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Abstrakt 

Diplomová práce zkoumá téma udržitelného rozvoje a jeho mediální reprezentaci 

v případě soukromých firem v České republice, především nadnárodních společností. 

Teoretický úvod vytváří základ pro pochopení tématu udržitelného rozvoje a jeho 

vývoje ve vztahu k firmám a snaží se vysvětlit důvody, proč se společnosti tomuto 

tématu strategicky věnují. Zároveň shrnuje dosavadní mediální výzkumy 

oblasti udržitelného rozvoje, teorie nastolování agendy, marketingového chování firem, 

vztahu pracovníků oddělení public relations a novinářů a přináší různé ideologické 

výklady těchto jevů. 

Předmětem výzkumu jsou články v denících MF DNES, Právo, Hospodářské 

noviny, Lidové noviny a E15 v průběhu jednoho kalendářního roku.  

Praktická analýza nejdříve kvantifikuje základní rysy zkoumaných článků a 

odpovídá na otázky, jaký typ firem používá téma udržitelného rozvoje pro svou 

propagaci nebo jaké společnosti jsou s ním spojovány, jaký je hlavní předmět článků a 

kdo jsou hlavní aktéři. Pomocí kvalitativní analýzy metodou ukotvené teorie je pak 

vytvořen mediální obraz zkoumaného tématu. 
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republika, marketing, public relations. 

 



   

 

Abstract 

The thesis examines the topic of sustainable development and its media 

interpretation when talking about privately owned companies, especially multinationals. 

The theoretical part creates a framework to understand the topic of sustainability and its 

development related to companies and it aims to uncover the reasons why the 

companies incorporate sustainability into their strategies. At the same time, up to date 

media research in the field of sustainable development, theory of agenda setting, 

company marketing and a relationship of PR workers with journalists is examined. 

The research was conducted on the Czech newspapers MF DNES, Právo, 

Hospodářské noviny, Lidové noviny and E15 within one calendar year. 

The practical part uses quantitative analysis to describe the basic features of 

selected articles and answers questions of which companies use sustainability for 

promotion or which companies are connected to it, what the main subject of articles is 

or who the main actors are. Qualitative analysis using the method of grounded theory 

helps us to create the overall media image. 
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 Úvod 1

Původ myšlenky udržitelného rozvoje sahá podle mnohých autorů daleko do 

minulosti a je zakotven v náboženských filozofiích, které jsou starší než moderní 

průmyslová společnost. Rozumná spotřeba zdrojů, která umožní nejen rozvoj současné 

společnosti, ale také neomezí možnosti vývoje příštích generací, byla v naší historii 

akcentována s různým důrazem a v nedávné historii byla v osmdesátých letech 

dvacátého století jasně definována speciálně vytvořenou komisí při OSN. Od této doby 

nabírá téma na síle jak v politické agendě na mezinárodní a lokální úrovni, tak u 

veřejnosti.  

Firmy, především ty nadnárodní, jejichž moc, politický vliv a množství finančních 

prostředků jsou mnohdy větší než suverénních států, mají jako jeden z nejdůležitějších 

stavebních prvků současné struktury společnosti zásadní vliv na přijetí nebo fungování 

této filozofie. Neustále jsou konfrontovány se zákonodárci, občanskými iniciativami a 

neziskovými organizacemi, a tato interakce je přirozeně tím silnější, čím více je daná 

společnost rozvinutá a má prostor věnovat se sofistikovanějším tématům. Dohled a 

povědomí veřejnosti je s moderními technologiemi a mediálně integrujícím se světem 

možný nejen v místě spotřeby, propagace nebo sídla firmy, ale také v místě výroby, 

která je velmi často umístěna v rozvojovém světě kvůli optimalizaci nákladů a 

benevolentnějším zákonům. Historicky můžeme sledovat posun od reaktivních, někdy 

dokonce defenzivních, firemních strategií k proaktivnímu chování, kdy se korporace 

snaží spoluutvářet politiky pro udržitelný rozvoj a určovat priority. Toto se neděje 

pouze v politickém zákulisí a lobováním u politických nebo neziskových organizací, ale 

také v mediálním prostředí, mediální prezentaci, marketingu a reklamním chování 

společností. K interakci médií a firem dochází neustále a tato práce si klade za cíl odkrýt 

mediální reprezentaci tématu udržitelného rozvoje v komunikaci nadnárodních 

společností v České republice. 

Praxe udržitelnosti a společenské odpovědnosti je také z mnoha stran kritizována. 

Někteří pravicově smýšlející zastánci volného trhu poukazují na to, že sloučit 

ekologické a společenské cíle s rozvojem trhu a maximalizací zisku není možné. Jiní 

autoři, inspirovaní neomarxistickým pohledem na fungování společnosti, naopak vidí 
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koncept udržitelného rozvoje čistě jako prostředek firem pro získání větší moci, 

vylepšení své pověsti a zlepšení postavení před zákonodárci, což ve svém důsledku 

vede ke zvyšování zisků. I když se snažíme zůstat nestranným pozorovatelem, který se 

nepřiklání ani k jedné straně, nemůžeme ignorovat ekologické katastrofy firem, které 

měly silné společensky odpovědné programy a nebály se je mediálně propagovat 

(British Petroleum a únik ropy v Mexickém zálivu) nebo mají ve své filozofii motto „být 

dobrý“, přesto ale čelí silnému politickému tlaku, který se je z obavy z přílišné 

dominance na trhu snaží regulovat (Google a jeho nedávný střet s Evropskou unií). 

Tématu příbuznému udržitelnému rozvoji jsem se věnoval už v diplomové práci na 

Vysoké škole ekonomické v Praze v roce 2010, kde bylo aplikováno na koncept zelené 

výroby v automobilovém průmyslu, konkrétně ve společnosti ŠKODA AUTO. V této 

době existovalo v České republice minimální množství odborných zdrojů o tématu, 

mediálně také nebylo příliš komunikováno a existovala jasná převaha zahraničních 

zdrojů, včetně článků v médiích. Předpokládal jsem, že během let se intenzita 

komunikace v českých médiích zvýší, a považoval jsem za zajímavé pokračovat 

v akademické práci z jiné, sociologické, perspektivy. 

Teze diplomové práce tento zvýšený výskyt předpokládala a jako nástroj analýzy 

stanovila kvalitativní, sémiotickou, analýzu reklamních sdělení nadnárodních firem 

v tištěných periodikách. Na základě provedeného předvýzkumu se ale ukázalo, že 

v České republice se tento trend v reklamních sděleních zatím příliš neodráží a 

neexistuje dostatek materiálu pro kvalitní analýzu a zpracování diplomové práce. 

Nadto, reklama jako taková může spíše odkazovat k ochotě platit za produkt ze strany 

zákazníka a možnost firmy zaplatit za propagaci. Z hlediska mediální teorie pro nás ale 

může být mnohem zajímavější tendence nebo ochota novinářů referovat o aktivitách 

soukromých firem (a taky o výběru konkrétních aktivit) ve vztahu k udržitelnému 

rozvoji. 

Po důkladném promyšlení a konzultaci s vedoucím práce jsem se rozhodl pro o 

něco širší přístup k tématu a pomocí metody ukotvené teorie prozkoumat obecné rysy 

mediální reprezentace problematiky. 

První část diplomové práce se věnuje samotné definici udržitelného rozvoje a 

kořenům filozofie. Následují důvody, proč se problematice soukromé firmy věnují, a 
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tento úsek textu je spíše pohledem ekonomickým, manažerským. Je to velmi důležitá 

perspektiva, protože nám dá zajímavý základ pro pozdější mediální analýzu a také 

umožňuje porovnat vědecké sociologické články se skutečnou podnikovou praxí. 

Kapitola o mediálním výzkumu nejprve šířeji uvozuje vztah médií a soukromé 

sféry, protože i v této oblasti platí, že by média měla nestranně informovat o 

událostech a rozdělení moci. Následuje průřez vědeckými texty z oblasti výzkumu 

médií, které se věnovaly udržitelnému rozvoji nebo společensky odpovědnému chování 

společností. I když se jedná o téma spíše na okraji zájmu vědců, v posledních pár 

desítkách let vznikla celá řada zajímavých textů. Poměrně velká část je věnována teorii 

nastolování agendy, která je i přes složité, ne-li nemožné, empirické dokazování a 

kritiku pro tento text velmi relevantní. McCombs například tvrdí, že „Podobně i u 

environmentálního zpravodajství hraje nastolování témat důležitou roli, protože řada 

environmentálních problémů a rizik je právě médií zprostředkována a vlastně 

zviditelňována. Převážně se jedná o skryté skutečnosti, které nás neovlivňují jako 

jednotlivce, ale mají globální význam. Jejich následky se často projevují až časem a tyto 

problémy jsou pro veřejnost hůře prokazatelné.“ (McCombs, 2009, str. 65). 

Protože má mediální reprezentace tématu velmi silnou návaznost na marketing 

firem, věnuje se text pověsti firmy a také public relations nikoliv z hlediska 

managementu marketingu, ale z hlediska mediálního. 

Poslední teoretická část stručně uvozuje kvantitativní analýzu, kvalitativní analýzu 

a metodu ukotvené teorie. 

Praktická část je uvozena základní kvantitativní analýzou, která zkoumá články 

v čase, rozděluje je podle toho, o jakých firmách mluví a jací aktéři v nich vystupují. 

Metoda ukotvené teorie nám pak umožní rekontextualizovat text a znovu ho složit tak, 

abychom vytvořili mediální obraz zkoumaného tématu. 
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 Udržitelný rozvoj 2

Udržitelný rozvoj je fenomén, který je v této práci klíčový, a proto bude definován 

a popsán pro pochopení jeho historie a vývoje. Nejdříve se budu věnovat stručnému 

popisu konceptu udržitelného rozvoje a nabídneme několik základních pohledů dovnitř 

fungování firem. Pokusím se identifikovat hlavní důvody a motivy zavádění přístupu 

z hlediska managementu podniků.1 Tento pohled poskytne základní a nezbytný kontext 

pro pozdější podrobný pohled na udržitelnost z hlediska mediálních reprezentace. 

Koncept udržitelnosti začíná dostávat jasné vymezení v druhé polovině dvacátého 

století. Jedna z prvních propracovaných definic udržitelného rozvoje, která obecně 

slouží jako základ v oboru, pochází z pera OSN, ze zprávy Bruntlandovy komise 

prezentované v roce 1987 a nazvané Our Common Future. Tento dokument uvádí 

následující definici (Report of the World Commission on Environment and 

Development: Our Common Future, 1987): 

„Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který umožňuje uspokojit současné potřeby, 

aniž by omezil možnosti uspokojit potřeby budoucím generacím. Skládá se z 

následujících dvou klíčových konceptů: 

- Koncept „potřeb“, obzvláště nezbytných potřeb chudého světa, kterému by měla 

být dána priorita v první řadě; a 

- Myšlenka omezení schopnosti životního prostředí uspokojovat současné a 

budoucí potřeby daná stavem technologií a organizace společnosti.“2 

Zpráva Bruntlandovy komise dále koncept udržitelného rozvoje velmi podrobně 

rozvíjí co do aspektů sociálních, enviromentálních i ekonomických, přičemž velmi 

důležitá je kapitola osm, která se velmi podrobně věnuje roli průmyslu, dopadům růstu 

průmyslové výroby a celkově se snaží o definování strategií pro efektivní využívání 

přírodních zdrojů, energie a rozvoj nových technologií. 

Zajímavou optiku přináší práce Servaese (Servaes a kol., 2012), která výše zmíněný 

výstup Brundtlandovy komise definuje jako západní pohled, a přichází také s východní, 

                                                      
1
 Některé části textu jsou zpracované na základě diplomové práce autora tohoto text na VŠE v 

Praze (Krajčík, 2010). 
2
 Není-li uvedeno jinak, přeložil autor. 
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budhismem ovlivněnou, definicí (Servaes a kol., 2012, str. 103). Zmiňuje tři součásti 

udržitelnosti3 - ekologii, ekonomiku a schopnost se rozvíjet. Schopnost se rozvíjet tato 

východní filozofie definuje jako způsobilost lidí změnit se a být méně sobeckými. Hlavní 

rozdíl oproti západnímu přístupu je v tvrzení, že ten západní znamená kompromisy na 

všech stranách, které ve svém důsledku snižují míru spokojenosti všech zúčastněných. 

Pokud lidé nebudou šťastní, koncept má malou šanci na úspěch (protože jsou ve své 

podstatě sobečtí), a proto je zde nezbytný předpoklad změny samotného charakteru 

jednotlivců a společnosti. 

V rámci tohoto textu jsem se rozhodl definovat také další pojem, Corporate Social 

Responsibility (CSR), který je jako takový podmnožinou přístupu udržitelného rozvoje, 

ale v různých textech se mohou tyto dva termíny zaměňovat s poměrně stejným 

účelem sdělení4. Stejný přístup volí také KPMG5 ve svém respektovaném každoročním 

průzkumu na téma udržitelného rozvoje firem a uvádí zajímavou statistiku, jakou 

terminologii firmy používají: 

 

Graf 1: Terminologie firem 

 

Zdroj: KPMG, 2013, str. 5. 

 

                                                      
3
 Pojem „udržitelnost“ bude používán jako ekvivalentní pojem k „udržitelný rozvoj“. 

4
 Impuls k tomuto rozhodnutí existoval už v rané fázi psaní tohoto textu a byl následně potvrzen 

předvýzkumem českých mediálních textů. 
5
 KPMG je jednou z předních světových auditorských, účetních a poradenských společností. 
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CSR se také začalo objevovat v druhé polovině dvacátého století, především v USA, 

kde se ekonomové zabývali rolí podniků ve společnosti a jejich vztahem k jejímu 

rozvoji. Jedním z prvních autorů definice CSR byl Howard R. Bowen se svou knihou 

Social Responsibilities of the Businessman6. Základy byly opět definovány v OSN a 

později dalších organizacích, včetně Evropské unie. Velký rozmach a přijetí tohoto 

přístupu samotnými firmami započal v devadesátých letech v USA. Jedna z možných a 

nejvíce používaných definice je ta Evropské komise (Evropská komise, 2011): 

„Koncept, kde společnosti integrují společenské a environmentální zájmy do svých 

obchodních aktivit, a způsob interakce se stakeholders7 na dobrovolné bázi.“  

 

2.1 Koncept udržitelného rozvoje a soukromé společnosti 

Následující schéma se snaží podrobně znázornit všechny aspekty udržitelného 

rozvoje a průnik jednotlivých sfér, které jsem v předchozím textu zmínil - ekonomickou, 

sociální a ekologickou. 

Graf 2: Sféry udržitelnosti 

  

Zdroj: http://www.verifysustainability.com/Pie%20Diagram/PieDiagram_Open_Page.aspx 

                                                      
6
 BOWEN, Howard R.: Social Responsibilities of the Businessman. New York: Harper, 1953. 276 str. 

7
 Pojem stakeholders bývá definován jako zainteresované okolí společnosti, přičemž toto okolí 

může být velmi široké od zaměstnanců, zákazníků až po obyvatele města, v kterém firma působí, 
dodavatele, věřitelské banky nebo stát. V dalším textu budeme často pojem používat v originálním, 
anglickém termínu. 
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Protože je primárním cílem většiny soukromých firem přinášet zisk svým 

majitelům, nabízí se jako první oblast snažení a rozvoje firem ta ekonomická. 

Představa, že tato oblast bude jediným zájmem firmy, je v našem prostředí spíše 

archaická a patří do dob průmyslové revoluce. Většina firem v západním světě se 

nachází v některém z průniků výše naznačených sfér.  

Proč se vlastně firmy konceptem udržitelnosti zabývají? Následujících několik bodů 

se snaží shrnout hlavní důvody: 

1. Regulace a legislativní omezení 

Aktivity, které vyvíjejí vlády nebo vyšší správní celky (EU, OSN) v této oblasti, 

implikují jednu z nejdůležitějších příčin, která nutí podniky chovat se ekologičtěji a 

šetrněji ke svému okolí. Tyto aktivity mohou mít formu omezení, pokut, povinností, 

vyššího zdanění nebo naopak daňových úlev. 

2. Tlak společnosti / spotřebitelů / zákazníků 

Vzhledem k tomu, že ekologie a pracovní podmínky zaměstnanců jsou jedněmi z 

nejvíce diskutovaných a sledovaných témat současnosti, je velmi důležité respektovat 

trendy v oblasti a prokázat své úsilí. Udržitelnost se stává velmi silným marketingovým 

nástrojem, v praxi se vžil termín Green Marketing, který má v současnosti celou řadu 

nástrojů a efektivně využitelných praktik. U některých společností je dokonce zelený 

marketing základním prvkem marketingové strategie. Zákazníci stále více slyší na 

ekologicky šetrné výrobky nebo výrobky, které byly vytvořeny ekologickými 

technologiemi.  

V souvislosti s využitím zeleného marketingu je vhodné zmínit termín 

„greenwashing“, který může být jednoduše definován jako nekalá praxe společností, 

které falešně prezentují své výrobky, procesy nebo strategie jako přátelské k životnímu 

prostředí. Tématu se budu ještě dále věnovat. 

3. Tlak konkurence 

Je pouze na samotném podniku, zvolí-li si proaktivní přístup a bude se snažit 

přicházet s inovacemi, nebo bude reagovat na kroky konkurence. Faktem ovšem 

zůstává, že pokud se podaří konkurenci vyrábět úsporněji, umožní jí to snižovat cenu, 
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snižovat rizika nebo realizovat vyšší marži a dlouhodobě předstihne podnik, který 

nedokáže zareagovat.  

4. Tlak partnerů 

Firma nemusí stát nutně na vrcholu dodavatelského řetězce, a tak může být 

donucena k aplikaci konceptu silným odběratelem.  

5. Snížení nákladů, zvýšení efektivity 

Důsledkem udržitelného přístupu k fungování firem může být v důsledku omezení 

plýtvání i nižší spotřeba vstupů a produkce menšího množství odpadů. Důsledkem toho 

je pak i snižování nákladů. Stejně tak je možné zvyšovat efektivitu vyšší motivací 

zaměstnanců danou příjemnými pracovními podmínkami atd. 

6. Krize 

Nejextrémnějším důvodem může být hrozba krize nebo její počátek. Tento důvod 

nemusí být tak abstraktní, jak se může na první pohled zdát. Naše společnost již zažila 

několik ropných šoků, kdy byly podniky nuceny přizpůsobit své výrobní metody a 

požadavky na zdroje, aby obstály při skokovém zvýšení nákladů. Tato situace se může 

opakovat (a také se opakuje) u celé řady dalších vstupů (včetně práce). Společnosti, 

které jsou odolnější vůči volatilitě (nestálosti) ceny vstupů, mají značnou konkurenční 

výhodu. 

