společnosti 

GE Money Bank, a. s., (Gender Studies, 2010). Nestandardní přístup 

k motivování zaměstnanců na rodičovské dovolené k brzkému návratu 

do práce zvolila také společnost IBM v České republice a 

zaměstnancům, kteří se vrátí do zaměstnání dříve než po třech 

letech, nabízí f inanční pobídku (Kotková, 2012). 

2.3.4.2 Age Management 

Současný demografický vývoj nutí zaměstnavatele řešit otázky 

spojené se zaměstnáváním starších pracovníků. Naegele a Walker 

(2006, s. 8) zdůrazňují, že efektivní řízení věkové struktury pracovní 

síly, a především podpora zaměstnanosti starších pracovníků 

v organizacích, je nezbytná nejenom s ohledem na morální aspekty, 

ale také s ohledem na ekonomickou prosperitu organizací. 

Termín age management představuje řízení zohledňující věkovou 

strukturu pracovníků. Cílem je „… podporovat komplexní přístup 

k řešení demografické situace a demografických změn na pracovišti 

…“ a „… zajistit, aby každý pracovník mě l možnost využít svůj 

potenciál a nebyl znevýhodněn kvů l i svému věku.“ (Cimbálníková 

et al., 2012, s. 14) Ačkoli se problematika age managementu vztahuje 

k různým věkovým kategoriím, v souvislosti se stárnutím populace je 

pozornost směřována zejména na starší generaci a podporu 

zaměstnatelnosti a zaměstnanosti této generace. 

Signifikantní změny ve věkové struktuře pracovní síly v Evropě a 

řešení problémů souvisejících se stárnutím populace jsou v popředí 

zájmu Evropské unie, jež považuje zvýšení zaměstnanosti starších 
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pracovníků za klíčové z pohledu dlouhodobě udržitelného 

ekonomického a sociálního rozvoje. „Stárnutí populace ohrožuje 

makroekonomiku a konkurenceschopnost, takže zaměstnanost 

starších pracovníků má zásadní význam pro udržení ekonomického 

růstu, posílení sociální soudržnosti a př ijatelné míry důchodů stejně 

jako pro zvládání rostoucí f inanční zátěže systémů sociální péče.“ 

(Kocianová, 2012, s. 113) V roce 2010 představovali l idé ve věkové 

kategorii 50–64 let 19,1 % a lidé nad 65 let 17,4 % z celkové 

populace zemí Evropské unie. Očekává se, že podíl starších lidí 

v populaci se bude nadále zvyšovat v důsledku prodlužování délky 

života obyvatel a také s ohledem na snižující se míru porodnosti 

(European Commission, 2012, s. 17). Dle prognóz Českého 

statistického úřadu vzroste v České republice do roku 2050 podíl 

obyvatel starších 65 let z dnešních 15 % na 31 %, př ičemž tato 

věková kategorie je zároveň jedinou, kde se předpokládá růst. Podíl 

obyvatel ve věku do 55 let bude naopak klesat (Cimbálníková et al., 

2012, s. 16). 

Postupné zvyšování průměrného věku evropské populace spolu 

s nižší porodností se rovněž promítají do aktuálního trendu zvyšování 

věku odchodu do důchodu a snaze přenést odpovědnost za spoření 

na důchod na jednotlivce. Př i současném vývoji totiž nebude 

ekonomicky aktivní populace schopna nést náklady související se 

sociálním zabezpečením důchodců v potřebném rozsahu. S tímto 

vývojem úzce souvisí problematika týkající se rozvoje schopností a 

dovedností starších pracovníků a snaha udržení jej ich zdraví a 

pracovní kondice. 

Postavení lidí starších 50 let na pracovní trhu je problematické a tato 

věková skupina má většinou problém najít vhodné uplatnění. 

Nejčastějšími překážkami v souvislosti se zaměstnáváním starších lidí 

jsou vysoká cena a nižší produktivita práce (Naegele a Walker, 2006, 

s. 5). V České republice je současná věková skupina nad 50 let 

v porovnání s vrstevníky v západní Evropě na trhu práce ještě 

ohroženější v důsledku nedostatečné kvalif ikace a zkušeností 

nabytých převážně během minulého režimu (Bedrnová a Nový, 2007, 
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s. 612). Za hlavní důvod nezaměstnanosti této věkové skupiny 

v České republice je udávána „… ztráta zaměstnání v období, kdy 

ještě nesplňují podmínky pro př iznání starobního důchodu, ale většina 

zaměstnavatelů j iž o ně z důvodu vyššího věku nejeví zájem.“ 

(Cimbálníková et al., 2012, s. 21)  

Organizacím je doporučováno př istupovat k problematice age 

managementu komplexně s důrazem na prevenci a předcházení 

možným problémům (Kocianová, 2012, s. 23). Možnými opatřeními 

v oblasti age managementu na úrovni organizací jsou: 

 

� př izpůsobení procesů náboru a výběru (např. speciálně vyškolení 

náboroví pracovníci, spolupráce s úřady práce, cílené náborová 

kampaň), 

� podpora vzdě lávání starších pracovníků, 

� podpora kariérního a osobního rozvoje starších (např. možnost 

využití znalostí a zkušeností starších pracovníků v praxi č i v roli 

mentorů mladších pracovníků), 

� opatření podporující slaďování pracovního a osobního života, např. 

formou f lexibilních pracovních úvazků (viz 2.3.5), 

� nabídka zdravotní péče a př izpůsobení pracovního místa, 

� nabídka alternativních pracovních pozic v souladu se schopnostmi 

a možnostmi starších pracovníků, 

� podpora postupného přechodu do důchodu, včetně nabídky služeb 

pro bývalé pracovníky (Bedrnová a Nový, 2007, s. 611–612). 