Boston Consulting Group, přední světová poradenská firma, nabízí jiný pohled na 

věc a shrnuje příležitosti a rizika, která z přijetí konceptu vyplývají (Rubel, Sommer, 

2007): 

Příležitosti 

- Posílení značky 

- Nové „zelené“ trhy 

- Noví zákazníci 

- Noví obchodní partneři 

- Snížení legislativních rizik 

- Politický vliv 

- Atraktivita na trhu práce 

- Motivace zaměstnanců 
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- Úspory nákladů 

Rizika 

- Nelibost „nezelných“ zákazníků 

- Dočasnost trendu 

- Dlouhodobost závazku 

- Více na očích veřejnosti 

- Obvinění z greenwashingu 

- Vyšší náklady 

- Nízká viditelnost z důvodu stejných kroků konkurence 

A v další studii BCG nabízí tento graf vyplývající z průzkumu mezi předními 

manažery: 

Graf 3: Přínosy udržitelnosti pro organizaci 

 

Zdroj: Berns a kol., 2009. 

 

Je vidět, že zdaleka nejsilnější motivací pro zkoumané firmy je zlepšení pověsti 

firmy, následují pak úspory nákladů, konkurenční výhoda a spokojenost a motivace 

zaměstnanců. 

Podívejme se teď na pohled předních světových firemních konzultantů na 

komunikaci (Rubel, Sommer, 2007), což je velmi úzce spjaté s tématem této diplomové 

práce. 
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Obecně se podnik může ve svém chování rozhodnout pro několik typů strategií a 

jejich komunikaci. Může se soustředit na vybrané ekologicky šetrné produkty, 

propagovat celou svou organizaci jako „zelenou“ a stavět na tomto svou image, nebo 

se stát leaderem ve výzkumných aktivitách. Následující schéma ukazuje, na jakých 

pilířích komunikace stojí: 

Graf 4: Komunikace udržitelnosti 

 

(Rubel, Sommer, 2007, str. 17) 

 

Každý z těchto přístupů a jejich kombinace nese jiné požadavky na podnik a jeho 

komunikační strategii. 

Best practice8 v oblasti komunikace je nastaveno na základě následujících oblastí:  

1. Reporting úřadům 

Některé informace jsou podniky povinny zveřejňovat, nicméně existuje i celá řada 

dalších, nepovinných informací, které může podnik zveřejňovat a prokázat tak svou 

transparentnost a vyhnout se tak rizikům ze strany úřadů. 

2. Spolupráce s nevládními organizacemi a další partnerství 

                                                      
8
 V managementu obecně používaný pojem popisující soubor nejlepších strategií nebo přístupů 

v daném odvětví. 
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Spolupráce s nevládními organizacemi může být také velmi účinným 

komunikačním marketingovým nástrojem. Příklady takových organizací, které určují 

standardy reportingu udržitelného chování firem, jsou Global Reporting Initiative nebo 

The Global Compact. Respektovaným materiálem je také každoročně vydávaný 

průzkum KPMG nazvaný The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting9. 

V dalším textu, a především práci Enocha10, získáme také jiný pohled na fungování 

těchto iniciativ a nevládních organizací.  

Následující graf ukazuje, komu nejvíce věří veřejnost v oblasti ekologických otázek: 

Graf 5: Důvěryhodnost organizací v ekologických otázkách 

 

(Rubel, Sommer, 2007, str. 16) 

 

Vidíme, že nevládní organizace jsou v čelních pozicích. Podnik si může samozřejmě 

vybrat formu spolupráce, ať už na bázi dobrovolného členství nebo na bázi těsnější 

koordinace aktivit. Ceněná jsou také členství v mezinárodních organizacích, které se 

zabývají ochranou životního prostředí. Přínosy z takové spolupráce musí podnik 

samozřejmě poměřovat s náklady z ní plynoucí. 

                                                      
9
 V této práci už citovaný. 

10
 Text bude později podrobněji rozveden v kapitole 3.1 
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3. Transparentnost 

Poskytování co nejširšího spektra informací na tematických internetových 

portálech a stránkách společnosti spolu s vydáváním výročních zpráv. 

4. Angažování zaměstnanců 

Vnitřní komunikace je nezbytná pro realizaci strategií. 

5. Vyhýbání se greenwashingu 

Nebezpečí plynoucí z greenwashingu budou v této práci několikrát zmíněna a 

podnik by se měl takovýchto praktik vyvarovat. 

Pro strategický marketingový přistup k CSR a udržitelnosti existují mnohé 

materiály, jejich popis by však byl nad rámec této práce. Namátkou to je Kotler (Kotler, 

2007) nebo Sustainable Marketing Knowledge Network (Charter, 2002). 

I když se může několik předchozích stran zdát příliš odborných z hlediska 

podnikového managementu, považuji je za zajímavé a klíčové pro pozdější interpretaci 

a srovnání se sociologickými, mediálními, studiemi, a samotným zkoumáním mediální 

reprezentace udržitelnosti v českém prostředí. Jedná se o odborné články, které jsou 

z hlediska řízení podniků pragmaticky zaměřené a v podstatě popisují nejlepší možný 

přístup k problematice z hlediska managementu. 

 

2.1.1 Exkurz – Interface 

Abych nezůstal pouze u teoretických údajů a obecných průzkumů, rozhodl jsem se 

do této práce zařadit stručný popis jedné z obecně nejrespektovanějších firem, u které 

se udržitelný rozvoj stal součástí podstaty podnikání. Informace jsem čerpal nejen 

z volně dostupných zdrojů, ale také z rozhovorů se samotnými zaměstnanci firmy, což 

bylo pravděpodobně rozhodujícím faktem pro zařazení této kapitoly. Osobní zkušenost 

autora této práce s vysokým marketingovým manažerem firmy je zajímavou 

příležitostí, která podle mého názoru přispěla k zvýšení teoretické citlivosti.11 

Společnost Interface je s obratem více než jedné miliardy dolarů jedním z 

největších výrobců koberců na světě. Své prodeje uskutečňuje ve více než 110 zemích 

světa a vyrábí na čtyřech kontinentech. Bývá zařazována časopisem Fortune mezi 

                                                      
11

 Definované dále v části věnované kvalitativnímu výzkumu. 
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nejvíce obdivované společnosti a na žebříček sta nejlepších zaměstnavatelů. Interface 

integruje udržitelnost přímo do své vize a poslání. 

„Interface chce být první společností, která svými skutky ukáže do roku 2020 

celému průmyslovému světu udržitelnost ve všech jejích dimenzích: lidé, procesy, 

výrobky, místa a zisky. Tento fakt společnost posílí skrze sílu jejího vlivu.“12
 

Autorem vize a poslání je samotný zakladatel a současný předseda představenstva 

společnosti Ray Anderson, který v současné době vyvíjí celou řadu dalších aktivit pro 

rozšíření myšlenky udržitelnosti a je za své snahy držitelem mnohých akademických, 

vládních i nevládních a dalších ocenění. Poslání společnosti je prosazováno i širokým 

vedením společnosti a je součástí podnikové kultury. V organizační struktuře 

společnosti jsou přirozeně začlenění manažeři, kteří se zabývají udržitelností jak na 

strategické úrovni, tak jejím řízení a koordinací. 

Ve formulaci poslání se odráží závazek nejlepšího produktu a služeb pro zákazníka 

při pečlivé péči o zaměstnance a o okolí společnosti. Velká pozornost je věnována 

vzdělávání zaměstnanců, zvyšování jejich povědomí o udržitelnosti a podněcování 

jejich inovativního chování. Interface má interní vzdělávací tým pro tyto účely, navíc je 

pravidelně dělán průzkum a zjišťována zpětná vazba od zaměstnanců. Vše je 

zastřešeno snahou o udržitelný rozvoj a o rozšíření příkladu společnosti Interface. 

Společnost je také autorem iniciativy obsažené ve vizi společnosti Mission Zero, jejímž 

cílem je eliminovat jakýkoliv negativní dopad na životní prostředí do roku 2020. 

Pro účely této práce se autor setkal a uskutečnil rozhovor s Karen Warner, 

marketingovou ředitelkou společnosti Interface pro Velkou Británii. Témata rozhovoru 

se dotýkala toho, jak vážně svoje závazky k udržitelnému rozvoji společnost vnímá, do 

jaké míry je využívá ve svém PR a jak Interface komunikuje s médii.13 

Podle Karen Interface ještě před deseti lety udržitelný rozvoj a společenskou 

odpovědnost nekomunikoval, bral ji „pouze“ jako nedílnou součást svého podnikání. 

Zlom nastal ve chvíli, kdy se téma stávalo opravdu atraktivní, spousta společností 

začala využívat jeho marketingového potenciálu, a to často nekorektně. Právě kvůli 

fenoménu greenwashingu se firma rozhodla silně komunikovat své hodnoty a 

                                                      
12

 Převzato z internetové stránky společnosti www.interface.com 
13

 Rozhovor se uskutečnil v listopadu roku 2014. Archiv autora. 
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vzdělávat veřejnost, ovlivňovat své okolí. Následuje několik zajímavých bodů, jak 

společnost přistupuje k public relations: 

- Udržitelný rozvoj je klíčovým posláním Interface, ale není hlavním prvkem 

marketingové komunikace. Nejdůležitější jsou produkty a design a kvalitní 

fotografie, které zaujmou novináře. 

- Udržitelnost je komunikována konzistentně ve všech regionech, i když některé 

jsou na toto téma citlivější než jiné. 

- Každá tisková zpráva obvykle obsahuje zmínku o udržitelném rozvoji. 

- PR je rozděleno do dvou základních směrů – vzhledem k zákazníkům a 

korporátní. Korporátní PR je více zaměřené na udržitelný rozvoj. PR mířící na 

zákazníky je spíše mixem produktů, ocenění, případových studií a udržitelnosti. 

- Interface používá (lokálně) PR agenturu v Manchesteru nazvanou Tangerine, 

která je plně integrovaná do společnosti a rozumí jejím hodnotám. 

- V tiskových zprávách jsou důležitá čísla, statistiky nebo zajímavá fakta. 

- Interface posílá hodně tiskových zpráv a těší se dobrým vztahům s médii. 

- Interface vydává celou řadu vzdělávacích materiálů distribuovaných například 

na výstavách, které mají za cíl komunikovat filozofii firmy veřejnosti (ve kterých 

mimo jiné také naráží na ne zcela transparentní chování ostatních společností, 

na zakládání neziskových nebo certifikačních organizací financovaných 

soukromou sférou atd.14). 

Celý rozhovor se vedl v zajímavém duchu a nutno podotknout, že ředitelka 

marketingu si byla jistá svým přístupem k udržitelnému rozvoji a odhodláním celé 

firmy, jíž tato filozofie prostupuje.  Interface je pro odborníky v tomto ohledu pojem a 

ne všechny společnosti mají stejný přístup k společensky prospěšným aktivitám. 

  

                                                      
14

 Zdrojem jsou propagační materiály firmy, které má autor k dispozici, a uskutečněný rozhovor. 
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 Mediální výzkum a soukromé společnosti 3

Ve třetí kapitole přistupuji k samotným mediálním studiím a jejím cílem je rešerše 

provedených výzkumů v oblastech interakce firem a médií, s důrazem na téma 

udržitelného rozvoje. Titulek této kapitoly by mohl znamenat rozsáhlou analýzu, já ho 

ale budu chápat v užším pojetí a v souvislosti s tématem této diplomové práce. 

Citované výzkumy jsou základem pro další kapitoly a uvozují vztah firem a médií 

v oblasti prezentace společensky odpovědných aktivit. 

Pokud byl obecně sledován vztah médií a soukromého sektoru, jednalo se často o 

otázku objektivity a zaujatosti v dodávaných informacích, tímto tématem se zabývá 

například studie Powella a Selfa (Powell, Self, 2003). 

Související oblastí je tón zpravodajství. Několik studií uvádí tón zpravodajství o 

soukromém sektoru jako spíše negativní. Například Dominick (Dominick, 1981) 

analyzoval v letech 1977-1979 obchodní zpravodajství a identifikoval 54% spíše 

záporných zpráv o podnicích (jako stávky, ohrožení životního prostředí nebo vadný 

produkt) a pouze 10%, které měly spíše pozitivní zabarvení. V o něco aktuálnější studii 

identifikovali Fombrun a Shanley spíše neutrální vyznění zpravodajství (Fombrun, 

Shanley, 1990). Poměrně zajímavě ale zároveň zjistili, že velmi intenzivní viditelnost 

v médiích může mít silný negativní efekt na reputaci firmy, bez ohledu na to, zda je tón 

článku neutrální, pozitivní nebo negativní. Podle Carrolla (Carroll, 2004, str. 29) není 

mnoho studií, které by mluvily o spíše pozitivní zaujatosti médií vzhledem k podnikům, 

zmiňuje ale výzkum, který naznačuje, že v některých otázkách, jako je životní prostředí, 

mohou média referovat o podnicích pozitivněji. 

Wartick (Wartick, 1992) zkoumá mediální pokrytí firem, ve smyslu „agregovaného 

množství zpráv vztažených ke specifické společnosti během určené doby“ (Wartick, 

1992, str. 34). Ve své definici vynechává editorialy na firmy a jejich produkty, stejně 

jako články o průmyslových odvětvích jako celcích. 

Jako výchozí bod své studie uvažuje úvodní situaci pro společnost, která má 

definované okolí (stakeholders), které vytváří schéma a stereotypy konstituující 

reputaci firmy. Během daného období zaznamená určité mediální pokrytí firmy a snaží 

se zjistit, jakým způsobem se mění její pověst. Jako benchmark (měřítko, prostředek 
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pro porovnání) použil Wartick žebříček sestavovaný časopisem Fortune, který 

identifikoval jako velmi vhodný vzhledem k tomu, že je sestavován napříč spektrem 

stakeholders. Mediální pokrytí zkoumal pomocí instituce shromažďující články o 

soukromých společnostech, The Conference on Issues and the Media. Oba soubory dat 

porovnával pro rok 1987. A jaké byly výsledky? 

Prvním z nich je, že tón článku je důležitý pro směr změny pověsti společnosti 

stejně jako pro velikost změny. Autor nicméně identifikuje jistý „efekt prahu“ (Wartick, 

1992, str. 43), kdy po překročení určité míry mediálního pokrytí míra povědomí o firmě 

stagnuje a reputace se dále nemění. Toto zjištění může být pro soukromé firmy 

zajímavé, a pokud by byly schopny tento práh identifikovat, dává jim to zajímavý 

nástroj, jak určit množství zdrojů alokovaných pro zlepšování (nebo vytváření) pověsti. 

Navrhuje, aby firmy s dobrou pověstí investovaly do pokrytí v jakékoliv mediální oblasti 

a bez ohledu na to, jestli tón bude pozitivní nebo čistě informativní a neutrální 

(Wartick, 1992, str. 48). Firmy se špatnou pověstí by se měly zaměřit na pozitivní 

vyznění zpráv. 

Dalším důležitým faktorem je nedávnost mediálního pokrytí, která koreluje 

s velikostí změny reputace, nikoliv však se směrem. 

Jako důležitý se ukázal moment, ze kterého firmy v dané oblasti mediálního 

pokrytí startují. Jinými slovy, pokud je reputace dobrá, pozitivní zprávy ji budou dále 

spíše zlepšovat, než kdyby byla špatná. Naopak, pověst se spíše ještě zhorší firmě, 

která už ji má na nízké úrovni. Autor se odvolává na teorii sociální konstrukce reality, 

která se v tomto tématu ukazuje být relevantní. 

Pro téma naší práce bychom mohli přemýšlet nad tím, že právě velké společnosti 

se snaží mít dobrý start v komunikaci udržitelného podnikání jako poměrně nového 

tématu (v České republice), aby byly vnímány pozitivně jako ekologické a sociálně 

citlivé. 

McCombs a Carroll tvrdí (McCombs, Carroll, 2003, str. 1), že rozšíření žebříčků 

korporací, jako například těch ve Fortune, The Financial Times, The Far Eastern 

Economic Review, Asian Business a Management Today, „zasívá“ agendu korporací. 

Společnosti, kterým se podaří dostat do žebříčku, budou pravděpodobněji prominentní 
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na veřejné agendě. Firmy, kterým se to nepovede, budou médii pokrývány s mnohem 

menší pravděpodobností. 

 

3.1 Mediální výzkum v oblasti udržitelnosti / CSR 

Udržitelný rozvoj firem rozhodně není nejčastějším tématem prací v mediálním 

výzkumu, přesto vzniklo několik zajímavých studií, které se problematiky alespoň 

částečně dotýkají.  

Carroll (Carroll, 2004) ve svém výzkumu pracoval s kategorií CSR jako s jedním 

z atributů firemní reputace. Ve zkoumaných datech v letech 1999 a 2000 zjistil, že 

pouhé dvě firmy tvořily polovinu, respektive dvě třetiny, všech zpráv o tomto tématu 

v médiích. Toto svědčí o tom, že média si vybírají pouze několik firem, které spojují 

s touto problematikou (můžeme se na to podívat i z druhé stránky a položit si otázku, 

zda není pouze několik společností, které se snaží s tímto tématem pracovat a 

informovat o něm novináře). 

Ve stejném výzkumu je velmi zajímavá část, kde se autor věnuje atributu 

společenské odpovědnosti firem. Dochází k závěru, že ve studovaném období 

neexistuje agenda setting15 druhého stupně u této charakteristiky. Autor nenachází 

žádný vztah mezi množstvím článků o společenské odpovědnosti a stupněm znalostí 

respondentů o aktivitách daných firem. Pokud by tento fakt byl prokazatelný ve velkém 

měřítku a mohli bychom ho zobecnit, pro firmy by to znamenalo závažný signál 

směrem k jejich komunikaci udržitelnosti. 

Překvapivě se také ukázalo, že existuje negativní vazba mezi množstvím informací 

o společensky odpovědném chování firmy a přisuzováním tohoto atributu firmě. Čím 

více firma o tomto informovala, tím méně respondentů používalo společenskou 

odpovědnost jako charakteristický atribut dané firmy. Extenzivní pokrytí tématu u dané 

firmy zvyšovalo povědomí o dalších zkoumaných atributech firem (finanční výkonnost, 

pracovní prostředí, produkty a služby a práce managementu), ale ne o CSR (Carroll, 

2004, 131). Tento nález je v rozporu s teorií nastolování agendy. 

                                                      
15

 Teorie agenda setting je velmi relevantní pro tuto diplomovou práci a s konceptem pracuje celá 
řada autorů, proto je tomuto pohledu věnována obsáhlejší kapitola. 
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Z hlediska reputace se na CSR podívali Zhang a Swanson, kteří uvádí, že 

v průzkumu z roku 2003-2004 označilo téma za stěžejní pro firmy 82% respondentů, 

pro reputaci firem 59% a pro zákazníky 53% dotazovaných (Zhang, Swanson, 2006, str. 

1). Autoři článku tvrdí, že média jsou, jako jeden ze stakeholderů firem, obzvláště 

klíčová v této oblasti, protože jsou to právě ona, která pomáhají materializovat cíle CSR 

a prezentovat výsledky veřejnosti. 

Ve svém výzkumu se Zhang a Swanson pomocí metody obsahové analýzy a analýzy 

rámcování snaží zkoumat, jakým způsobem média CSR reprezentují. Pokud bychom 

měli zařadit organizačně uvnitř firem, jakým způsobem zviditelňují své snažení v CSR, 

respektive udržitelném rozvoji, určitě můžeme zhmotnit tyto snahy v oddělení public 

relations. Vzhledem k historicky ne příliš ideálním vztahům mezi pracovníky v public 

relations a novináři16 je v této oblasti pro firmy klíčové najít jistou harmonii s novináři, 

aby mohla být zlepšena jejich reputace a veřejnost byla o jejich iniciativách 

informována. 