 

Přestože se odborníci domnívají, že práce s lidmi nad 50 let je 

v kontextu demografického vývoje nezbytná, zaměstnavatelé v České 

republice př istupují k této problematice rozdílně a „… některé f irmy 

dosud nechtěj í č i neuměj í s lidmi v předdůchodovém věku pracovat.“ 

(Myslivečková, 2012, s. 11)  
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Na druhé straně jsou i tací, j iž si plně uvědomují výhody starších 

pracovníků ve smyslu jej ich dlouholetých zkušeností, profesní 

odbornosti, osobní zralosti a loajality. Konkrétním příkladem je 

Program seniority společnosti Škoda Auto, a. s. V rámci programu se 

společnost zaměřuje na aktivní řešení vhodnosti pracovních pozic pro 

seniory, vytvoř i la 200 pracovních pozic na chráněných pracovištích, 

mimo j iné určených i seniorům, a usiluje o maximální uplatnění 

zkušeností seniorů v praxi. Součástí programu je snaha o upevňování 

zdraví zaměstnanců prostřednictvím preventivních programů. 

Společnost získala za tento program první místo v kategorii Firma 

vstřícná k seniorům v soutěži TOP Odpovědná firma roku 2012 

(Byznys pro společnost, 2012). 

Age management se v současné době zaměřuje především na práci 

se staršími pracovníky, jej ichž uplatnění na trhu práce je často 

problematické. Opatření v oblasti age managementu na úrovni 

organizace usilují o využití schopností a zkušeností starších 

pracovníků v organizaci př i současném zvažování jej ich potřeb a 

možností. Aktivní a cílená práce se staršími pracovníky může být pro 

organizace příležitostí, jak řešit nedostatek kvalif ikovaných 

pracovníků, zejména v některých oblastech, podpoř it rozmanitost na 

pracovišti a zlepšit svou reputaci. S ohledem na dlouhodobé stárnutí 

populace lze předpokládat, že schopnost efektivně pracovat se 

staršími pracovníky bude nezbytnou součástí personálního řízení ve 

všech organizacích. 

2.3.5 Slaďování pracovního a osobního života 

Do sociální sféry společenské odpovědnosti spadá rovněž 

„… vytváření podmínek k tomu, aby mohli zaměstnanci sladit svůj 

pracovní a osobní život (tzv. work-life balance) …“ (Kunz, 2012, s. 22) 

Termín work-life balance pochází z angličt iny a nejčastěj i je překládán 

jako rovnováha pracovního a mimopracovního života.  

Problematika hledání rovnováhy mezi pracovními a rodinnými 

povinnostmi se historicky vztahovala zejména k pracujícím ženám 
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majícím zároveň povinnosti mateřské. V současnosti je tato oblast 

chápana v širším rozsahu a zahrnuje všechny pracovníky bez ohledu 

na pohlaví. Možnosti slaďování pracovního a osobního, 

příp. rodinného, života se postupně staly významným faktorem př i 

výběru zaměstnavatele, což motivovalo snahu mnohých organizací 

implementovat nejrůznější nástroje podporující pracovníky př i 

skloubení jej ich osobních zájmů s pracovními povinnostmi 

(Kocianová, 2012, s. 105–106).  

Cílem polit iky vyváženosti pracovního a mimopracovního života 

v organizaci je „… umožňovat pracovníkům větší f lexibilitu v jej ich 

způsobu zaměstnávání, aby mohli uvést do rovnováhy to, co dě lají 

v zaměstnání, se svými mimopracovními povinnostmi a zájmy.“ 

(Armstrong, 2007, s.145)  

Pro podporu slaďování pracovních povinností s mimopracovními 

povinnostmi a zájmy svých pracovníků volí organizace nejrůzně jší 

strategie, které musí vždy být posuzovány dle charakteru vykonávané 

práce a také s ohledem na obchodní zájmy a potřeby dané 

organizace. Možnými opatřeními, které mohou usnadnit lepší vyvážení 

pracovního a osobního života pracovníků jsou například: 

 

� Flexibilní formy zaměstnávání a organizace práce. 

� Podpora pracovníků v souvislosti s péčí o dět i č i starší, příp. 

nemohoucí č leny rodiny, např. poskytování různých forem zajištění 

péče o dět i, příspěvek na hlídání, programy pro dět i pracovníků, 

pořádání dnů otevřených dveří pro rodinné příslušníky. 

� Podpora osobního a profesního rozvoje př i dlouhodobé absenci 

(např. mateřská č i rodičovská dovolená) a podpora postupného 

návratu do zaměstnání po dlouhodobé absenci, případně podpora 

před odchodem z práce např. do důchodu. 

� Možnost zůstat urč itý počet dní doma z osobních nebo zdravotních 

důvodů (placené č i neplacené volno), případně placené volno pro 

otce po narození nebo adopci dítěte. 
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� Možnost neplaceného volna na delší období například za účelem 

studia č i z osobních důvodů (tzv. „career break“ č i „sabbatical“). 

� Poskytování vzdě lávacích programů na podporu zvládání stresu, 

individuální konzultace a koučování týkající se pracovního a 

osobního života. 

� Nabídka wellness programů, poukázek pro rodiny a firemní akce 

zahrnující rodiny pracovníků.  

� Zprostředkování nejrůznějších služeb přímo na pracovišti nebo 

v jeho blízkosti – stravování, prodej potravin, č istírna, bankomat 

apod.  

� Podpora dobrovolnictví v pracovní době (Junová, 2012, s 27–28.; 

Cohen, 2010, s. 101–110). 

 

Nejčastěj i uplatňovaným nástrojem ve snaze o sladění pracovního a 

osobního života jsou nejrůznější formy f lexibilní organizace práce, 

jej ichž záměrem je př izpůsobení pracovní doby, případně místa 

výkonu práce, potřebám pracovníků pochopitelně s př ihlédnutím 

k možnostem a potřebám organizace.  

Z hlediska f lexibilní organizace pracovního času je zřejmě 

nejrozšířeně jší pružná pracovní doba představující „… takovou 

organizaci pracovní doby, kdy si pracovník v rámci stanovených 

pravidel sám určuje začátek, popř. i konec směny. Mezi tyto časové 

úseky je vložen časový úsek povinné přítomnosti na pracovišti.“ 

(Dvořáková, 2012, s.181). V praxi se uplatňují i j iné varianty 

organizace pracovní doby jako je nerovnoměrné rozložení pracovní 

doby, které může mít podobu stlačeného pracovního týdne, kdy 

pracovník odpracuje požadované hodiny za menší počet dní, nebo 

konta pracovní doby, kdy je pracovní doba stanovována dle potřeby a 

zaměstnanec naplňuje pracovní fond v průběhu roku. Možné je rovněž 

dohodnout práci o víkendu nebo v noci, případně pracovní dobu 

posunout dle potřeb zaměstnance. Další alternativu představují 

zkrácené pracovní úvazky, kdy je rozsah pracovního času upraven dle 

dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, a také dohody 
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o práci konané mimo pracovní poměr – dohoda o provedení práce a 

dohoda o pracovní č innosti, případně práce na živnostenský list. 

Specifickou formu představuje práce na tzv. nulový kontrakt, 

umožňující volat pracovníka do práce dle potřeby. 

Za flexibilní způsob organizace práce lze považovat také sdílení 

pracovního místa (tzv. job sharing), kdy více pracovníků sdílí 

povinnosti jednoho pracovního místa. Organizace pracovní doby a 

rozdě lení úkolů vztahujících se k dané pozici je v kompetenci 

pracovníků, kteří zároveň sdílejí odpovědnost za práci ve vztahu 

k zaměstnavateli. Poměrně dle odpracovaného času je dě lena také 

mzda, zaměstnanecké výhody č i nárok na dovolenou (Dvořáková, 

2012, s.182).  

Dalšími a v souvislosti s rozvojem moderních informačních technologií 

stále častěj i využívanými nástroji jsou formy práce na dálku (tzv. 

„teleworking“, „telecommuting“) a práce z domova (tzv. „homeworking“ 

nebo „home office“). Jak vyplývá z jednotlivých názvů, jedná se 

o formy práce, kdy pracovník plní pracovní úkoly mimo pracoviště, ať 

už v místě svého bydliště, nebo j inde. V případě práce na dálku 

mohou zaměstnanci pracovat téměř odkudkoli s ohledem na 

požadavky dané práce a dle svých preferencí. Práce z domova 

představuje „… dočasnou nebo trvalou práci v domácím prostředí 

pracovníka, tedy v domácí pracovně, pracovním koutě nebo třeba na 

terase č i zahradě. Pracovník komunikuje a spolupracuje se svými 

kolegy, nadřízenými nebo podřízenými v reálném čase s využitím 

informačních technologií.“ (Martoch, 2012, s. 13) V České republice 

zatím není tato forma příl iš rozšířená. Martoch (2012, s. 14) uvádí, že 

v roce 2011 využívalo tento nástroj méně než 5 % zaměstnavatelů 

v porovnání se 40 % v USA a ve Švédsku. Práci na dálku č i z domova 

uplatňují především nadnárodní organizace, které „… byly nuceny po 

nástupu globalizace hledat úč inné cesty propojení lokálních poboček 

rozmístěných po celém světě bez nutnosti fyzického cestování.“ 

(Martoch, 2012, s. 13) Další příč inou rozšíření této formy v lokálních 

pobočkách nadnárodních společností může být i fakt, že mnohé 
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přejímají polit iku svých mateřských centrál, které často sídlí v zemích, 

kde jsou flexibilní formy zaměstnávání rozšířenější.  