Zhang a Swanson zkoumali po dobu dvou měsíců v roce 2005 databázi 51 novin 

(33 amerických a 18 mezinárodních) na základě vyhledání spojení Corporate Social 

Responsibility. Analyzovaných 103 článků ukázalo, že vyznění článků se pohybuje od 

objektivního až po negativní použití slovního spojení. V 47% je termín použit správně a 

s pozitivním zabarvením, 27% článků je vyvážených, 15% má negativní podtext (CSR 

jako spin17) a zbylých 11% je neutrálních a referuje o CSR jako o profesi nebo 

organizační části firmy. Podrobnější kategorizace obrazu CSR v médiích byla autory 

rozvedena následovně (Zhang, Swanson, 2006, str. 3-5). 

1. Objektivní použití termínu 

Tato kategorie byla nejčastější, v 29% případů média informovala o CSR ve smyslu 

odpovídajícímu definici, kterou autoři stanovili, tedy „provozování podnikání 

způsobem, který plní nebo překračuje očekávání etická, legální, obchodní a veřejnosti.“ 

(Zhang, Swanson, 2006, str. 3).   

 

 

                                                      
16

 Více v kapitole věnované public relations. 
17

 V kapitole 3.4.1 je pojem dále vysvětlen a rozveden. 
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2. CSR jako propagace úspěchu firmy 

18% článků používalo pojem v souvislosti s oceněním firem za jejich přínos 

komunitě nebo společnosti. 

3. CSR jako očekávání komunity nebo společnosti 

V 27% případů bylo CSR použito ve smyslu očekávání komunity. Články tak spíše 

pobízely organizace, aby se společensky odpovědně chovaly ke svému okolí. 

4. CSR jako specializace a profese 

V 5% případů se jednalo o čistě popisnou zmínku funkce. 

5. CSR jako praktická funkce podnikání 

6% zmínek mluvilo o CSR jako o nezbytné složce podnikání, která je důležitá pro 

úspěch firmy. 

6. CSR jako spin s negativním PR důsledkem 

15% článků se odvolávalo na CSR jako prostředek firem ke zlepšování jejich PR, 

aniž by to bylo podloženo reálnými fakty nebo výsledky. Jednalo se tak o spinning 

(tématu se věnujeme také o něco podrobněji v kapitole Greenwashing a spin 

doctoring). Jeden z článků například zmiňoval web firmy s šedesátistránkovým 

dokumentem, který obsahuje takové vágní banality, jako závazek firmy „neznečišťovat 

vzduch“. 

Jedním ze závěrů studie je, že vzhledem k pouze 15% negativně vyznívajícím 

článkům můžeme říci, že média široce akceptují koncept CSR a do tohoto tématu se 

nepromítá tolik vztah pracovníků PR a žurnalistů zmíněný dříve. 

Zajímavá studie vznikla zkoumáním mediálního obrazu udržitelnosti v Indii. Indie je 

jedna z předních světových ekonomik s největším potenciálem růstu, který 

v současnosti činí okolo osmi procent ročně. Tato země s populací přesahující jednu 

miliardu lidí žijících na znatelně menší rozloze než je Čína je vhodným a zajímavým 

modelem pro studium udržitelného rozvoje v rozvojové zemi, jejíž růst je vykupován 

exploatací přírodních zdrojů, škodami na životním prostředí a špatnými pracovními 

podmínkami levných dělníků. Zároveň je Indie specifická poměrně aktivním zájmem 

obyvatelstva o otázky životního prostředí a chování firem, což dokazuje také vysoký 
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počet nevládních organizací zabývajících se tímto tématem (Nambiar, 2014, str. 97) a 

vytváří to podmínky pro studium mediálního diskurzu tohoto tématu. 

Nambiar prováděl svůj výzkum na anglicky psaném tisku, jehož cílové publikum 

byly tradičně elity v zemi, a měl vždy vedoucí roli v utváření názorů v Indii (Nambiar 

podle Hohenthal, 2014, str. 97).  

Ve své kvalitativní analýze rámcování a ukotvené teorii došel k následujícím 

výsledkům a rámcům:  

1. Zájem o blahobyt marginalizovaných skupin – příklady skupin jsou kasty, 

náboženské menšiny nebo ženy a děti. 

2. Aktivismus – prezentovaný především osobními soudy a tónem sdělení. 

3. Příkladné snažení – konkrétní příklady best practices firem nebo iniciativy 

lokálních samospráv. 

4. Podpora zmocnění – informování konkrétních skupin, kterých se téma týká. 

5. Lokální důkazy – příklady z konkrétních oblastí, navázané na místní kulturu a 

zvyky. 

6. Změna paradigmatu – související s novým světonázorem. 

7. Mezinárodní perspektiva – příklady z ostatních zemí, globální kontext tématu. 

Rámce jsou vidět dobře v následujícím schématu: 

Graf 6: Rámce dle Nambiara 

 

Zdroj: Nambiar, 2014, str.105. 
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Zájem o blahobyt a aktivismus byly rámce, které hrály nejsilnější roli v analýze, což 

podle autora svědčí o potenciálu médií urgovat nezbytné změny v indické společnosti.  

Globální oteplování je samostatné, velmi silné, téma a považuji za zajímavé uvést 

alespoň jednu související studii, protože je to oblast do jisté míry příbuzná této práci. 

Matthew Nisbet zkoumal ve své práci rámcování tématu klimatických změn v USA, kde 

je tato otázka poměrně polarizovaná, ve vztahu k příslušnosti k jedné ze dvou hlavních 

politických stran. Pokud jsou konzervativnější republikáni spíše skeptičtí ke klimatickým 

změnám, liberálnější demokraté globální oteplování akceptují a vyjadřují obavy z jeho 

důsledků. Nisbetova studie analyzovala současné rámce tématu a zároveň vyjadřovala 

nutnost některé rámce změnit, reformulovat, tak, aby mohlo být k tématu lépe 

přistoupeno a veřejnost byla více zaktivizována. Odborný asistent na American 

University´s School of Communication identifikoval následující rámce (Nisbet, 2009): 

- Společenský pokrok – zlepšení kvality života a řešení problémů, nalezení 

harmonie. 

- Ekonomický rozvoj – investice, konkurenceschopnost nebo tržní zisk / riziko. 

- Morálka a etika – co je správné a co špatné, nerespektování limitů a hranic. 

- Vědecká a technická nejistota – názory expertů, debata nad neznámými a 

známými fakty a případný alarmismus. 

- Pandořina skříňka / Frankensteinovo monstrum – nutnost čelit možné 

katastrofě, fatalismus – není možné vývoj zvrátit. 

- Odpovědnost veřejnosti – politika ve veřejném zájmu nebo zájmu konkrétních 

skupin, debata nad využitím vědeckých poznatků při rozhodování. 

- Střední cesta – kompromis mezi znesvářenými tábory. 

- Konflikt a strategie – hra elit. 

Některé z těchto rámců jsou pak více používány odpůrci globálního oteplování a 

některé jeho obhájci. 

 

3.2 Agenda Setting 

Agenda setting je termín často skloňovaný ve výzkumech, které se věnují vztahu 

velkých firem, tisku a společnosti. I když není teorie v praktické části dokazována 
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statistickými šetřeními (a je otázka, zda by to bylo vůbec možné vzhledem 

k dostupnosti dat a faktu, že možnost zachytit komplexitu vztahů ve společnosti, 

pokrytí témat v tisku a změnu názorů veřejnosti pomocí analýzy je její velkou slabinou), 

je to téma natolik významné, že mu bude v teoretické části věnován poměrně velký 

prostor. V českém prostředí je udržitelný rozvoj poměrně novým pojmem a i z tohoto 

hlediska je pro nás nastolování agendy zajímavé. 

Se samotným pojmem agenda setting přišli sociologové Maxwell McCombs a Don 

Shaw (kteří se odkazují na Waltera Lippmanna) ve svém výzkumu v Chapel Hill v roce 

1968, který se zabýval studiem důležitosti témat pro nerozhodnuté voliče (tuto skupinu 

si autoři vybrali úmyslně jako teoreticky nejlépe ovlivnitelnou) v prezidentských 

volbách v USA ve stejném roce. 

Teoretický koncept agenda setting (česky také nastolování témat) stojí v opozici 

k teorii minimálních účinků médií a částečně proti procesu selektivního vnímání a 

studuje schopnost masové komunikace nastolovat agendu. V kostce tvrdí, že mediální 

sdělení, jejich uspořádání, opakování nebo způsob prezentace napovídají příjemci, jak 

jsou daná témata relativně významná a pomáhají mu uspořádat si vlastní agendu 

témat a určit, která jsou nejdůležitější. V průběhu času při systematickém vystavení 

médiím se pro příjemce stávají nejdůležitější ta témata, která jsou zdůrazňována ve 

zprávách a „agenda zpravodajských médií se stává, do značné míry, veřejnou agendou“ 

(McCombs, 2009, str. 26). Teorie netvrdí, že člověk přijímá vše, co se dozvídá 

v médiích, ale přisuzuje médiím „ústřední roli při přivádění témat do veřejné agendy“ 

(McCombs, 2009, str. 32). 

Souhrnně můžeme teorii definovat jako „Teorii o přenosu významnosti 

z masmediálního obrazu světa do obrazů v naší hlavě. Ústřední myšlenkou této teorie 

je, že prominentní prvky mediálního obrazu se stanou prominentními prvky obrazu 

publika. Veřejnost začne považovat za důležité ty prvky, na které klade důraz agenda 

médií.“ (McCombs, 2009, str. 109) 

Autoři studii dále detailně rozpracovali a podíleli se nebo odkazují na více než 400 

empirických studií a dalších laboratorních experimentů, které jejich koncept potvrzují. 

Spousta z těchto studií statisticky dokazuje, že veřejný zájem o problematiku výrazně 

rostl v souvislosti se zařazením na mediální agendu, i když nutně neodrážel skutečný 
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vývoj (například obava z kriminality v důsledku častého informování v médiích, i když 

skutečná kriminalita v dané oblasti klesala). Protože je teorie nastolování agendy 

zajímavá ve vztahu k předmětu práce, popíšeme v následujících odstavcích její vývoj a 

rozpracování, i s ohledem na několik studií, které se uskutečnily v oblasti životního 

prostředí (na které se zaměříme v této části jako podmnožinu konceptu udržitelného 

rozvoje). 

 

3.2.1 Vývoj teorie Agenda Setting 

V první fázi prováděli autoři výzkum vztahu celkové agendy témat a veřejného 

mínění a později rozdělují dimenze pozorování podle rozsahu agendy (celá agenda 

nebo jedna položka v agendě) a míry významnosti pro veřejnost (souhrnná data nebo 

individuální data) na čtyři dimenze (označováno také jako acapulská typologie). V tento 

moment McCombs (McCombs, 2009, str. 60) poprvé zmiňuje problematiku životního 

prostředí a průzkum prováděný mezi lety 1967-1990. Tento průzkum nezjistil žádný 

vztah mezi významností problému ochrany životního prostředí a skutečných ukazatelů 

jeho stavu (tři různá měřítka znečištění vody a vzduchu). Naopak byla prokázaná silná 

korelace mezi veřejnou agendou a způsobem a množstvím zpráv uveřejňovaných 

v New York Times. Další podobný výzkum byl pak proveden v roce 1998 v denících 

Atlanta Journal a Constitution, který zkoumal významnost, kterou čtenáři přisuzovali 

kvalitě ovzduší.  

V druhé etapě se teorie věnuje kontingentním podmínkám pro posilování nebo 

omezování jevu. Ty rozděluje do dvou hlavních kategorií: 

- Vlastnosti médií (srovnání tisku a televize) 

- Vlastnosti obecenstva 

Důležitým aspektem je konkurence mezi tématy a samotná kapacita veřejné 

agendy. McCombs tvrdí (McCombs, 2009), že se maximální počet témat na základě 

empirických výzkumů pohybuje mezi pěti až sedmi. Mezi těmito tématy je několik, 

která jsou poměrně stálá (např. politika a vláda), a témata okrajová, která se neobjevují 

tak často a dlouhodobě (např. právě životní prostředí). Témata pak rozděluje na vtíravá 

a nevtíravá, mezi která patří také životní prostředí. 
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Další jsou demografické charakteristiky jako dosažené vzdělání, výše příjmu nebo 

náležitost k menšině. Patří sem i některé okolnosti jako potřeba příjemce mediálních 

zpráv orientovat se v dané problematice nebo jeho osobní zkušenost s tématem.  

Poté, co se výzkumníci systematicky věnovali kognitivním faktorům, přišlo další 

rozpracování teorie. Agenda veřejných témat se totiž může skládat z jakékoliv množiny 

prvků, podtémat. Zavádí se pojem nastolování agendy druhého stupně, atributů. 

Prvním stupněm je tak přenos významnosti samotného objektu (tématu), druhým 

stupněm budou jeho jednotlivé vlastnosti. V našem pojetí bychom tak mohli například 

uvažovat, že zájem o pracovní podmínky zaměstnanců je atributem udržitelného 

rozvoje podnikání.  

V souvislosti s atributy se McCombs věnuje také rámcování a tvrdí, že „rámec je 

atributem zkoumaného objektu, protože jej popisuje. Ovšem ne všechny atributy jsou 

rámce.“ (McCombs, 2009, str. 134), zároveň nabízí východiska teorie agenda setting 

jako vhodný koncept pro ustálení množství definic rámcování. Jedním z příkladů 

rámcování jako atributu, který je přesvědčivým důkazem pro různé sociální skupiny, 

uvádí zajímavou studii o znečištění ovzduší v USA od sedmdesátých let do konce 

dvacátého století. Vzorec informování o tomto problému byl pro mnohé příslušníky 

americké střední a vyšší třídy přesvědčivým argumentem pro vstup do ekologických 

organizací. Zároveň byla tato prezentace pro příslušníky nižších příjmových tříd 

impulsem, aby se těmto organizacím vyhýbali. V průběhu rámcování byl totiž za příčinu 

znečištění označován průmysl a za hlavní subjekt zodpovědný za nápravu vláda. Toto 

rámcování pak mělo za důsledek výše zmíněný fakt, protože příslušníci nižší třídy 

chovají obecně nedůvěru k vládě a průmyslu (McCombs, 2009, str. 143). 

McCombs se věnuje také specificky atributům environmentálních témat, protože 

životní prostředí je jedním z ústředních mediálních témat již po dlouhou dobu a může 

zahrnovat širokou problematiku od lokálních zájmů až po globální oteplování. Uvádí 

několik zajímavých empirických studií. 

Jednou z nich je sledování četnosti zpráv o životním prostředí ve dvou japonských 

denících před konferencí o OSN o životním prostředí a rozvoji v Riu de Janeiro v roce 

1992. Během čtyř měsíců, půl roku před touto konferencí, publikovaly deníky 91 zpráv 

týkajících se životního prostředí. Dva měsíce před akcí 162 článků a během samotné 
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akce v průběhu čtyř týdnů 194 článků. V průběhu této doby se důležitost tématu 

životního prostředí posunula u Japonců výrazně výše. 

Čtvrtá fáze, kterou McCombs ve své souhrnné práci o nastolování agendy 

popisuje, je pro nás velmi zajímavá, protože se věnuje tématu, kdo nastoluje veřejnou 

agendu. Jako pomůcku používá metaforu cibule, kdy jsou ve vnitřních vrstvách 

konkrétní média a novináři (respektive mediální agenda) a směrem ven jsou další 

subjekty. Vnější vrstvou jsou zdroje informací, kde jedním z nejdůležitějších jsou 

v současné době PR agentury. Tyto agentury jsou pro nás obzvlášť důležité, protože 

jsou to právě ony, které se ve spolupráci s interními marketingovými odděleními 

velkých společností (a je bezpochyby, že všechny mezinárodní společnosti pracují dnes 

intenzivně na svém PR) snaží vytvářet co nejpříznivější obrázek firmy směrem 

k veřejnosti, státu a dalším subjektům, které můžeme označovat jako stakeholders. 

„Velká část toho, co víme např. o činnostech vlády či byznysu od mezinárodní 

úrovně po lokální kontext, pochází od pracovníků v oblasti pro styk s veřejností a dalších 

činitelů v oblasti public relations, kteří představují významný zdroj zpráv.“ (McCombs, 

2009, str. 152). Novináři totiž mají pouze omezené zdroje, jak informační, tak časové 

nebo finanční, a hojně využívají strukturovaných informací, které jim mohou tyto 

agentury poskytnout. McCombs se odvolává na studii probíhající v New York Times a 

Washington Post po období dvaceti let, která prokázala, že alespoň polovina 

uveřejněných zpráv pocházela nebo byla významně založena na tiskových zprávách a 

přímých informačních příspěvcích. Dalším významným zdrojem pak byly tiskové 

konference a brífinky. S ohledem na to, že výše dva zmíněné deníky jsou velmi 

respektované, můžeme jen zdůraznit, jak klíčovou roli hrají zdroje z oblasti public 

relations. McCombs také tvrdí (McCombs, 2009, str. 153), že „Bez příspěvků pravidelně 

přicházejících od pracovníků v oblasti public relations z veřejného, nevládního i 

soukromého sektoru by byla mediální agenda z hlediska rozsahu i obsahu výrazně 

odlišná. Ostatní nastolování agendy představuje významnou součást oboru public 

relations.“ 

Zajímavá je také podkapitola intermediálního nastolování agendy a v našem 

případě by bylo jistě zajímavé sledovat, jakým způsobem je téma udržitelného rozvoje 
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přenášeno ze zahraničních médií do České republiky. Jedním z příkladů, které jsou 

uváděny, je také výzkum vývoje tématu globálního oteplováních v amerických médiích. 

V poslední části se McCombs věnuje důsledkům působení nastolování agendy a 

tvrdí, že „média nám tvrdí, na co myslet, ale také nám říkají, jak o tom přemýšlet.“ 

(McCombs, 2009, str. 180). Tento trend může být velmi výrazný také v záležitostech 

ekonomiky, kde může často vést k sebenaplňujícím se proroctvím a ovlivňování 

spotřebitelských nálad. Popsaný směr se pak rozvíjí v samostatnou disciplínu. 

Teorie agenda setting je na mnoha místech kritizována, především z hlediska 

nedostatečného prokázání kauzální spojitosti mezi tématy v médiích a ve veřejnosti 

v důsledku nedostatečného množství dat a souvislostí v citovaných výzkumech 

(McQuail, 1999, str. 388). V českém prostředí si například Jan Křeček klade otázku, 

jestli se nestává teorie spíše přežitou s nástupem technologických změn a nových 

způsobů komunikace (Křeček, 2010). 