Kromě nových technologií umožňujících výkon práce téměř odkudkoli 

a celkové změny ekonomiky, životního stylu a hodnot, je dle Martocha 

(2012, s. 9) práce na dálku č i z domova příhodným nástrojem také 

s ohledem na fakt, že se stále větší počet lidí stěhuje do oblastí 

s menším množstvím pracovních příležitostí, například na venkov 

nebo předměstí.  

Práce mimo stálé pracoviště může př inést značné výhody 

zaměstnavatelům v podobě spokojenějších pracovníků s pozitivním 

vztahem k práci odrážejícím se ve větší produktivitě práce, nižší míře 

fluktuace a absence. Současně představuje také finanční výhody 

v podobě nižších nákladů na vybavení a provoz kancelářských 

prostor, nákladů na cestování apod. (Martoch, 2012, s. 21–23).  

Kromě výše uvedených výhod umožňuje zavedení f lexibilních forem 

práce organizacím pružněj i reagovat na stávající ekonomickou situaci. 

Zvlášť v době ekonomické krize může být využití neplaceného volna č i 

zkrácených pracovních úvazků jedním ze způsobů, jak ušetř it  f inanční 

zdroje a současně neztratit kvalif ikované pracovníky. V této 

souvislosti je však nutné zmínit i možné negativní důsledky využívání 

f lexibilních forem zaměstnávání. Změny pracovních úvazků či jej ich 

zkracování bez ohledu na situaci a potřeby pracovníků, mohou 

negativně ovlivnit vnímání organizace, motivaci pracovníků a další 

faktory j inak spojované s přínosy f lexibilních pracovních možností. 

Příkladem v tomto ohledu může být například sociální nejistota 

u pracovního poměru na dobu urč itou č i nedostatečné finanční 

zajištění rodičů samoživitelů vyplývající ze zkrácených pracovních 

úvazků (Kocianová, 2012, s. 110). 

Dalším, v současné době často využívaným, způsobem, jak usnadnit 

pracovníkům vyvažování pracovních povinností s těmi rodinnými, 

případně umožnění jej ich dřívě jšího návratu do zaměstnání po 

mateřské č i rodičovské dovolené, jsou nejrůznější formy podpory 

vztahující se k péč i o dět i zaměstnanců. Aktuální nedostatek míst ve 

státních jeslích č i školkách, případně f inančně náročná soukromá 
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zařízení, jsou příč inou zvýšeného zájmů pracovníků, a tedy i 

zaměstnavatelů o nejrůznější způsoby zajištění péče o dět i s cílem 

podpoř it potenciál a možnosti pracovníků-rodičů. 

V České republice legislativa zaměstnavatelům umožňuje založení a 

provozování f iremní školky, nicméně f inanční náročnost, související 

zákonné a prostorové požadavky, hygienická opatření atd. jsou pro 

mnohé zaměstnavatele nesplnitelné. Alternativu s nižšími nároky na 

hygienické požadavky představuje založení dětského koutku za 

účelem krátkodobé péče o dět i pracovníků. Další zajímavou možností, 

jak nabídnout pracovníkům péč i o předškolní dět i, mohou, pokud bude 

schválen související návrh zákona, představovat dětské skupiny, 

které jsou v porovnání s f iremními školkami méně f inančně nákladné a 

spojené s menšími hygienickými a dalšími nároky. Projednávaný 

návrh navíc předpokládá daňovou uznatelnost nákladů spojených 

s provozem dětské skupiny. Někteří zaměstnavatelé zahrnují f inanční 

příspěvky na péč i o dět i do nabídky zaměstnaneckých benefitů, 

případně zajišťují a f inančně se podílejí na různých pobytových 

programech určených pro dět i pracovníků. 

Ačkoli je problematika péče o rodinu vztahována především na péč i 

o předškolní dět i pracovníků, zaměstnavatelé by rovněž mě l i věnovat 

pozornost podpoře pracovníků, kteří pečují o starší nebo nemohoucí 

č leny rodiny. V této souvislosti Junová (2012, s. 54) zmiňuje fenomén 

tzv. sendvičové generace, označující generaci, jež se současně stará 

o dět i a zároveň o své stárnoucí rodiče. Kvů l i trendu pozdějšího 

zakládaní rodiny se v takové situaci ocitá stále více lidí 

v produktivním věku, a proto je z pohledu zaměstnavatelů žádoucí 

soustředit svou pozornost i tímto směrem. 

Je pochopitelné, že slaďování pracovních povinností s osobním 

životem je velmi individuální proces odvíjející se od zájmů a potřeb 

jednotlivých pracovníků. Kariérní postup je v současné době mnohdy 

vykoupen vysokým pracovním nasazením a dlouhou pracovní dobou. 