 

3.2.2 Agenda Setting a soukromé firmy  

Koncept nastolování agendy byl tradičně studován v období voleb pro politické 

kandidáty a veřejná témata, ale podle mnohých je to ideální teorie pro zmapování 

vztahu soukromých firem a veřejnosti. Oproti tradičním podmínkám je v tomto 

konkrétním tématu několik rozdílů – mnohem větší počet firem než politických 

kandidátů v regionu nebo témat veřejné diskuse, a také časový rozměr vzhledem 

k běžné praxi studovat agenda setting hlavně v blízkosti voleb. Mediální výzkum vztahu 

zpravodajství a firem je podle Carrola velmi opomíjenou oblastí (Carroll, 2004, str. 21) 

a dosud probíhal spíše z iniciativy samotné soukromé sféry. 

Podle Carrolla dosud výzkumníci v mnoha oblastech, ať už marketingu, PR nebo 

strategického managementu, považovali jednoduše četnost výskytu v médiích jako 

dostatečně reprezentativní faktor pro určení veřejného zájmu a smýšlení o firmách 

(Carroll, 2004, str. 151). Aplikováním teorie nastolování agendy pak ale dokazuje, že: 

- Masová média mohou přimět veřejnost k uvažování o konkrétních firmách. 

- Média mohou určovat tón v konkrétních oblastech, o kterých lidé smýšlejí. 

Tento efekt (a je to agenda setting druhého stupně popsaná dříve v této práci) 
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je pak podle nálezů autora silnější v případě firem, o kterých má původně 

příjemce málo informací. 

- Jsou určité atributy, které jsou u určitých firem vnímány silněji. 

- A ve finále se firmy snaží výše zmíněné procesy ovlivňovat reklamou, tiskovými 

zprávami a dalšími aktivitami. I když nemohou firmy určovat tón, kterým o nich 

média referují, mohou určovat témata, která komunikují. 

Jedním z nálezů obsahové analýzy je fakt, že obchodní zpravodajství se zaměřuje 

na několik málo velkých firem. Ty se dostávají do popředí díky reklamě, ale i tiskovým 

zprávám, a studie dokazuje, že pozitivní vnímání firem se utváří lépe, pokud o nich 

informuje třetí, nezávislá, strana – tedy média. 

Zajímavé je, že pokud respondenti firmy poměrně dobře znali, tón zpravodajství je 

příliš neovlivňoval v tom, jak o firmě smýšleli. Veřejnost se tedy nemusí řídit ve svém 

názoru konkrétními atributy nebo iniciativami firmy, ale uchovává si obrázek o firmě na 

základě zkušenosti. 

V jiném článku Carroll společně s McCombsem tvrdí (McCombs, Carroll, 2003, str. 

5), že „Pokud jsou lidé požádání, aby vyjádřili svůj názor o firmě, spíše než aby 

analyzovali celé množství informací, které o firmě mají, soustředí se na ty informace, 

které jsou významné (v médiích prezentované) v daném čase.“ 

V této vědecké stati autoři také identifikují možné vlastnosti společností, které 

jsou relevantní pro efekty nastolování agendy a reputaci firem. Jsou jimi: 

1. Velikost a stáří firmy – starší a větší firmy mají větší šanci na ovlivňování veřejné 

agendy a reprezentaci v médiích. 

2. Podnikání ve více segmentech – v čím více odvětvích firma podniká, tím má 

větší šanci na pokrytí v médiích. Diversifikace podnikání samozřejmě také 

souvisí s prvním bodem, velikostí firmy. 

3. Blízkost zdroji mediální produkce – tento argument je o něco platnější v USA, 

ale u nás můžeme také s ohledem na jistý pragocentrismus předpokládat 

výhodnost umístění sídla v Praze, kde sídlí většina centrál velkých mediálních 

podniků. 



Diplomová práce  Pavel Krajčík 

28 
 

4. Vlastník novin – Carroll a McCombs ve své studii zmiňují výzkum (Deephouse, 

Carroll, McCombs, 2001), který ukázal, že noviny vlastněné soukromými 

firmami byly neutrálnější vzhledem k soukromým firmám než noviny s jinou 

formou vlastnictví, jejichž pohledy byly extrémnější, ať už v pozitivním, nebo 

negativním slova smyslu. 

Wartick (Wartick, 1992) tvrdí, že nehledě na vyznění článku o společnosti jsou 

důležité situační faktory jako důvěryhodnost zdroje, přístup a reakce firmy, její historie 

a další okolnosti. 

Dizertace Carrolla má samozřejmě mnohá omezení, která sám autor na konci 

práce zmiňuje. Jsou to omezení plynoucí z charakteru a rozsahu zkoumaných dat, 

použité metodologie obsahové analýzy nebo ze samotného zaměření na aplikaci teorie 

agenda setting.  

V závěru je pak navrženo několik dalších oblastí, v kterých Carroll doporučuje další 

rozvoj výzkumu, a vzhledem k čerstvosti tématu ve výzkumu masové komunikace 

navrhuje autor rozvoj poznatků ve všech třech základních oblastech (Carroll, 2004, str. 

139) mediálního výzkumu – vytváření (výroby), obsahu a efektů mediálních sdělení. 

Vzhledem k relevanci k této diplomové práci jsou navržené směry podrobněji 

rozepsány: 

1. Vytváření  

- Umístění v novinách – Carrollova studie našla indikace, že charakter různých sekcí 

novin se lišil ve vztahu ke korporátním sdělením, ať už reklamním nebo 

informativním. 

- Charakter novinářů věnujících se obchodnímu zpravodajství – především ve smyslu 

specifické profese a vztahu těchto osob k firmám. Pokud se v mediálních studiích 

hodně hovoří o tom, jak soukromé firmy ovlivňují média, rezervy jsou v oblasti, jak 

tito novináři ovlivňují samotné korporace. 

2. Obsah 

- Vliv médií na definici firemní reputace – mediální studia by měla detailněji studovat, 

jak jednotlivé složky firemní komunikace s médii ovlivňují firemní pověst. 

- Noviny zaměřené na obchod versus běžné noviny – a do jaké míry ovlivňují 

obchodně zaměřené noviny veřejnou agendu. 
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- Téma firemní reputace – které by mělo být mediálními studiemi dále rozvedeno. 

3. Efekty 

- Intermediální nastolování agendy – ve vztahu k tématům z korporátního prostředí. 

- Je firemní reputace důležitá pro všechny organizace – důležitost reputace je často 

vnímána jako implicitní předpoklad, nikdy ale nevznikla studie, která by ho 

potvrzovala. Může být studováno, zda je reputace důležitější pro některé organizace 

než pro jiné, do jaké míry je reputace přenositelná v čase a geograficky nebo jestli je 

rozdíl mezi společnostmi B2B a B2C18. 

- Firemní reputace a limity „paměti veřejnosti“ – jaké jsou hlavní faktory, které 

přispívají k udržení nebo naopak ztráty pozornosti veřejnosti k firmám nebo 

jednotlivých aspektům jejich podnikání? 

- Vztah médií a udržitelnosti existence firem – vzhledem k úsilí a prostředkům, které 

firmy věnují pro komunikaci s veřejností, je vůbec přežití firmy bez této komunikace 

možné? 

- PR – jak média definují a rámují tento obor? 

Článek v Media Tenor Journal (Media Tenor Journal, 2006) použil kvalitativní 

obsahovou analýzu v německém časopisu Manager Magazine v roce 2006 a zkoumal 

mediální obraz pokrytých firem ve vztahu k četnosti pokrytí a porovnával výsledky se 

stavem v roce 2004. Mezi zjištěními figuroval fakt, že mezi deseti společnosti 

s nejlepším image se v Německu umisťují 4 automobilky – BMW, Porsche, Audi a 

Toyota. Výsledky této studie ukázaly, že negativní reference o firmě působí obzvlášť 

silně na zhoršení image firmy, více než pozitivní zmínky na její zlepšení. Zároveň slabá 

přítomnost v médiích má nejen negativní vliv na míru povědomí veřejnosti o firmě, ale 

i na celkovou reputaci firmy. V této studii byl významným příkladem The Volkswagen 

Corporation, u kterého se sice ve zkoumaném období výrazně zvětšila přítomnost 

v článcích oproti roku 2004, ale články byly především o korupčních skandálech a 

výhodách pro manažery firmy. Jenom společnosti se silným vztahem k zákazníkům a 

velmi oblíbenými produkty byly schopné udržet svou reputaci, i když o nich média 

nepsala. 

 

                                                      
18

 Business to Business a Business to Customer 
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3.3 Pověst firmy 

V předchozím textu jsme několikrát narazili na pojmy jako firemní pověst a 

reputace, proto považuji za zajímavé tyto pojmy rozvést, především s ohledem na 

mediální studia. 

Definic pojmu firemní pověsti (corporate reputation) je přirozeně mnoho. Wartick 

tento pojem definuje jako: „souhrn pohledů jednotlivých stakeholders na to, jak reakce 

organizace plní poptávku a očekávání ostatních stakeholders“ (Wartick, 1992, str. 34), 

přičemž pojem stakeholder definuje jako „jakákoliv skupina jednotlivců, kteří mohou 

ovlivnit nebo jsou ovlivňováni jednáním společnosti, která se snaží dosáhnout svých 

cílů“ (Wartick, 1992, str. 34). Tato definice je podle Warticka vhodná, protože bere 

v potaz nutnost identifikace rozličných stakeholders, kteří formují reputaci firmy, a 

každý z nich může přisuzovat důležitost jiným prvkům firemního vystupování, a jejich 

vztahu. Firma může mít například velmi dobrý produkt a zákaznický servis, který 

odpovídá požadavkům trhu, ale chová se velmi špatně ke svým zaměstnancům. Pokud 

druhá zmíněná charakteristika nemusela v minulosti znamenat tolik, v dnešní době se 

její význam zvyšuje a tento fakt může dokonce rozhodnout o neúspěchu společnosti. 

Vztah různých stakeholders navzájem se bude také lišit, jak prostorově tak časově, a 

může být dynamický. Carroll definuje firemní pověst jako „Povědomí o minulých 

aktivitách společnosti a jejích budoucích plánech, které vytváří celkový obrázek o 

společnosti všem jejím klíčovým členům, při porovnání s jejími hlavními konkurenty.“ 

(Carroll podle Fombrun, 2004, str. 32). Do jisté míry pracuje autor také s okolím firmy 

(stakeholders) a navíc přidává ještě konkurenci. Identifikuje pak u reputace tři klíčové 

složky (Carroll, 2004, str. 40): 

1. Rozpoznání jména 

2. Obecný dojem z firmy 

3. Soubor asociací 

V souvislosti s pověstí firmy se také objevuje dnes už v českém jazyce poměrně 

běžný výraz image. Jestliže někteří autoři tento pojem rozlišují od pojmu reputace, jiní 

ho považují za identický. 
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Carroll dále jmenuje několik důležitých pojmů spojených s mediální teorií firemní 

pověsti: 

Rozpoznání veřejností (public recognition) 

Jde o povědomí veřejnosti o dané firmě, které můžeme rozlišovat na neasistované 

(firmu si osoba vybaví sama bez nápovědy) a asistované. V této souvislosti pak vědec 

upozorňuje na dva pojmy. Mediální pokrytí, které odkazuje k množství článku, zpráv a 

reklamy, které o firmě, ať už s její pomocí nebo bez, vzniknou. Samotná přítomnost 

v médiích ale neznamená, že konzument vnímá. Schopnost si vybavit je druhá veličina, 

která pravděpodobně bude korelovat s pokrytím, ale může se velmi lišit. 

Emoční a kognitivní asociace s firmou 

Množství těchto asociací není definovatelné a je ovlivněné jak firmami samotnými, 

tak konzumenty mediálního obsahu. V této souvislosti se mluví třeba o konceptu 

sociálních očekávání, který pracuje také s pojmem corporate social responsibility 

(společenská odpovědnost).  

Korporátní asociace 

Sem patří například jednotlivé kategorie, které pro svůj žebříček používá časopis 

Fortune19. 

Firemní pověst byla a je studována mnoha disciplínami, jako je marketing, 

management, účetnictví, ekonomie nebo psychologie. Carroll zmiňuje pět důvodů, 

proč by se měla mediální studia zabývat firemní reputací: 

1. Reputace má dopad na samotné mediální podniky, kterým záleží na jejich 

reputaci. 

2. Média do velké míry závisí na informacích od velkých společností a organizací. 

3. Média ekonomicky závisí na dalších podnicích, které jsou přímo ovlivňovány 

tím, jak o nich média referují. 

4. Média by měla rozumět legálním okolnostem toho, jak referují o podnicích a 

přispívají k vytváření jejich reputace. 

5. Porozumění role médií v utváření firemní reputace je důležité, protože média 

slouží jako fórum pro debatu o přínosu organizací v demokratické společnosti. 

                                                      
19

 Žebříčkům časopisu Fortune se věnujeme v dalším textu. 
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Proč je pro firmy pověst vůbec důležitá? Například Fombrun a Shanley tvrdí, že 

příznivá pověst může firmám pomoci prodávat za vyšší ceny, lákat lepší uchazeče o 

zaměstnání, zlepšit přístup ke kapitálovým trhům a přilákat investory (Fombrun, 

Shanley, 1990). Carroll (Carroll, 2004, 32) uvádí výzkum, který byl v roce 2003 

proveden pro Světové ekonomické fórum mezi 850 názorovými vůdci. 90% 

respondentů v USA uvedlo, že pověst firmy hraje zásadní roli při vytváření názorů o 

jejich produktech a službách, 80% uvedlo, že si pořídí výrobky nebo služby společnosti, 

pokud má dobrý přístup k životnímu prostředí a zaměstnancům. 

Deephouse se ve svém výzkumu věnoval pověsti firmy, která je „většinou 

produktem letitého projevování mimořádné kompetence“, jako strategické konkurenční 

výhodě a pracoval s pojmem mediální reputace (Deephouse, 2000, str. 1091). Dobrá 

pověst může vytvářet podmínky, aby firma: snížila náklady, zvedla ceny nebo vytvořila 

bariéru pro vstup konkurence. Statistickou analýzou se pokoušel na konkrétní firmě 

dokázat vztah mezi změnou reputace podle žebříčku Fortune a návratností aktiv (ROA 

– return on assests). I když se ukázaly výsledky a vztahy jako slibné, nebyly přesvědčivé 

a autor navrhuje další výzkum v dané oblasti. 

Vztahu firemní reputace a tržního úspěchu se ve svém výzkumu věnuje dále 

například Ferrier (Ferrier, 1997). 

V předchozím textu byl několikrát zmíněn časopis Fortune, který sestavuje jednou 

ročně žebříček „nejvíce obdivovaných společností“, který je respektovaný, běžně 

citovaný ostatními médii a užívaný také v akademické praxi. Ten je vytvářený 

dotazováním top manažerů a analytiků firem napříč odvětvími již od roku 1982 na 

devět základních atributů firem: 

1. Kvalita managementu 

2. Kvalita produktů a služeb 

3. Inovativnost 

4. Dlouhodobá hodnota investice 

5. Finanční zdraví 

6. Schopnost přilákat, rozvíjet a uchovat si talentované lidi 

7. Odpovědnost ke komunitě a životnímu prostředí 
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8. Rozumné využití aktiv 

9. Globální konkurenceschopnost 

V roce 2014 se v na předních 20 příčkách umístily v daném pořadí následující 

společnosti: 

Tabulka 1: 20 nejobdivovanějších firem dle Fortune v 2014 

Pořadí Firma Pořadí Firma 

1 Apple 11 American Express 
2 Amazon.com 12 Costco Wholesale 
3 Google 13 Nike 
4 Berkshire Hathaway 14 BMW 
5 Starbucks 15 Proctre & Gamble 

6 Coca-Cola 16 IBM 
7 Walt Disney 17 Nordstorm 
8 FedEx 18 Singapore Airlines 
9 Southwest Airlines 19 Johnson & Johnson 

10 General Electric 20 Whole Foods Market 
Zdroj: http://fortune.com/worlds-most-admired-companies/ 

 

Ačkoliv jsou žebříčky uváděné časopisem Fortune používané také ve vědeckých 

kruzích, mají podle litaratury následující omezení: 

- Respondenti jsou pouze top manažeři a analytici, což je pouze část z firemních 

stakeholders. 

- Silně spojené s finanční výkonností. 

- Primárně není vytvářené pro vědecké účely, ale pro prodej periodika. 

- V minulosti byl žebříček vytvářen pouze pro velké americké společnosti. Tato 

nevýhoda ale odpadá, protože žebříček je nyní globální. 

Další respektovanou institucí, která se zabývá pověstí firem, je The Reputation 

Institute. Ve své zprávě z roku 2014 říká, že reputace by měla být používána jako vstup 

pro strategický vývoj, nikoliv jako výstup ve formě skóre (Reputation Institute, 2014. 

Str. 2). Jako priority pro následující období uvedli respondenti z korporátního prostředí 

následující body: 
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Graf 7: Priority firem v oblasti reputace 

 

Zdroj: Reputation Institute, 2014. Str. 5 

 

Můžeme vidět, že na jedné z předních priorit se umisťuje vyvinout nebo zlepšit 

úsilí v oblasti společenské odpovědnosti, která je bezesporu jednou z významných 

součástí image společností a její význam roste. 

 

3.4 Public Relations a mediální studia 

Public Relations je důležitou součástí aktivit především velkých společností. 

Marketingový guru Kotler definuje public relations jako „širokou škálu programů, které 

podporují nebo ochraňují image firmy nebo jejích jednotlivých produktů“ (Kotler, Keller, 

2007, str. 632) a definuje pět základních poslání oddělení pro styk s veřejností: 

1. Vztahy s tiskem – prezentace novinek a informací týkajících se společnosti 

v tom nejlepším světle. 

2. Publicita produktů – snaha co nejlépe zveřejňovat informace týkající se 

specifických produktů. 

3. Korporátní komunikace – podpora chápání společnosti prostřednictvím vnitřní a 

vnější komunikace. 

4. Lobbing – jednání se zástupci zákonodárců a státních úředníků ohledně 

podpory či zamítnutí legislativních opatření. 
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5. Poradenství – doporučení managementu ohledně veřejných záležitostí a pozice 

společnosti v dobách dobrých i zlých. 

Kotler také pracuje s pojmem marketing public relations jako specifickou funkcí 

firmy, která zastřešuje vztahy s veřejností a marketingové aktivity. Obecně diskutuje 

klesající vliv a efektivitu reklamy při stoupajícím významu redakčních článků o 

společnosti nebo jejích produktech. Tyto články mohou mít různou formu a charakter a 

mohou referovat o uvádění nových produktů, vytvářet zájem o samotné produktové 

kategorie, vytvářet korporátní image a další. Kreativní public relations může ovlivnit 

veřejné mínění za zlomek ceny oproti reklamě, protože firma neplatí přímo za vysílací 

čas nebo prostor v novinách, ale pokrývá náklady spojené s vytvořením příběhu nebo 

události. Tato sdělení jsou navíc pro veřejnost důvěryhodnější, Kotler uvádí tři 

vlastnosti (Kotler, Keller, 2007, str. 594):  

1. Vysoká věrohodnost – novinové zprávy a články jsou pro čtenáře autentičtější a 

věrohodnější než reklamy. 

2. Schopnost zastihnout kupující v nestřeženém okamžiku – prostřednictvím 

public relations lze oslovit perspektivní zákazníky, kteří se raději vyhýbají 

prodejcům a reklamám. 