Pro některé pracovníky může takový scénář být pochopitelně 

př ijatelný, ale mnozí, zvlášť po založení rodiny, neustále řeší dilema, 

jak vyvážit nároky práce s osobními a rodinnými povinnostmi, 
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případně ostatními zájmy. Dlouhodobý tlak nejrůzně jších povinností a 

neschopnost najít pro sebe př ijatelné řešení se může negativně 

odrazit na osobním životě zaměstnanců, na vztahu s jej ich rodinou č i 

přáteli, případně vyústit ve zdravotní potíže v důsledku dlouhodobého 

stresu. Nerovnováha mezi osobním a pracovním životem může také 

vést ke snížení pracovního výkonu, případně způsobit vyšší absenci 

zaměstnanců, ať už v důsledku vyšší nemocnosti, snaze vyhnout se 

stresu v zaměstnání, nebo z hlediska nutnosti řešení rodinné situace. 

Mnozí zaměstnavatelé si uvědomují, že práce není pro mnohé 

pracovníky jedinou náplní jej ich života, a snaží se svým pracovníkům 

vycházet vstříc navzdory administrativní, organizační a f inanční 

náročnosti spojené se zaváděním nástrojů pro slaďování do praxe. 

Východiskem je společné nalézání oboustranně výhodných řešení, 

která, v kontextu povahy dané práce, poskytnou pracovníkům větší 

prostor pro jej ich rodiny č i zájmy a umožní j im tak lépe vyvážit nároky 

pracovního a osobního života. Takový přístup může mít pozitivní 

dopad na pracovní výkon a angažovanost pracovníků, zlepšit šance 

na jej ich stabilizaci v organizaci a posílit reputaci organizace v roli 

zaměstnavatele. 
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3 Zavádění a vyhodnocování CSR v organizaci 

Zavedení efektivní a úspěšné strategie společenské odpovědnosti 

v organizaci je dlouhodobým úkolem, jehož cílem „… je úspěšná 

integrace jednotlivých oblastí CSR … do vize a hodnot podniku, jeho 

kultury, operativních rozhodnutí na všech úrovních řízení tak, aby 

odpovědný přístup celkově podporoval dlouhodobé udržení f irmy na 

trhu …“ (Pavlík a Bě lčík, 2007, s. 65) 

Výchozím krokem pro vytvoření efektivní strategie společenské 

odpovědnosti je důkladné pochopení obchodní strategie, identif ikace 

klíčových zájmových skupin a porozumění jej ich zájmům a 

očekáváním, a v neposlední řadě znalost podnikatelského a 

sociálního prostředí, včetně společenských a ekonomických trendů, 

jež organizaci ovlivňují. Současně je nutné definovat hodnoty, které 

by integrace společenské odpovědnosti v organizaci mě la př inést 

(Kunz, 2012, s. 110). Různé podnikatelské záměry a rozdílná 

prostředí vyžadují odlišné přístupy ke společenské odpovědnosti a 

způsoby zavádění do praxe. Porter a Kramer (2006, s. 5) doporučují 

podnikům př istupovat k volbě oblastí, v nichž se chtěj í angažovat, 

podobným způsobem, jakým analyzují své podnikatelské příležitosti, a 

soustředit se na taková témata, která mají největší potenciál př inést 

hodnotu pro organizaci a zároveň pro společnost.  

Personální strategie a společensky odpovědné záměry v ní 

definované musí nezbytně vycházet z celkové strategie, zohledňovat 

možnosti organizace s ohledem na stávající i předpokládanou situaci 

na trhu práce a zvažovat počet, kvalif ikační úroveň a věkovou 

strukturu pracovníků. Úspěch společensky odpovědné strategie 

v personální oblasti může podpoř it  aktivní zapojení pracovníků do 

definování klíčových témat, aby realizovaná opatření zohledňovala 

potřeby a zájmy stávajících č i potenciálních pracovníků a př ispívala 

k úspěšnému naplňování obchodních záměrů prostřednictvím lidských 

zdrojů. 

Nezbytností pro úspěšnou realizaci strategie společenské 

odpovědnosti v organizaci je získání podpory nejvyššího vedení 



74 

organizace i dalších zájmových skupin (Armstrong, 2009, s. 170). 

Také Kunz (2012, s. 110–111) zdůrazňuje zásadní roli vrcholového 

managementu, a to nejenom v zač lenění strategie společenské 

odpovědnosti do mise, vize č i hodnot organizace, ale především 

v důsledném prosazování společensky odpovědných hodnot napříč 

organizací. 

 Corporate Leadership Council (2006, s. 2) akcentuje úlohu středního, 

respektive liniového, managementu, neboť právě tato úroveň řízení 

nejvíce zasahuje do každodenních řídicích a rozhodovacích procesů. 

Linioví vedoucí pracovníci a jej ich způsoby práce mají zásadní vliv na 

úspěšnou integraci společenské odpovědnosti do každodenního života 

organizace a organizace musí usilovat o to, aby linioví vedoucí 

pracovníci byli dostatečně obeznámeni s požadovanými hodnotami a 

ztotožňovali se s nimi. 