3. Dramatizace – public relations mají potenciál k zvýraznění společnosti nebo 

výrobků či služby. 

Z výše zmíněných odstavců je patrné, jak důležitá jsou média pro soukromé firmy a 

jak zásadně se je snaží ovlivňovat. To samozřejmě přináší mnohé otázky o objektivitě 

médií a jejich vztahu k privátnímu sektoru a etickém chování firem. Poznamenal jsem, 

že společnosti se snaží omezovat investice do reklamy a soustředit se na redakční 

pokrytí svých aktivit, pro které musí pěstovat vztahy s novináři. Zároveň jsou ale média 

na zadavatelích reklamy závislá, protože jsou příjmy z inzerce zásadní složkou jejich 

rozpočtů.  

Vztahem public relations a společenskou odpovědností firem se zabývá například 

práce Jacquie L Etang, která pojednává především o morálním problému samotné 

motivace firem pro iniciativy v oblasti CSR (L Etang, 1994). Tato motivace může být 

pouze snaha oslovit veřejnost a vytvořit příznivý obraz o firmě než reálně pomáhat 
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svému okolí. Tento myšlenkový směr bude ještě rozveden v podkapitole Greenwashing 

a spin doctoring.  

Autorem zajímavé disertace o historickém vztahu společenské odpovědnosti, 

public relations a moci společností je Simon Enoch (Enoch, 2009). Použitím kvalitativní 

historické analýzy a aplikací marxismu kritizuje neoliberální kapitalismus a globalizaci a 

udržitelnost vidí jako prostředek upevňující moc korporací. Ať už firmy přijímají 

opatření proti znečišťování životního prostředí, nespravedlivým pracovním podmínkám 

nebo porušování lidských práv, zastánce udržitelného rozvoje věří, že tato průmyslová 

revoluce přináší vstřícnější a jemnější formu kapitalismu. Výzkumník se staví spíše na 

druhou stranu barikády a říká, že koncept je více prostředkem tvorby image 

společností. Firmy nejen omezují opozici za účelem udržení své moci, ale také tuto moc 

zvětšují a prohlubují a získávají větší autonomii na vládách. 

Enoch svou práci rozděluje do několika sekcí. V té první se zabývá teoretickým a 

metodologickým základem, vysvětluje východiska politické ekonomie a marxistický 

přístup.  

Historicky autor vnímá existenci udržitelného rozvoje a CSR již od rozvoje 

samotného podnikání a zmiňuje aktivity firem jako Ford na začátku 20. století, i když 

ještě nebyla jejich praxe pojmenovaná do námi používaných termínů. S rozvojem 

světového obchodu a růstu mezinárodního vlivu korporací čelí firmy také mezinárodní 

regulaci a význam public relations a společenské odpovědnosti firem roste. 

V sedmdesátých letech dvacátého století se udržitelný rozvoj stává suverénní 

technikou a strategií managementu v rámci vztahů s veřejností a společnosti reagují na 

potenciální hrozby a hospodářskou krizi, které v té době čelily. CSR začíná být 

považováno za nástroj, kterým se dá nejen čelit krizím, ale také předcházet situacím, 

které by mohly moc společností ohrožovat. Toto období je pro rozvoj konceptu 

považováno za klíčové. 

Hlavní rozvoj samotného konceptu však vidí na začátku devadesátých let, kdy 

výrazně roste v západním světě vliv občanské společnosti a spotřebitelský aktivismus, 

který se projevuje intenzivními kampaněmi upozorňujícími na zneužívání moci 

korporacemi a je ještě zdůrazněný internetem a komunikační revolucí. Společnosti 



Diplomová práce  Pavel Krajčík 

37 
 

používají CSR zprvu jako pasivní obranu proti těmto tlakům. V této době se také 

objevují významná upozornění na stav životního prostředí. Autor se odvolává na 

výzkumy, které dokazují, že viditelná a silná politika udržitelnosti umožňuje firmám 

lépe a rychleji čelit negativní publicitě a může mít také vliv na případnou výši pokut a 

postihů od vlád (Enoch, 2009, str. 48). 

Public relations je velmi důležité pro moc společností a v případě USA, kde je 

legislativně a regulatorně kladen důraz na tradiční demokratické hodnoty, je to klíčový 

nástroj, který může odkazem na tyto populární výrazy reagovat a manipulovat 

s veřejným míněním. „Zprávy public relations reflektují dominantní síly, které jsou 

v naší společnosti pevně zakotvené v politických a ekonomických zájmech. Cílem PR je 

většinou ochrana této mocenské základny, která může mít formu manipulace s image, 

krizového managementu, politického vlivu nebo finančního zisku. PR komunikace je 

pevně zakotvena v ekonomických hodnotách korporace.“ (Enoch, 2009, str. 3). I když, a 

je to také zmíněno v této diplomové práci, se nyní firmy více zajímají o své okolí a 

dochází k obousměrné komunikaci, stále je účelem více porozumět publiku a vhodně 

na něj cílit komunikaci. 

I když byla udržitelnost a CSR původně ve velmi úzkém vztahu s PR, tento koncept 

se vyvinul v hluboký zdroj identity společnosti jako takové. „Úspěch CSR jako nové 

korporátní legitimity je založen na schopnosti omezit demokratické tlaky jak 

diskursivně, tak materiálně.“ (Enoch, 2009, str. 5). Diskursivně skrze ideologickou 

reprezentaci firmy jako demokratické instituce, která je schopná se sama regulovat 

s ohledem na veřejný zájem. Materiální omezení je za pomoci prosazování politik, 

které umožňují firmám přivlastnit si funkce vlastní demokratickým vládám a veřejnosti. 

PR má podle autora korozivní vliv na demokratické ideály, nicméně CSR jde ještě dál, je 

vyloženě protidemokratické a poskytuje korporacím prostředek svobody konat a 

implementovat své politiky a řešení. Společnosti nelobbují pouze na úrovni vlád, ale 

mezinárodně až na úroveň institucí jako je OSN.  

Implementací programů pro udržitelnost, které podporují představu společnosti o 

samoregulaci firem, jsou korporace stále více v pozici, kdy definují problémy, určují 

témata a navrhují, implementují a prosazují řešení samy (například i v rámci zakládání 

organizací, tvorbou certifikačních programů, které se pak stávají základem pro 
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legislativu, atd.). Tím posilují nejen svou strukturální moc a určují agendu, ale také 

samotná pravidla hry a staví se do pozice odpovědné politické síly, která je schopná 

samoregulace20.  

Bartlett, Tywoniak a Hatcher (Bartlett, Tywoniak a Hatcher, 2007) se ve své práci 

věnují otázce profesionalizace a institucionalizace profese pracovníka v public relations 

v Austrálii v devadesátých letech a prvním desetiletí nového století a tento vývoj 

zkoumají na příkladu komunikace společenské odpovědnosti místních bank. Ve své 

práci docházejí k závěru, že se profese stává profesionální a respektovaná se svými 

ustanovenými pravidly. Vnímání firemní komunikace se stakeholders se posouvá od 

jednostranného procesu, kde se organizace snaží pouze ovlivnit a přesvědčit své okolí, 

do obousměrné perspektivy, kde organizace vnímají, konzultují a jsou v blízké interakci 

se svým okolím.  

Každá firma, ale také odvětví, bude mít činnosti PR nastavené jinak, přičemž 

můžeme najít témata velmi specifická pro různé obory, ale také témata společná 

napříč odvětvími. Jedním z těchto sdílených témat je bezesporu také udržitelný rozvoj. 

I když se jedná o stejné téma, bude k němu přistupováno v závislosti na činnosti firmy – 

Google se bude primárně zaměřovat na jiné aspekty, jako blahobyt zaměstnanců, než 

velké automobilky, pro které budou nosná témata ve výrobních technologiích a jejich 

dopadech na životní prostředí nebo v technologiích samotných produktů, automobilů, 

a jejich ekologických stopách. 

Pro účely této práce je zajímavý vztah public relations a médií. V předchozích 

kapitolách jsme už zmínili, že tiskové zprávy, tisková oddělení, výroční zprávy nebo 

internetové stránky firem jsou pro novináře velmi důležitým zdrojem informací a míra 

využívání těchto informací roste. V tuto chvíli je také vhodné zmínit teorii agenda 

setting, které jsem se detailně věnoval dříve, jako jednomu ze základních stavebních 

kamenů vztahů médií a firem. Zároveň jsem se stručně dotkl tématu vztahů pracovníků 

oddělení pro vztahy s veřejností a novinářů, který bych rád dále o něco podrobněji 

rozvedl. 

                                                      
20

 Toto tvrzení do určité míry odpovídá pohledu společnosti Interface zmíněnému v kapitole 2.1.1 



Diplomová práce  Pavel Krajčík 

39 
 

Zhang a Swanson citují Bollingera, Hendersona, Sallota nebo Fedlera a Delromeho 

(Zhang, Swanson, 2006, str. 1) a konstatují, že novináři chovají často negativní postoj 

k pracovníkům PR oddělení, což vede k tenzím. Zároveň zmiňují rozdílný přístup těchto 

dvou skupin k hodnotám jako je svoboda nebo objektivita. Spicer vyvinul následujících 

sedm kategorií pro referování o PR odděleních firem tištěnými médii (Zhang, Swanson, 

2006, str. 2 podle Spicer, 1993): 

1. Odvádění pozornosti 

2. Katastrofa 

3. Výzva 

4. Zveličování 

5. Bagatelizování 

6. Válka 

7. Blábolení 

Julie Henderson pak ve svém výzkumu identifikovala následující kategorie, jak o 

public relations referují média (Henderson, 1998): 

1. Korektně použitý pojem PR 

2. PR jako úplatkář komunikačních kanálů 

3. PR jako úplatkář demokratických procesů 

4. PR jako machinace 

5. PR jako vítězové a poražení 

6. PR nesprávně použité jako synonymum 

7. PR jako identifikátor 

Deephouse tvrdí, že se v médiích často objevují konfliktní informace s tím, jak se 

novináři snaží najít v článku rovnováhu získáváním vyjádření od firem a dalších 

stakeholders, a vytvářejí tím jakési fórum, kde firmy a jejich okolí debatují. Média jsou 

zároveň institucemi, které produkují konsolidovaný soubor informací pro stakeholders 

a snižují tím jejich nejistotu (Deephouse, 2000, str. 1097-1098). 

Jestliže někteří autoři konstatují, že se vztahy mezi pracovníky public relations a 

pracovníky v médiích pravděpodobně nikdy nezlepší, jiní pozorují pozitivní trend 

v přibližování se těchto dvou skupin, protože společně formují velkou část mediálního 
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prostředí, mají mnoho společného a novináři jsou pro pracovníky PR samozřejmě 

klíčoví partneři pro komunikování firemních zpráv a hodnot veřejnosti. 

Považuji za vhodné se zmínit o nejnovějších trendech, které s pokrokem 

technologie zásadně ovlivňují firemní komunikaci a interakci s médii. Studie se začínají 

zabývat novými platformami, internetem a sociálními sítěmi, a vztahem soukromého 

sektoru a žurnalistů. Wilson používá metodu ukotvené teorie pro zkoumání dopadu 

Twitteru (Wilson, 2013). Pro definici dopadu nových technologií parafrázuje Kirata 

(Wilson podle Kirat, 2013, str. 5): „Online žurnalistika a online public relations mají 

společného jmenovatele, obě skupiny se potřebují navzájem a obě používají zprávy, 

reporty a informace od sebe navzájem. Online žurnalistika používá online public 

relations. PR oddělení využívají internetové noviny a publikace, aby monitorovali 

firemní image, pokrytí a názory veřejnosti.“. 

Twitter, jako nástroj posílání a sdílení velmi krátkých zpráv, se stal používaným 

nástrojem novinářů i firem. Ve svých závěrech nicméně Wilson uvádí, že na základě 

provedené studie se nepodařilo prokázat, že by toto médium zlepšovalo vztahy mezi 

novináři a pracovníky PR, a novináři nepovažovali Twitter jako vhodné médium 

komunikace s PR firem. Přesto autor vybízí k dalšímu výzkumu a zmiňuje potenciál, 

který nová média mají. 

 

3.4.1 Greenwashing21 a spin doctoring 

Pojem greenwashing má v mediální terminologii asi nejblíže pojmu spin doctoring, 

který vznikl v osmdesátých letech v USA a samotný název byl pravděpodobně odvozen 

od falší, které zahrávají nadhazovači v baseballu. Jedna z definic spin doctoringu (resp. 

spin doktora), kterou navrhuje Lilleker (Lilleker, 2006, str. 194) je následující: 

„Spin doktor je specialista, který ovlivňuje veřejné mínění v dané kauze tak, že 

klade důraz na části zprávy, které jsou pro zadavatele příznivé. Obvykle se tak děje 

skrze média.“ 

                                                      
21

 V této práci bude využíván anglický pojem, protože čeština zatím nemá ekvivalentní výraz, který 
by praktiku popisoval. 
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Už ze samotné definice je zřejmé, že spin doctoring má velice blízko k public 

relations a oddělení těchto dvou pojmů nemusí být snadné. Pracovníci PR budou do 

velké míry zadavateli nebo vykonavateli spin doctoringu. Odlišujícím momentem může 

být etika a fakt, že pro vztahy s veřejností není nutné této techniky využívat. Někteří 

autoři také zmiňují primárně aktivní práce PR v kontrastu s často reaktivní prací spin 

doktorů, která je navíc spíše skrytá a snaží se být anonymní.  

I když bývá spin doctoring používán převážně v souvislosti s politickým prostředím, 

autor této práce vidí jeho zmínění jako velmi vhodné v této kapitole. 

V této diplomové práci se poměrně podrobně věnuji public relations, pověsti firmy 

a vytváření jejího image. Greenwashing je termín hojně používaný v literatuře věnující 

se udržitelnému rozvoji a velmi úzce s touto problematikou souvisí. Jeho počátky se 

datují ke konferenci o udržitelnosti v Rio de Janeiro v roce 1992 a termín je také 

v Oxfordském výkladovém slovníku. Iniciativa The Greenwashing Index definuje tento 

fenomén jako (The Greenwashing Index): 

„Koordinovaná snaha skrývat nepříjemná fakta, především v kontextu životního 

prostředí. Greenwashing je, pokud společnost nebo organizace tráví více času a peněz 

tím, že inzeruje a používá marketing k tomu, aby ukázala svou „zelenost“, než skutečně 

vynakládá prostředků na implementaci procesů a technologií, které minimalizují dopad 

na životní prostředí.“ 

Jako příklad je uváděna kampaň hotelu, který je zelený, protože nabízí hostům 

možnost neprat ručníky a povlečení každý den. Ve skutečnosti je ale spotřeba vody na 

těchto činnostech marginální vzhledem k dalším činnostem, které hotel provádí (jako 

například provoz vozového parku, kuchyní atd.) a ve kterém se nijak neomezuje. 

Zmíněná iniciativa, která vznikla ve spolupráci s University of Oregon School of 

Journalism and Communication, používá následující kritéria pro stanovení skóre 

zkoumaných organizací z jejich reklam nebo inzerátů: 

1. Inzerát má zavádějící text. 

2. Inzerát má zavádějící grafiku nebo vizualizace. 

3. Inzerát vznáší „zelený“ nárok na něco, co je velmi vágní nebo neprokazatelné. 

4. Inzerát vyzdvihuje nebo zveličuje jak zelená společnost ve skutečnosti je. 
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5. Inzerát vynechává nebo skrývá důležité informace tak, aby tvrzení znělo lépe, 

než jaká je ve skutečnosti realita. 

Greenpeace pak používá následující, o něco širší, soubor kritérií: 

1. Špinavé podnikání 

Společnost propaguje ekologický produkt, i když hlavní část jejího podnikání je pro 

životní prostředí velmi škodlivá. 

2. Reklamní chvástání 

Společnost používá PR kampaně nebo inzerci, kde přehání své úspěchy v oblasti 

ekologie, přičemž se zároveň snaží odpoutat pozornost od svých problémů, případně 

utrácí více peněz za kampaně než za samotné úsilí zlepšit ekologii svých produktů. 

3. Politický spin 

Společnost veřejně propaguje své zelené závazky, zároveň ale lobuje proti 

zákonům a regulacím v oblasti životního prostředí. 

4. Je to zákon, hlupáku 

Společnost propaguje ekologické výhody svých produktů nebo svého podnikání, 

přičemž ale tyto jsou ze zákona dané a musejí být dodržovány. 
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 Kvalitativní výzkum 4

Poslední kapitola teoretické části této diplomové práce se věnuje obecnému rámci 

kvalitativního (a částečně kvantitativního) výzkumu a směřuje k popisu metody 

zakotvené teorie, která bude v následujících kapitolách aplikována. 

Disman definuje kvalitativní výzkum jako „Nenumerické šetření a interpretace 

sociální reality. Cílem tu je „odkrýt význam pokládaný sdělovaným informacím.“ 

(Disman, 2007, str. 285). Tento přístup předpokládá, že zásadní jsou v textu latentní 

významy, kde nezáleží pouze na frekvenci prvků, ale důležité jsou jejich vztahy, 

propojení nebo naopak absence.  

Kvalitativní výzkum je jedním ze dvou základních přístupů k analýze dat a bude 

zajímavé se podívat na rozdíly mezi těmito dvěma metodami. 

 

4.1 Rozdíl mezi kvantitativním a kvalitativním výzkumem 

Disman přisuzuje teoretické pozadí kvantitativního výzkumu pozitivismu, který ale 

pátrá po příčinách sociálních fenoménů s nedostatečným ohledem na subjektivní stavy 

jedinců (Disman, 2007, str. 293-294). Kvantitativní výzkum obecně vychází 

z předpokladu, že význam textu může být jednoznačně přečten a numericky vyjádřen. 

Počet, poměr a vztah prvků v textu může být vyčíslen a tento výstup je pak spolehlivým 

ukazatelem souhrnného významu.  

Kvantitativnímu výzkumu, jehož cílem je primárně testování hypotéz, se dávalo 

dlouhou dobu přednost. Kvalitativní výzkum pracuje spíše s metodou indukce a 

zkoumáním a analyzováním dat nové hypotézy vytváří. V situacích, kdy je velmi těžké 

definovat hypotézy předem a určit proměnné, je kvalitativní výzkum velmi vhodnou 

metodou. Z hlediska redukce informace můžeme pozorovat následující rozdíly: 
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Tabulka 2: Rozdíly mezi kvantitativním a kvalitativním výzkumem 

Kvantitativní výzkum  Kvalitativní výzkum  

Omezený rozsah informace o velice mnoha 

jedincích.  

Mnoho informace o velmi malém počtu 

jedinců.  

Silná redukce počtu pozorovaných 

proměnných a silná redukce počtu 

sledovaných vztahů mezi těmito 

proměnnými.  

Silná redukce počtu sledovaných jedinců.  

Generalizace na populaci je většinou snadná 

a validita této generalizace je měřitelná.  

Generalizace na populaci je problematická a 

někdy i nemožná.  

Zdroj: Disman, 2007, str. 286 

 

Vzhledem k vysoké standardizaci dat a silné redukci informace poskytuje 

kvantitativní výzkum vysokou reliabilitu a nízkou validitu. Kvalitativní výzkum má 

nízkou reliabilitu vzhledem k nízké standardizaci a vysokou validitu vzhledem 

k potenciálu nižší redukce informace. 