Klíčovou úlohu př i integraci společenské odpovědnosti do každodenní 

praxe a kultury organizace sehrává srozumitelná a pravidelná 

komunikace vůč i všem zájmovým skupinám (Armstrong, 2009, s. 170). 

Pokud nejsou jednotlivé zájmové skupiny dostatečně informovány 

o společensky odpovědných aktivitách organizace, případně 

nechápou smysl jednotlivých opatření, lze jen těžko předpokládat, že 

bude strategie společenské odpovědnosti úspěšná. Efektivní 

komunikace by se mě la soustředit na konkrétní č innosti, které 

společnost v oblasti společenské odpovědnosti podniká, a 

upozorňovat na praktické přínosy realizovaných aktivit. 

Schopnost měř it  přínosy aktivit realizovaných v kontextu společenské 

odpovědnosti a sledovat, zda organizace dosahuje očekávaných 

výsledků má z pohledu organizace zásadní význam, a organizace si 

pro tento účel nastavují své vlastní ukazatele nebo využívají 

ukazatele uznávaných standardů. Na rozdíl od snížení emisí č i 

spotřeby zdrojů jsou přínosy v personální oblasti obtížně 

kvantif ikovatelné. Hodnotu značky zaměstnavatele č i angažovanost 

zaměstnanců organizace lze měř it pouze nepřímo. „Z pohledu HR je 

možné zacílit měření chování zaměstnanců v čase a sledovat, jaký 

vliv mě lo zavedení strategie CSR například na zvýšení počtu nástupů 
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k počtu nabídek, snížení nákladů na absenci a fluktuaci, udržení 

talentů nebo zvýšení celkové produktivity.“ (Kortišová, 2012, s. 10) 

Užitečnou zpětnou vazbu mohou organizace získat prostřednictvím 

průzkumů spokojenosti pracovníků, které zohledňují témata 

související se společenskou odpovědností organizace a aktivitami 

v této oblasti. Pravidelně pořádané průzkumy mohou 

zaměstnavatelům poskytnout informace o tom, jak pracovníci vnímají 

svého zaměstnavatele, a nastínit oblasti, na které je nutné se zaměř it 

a podpoř it  tak spokojenost a výkonnost pracovníků.  

Mnohé organizace usilují o prezentaci svého společensky 

odpovědného chování navenek a dokládají své odpovědné chování 

prostřednictvím interních etických kodexů, výročních a j iných zpráv. 

Kuldová (2010, s. 81) upozorňuje, že reportování se stalo 

„… nedílnou součástí a podstatným rysem CSR strategie.“ 

Organizace, které v současnosti nevykazují svou společenskou 

odpovědnost, jsou pod tlakem nejrůzně jších zájmových skupin a 

veřejnosti, aby uplatňování principů společenské odpovědnosti 

zveřejňovaly. Všeobecně uznávaným standardem v oblasti 

reportování společenské odpovědnosti jsou Global Reporting 

Guidelines (GRI). Ze studie společnosti KMPG International (2011, 

s. 9) z roku 2011 vyplývá, že 80 % největších světových společností 

využívá GRI jako rámec pro svůj externí reporting. Tento, 

v současnosti nejrozšířenější, nástroj je použitelný pro organizace 

různých velikostí a zaměření a poskytuje také návod, jak zprávy 

zaměřené na společenskou odpovědnost a trvale udržitelný rozvoj 

vytvářet (Zadražilová, 2010, s. 7). 

Větší pozornost věnovaná problematice společenské odpovědnosti 

a udržitelnému rozvoji dala také vzniknout mnohým nezávislým 

organizacím, které se věnují měření společenské odpovědnosti 

organizací, a vyvinuly pro tento účel své vlastní indexy. 

Nejvýznamnějšími indexy měřícími výkonnost společenské 

odpovědnosti jsou Dow Jones Sustainability Index a FTSE4Good 

Index. Dow Jones Sustainability Index (DJSI) byl vytvořen ve 

Švýcarsku a jeho výhodou je široká škála kritérií, která pokrývají 
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všechny klíčové oblasti společenské odpovědnosti organizací. 

Nevýhoda tohoto indexu spočívá v zač leňování pouze těch organizací, 

které jsou obchodovány na burze, a málo transparentní metodice. 

FTSE4Good Index byl vyvinut ve Velké Británii a je používán od roku 

2001. Jeho výhody jsou spatřovány v oddělenosti výzkumu a vlastního 

hodnocení, různorodosti používaných zdrojů, důrazu kladeném na 

sociální kritéria a pravidelné úpravě indexu s ohledem na vývoj 

problematiky společenské odpovědnosti. Také tento index se 

soustředí pouze na organizace obchodované na burze a jeho 

metodika a hodnoticí kritéria nejsou zveřejňovány (Zadražilová, 2010, 

s. 77–78).  

Porter a Kramer (2006, s. 3) upozorňují na nekonzistenci 

hodnoticích kritérií používaných různými agenturami a na fakt, že 

hodnocení z velké části vychází z výročních zpráv samotných 

organizací, které jsou pochopitelně subjektivní, zdůrazňují pozitivní 

aspekty č innosti organizací a často nejsou ověřeny nezávislým 

auditem. Výsledkem je „… změť převážně smysl postrádajících 

žebříčků umožňujících téměř jakékoli společnosti chlubit se tím, že 

v dané míře plní svou společenskou odpovědnost, což většina 

podniků dě lá.“ (Porter a Kramer, 2006, s. 3)  

K vytvoření úspěšné CSR strategie, která sleduje podnikatelské 

záměry organizace a současně přínosy v sociální č i environmentální 

oblasti, je nutné př istupovat komplexně a systematicky. Organizace 

musí peč l ivě zvažovat, do kterých témat by mě la investovat své 

zdroje, aby tyto investice byly maximálně zúročeny z pohledu 

organizace, jejích stakeholderů i širší společnosti č i prostředí. 

K integraci společenské odpovědnosti do kultury organizace, procesů 

řízení a každodenní praxe organizace je nutné př istupovat 

s dlouhodobým záměrem, kontinuálně zapojovat nejrůznější zájmové 

skupiny, pravidelně a srozumitelně komunikovat, a především 

průběžně monitorovat a vyhodnocovat úspěšnost zvolené strategie. 

Indikátory úspěšnosti v pracovním prostředí mohou být například 

struktura zaměstnanců z hlediska pohlaví, věku atd., počet f lexibilních 
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pracovních úvazků, míra fluktuace pracovníku, a v neposlední řadě 

výsledky průzkumů spokojenost zaměstnanců. 



78 

4 Závěr 

Lepší informovanost veřejnosti o možných dopadech podnikatelské 

č innosti a odhalení nekalých praktik některých f irem podnítily větší 

zájem o to, jakým způsobem organizace dosahují svých ekonomických 

úspěchů. V tomto kontextu je společenská odpovědnost organizací 

koncepcí apelující na podnikatelské subjekty, aby př ijaly odpovědnost 

za dopady své č innosti na společnost a prostředí, ve kterém působí. 

Zdůrazňuje nezbytnost jej ich větší angažovanosti v oblastech a 

tématech, jež přesahují pouhé sledování ekonomických zájmů, a 

vyzdvihuje morální odpovědnost organizací vůč i nejrůzně jším 

zájmovým skupinám, uvnitř i vně organizací, jež se na jej ich 

fungování podílejí, případně jsou jej ich č inností ovlivňovány. Vychází 

z přesvědčení, že organizace by ve svém zájmu mě ly př ispívat 

k rozvoji a dlouhodobé udržitelnosti celé společnosti a regulovat svou 

č innost s př ihlédnutím k potenciálním dopadům, a to na dobrovolném 

základě a nad rámec zákonných povinností.  

V důsledku rostoucího tlaku na transparentnost podnikání, dodržování 

etických zásad, zajištění kvality pracovního života pracovníků a vůbec 

př ijetí větší odpovědnosti vůč i společnosti a prostředí se společensky 

odpovědná témata postupně dostávají do popředí zájmu vedení 

organizací, jsou zohledňována př i definování obchodní strategie a 

zač leňována do podnikových procesů. Pokrokově smýšlející 

organizace usilují o propojení svých podnikatelských záměrů se 

sociálními č i enviromentálními tématy. Hledají dlouhodobě udržitelná 

řešení, jež, v kontextu oboru č innosti organizací, mají potenciál být 

nejenom ekonomicky úspěšná, ale i přínosná na celospolečenské 

úrovni. 

Takto pojatá společenská odpovědnost organizací skýtá potenciál pro 

dosažení podnikatelského úspěchu ve smyslu odlišení se od 

konkurence, lepší reputace organizace a zvýšení důvěry v její č innost 

ze strany nejrůznějších zájmových skupin – klíčových partnerů, 

zákazníků i pracovníků atd. Předpokladem pro zajištění výše 

zmiňovaných přínosů je integrace společensky odpovědných témat do 
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všech oblastí řízení organizace, nevyjímaje oblast personálního 

řízení.  

Tato práce se zabývá tím, jak se společenská odpovědnost organizací 

promítá do praxe personálního řízení, př ičemž personální řízení je 

vnímáno jako nedílná součást celkového řízení organizace, jehož 

dosah se zvyšuje spolu s rostoucím významem kvalitních lidských 

zdrojů pro úspěšné fungování jakékoli organizace v měnících se 

podmínkách.  

Způsob práce v mnoha organizacích byl v průběhu 20. století zásadně 

ovlivněn vývojem informačních technologií, globalizací a 

organizačními změnami v podobě nejrůznějších fúzí č i akvizic. 