Následující tabulka znázorňuje rozdíl při samotném provádění výzkumu: 

Tabulka 3: Kroky kvantitativního a kvalitativního výzkumu 

Kvantitativní výzkum  Kvalitativní výzkum  

  

VSTUP: teorie  VSTUP: sociální problém  

1. Pracovní hypotézy  1. Terénní výzkum, který zahrnuje 

souběžné vytváření vzorku, sběr dat, 

analýzu a interpretaci.  

2. Konstrukce vzorku  VÝSTUP: Hypotézy, „grounded theory“.  

3. Sběr dat  

4. Analýza dat  

VÝSTUP: Testované hypotézy, ověřená  

nebo zdokonalená teorie.  

Zdroj: Disman, 2007, str. 299. 

 

4.2 Postup při kvalitativním výzkumu 

Poslední tabulka předchozí podkapitoly ukazuje, jakým způsobem je kvalitativní 

výzkum prováděn. Je vidět, že po určení zkoumané problematiky / sociálního problému 

v tomto přístupu probíhají činnosti v podstatě paralelně a v jediném kroku. Výstupem 

je pak hypotéza nebo paradigmatický model.  
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Jedním z nejpoužívanějších přístupů při provádění kvalitativního výzkumu je 

metoda ukotvené teorie, jejíž autorství je připisováno sociologům Glaserovi a 

Straussovi (1967). Struktury vynořující se v procesu výzkumu touto metodou jsou 

předběžně kategorizované a analyzované a vytváří se předběžné hypotézy. Dalšími a 

dalšími kroky jsou hypotézy upřesňovány nebo měněny, až dochází k saturaci 

informacemi a nová data nevedou k dalším změnám. Tento stav nazýváme teoretickou 

saturací (Disman, 2007, str. 302). 

Stručně lze shrnout postup kvalitativní analýzy takto. Jako první krok přichází 

určení vzorku. „Cílem konstrukce vzorku je reprezentovat populaci problému, populaci 

jeho relevantních dimenzí.“ (Disman, 304). Následuje sběr dat, může se jednat o 

rozhovory, ale také o novinové články, na základě nichž jsou data interpretována a 

vytvářeny kategorie. Kategorie jsou dávány do vztahu a na základě zpřesňovaní vazeb a 

vztahů jsou vytvářeny hypotézy. 

Hlavním teoretickým návodem pro provedení kvalitativního výzkumu byla pro tuto 

práci publikace Strausse a Corbinové (Strauss, Corbinová, 1999).  

Prvním nezbytným krokem pro započetí práce je stanovení výzkumného 

problému, výzkumné otázky. V případě kvalitativního výzkumu je výzkumnou otázkou 

„výrok, který identifikuje zkoumaný jev“ (Strauss, Corbinová, 1999, str. 24), přičemž by 

tento výrok měl být dostatečně volný, aby nám ponechal dostatek prostoru 

k prozkoumání jevu. V případě této diplomové práce vyplývá výzkumná otázka ze 

samotného názvu a mohli bychom ji definovat jako: Jak vypadá mediální reprezentace 

konceptu udržitelnosti nadnárodních společností v České republice? 

Teoretická citlivost je pojem, který autoři definují jako „osobní vlastnost 

badatele…schopnost rozlišovat jemné detaily ve významu údajů.“ (Strauss, Corbinová, 

1999, str. 27). Tuto vlastnost lze rozvíjet akademickými, osobními a profesními 

zkušenostmi, stejně jako studiem literatury a jiných výzkumů. 

Samotný kvalitativní výzkum probíhá formou kódování, které má tři základní fáze. 

Tyto fáze se navzájem prolínají a nelze je zcela striktně oddělit ani jasně definovat, 

protože „Tvořivost je zásadní součástí zakotvené teorie.“ (Strauss, Corbinová, 1999, str. 

17). 
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Jako první probíhá otevřené kódování, což je hledání jevů, kategorií, převážně 

pomocí otevřených otázek. Tyto kategorie jsou rozvíjeny hledáním jejich vlastností a 

určováním dimenzí těchto vlastností. Pro správné zvládnutí techniky a nalezení všech 

možných souvislostí doporučují autoři techniky jako analýzu pomocí porovnávání 

protikladů, systematického porovnávání nebo srovnání se vzdáleným jevem. 

Ve chvíli, kdy je rozvinut a dostatečně určen počet všech kategorií, dochází 

k axiálnímu kódování, což je v podstatě nové uspořádání mezi kategoriemi, které má 

následující strukturu: 

1. Příčinné podmínky 

2. Jev 

3. Kontext 

4. Intervenující podmínky 

5. Strategie jednání 

6. Následky 

Kladením otázek a dáváním jevů do těchto vztahu potvrzujeme hypotézy, až 

dochází ke konečnému uspořádání. 

Selektivní kódování, jako poslední fáze, je „Proces, kdy se vybere jedna centrální 

kategorie, která je pak systematicky uváděna do vztahu k ostatním kategoriím. Tyto 

vztahy se dále ověřují a kategorie, u nichž je to třeba, se dále zdokonalují a rozvíjejí.“ 

(Strauss, Corbinová, 1999, str. 86). 

Během této činnosti je vytvořena kostra příběhu, která spolu s procesem vytváří 

podmínky pro stanovení, v našem případě, mediální reprezentace zkoumaného 

fenoménu. 
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 Praktická část 5

Věřím, že teoretický úvod této práce poskytuje velmi zajímavý a široký základ 

z rozličných oblastí, ať už z oblasti mediálního výzkumu nebo managementu firem, 

který umožní kvalitně pracovat s výsledky dále prováděné analýzy. Jako první bude 

popsán zkoumaný vzorek, následně je provedena stručná kvantitativní analýza 

následovaná kvalitativní analýzou při použití metody ukotvené teorie. 

 

5.1 Výběr zkoumaného vzorku 

Zkoumané tištěné materiály byly vybrány pomocí online elektronického archivu 

mediálních zpráv v České republice Newton Media.  

Na základě provedeného předvýzkumu bylo pro analýzu určeno období jednoho 

roku, od 1.11.2013 do 1.11.2014. Udržitelný rozvoj není téma, kde bychom mohli 

primárně předpokládat výskyt v nějakém specifickém období (např. předvolebním) a 

toto rozmezí bylo určeno jako optimální pro sběr dostatečného množství dat, které 

umožní teoretickou saturaci a základ pro kvalitativní analýzu. 

Hledané pojmy byly všechny formy slov udržitelný rozvoj, společenská 

odpovědnost a CSR (anglická zkratka pro Corporate Social Responsibility se ukázala být 

často používaná v českých médiích). Pro finální výběr článků bylo nutné články zběžně 

pročíst, protože především slovo udržitelný rozvoj se často objevovalo v jiném smyslu 

(pouze název pozice, udržitelný rozvoj firemního oddělení atd.), než na který je 

zaměřena tato práce. Zároveň byly vybrány články, kde se v nějakém kontextu 

objevovaly firmy, ať už české malé firmy, nebo nadnárodní společnosti. Téma této 

práce je sice zaměřené na mediální prezentaci nadnárodních firem v České republice a 

jejich marketing, nicméně do konečného výběru byly zařazeny i články, které se týkají 

udržitelného rozvoje malých firem. Strauss a Corbinová ve své publikaci (Strauss, 

Corbinová, 1999) mimo jiné vyzývají k tomu, aby byla zkoumána nejen přítomnost jevu 

nebo některé jeho kategorie, ale také nepřítomnost. V této souvislosti se pak nabízí 

předpoklad, že udržitelný rozvoj bude prezentován spíše v souvislosti s nadnárodními 

nebo velkými podniky a bude zajímavé vidět jeho potvrzení či vyvrácení. Ve výběru 

bylo také identifikováno několik článků, které se opakovaly, ať už z důvodu příslušnosti 
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novinového titulu do stejné mediální skupiny nebo jako důsledek přetisknutí stejného 

znění tiskové zprávy. 

Jako zkoumané novinové tituly byly zvoleny nejčtenější celostátní deníky Mladá 

fronta DNES, Hospodářské noviny, Právo a Lidové noviny. K této čtveřici titulů byly 

přidány noviny E15 jako deník zaměřený více na ekonomiku a obchod s předpokladem 

toho, že by se informace o udržitelném rozvoji a společnostech mohly objevovat právě 

v takto zaměřeném periodiku. 

Finální výběr pro analýzu obsahuje 60 článků, které byly vybrány z několika stovek 

novinových útvarů.  

 

5.2 Základní statistiky zkoumaného vzorku 

V následujících několika odstavcích a podkapitolách budou popsány nejen základní 

statistiky zkoumaného souboru, ale pokusím se také o určitou kategorizaci článků, 

která umožní bližší vhled do pozadí textů, pomůže v pohledu na materiál při aplikaci 

teoretického rámce této diplomové práce a vytvoří doplněk a podklad pro kvalitativní 

analýzu a finální závěry diplomové práce. 

 

5.2.1 Rozložení článků podle novinového titulu a v čase 

Během zkoumaného období bylo identifikováno celkem 60 relevantních článků a 

první graf nám poskytuje pohled na výskyt článků podle novinového titulu. 

Graf 8: rozložení článků podle novinového titulu 

 

Novinový titul 

Hospodářské noviny

E15

Lidové noviny

Mladá fronta DNES

Právo
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Novinový titul Počet výskytů Procent 

Hospodářské noviny 29 48% 
E15 11 18% 
Lidové noviny     10 17% 
Mladá fronta DNES     8 13% 
Právo 2 3% 

Celkový součet 60   

 

Je vidět, že jednoznačně největší výskyt pojmů souvisejících s udržitelným 

rozvojem se vyskytuje v Hospodářských novinách, které tvoří celkem 48% procent 

souboru dat. Druhý následuje ekonomický deník E15 s 18% a v těsném závěsu jsou 

Lidové noviny se 17%. Dva spíše ekonomicky zaměřené novinové tituly Hospodářské 

noviny a E15 vytváří celkem 66%, tedy dvě třetiny, obsahu, kde vedle sebe stojí firmy a 

pojem udržitelného rozvoje.  

To je zajímavá informace, která může ukazovat na fakt, že udržitelný rozvoj není 

téma diskutované na úrovni společnosti jako informace, která by zajímala běžného 

čtenáře, ale spíše jako odborná informace o trendu v řízení podniků, která bude hodná 

pozornosti spíše ekonomicky orientovaného čtenáře či manažera firmy.  

Pokud se podíváme na časové rozložení článků v rámci zkoumaného období, 

dostáváme následující výsledek: 

Graf 9: Rozložení článků v čase
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Je patrné, že ve sledovaném období došlo k třem výraznějším extrémům z hlediska 

počtu článků, a sice v prosinci roku 2013 a v dubnu a červnu roku 2014.  

Při bližším pohledu na data ale dokážeme nalézt vysvětlení a tím jsou 

specializované přílohy, které přímo souvisí s tématem udržitelného rozvoje (těmto 

přílohám bude ještě později věnována část rozboru). V prosinci 2013 vyšla v deníku E15 

příloha Speciál – Společenská odpovědnost firem, v dubnu 2014 to byla příloha 

v Hospodářských novinách nazvaná Firmy a jejich vztah k přírodě a v červnu 2014 dvě 

přílohy, Auta přátelská k přírodě v Hospodářských novinách a Servis LN věnovaný 

společenské odpovědnosti. Po očištění od těchto specializovaných příloh se trend 

mnohem více vyrovnává a nedosahuje takových výkyvů. 

Pokusil jsem se podívat na tuto časovou řadu také ve vztahu k významným 

událostem spojeným s tématem udržitelnosti, jako jsou ekologické havárie nebo 

projednávání důležitých zákonů v této oblasti. Prvním zajímavým zjištěním je, že do 

konce roku 2013 musela česká vláda předložit Evropské unii strategický dokument, 

Národní akční plán společenské odpovědnosti v České republice, který byl významným 

podkladem pro nově připravovanou evropskou směrnici. Na konci roku tento 

dokument schvalovala vláda a právě v prosinci 2013 se objevuje první ze speciálních 

příloh v deníků E15, která se věnuje společenské odpovědnosti a kde firmy popisují své 

prospěšné aktivity. 

V jednom z článků se dokonce vysoko postavený manažer ŠKODY AUTO vymezuje 

proti legislativní úpravě oblasti udržitelnosti a akcentuje dobrovolnost, kategorii, 

kterou jsme identifikovali v kvalitativním výzkumu, a bude o ní ještě řeč. 

E15 19.12.2013: „Na celé společenské odpovědnosti je podle nás nejcennější 

dobrovolnost. Firmy dobře vědí, co musejí – které zákonné povinnosti pro ně platí. 

Považujeme tedy svobodu rozhodnout se, co dělat dobrovolně, nad rámec povinností, 

za klíčovou. Oblast CSR není potřeba nijak regulovat, natož na evropské úrovni. 

Podobně složitá je i otázka národních strategií CSR – zrovna se jedna shodou okolností 

u nás píše. Národní strategie sama o sobě nic nevyřeší.“ 
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V dubnu roku 2014 pak v rámci své strategie pro udržitelný rozvoj Evropská unie 

projednává a schvaluje směrnici, která upravuje povinný reporting velkých firem22 a 

která se týká celé řady domácích firem. V tomto měsíci vychází také další speciální 

příloha, která způsobuje odchylku v počtu článků, a tou je příloha Hospodářských novin 

Firmy a jejich vztah k přírodě. 

 

5.2.2 Umístění článků v hlavní části novin nebo v příloze 

Na téma speciálních příloh už jsem narazil v předchozí podkapitole a sledoval jsem 

jejich výskyt v souvislosti s odchylkami v počtu článků v čase, ale také s legislativními 

kroky české vlády a Evropské unie. Podívejme se v následující statistice, kolik článků o 

tématu udržitelnosti vyšlo v hlavní části novin nebo v příloze, a na to, kolik z nich bylo 

v příloze, která na společenskou odpovědnost přímo odkazovala. 

Graf 10: Umístění v novinách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
22

 Velká firma je definována podle počtu zaměstnanců většího než 500, bilanční sumy 20 milionů 
EUR nebo čistého obratu přesahujícího 40 milionů EUR. 

Umístění v novinách 

Příloha

Hlavní

Část novin Počet Procent 
Příloha 41 68% 
Hlavní 19 32% 

Celkový 
součet 60   
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Graf 11: Souvislost přílohy s udržitelností 

 

Ve většině případů se o udržitelnosti nebo společenské odpovědnosti mluví 

v přílohách deníků, nikoliv v hlavních částech. Jak je vidět v grafu výše, nadpoloviční 

většina příloh odborně souvisí s tématem udržitelnosti a znovu se dostáváme k tezi, že 

toto téma je spíše pro odborněji orientovanou veřejnost se zájmem o problematiku. 

V případě, že se nejedná o odborně zaměřenou přílohu, jsou články umístěny často 

v regionálních přílohách. Na kategorii regionálnosti ještě narazíme později při 

kvalitativním výzkumu a je zajímavé tento trend sledovat už nyní. Další přílohy mohou 

souviset s různými oblastmi, od ekonomicky založených až po životní styl. Zajímavá je 

rubrika Lidových novin Pozitivní zprávy, ve které se objevuje několik článků o 

udržitelném rozvoji a která tak celkově staví koncept do pozitivní roviny. 

Pouze ve dvou případech se téma udržitelného rozvoje objevuje v článku na titulní 

straně, v obou případech je téma udržitelnosti identifikováno jako vedlejší (viz další 

text). Zajímavé je, že oba články mají spíše negativní zabarvení, i když každý v jiném 

slova smyslu. 

Článek České firmy na charitě skrblí (LN, 18.7.2014) je reportáží, která se staví 

skepticky k výši prostředků, které věnují velké české firmy na dobročinnost a 

společenskou odpovědnost. 

Druhý článek je rozhovorem s vysokým manažerem firmy ČEZ (Právo, 14.2.2014: 

Šéf ČEZ: Na podporu obnovitelné energie doplácíme všichni), který kritizuje dotační 

politiku obnovitelných zdrojů Evropské unie. 

 

Souvislost přílohy s 
udržitelností 

ano

ne

Souvisí příloha s 
UR? Počet Procent 

ano 22 54% 
ne 19 46% 

Celkový součet 41 
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Typ článku 

zpráva /
reportáž

rozhovor

PR článek

anketa

komentář

5.2.3 Typ novinového článku 

K analýze byl zvolen typ novinového článku, který rozvíjí standardní novinové 

kategorie a k tomu přidává jednu subjektivní, do velké míry těžko exaktně 

dokazatelnou, kategorii PR článek. Tato kategorie se snaží identifikovat články, které 

mohly být teoreticky napsány ve prospěch dané firmy, což je praxe, ke které dochází, 

která ale nemůže být identifikována bez zákulisních informací. PR článek byl pro naše 

účely stanoven jako článek, který pozitivně hovoří o konkrétních krocích nebo 

činnostech jedné firmy. Pokud se jedná o firem více nebo o výsledky nějaké soutěže, 

nebyl článek stanoven jako PR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak vidíme z grafu, nejvíce článků, zhruba 37%, bylo identifikováno jako reportáže 

nebo zprávy. Můžeme říci, že ve třetině případů média referují o udržitelném chování 

firem, neziskových organizacích zabývajících se tématem nebo legislativních opatřeních 

v této oblasti. V těsném následnictví je rozhovor a vysokého počtu dosahují také PR 

články. 

Sedmnáct z osmnácti rozhovorů, kde se vyskytovalo téma udržitelnosti, bylo 

provedeno s manažerem jedné firmy. Je to přirozeně subjektivní a spekulativní 

hypotéza, ale pokud bychom si řekli, že takovýto rozhovor také slouží pro pozitivní 

publicitu firmy, dostáváme se na celkové číslo 32 článků, které mohou mít vazbu na 

utváření vztahu s veřejností, tedy na 53% (v grafu naznačeno zelenou čarou). 

Typ článku Počet Procent 
zpráva / 
reportáž 22 37% 
rozhovor 18 30% 
PR článek 15 25% 
anketa 3 5% 
komentář 2 3% 

Celkový součet 60 
 

Graf 12: Typ článku 
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Překvapivé je velmi malé množství komentářů, udržitelnost zřejmě nepředstavuje 

kontroverzní téma, ke kterému by byla velká potřeba vyjádření touto formou. 

Mezi články bylo identifikováno poměrně velké množství, které referovalo o 

soutěžích, žebříčcích a jejich výsledcích pro firmy. Dříve jsme uváděli studii McCombs a 

Carroll (McCombs, Carroll, 2003), kde autoři tvrdí, že tyto žebříčky zasívají agendu 

korporací, a společnosti, které se umístí, budou pravděpodobněji prominentní ve 

veřejné agendě. Lze říci, že v textech se opakovalo několik společností, které se také 

umísťovaly v žebříčcích. K hlubšímu prozkoumání teorie agenda setting vzhledem 

k českému prostředí a našemu tématu by byl potřeba mnohem podrobnější výzkum, 

který by musel pracovat i s dalšími proměnnými než jen novinovými články a který jde 

nad rámec této práce. 

Zajímavé jsou také ankety, které se většinou ptají na význam udržitelného rozvoje 

manažerů firem, tato otázka se objevuje také v rozhovorech i reportážích. Opět 

bychom se mohli zamyslet nad nastolováním agendy, jejích konkrétních atributů, tedy 

druhého stupně, a zároveň se vrátit k práci Enocha, která říká, že společnosti samy 

určují témata a prostor, kde by se měly samoregulovat. V kvalitativní analýze tento jev 

souvisí s identifikovanou kategorií definice pojmu. 

Připomeňme si, že Zhang a Swanson (Zhang, Swanson, 2006) ve své studii uvádějí, 

že v 29% studovaných mediálních textů je termín CSR použit objektivně, 18% případů 

je propagace úspěchů firmy, 27% očekáváním komunity nebo společnosti, 5% jako 

specializace nebo profese, 6% jako praktická funkce podnikání a 15% jako spin 

s negativním PR důsledkem.  

Pokusil jsem se použít tato kritéria i na náš vzorek. Kategorie se často prolínaly, a 

protože jsem neměl k dispozici přesnou metodiku obou autorů, snažil jsem se vybrat 

převažující kategorii.  
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Tabulka 4: Porovnání s kategorizací Zhang a Swanson 

Kategorie 
Zhang a 
Swanson České prostředí 

Objektivní použití termínu 29% 33% 
CSR jako očekávání komunity nebo společnosti 27% 13% 
CSR jako propagace úspěchu firmy 18% 25% 
CSR jako spin s negativním PR důsledkem 15% 13% 

CSR jako praktická funkce podnikání 6% 13% 
CSR jako specializace a profese 5% 2% 

 

Největším rozdílem oproti studii v americkém prostředí je výrazně nižší míra 

reference k CSR jako k očekávání komunity nebo společnosti a naopak vyšší míra 

propagace úspěchu firmy. V tomto textu už jsme zmínili, že společenská odpovědnost 

není v České republice často komentovaná oblast nebo téma, které by se objevovalo 

v běžných společenských rubrikách, a tento výsledek naši domněnku dále potvrzuje. 

Příkladem spinu je prezentace společnosti Kimberly Clark: 

E15, 19. 12. 2013: „Používáním řešení společnosti Kimberly Clark Professionl se 

omezí nejen plýtvání a míra nemocnosti zaměstnanců, ale zároveň je světu dán jasný 

signál, že společnosti záleží nejen na budoucnosti firmy, ale i budoucnosti celé planety.“ 

Výsledné číslo 25% u propagace úspěchu firmy můžeme dát do souvislosti se 

stejně vycházející statistikou PR článek, i když v tomto případě byly některé PR články 

zařazeny do kategorie CSR jako spin, a naopak jsme započítali některé rozhovory. 

V teoretické části jsme citovali studie, které se zabývaly tónem zpravodajství u 

soukromých firem, který z většiny vyplýval jako spíše negativní. Zmínili jsme ale také, 

že podle Carrolla referují média o podnicích v některých otázkách, jako je životní 

prostředí, spíše pozitivně (Carroll, 2004). Tento fakt lze potvrdit i pro náš vzorek, kde se 

objevuje mnoho článků pozitivně referujících o firmách (převážně pojmenované jako 

PR články) a je zde pouze jeden vyloženě negativně vyznívající (E15, 18.7.2014: České 

firmy na charitě skrblí). 
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5.2.4 Výskyt firem dle velikosti a typu odvětví 

Následující dva grafy sledují počet zmínek o firmách dle velikosti, ke kterým je 

přidána ještě jedna kategorie, nezisková organizace nebo inciativa. Tyto zmínky jsou 

sledovány jak v kombinacích zmíněných kategorií, tak v absolutním počtu zmínek o 

dané firmě. 

Pro samotnou kategorizaci jsem postupoval dle následující logiky. Nadnárodními 

firmami jsou považovány společnosti, které jsou buď ryze zahraniční a v České 

republice mají menší afilaci, nebo podniky jako Česká spořitelna nebo ŠKODA AUTO, 

které jsou vlastněny silnými nadnárodními koncerny (Erste Group, respektive 

Volkswagen). 

Velká firma je velká česká firma národního významu. Firma jako ČEZ, která sice 

vlastní řadu dalších firem v zahraničí, může být právem považována za nadnárodní 

firmu. Důvod, proč se autor práce rozhodl zařadit firmy tohoto typu do speciální 

kategorie, je ten, že jednou z výsledných statistik, která nás v této práci zajímá, je rozdíl 

v přístupu k udržitelnému rozvoji českých firem a zahraničních (západních) společností. 

V tomto ohledu předpokládáme hypotézu, že v určování strategie hraje prim 

především mateřská firma s výše postavenými západními standardy. 

Při určení velikosti byla určena standardní klasifikace firme dle velikosti v České 

republice.23 

Nezisková organizace nebo iniciativa se samozřejmě také snaží získávat prostředky 

nebo generovat zisk, ale ten jde primárně na jiné účely než u ostatních klasifikovaných 

firem. Rozhodl jsem se tedy tuto kategorii zařadit jako samostatnou, protože byl její 

výskyt častý a zajímá nás také ve vztahu s dalšími kategoriemi. 

Nejvíce zmínek bylo o nadnárodních firmách, které se ve 22 případech objevily 

v článku samostatně, ve 13 případech spolu s neziskovou organizací a v dalších 6 

případech ve zbývajících kombinacích. Celkem jsou tedy nadnárodní firmy zmíněny 

jednačtyřicetkrát a je to zdaleka nejvyšší počet v porovnání s ostatními kategoriemi.  

                                                      
23

 Malý podnik (do 100 zaměstnanců + roční obrat do 30 mil. Kč), střední podnik (do 500 
zaměstnanců + roční obrat do 100 mil. Kč), velký podnik (víc než 500 zaměstnanců + roční 
obrat víc než 100 mil. Kč) 
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Vzhledem k teoretické části, především k práci Enocha (Enoch, 2009), je zajímavé 

zkoumat, v kolika případech se vedle sebe objevují nadnárodní společnosti a neziskové 

organizace. Neziskové organizace jako takové mají druhý nejvyšší absolutní výskyt 

v textu (celkem 23), z toho se 6x objevují samostatně a ve všech zbylých případech se 

je nalezneme, tedy celkem 17x, po boku nadnárodních firem (což je asi 74%). 

Toto číslo je velmi výmluvné a svědčí o velmi blízkém vztahu nadnárodních firem a 

neziskových iniciativ, i když nelze pouze z tohoto údaje prokázat Enochův 

neomarxistický pohled na společenskou odpovědnost jako prostředek posílení moci 

firem. 

Graf 13: Firmy dle velikosti (počet kombinací) 
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Graf 14: Firma dle velikosti (absolutní počet) 

 

 

Další statistikou, kterou jsem zkoumal vzhledem k zaměření této práce, je 

odvětvová příslušnost firem. 

Tabulka 5: Odvětví 

Odvětví Počet Procent 
více oborů 12 20% 
(není definováno) 9 15% 

automobilový průmysl 8 13% 

energetika 6 10% 
pivovarnictví 4 7% 
kavárnictví 3 5% 
farmacie 3 5% 
strojírenství 3 5% 
bankovnictví 2 3% 
potravinářský 2 3% 
maloobchod  2 3% 
technologie 2 3% 
IT 1 2% 
stavebnictví 1 2% 
telekomunikace 1 2% 

textilní 1 2% 

Celkový součet 60 
  

Nejčastější byl případ, kdy bylo v textu zmíněno více firem z různých odvětví. 

Vzhledem ke složitosti možných kombinací jsem se rozhodl ponechat tuto kategorii v 

agregovaném formátu, přičemž je dále rozvedena pro automobilový průmysl, který 
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skončil na třetím místě. V devíti článcích se pojednává o průmyslu a firmách, nicméně 

není žádná definovaná. Přes deset procent se dostává ještě automobilový průmysl a 

energetika, pokud přičteme i zmínky obsažené v první kategorii, více oborů, dostává se 

na desetiprocentní hranici ještě pivovarnictví. 

Obecně lze říci, že jsou v tabulce a v předních místech zastoupena významná česká 

průmyslová odvětví. Nejsilnější z nich je automobilový průmysl, který má navíc jednu 

zajímavou vlastnost, jak je vidět z následujících tabulek. 

Tabulka 6: Výskyt automobilek 

Vyskytuje se 
ŠKODA AUTO? Počet Procent 

 

Vyskytuje se i další 
automobilka? Počet 

ne 48 80% 
 

ne 11 
ano 12 20% 

 
ano 1 

Celkový součet 60 
  

Celkový součet 12 

 

ŠKODA AUTO, jako nejvýznamnější česká automobilka, se celkem objevuje v 12 

článcích, což je 20% ze zkoumaného vzorku. To není vůbec špatný výsledek na jedinou 

firmu. Zároveň je zajímavá dominance v rámci průmyslu, protože existuje pouze jeden 

článek, kde je zmíněna samostatně jiná automobilka, navíc je to Volkswagen24. 

V jediném článku se pak objevují další automobilky, po boku ŠKODA AUTO, jako 

Mercedes, Ford nebo z konsorcia TPCA. I když není dominance ŠKODA AUTO tak 

výrazná jako ve studii Carrolla v USA v letech 1999 a 2000 (Carroll, 2004), je to i přesto 

velmi výrazný výsledek. 

ŠKODA AUTO je z hlediska udržitelného rozvoje jednoznačně nejaktivnějším 

českým podnikem a vzhledem k tomu, že je jedním z největších českých 

zaměstnavatelů, klade velký důraz na rozvoj regionu a na péči a rozvoj svých 

zaměstnancům. Tomuto bude věnována větší pozornost v kvalitativní analýze.  

Pokud se ale podíváme na celkový počet zmínek ve zkoumaných denících v daném 

období o společnosti ŠKODA AUTO, vychází nám číslo 931. 12 článků pojednávajících o 

udržitelném rozvoji v souvislosti s největší českou automobilkou tak představuje cca 

1,3%, což je zanedbatelné číslo. I kdybychom těchto 931 článků při další analýze očistili 

o některé zcela nevýznamné zmínky, stále bude poměr v jednotkách procent a 

                                                      
24

 Koncern Volkswagen je vlastníkem ŠKODA AUTO. 
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z hlediska komunikace firmy bude představovat marginální část. Pro ŠKODA AUTO při 

takto vysokém mediálním pokrytí bude určitě aplikovatelný efekt prahu, který jsme 

popisovali na základě studie Warticka (Wartick, 1992). 

Velmi zásadním a zajímavým zjištěním je mediální neaktivita dalších automobilek, 

které na českém trhu nejen působí, ale také vyrábí (již zmíněné konsorcium TPCA). 

V ostrém kontrastu s tímto je například pivovarnictví, kde se nejčastěji objevuje 

Plzeňský prazdroj, ale aktivní jsou i další firmy se zahraničním vlastníkem (např. 

Heineken vlastnící mimo jiné pivovar Krušovice nebo Molson Coors vlastnící pivovar 

Staropramen).  

 

5.2.5 Přítomnost manažera firmy v článku 

Už v části věnované typu článku jsem se dostal k tomu, zda byly sepsány za účelem 

zlepšení reputace firmy. V tomto ohledu je bezesporu zajímavá také statistika, jak 

často měli šanci se v textech vyjádřit manažeři společností (nebyla uvažována kategorie 

neziskových organizací). 

Graf 15: Přítomnost manažera 

 

Výsledky jsou více než výmluvné a vidíme, že v 78% případů byli manažeři firem 

aktéry novinových článků. To dává podle mého názoru firmám velký prostor se 

vyjadřovat k problematice a ovlivňovat tak vyznění článků. Vzhledem k tomu, že ze 

Vystupje v článku 
manažer? 

ANO

NE

Vystupuje manažer? Počet Procent 

ANO 47 78% 
NE 13 22% 

Celkový součet 60 
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zkoumaného vzorku bylo rozhovorů 30%, v dalších 48% byli manažeři tázáni a 

v článcích citováni. 

 

5.2.6 Postavení tématu udržitelnosti v článku 

Poslední oblastí, ke které považoval autor této práce za zajímavé vytvořit 

statistiky, bylo postavení tématu udržitelného rozvoje v článku. 

Byly stanoveny tři jednoduché kategorie. Hlavní téma znamená, že je udržitelnost 

centrem samotného článku a často se odkaz ke konceptu vyskytuje už v nadpisu. 

Vedlejší znamená, že koncept hraje v textu významnou roli, často článek pojednává o 

složce udržitelného rozvoje (např. podpora regionu) a k této filozofii jako celkové je 

v dokumentu uveden odkaz. Okrajová zmínka znamená, že je společenské 

odpovědnosti věnována pouze menší část, často je to například jedna otázka 

v rozhovoru, který se jinak týká jiného tématu. 

Z následujícího grafu vidíme, že pokud se v textu objevilo spojení udržitelný rozvoj 

nebo společenská odpovědnost, bylo to ve 43% případů hlavní téma celého článku. To 

je poměrně zajímavá skutečnost a je to určitě vysoký poměr. I když je název kategorie 

„Vedlejší“ trochu zavádějící, stále to znamená významné postavení konceptu v článku a 

v celkem 73% případů hraje koncept výraznou roli. 

Ve více než čtvrtině případů se udržitelnost objevuje pouze okrajově, není to 

zanedbatelné číslo, přesto to svědčí o tom, že koncept není tolik zmiňován, pokud mu 

není věnována primární pozornost. 
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Graf 16: Postavení tématu udržitelnosti 

 

 

V souvislosti s touto podkapitolou bylo zkoumáno také postavení, ať už doslovné 

nebo přímo odkazující (například „Když je firma pro okolí dobrý soused“, LN, 27. 6. 

2014), udržitelnosti v nadpisu článku. Výsledná statistika ukazuje, že v nadpoloviční 

většině se k tématu udržitelného rozvoje odkazovaly články už ve svém nadpisu. 

 

Graf 17: Odkaz na udržitelnost v nadpisu 
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 Kvalitativní výzkum 6

V předchozích kapitolách jsme nastínili, že budeme provádět kvalitativní výzkum 

metodou zakotvené teorie, a popsali jsme základní kroky, jak v takové analýze 

postupovat. Výběr zkoumaného vzorku byl již prezentován v předchozí části a pro 

kvalitativní část výzkumu jsme ho neměnili, předchozí text nám však pomůže při další 

interpretaci.  

Při aplikaci metody zakotvené teorie jsou používány tři stupně kódování, které 

nejdou striktně oddělit a v určitých fázích se prolínají. Prvním krokem je otevřené 

kódování. 

 

6.1 Otevřené kódování 

Při důkladném čtení článků a provádění otevřeného kódování bylo identifikováno 

celkem 63 kategorií, které byly dále spojovány do výsledného, zhruba polovičního, 

počtu. Celkem byly stanoveny čtyři hlavní kategorie, které jsou rozvinuty systémem 

podkategorií a škál a které se snaží zachytit obecné souvislosti, vlastnosti a jevy v 

prezentaci daného tématu v českých médiích. V následujících několika podkapitolách 

budou rozvedeny a charakterizovány. 

 

6.1.1 Kategorie popisu filozofie udržitelného rozvoje 

První identifikovaná hlavní kategorie se vztahuje k samotnému pojmu udržitelného 

rozvoje (společenské odpovědnosti) a těm částem mediálních textů, které se popisu 

věnují. 

Definice pojmu udržitelného rozvoje jako takového se ukázala být velmi důležitým 

jevem v českém tisku. V souvislosti s touto kategorií se objevuje potřeba definovat 

filozofii, novinové útvary často udržitelný rozvoj definují a tím implicitně vytváří 

předpoklad, že se nemusí jednat o obecně známý pojem a je třeba jej čtenáři přiblížit: 

LN, 27.6.2014: „CSR neboli společenská odpovědnost firem je novou cestou 

podnikání, kterou se vydává stále více firem. Pořád je jejich cílem zisk, ale berou 

výrazně větší ohled na své okolí i společnost.“ 
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Nebo: 

E15, 19.12.2013: „Společenská odpovědnost firem se někdy nesprávně chápe 

pouze jako pomoc obchodních společností neziskovým organizacím. Nejčastěji formou 

finančních darů, ale také darováním produktů nebo poskytnutím takzvaných 

sponzorských příspěvků (reklamní plnění). Pojem společenské odpovědnosti je ale 

daleko širší… Společenská odpovědnost je vnímána jako dobrovolná činnost firmy, která 

je navázána na strategii firmy a účel jejího podnikání. Důležité je i časové hledisko – 

společenská odpovědnost je funkčním nástrojem k tomu, aby firma byla dlouhodobě 

prosperující, v neziskovém sektoru bychom řekli dlouhodobě udržitelná, a aby byla pro 

své okolí nejen dobrým a stabilním sousedem, ale také třeba ceněným 

zaměstnavatelem.“ 

V této souvislosti se objevují také deformace definice, která vystihuje rozdílný 

pohled vlád, firem, odborníků a neziskových organizací na filozofii, přičemž každý 

subjekt do velké míry hají své vlastní zájmy: 

MF DNES, 12.4.2014: „Ale politici povýšili třetí cíl – udržitelný rozvoj – nad ty 

předchozí dva. Navíc ho lehce upravili, takže se z trvale udržitelného rozvoje stal boj s 

globálním oteplováním.“ 

Dalším přívlastkem k definici pojmu je apel na nutnost vzdělávat o udržitelném 

rozvoji: 

LN, 27.6.2014: „Odpovědnosti by se měly učit i děti ve školách.“ 

Významnou podkapitolou popisu udržitelného rozvoje je vztah udržitelnosti a 

podnikání. V mediálních textech se objevují dvě polohy tohoto vztahu, kterými jsou 

soulad s podnikáním a konflikt. Nutno říci, že soulad je převažujícím jevem 

v novinových článcích: 

LN, 11.6.2014: „Ale vůbec ne. Naopak, i prostým pohledem „přes kalkulačku“ 

chovat se slušně, udržitelně, bohatě vyplatí, a to se ani nemusíme bavit o reputaci.“ 

LN, 27.6.2014: „Již neplatný obchodní zákoník ve svém § 2 definoval, co je 

primárním cílem podnikání, a tím byla a podle mého názoru stále ještě je tvorba zisku. 