K těmto trendům se v současnosti př idávají i další změny vycházející 

z hospodářské krize a nestabilní ekonomické situace. Mnohé 

organizace musely na hospodářský pokles reagovat rozsáhlými 

restrukturalizacemi a snižováním stavů, aby si zajistily přežití a 

konkurenceschopnost. Nestabilní ekonomické podmínky se odrážejí 

v požadavku podnikatelských subjektů na větší f lexibilitu pracovní síly 

ať už z hlediska počtu pracovníků, č i jej ich kvalif ikací. Výrazně se 

mění způsob organizace práce a pracovního času a patrné jsou i 

změny ve složení pracovní síly. V důsledku demografického a 

ekonomického vývoje roste diverzif ikace pracovníků v organizacích 

projevující se zejména větším zastoupením žen a starších lidí. Mladí 

lidé nastupující na pracovní trh jsou mnohem informovanější a jej ich 

nároky na společensky odpovědné smýšlení jej ich potenciálních 

zaměstnavatelů jsou větší než u generací starších. Všechny tyto 

faktory musí organizace ve své personální strategii a polit ice 

reflektovat, neboť f luktuace pracovníků, vysoké náklady na nábor č i 

vzdě lávání a neschopnost nalézt nebo udržet potřebně kvalif ikované 

pracovníky mají negativní vliv na dosahování podnikatelských záměrů 

organizací.  

Uplatňování principů společenské odpovědnosti v praxi personálního 

řízení se, s př ihlédnutím k výše zmiňovaným trendům a v souladu se 

specif ickými podmínkami dané organizace a jejími strategickými 

záměry, odráží v jednoznačném dodržování etických zásad př i práci 
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s lidmi v organizaci a ve vytváření kultury, která předchází jakékoli 

diskriminaci, respektuje individuální odlišnosti pracovníků a umožňuje 

jej ich kontinuální vzdě lávání a rozvoj. Konkrétní opatření v personální 

oblasti usilují o vytvoření bezpečného a příjemného pracovního 

prostředí, a především o zohledňování potřeb a zájmů jednotlivých 

pracovníků. Mnohá z těchto opatření jsou směřována ke skupinám 

pracovníků, kteří jsou považováni za znevýhodněné na trhu práce ať 

už z důvodu příslušnosti k menšině, nebo s ohledem na věk č i 

zdravotní handicap. 

Dů ležitou úlohu př i vytváření a vyhodnocování postupů v personální 

oblasti mají bezesporu personální útvary, od nichž se očekává, že se 

budou podílet na vytváření a dosahování obchodní strategie. Zároveň 

se předpokládá, že budou pečovat o zájmy pracovníků a zajišťovat 

respektování etických a morálních hodnot př i práci s lidmi 

v organizaci. Klíčová úloha v uplatňování odpovědných a etických 

zásad př i práci s lidmi v organizaci spočívá v rukou vedoucích 

pracovníků, ve způsobu, jakým př istupují k řízení jednotlivců a týmů 

v každodenní praxi, a nakolik jsou oni sami zárukou dodržování 

etických zásad a nositeli morálních hodnot. 

Konkurence na trhu zaměstnavatelů je v současné době veliká a 

zač lenění odpovědných a etických zásad do personálních procesů a 

jej ich respektování ve vztahu k pracovníkům mohou významně př ispět 

ke zlepšení reputace organizace a zvýšit její šance na získání 

kvalitních pracovníků č i stabilizaci těch stávajících, což má nesporný 

dopad na ekonomickou prosperitu organizací. Odpovědné praktiky 

v personální oblasti mohou posílit motivaci pracovníků a jej ich 

loajalitu vůč i zaměstnavateli, což se odrazí na jej ich výkonnosti a 

kvalitě práce, a současně pozitivně ovlivnit zaměstnanost a 

zaměstnatelnost pracovníků, a tím i sociální prostředí vně organizací. 

V tomto kontextu lze zohledňování společensky odpovědných principů 

v oblasti práce s lidmi v organizaci považovat za integrální součást 

personálního řízení sledujícího dosahování cílů organizace 

prostřednictvím lidských zdrojů a zajištění spokojenosti pracovníků. 
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Jsem přesvědčena, že způsob, jakým se organizace chovají ke svým 

pracovníkům, je významným ukazatelem toho, zda jsou ochotny 

akceptovat svou širší odpovědnost vůč i společnosti a prostředí, ve 

kterém fungují. V tomto ohledu doufám, že tato práce může být 

vodítkem, jak zohlednit společenskou odpovědnost organizací v praxi 

personálního řízení.  
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6 Příloha 

1) Důvěřujete svému zaměstnavateli, že se vždy snaží př istupovat 

spravedlivě ke všem svým pracovníkům? 

2) Jsou všichni pracovníci v práci respektováni? 

3) Zajišťuje váš nadřízený, aby všichni pracovníci byli dostatečně 

informováni? 

4) Můžete v práci svobodně vyjádř it své názory? 

5) Jsou rozdílné názory a nápady na pracovišti ceněny? 

6) Umožňuje vám práce využít vaše schopnosti? 

7) Máte vždy pocit, že jste v organizaci uznáván/a? 

8) Je váš nadřízený nakloněn novým myšlenkám a návrhům? 

9) Využívá váš nadřízený vždy maximálně schopnosti pracovníků? 

10) Usiluje váš zaměstnavatel o maximální využití zkušeností a 

schopností pracovníků? 