V tom vidím problém. Společensky odpovědná firma nebude hledět jen a pouze na 



Diplomová práce  Pavel Krajčík 

65 
 

tvorbu zisku, ale i na své chování vůči státu, vlastním zaměstnancům a také lidem mimo 

firmu.“ 

Velmi často je společensky odpovědné chování prezentováno jako příležitost pro 

podnikání: 

HN, 14.3.2014: „„Velký potenciál vidíme hlavně ve městech, která sází na trvale 

udržitelný rozvoj. Tedy ta, která chtějí být zelená,“ uzavírá Tijana Manitaševičová, 

mediální zástupkyně start-upu.“  

Udržitelný rozvoj je v mediálních textech často prezentován jako trend. Tento 

trend je prokazován nejen různými statistikami, ale také v samotných textech článků a 

dokonce i v nadpisech článků, častá jsou použití variací spojení „stále více“: 

HN, 17.4.2014: „Evropská komise nedávno zveřejnila rozsáhlý průzkum 

Eurobarometr 2013, podle něhož 9 z 10 malých a středních podniků v Evropě využívá 

alespoň jeden z nástrojů, které podporují udržitelné podnikání.“ 

HN, 18.10.2013: „Již několik let můžeme pozorovat rostoucí zájem firem o témata 

společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání a jejich zapojování do byznys 

strategií a projektů. Firmy věří, že tento přístup je cestou k jejich trvalému 

ekonomickému růstu.“ 

E15, 19.12.2013 (nadpis): „Principy společenské odpovědnosti používá stále více 

firem“ 

I když spousta firem hrdě prezentuje své společensky odpovědné chování, 

z rozhovorů a vyjádření zástupců firem jednoznačně zaznívá odpor proti regulacím25 a 

legislativním povinnostem. Z toho důvodu jsem stanovil další kategorii dobrovolnost 

chování. Dobrovolnost má v podstatě dvě funkce, první je jakási propagace firemních 

aktivit a zdůraznění toho, že k nim nejsou zavázány a konají dobro pro společnost a své 

okolí, druhou rezonancí dobrovolnosti je pak vymezení se vůči chystaným legislativním 

a regulatorním zásahům, které firmy nesou nelibě. 

                                                      
25

 Tato subkategorie bude blíže ilustrována v další části textu 
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E15, 19.12.2013: „Budeme rozvíjet aktivity v oblasti podpory komunit či ochrany 

životního prostředí tak, abychom naplnili naše dobrovolné veřejné závazky v oblasti 

spotřeby vody a energií.“ 

E15, 19.12.2013: „Na celé společenské odpovědnosti je podle nás nejcennější 

dobrovolnost. Firmy dobře vědí, co musejí – které zákonné povinnosti pro ně platí. 

Považujeme tedy svobodu rozhodnout se, co dělat dobrovolně, nad rámec povinností, 

za klíčovou.“ 

Nebo, a v tomto článku se dobrovolný závazek objevuje už v nadpisu („Tuzemské 

firmy se dobrovolně zavázaly, že budou zavádět programy pro rovné šance“): 

HN, 30.1.2014: „V memorandu se velcí zaměstnavatelé hlásí k tomu, že budou 

zavádět programy, které umožňují rovné příležitosti pro ženy a muže formou slaďování 

soukromého a profesního života – zejména zavádět a podporovat flexibilní formy práce 

tam, kde to povaha práce umožní. A to vše bez nutnosti zavedení kvót.“ 

Z vyjádření firem lze obecně cítit, že se snaží novým zákonům vyhnout a samy se 

zavazují (nepovinně) k plnění určitých společensky prospěšných aktivit, často ve 

spolupráci s neziskovými organizacemi. V předchozí části textu jsme studovali kategorii 

definice pojmu a je zajímavé, jak právě dobrovolnost do této definice v některých 

textech vstupuje. 

E15, 19.12.2013: „Společenská odpovědnost je vnímána jako dobrovolná činnost 

firmy, která je navázána na strategii firmy a účel jejího podnikání.“ 

MF DNES, 6.12.2013: „Jak vlastně lze pojem vysvětlit? Jako dobrovolné aktivity 

firmy, které vedou k vysoké míře důvěryhodnosti u jejích partnerů a především pak celé 

společnosti. Zcela zásadním pro taková jednání firem je dodržování legislativy a 

přesahující její hranici na poli etického a zodpovědného chování vůči ostatním.“ 

V této souvislosti bychom se mohli pokusit o hypotézu, že jev dobrovolnosti je 

nastolováním agendy druhého stupně a komunikace tohoto atributu je pro firmy velmi 

důležitá. 
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6.1.2 Kategorie interakce okolí směrem k firmě z hlediska udržitelnosti 

V tomto ohledu je velmi důležitým momentem samotná definice okolí firmy, 

především v teoretické části jsme používali a vysvětlili pojem stakeholder. V dalším 

textu nebudeme detailně definovat a charakterizovat složky okolí firmy. Zmíníme jen, 

že nejdůležitějšími a nejčastěji opakovanými složkami okolí v textech byly neziskové 

organizace, zaměstnanci, vláda, obyvatelé regionu a zákazníci. V dalším textu se 

budeme vždy snažit relevantní stakeholders identifikovat a definovat, v jakém ohledu 

danou oblast ovlivňují. 

Jako nejdůležitější složka kategorie interakce okolí směrem k firmě byly 

identifikovány aktivní kroky okolí. Jsou to takové jevy, kdy okolí firmy přímo vytváří 

nebo iniciuje opatření, jejichž účelem je prosazování nebo sledování společensky 

odpovědného chování firem. Prvním z takových opatření, které už jsme zmínili 

v předchozím textu, jsou regulace jako zákonem daná nařízení. Tuto podkategorii už 

jsme krátce popsali v souvislosti s dobrovolností a oba jevy se často objevují vedle 

sebe, ať už otevřeně nebo ve skryté formě.  

HN, 7.3.2014: „„Oblast firemní zodpovědnosti a souvisejícího reportingu by měla 

zůstat na bázi dobrovolného přístupu firem a neměla by být regulována legislativou,“ je 

přesvědčena ředitelka firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje Drahomíra 

Mandíková. CSR manažerka ČSOB Alena Králíková si myslí totéž. Právě dobrovolnost je 

klíčová. „Pro velké firmy v Česku je již nyní standardem, že svůj byznys profilují jako 

ohleduplný. Nejsme si zcela jistí, že ukotvení povinnosti nefinančního reportingu v 

evropské legislativě těmto aktivitám prospěje,“ soudí.  

Podle Vladimíry Drbalové ze Svazu průmyslu a dopravy jde o několikaletou 

iniciativu Evropské komise, která není v souladu s dobrovolným charakterem 

společenské odpovědnosti ani se současnou snahou komise snížit administrativní zátěž 

a ani se snahou oživit průmysl v Evropě.“ 

V tomto úryvku vidíme typický příklad vymezení se velké české firmy vůči 

povinným zákonným opatřením v oblasti společensky odpovědného chování. Ve vztahu 

těchto dvou kategorií se pak objevuje rozpor mezi mediálně prezentovanými 

představami firem a názory nezávislých odborníků: 
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HN, 7.3.2014: „Odborníci na společenskou odpovědnost ale situaci zdaleka tak 

dramaticky nevidí. „V rámci běžného života firmy využívání reportingu není zátěží, jak 

je často mylně argumentováno,“ říká výkonná ředitelka platformy společenské 

odpovědnosti Business Leaders Forum Iva Petříčková.“ 

Jednou z diskutovaných regulací jsou dotace. Postavení k dotacím zaujímají firmy 

zcela pragmaticky a hodnotí je kladně, pokud podporují nákup jejich produktů, nebo 

naopak negativně, pokud omezují jejich podnikání (silně negativní postoj byl 

zaznamenán u energetických společností ve spojitosti s dotováním obnovitelných 

zdrojů). Mohli bychom tedy říci, že vztah k dotacím je ovlivněn oborem podnikání. 

HN, 26.6.2014: „Jsou dvě cesty, jedna je pro zákazníka příjemnější, druhá méně. 

Dotace je samozřejmě příjemná. Nebo může naopak existovat vyšší daň za méně 

úsporné auto, jako například v Rakousku. Stačí si vybrat jednu a nastavit směr.“ 

Jak vidíme v úryvku z rozhovoru s manažerem automobilky ŠKODA AUTO, 

explicitně označuje za příjemnou dotaci na vozy s hybridním pohonem, evidentně mu 

ale příliš nevadí také narůst zdanění (spotřebitelů) pro běžné automobily. Další úryvek 

ukazuje již zmiňovaný odpor k dotacím obnovitelných zdrojů, který zaznívá z úst 

generálního ředitele největší tuzemské energetické firmy ČEZ a ve kterém se rovněž 

shoduje s dalším rivalem na českém trhu, společností E. ON. Celkově je právě 

energetická lobby proti tomuto konkrétnímu dotačnímu schématu v České republice 

velmi silná a tento názor se v českém tisku ve sledovaném období objevoval 

opakovaně. 

MF DNES, 12.4.2014: „Vytvářela se dotační schémata, ale vymizel logický selský 

rozum. Staví se jen to, co má největší dotaci, ne to, co nejefektivněji vyrábí. A to byla ta 

zásadní chyba, která jde zcela proti konkurenceschopnosti a jejíž důsledky poneseme 

desítky let. Bude to mít vliv na míru industrializace evropského prostoru, na míru 

zaměstnanosti a na míru evropského blahobytu. Nemělo se to stát. Je to zásadní a 

budeme se s tím potýkat ještě dvacet let.“ 

Regulace směrem k firmám se často týkají reportingu a standardů, které musí 

firmy splňovat a transparentně vykazovat své snažení.  
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HN, 7.3.2014: „Evropský parlament by měl v dubnu projednat návrh směrnice, 

která by firmám s více než pěti sty zaměstnanci uložila povinně v takzvaném 

nefinančním reportu sdělovat, jak jsou společensky odpovědné, především v 

ekologických a sociálních otázkách.“ 

Ne všechny standardy jsou povinné a vydávané vládou, respektive Evropskou unií. 

Existuje jich celá řada a často jsou nastavovány neziskovými organizacemi, případně 

neziskovými organizacemi ve spolupráci se samotnými firmami. 

MF DNES, 8.3.2014: „Je to zpráva pro zákazníka, že výrobek je zpracováván v dobře 

a čistě řízeném provozu. MSC (Marine Stewardship Council) je certifikátem trvale 

udržitelného rozvoje moří a oceánů. To znamená, že zpracováváme suroviny, které jsou 

prověřené a dohledatelné. Nejsou od pirátů, ale od dodavatelů, kteří respektují výrobní 

kvóty, loví a zpracovávají ryby šetrným způsobem a starají se o trvale udržitelný rozvoj 

tak, aby nedošlo k vyhynutí některých druhů.“ 

Podkategorie reportingu a standardů má velký význam jako jeden z prostředků pro 

další aktivní krok okolí, který byl identifikován, a tím je velmi hojně zastoupená 

kategorie hodnocení. Společnost hodnotí společensky prospěšné aktivity firem podle 

jejich chování, toto chování je ale schopná rozklíčovat právě pomocí reportů, které 

firma vydává a ve kterých popisuje své aktivity. Pro mnohé zákazníky začínají být 

parametry udržitelnosti klíčové, jak zmiňuje následující článek: 

E15, 28.11.2013: „Ve vyspělých zemích stále stoupá význam Společenské 

odpovědnosti organizací (CSR). Nejen jako prostředku k dosažení udržitelného rozvoje, 

ale i jako součásti marketingu a přidané hodnoty pro zákazníka. Zejména mladí lidé se 

stále více zajímají o to, jak firmy chrání životní prostředí, jak se zapojují do 

dobročinných, kulturních, sportovních a společenských aktivit, a podle toho korigují i 

své nákupní preference. Správně nastavený systém Společenské odpovědnosti 

organizací se tak stává nezanedbatelnou konkurenční výhodou.“ 

Firmy se hodnotí i samy navzájem a pro mnohé nadnárodní koncerny jsou některé 

ukazatele klíčové pro výběr dodavatelů: 

HN, 30.4.2014: „Nebylo ale vše tak růžové. Musím přiznat, že v řadě dalších 

nastavených standardů jsme pak slevili. Zaprvé jsme nepohlídali licence na 
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merchandising, takže to ve finále dopadlo tak, že upomínkové předměty a suvenýry 

vyráběla levná pracovní síla v Asii. A pak taky jsme nebyli dost tvrdí na sponzory 

olympiády. Firmy jako Dow Chemical, EDF nebo Rio Tinto se sice zavázaly k produkci 

nízkých emisí, dodávkám energie z obnovitelných zdrojů, dodávkám recyklovaných 

materiálů, ale ne ve všech případech podmínky plnily,“ popisuje McCarthy. A zároveň 

přiznává: „Mávli jsme nad tím rukou kvůli zachování dobré pověsti her.“ 

V tomto případě vidíme, že organizátor olympiády nebyl ve stanovených 

parametrech tak přísný a upřednostnil úspěšný výsledek celé akce. V dalším úryvku už 

můžeme vnímat mnohem větší nekompromisnost. 

HN, 24.10.2014: „Švédský nábytkář a globální prodejce montovaného nábytku 

IKEA nedávno rozvázal spolupráci s několika desítkami dodavatelů z Číny. Nešlo o náhlé 

rozhodnutí. IKEA firmy vyzvala, aby se do určité doby zavázaly k jejím etickým 

pravidlům, a když tak ani po výzvách neučinily, přestala od nich brát zboží. „V čínských 

firmách byl podle našich kontrol a informací problém třeba s velkým počtem 

neevidovaných přesčasových hodin,“ zdůvodňuje krok Eva Malá Beluská, manažerka 

udržitelnosti z oddělení nákupu středoevropské pobočky IKEA.“ 

V rámci hodnocení jsme identifikovali také kategorii srovnávání se zahraničím, 

která je přítomna ve výrazně velkém poměru zkoumaných mediálních textů. V tomto 

ohledu nejsou novináři ani zpovídaní manažeři firem příliš konzistentní a jednotní. Ve 

velké části textu se dozvíme, že v zahraničí (na západě) jsou v dané problematice 

mnohem dále než v České republice. 

MF DNES, 8.3.2014: „Zejména zákazníci v západní Evropě jsou ochotni si za takto 

prověřenou surovinu připlatit a vyhledávají ji. Je to pro ně jakási prestiž, ochrana 

životního prostředí je pro ně velmi důležitá.“ 

První úryvek ilustruje porovnání se západním spotřebitelem, ještě častěji se ale 

objevuje porovnávání s celkovým prostředím. To v mnoha článcích vyznívá o dost 

příznivěji pro západní země. 

E15, 18.7.2014: „Společenská odpovědnost českých firem je slabá. Podpora 

charitativních projektů, sportu, vzdělání či kultury ve srovnání se zahraničními firmami 

silně pokulhává.“ 
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Toto vyjádření bylo velmi silné, ale pravidelně se v mediálních textech opakuje. 

Negativně posuzováno je i porozumění celého konceptu veřejností: 

HN, 14.8.2014: „Jenže i tady je problém. Zatímco v západních zemích je 

společenská odpovědnost neboli CSR brána jako samozřejmost, v Česku si ještě pořád 

řada lidí myslí, že je to jen nálepka pro lepší reklamu firem.“ 

V několika textech se objevuje mezistupeň, kdy je pozitivně hodnoceno 

společensky odpovědné chování českých firem, které je ale stále považováno za 

ojedinělé nebo minimálně za novinku. Tato skutečnost je často čitelná z používání 

spojky „i“. 

HN, 24. 10. 2013: „Udržitelnost v dodavatelském řetězci je klíčové téma pro 

všechny mezinárodní společnosti a začíná být akcentována i v České republice.“ 

MF DNES, 18.6.2014: „Společensky odpovědných organizací je i u nás stále více.“ 

Jako protipól se objevují tvrzení, že Česká republika už je v udržitelnosti daleko a je 

zcela srovnatelná se západem. 

E15, 19.12.2013: „Ano, takovému srovnání se nevyhneme. Podle průzkumu 

Českého národního panelu si Češi myslí, že prostředí je u nás výrazně horší. S tím bych 

ale rozhodně nesouhlasil. Řada našich firem totiž realizuje celou řadu odpovědných 

aktivit, aniž by měly vůbec potřebu je nějak pojmenovávat. Prostě to tak cítí, jsou 

přesvědčeni, že to je tak správně. Tradice odpovědného chování u nás sahá daleko do 

času první republiky, nebo ještě před.“ 

Celkově ale lze shrnout, že i přes nesoulad tvrzení je stále silněji prezentovaným 

názorovým trendem určitá zaostalost v České republice, co se tohoto ohledu týče. 

Poslední významnou podkategorií, která se v textech velmi často objevovala, byla 

ocenění v žebříčcích. Tato ocenění jsou organizována odbornými a neziskovými 

organizacemi. I takovéto „nezávislé“ hodnocení má firemní partnery a sponzory a klade 

si za cíl propagovat firmy, které mají ten správný přístup k udržitelnému podnikání. 

V teoretické části jsme uvedli tvrzení Carrolla a McCombse, že firmy, které se umisťují 

v žebříčcích důležitých organizací nebo médií, mají pak větší šanci být na veřejné 

agendě než firmy ostatní. 
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HN, 18. 10. 2013: „TOP Odpovědná firma je nejenom ocenění za jejich práci a jejich 

přínos, ale zároveň je inspirací i pro ostatní, jak přispět k zlepšení života nás všech a 

kultivovat podnikatelské prostředí v České republice,“ shrnuje význam ceny TOP 

Odpovědná firma Vesselin Barliev z Plzeňského Prazdroje, dlouhodobého partnera ceny. 

Tento pozitivní posun v řízení firem úzce souvisí i s rostoucím významem soutěže TOP 

Odpovědná firma. Letos cena vyzdvihuje odpovědné firmy již podesáté. Cílem této 

etablované a prestižní ceny, kterou uděluje platforma Byznys pro společnost, je 

zviditelnit a ocenit výsledky firem v klíčových oblastech udržitelného podnikání.“ 

Kroky okolí nemusí být vždy primárně aktivní a v mediálních textech byly 

identifikovány dvě další kategorie, které spíše vyjadřují postoj, který si okolí vytváří 

(jedná se tedy spíše o reakci okolí). Prvním jevem je vděčnost, což je výsledek, který je 

spíše podsouván, než aby o něm bylo zpravodajsky referováno (např. název článku MF 

DNES, 6.12.2013: „Liberecký kraj má štěstí, že tady firmy nemyslí pouze na sebe“). 

Druhým identifikovaným jevem je pak vnímání reputace firem ve vztahu 

k udržitelnému rozvoji. Kategorii budování image, která s touto problematikou úzce 

souvisí, se budeme věnovat v dalším textu, v tuto chvíli ale studujeme výsledek tohoto 

úsilí. Společenská odpovědnost má v mediálních textech spíše pozitivní dopad na 

vnímání společností: 

E15, 28.11.2013: „Zejména mladí lidé se stále více zajímají o to, jak firmy chrání 

životní prostředí, jak se zapojují do dobročinných, kulturních, sportovních a 

společenských aktivit, a podle toho korigují i své nákupní preference.“ 

V některých článcích jsou nicméně naznačeny i indicie, že společensky prospěšné 

aktivity jsou veřejností vnímány spíše jako marketingový nástroj než jako faktická 

pomoc okolí. 

 

6.1.3 Kategorie vlastnosti firmy 

Zkoumáme mediální texty, ve kterých jsou popisovány společensky prospěšné 

aktivity firem. Základní vlastnosti firmy jsou jedním z významných faktorů, které tyto 

snahy v mediálních textech definují, a k tomuto tématu jsme přistoupili už 

v kvantitativním výzkumu.  
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První kategorií je velikost firmy a zahraniční vlastník. Připomeňme, že 

v absolutním počtu byly nadnárodní články ve zkoumaných textech zmíněny 

jednačtyřicetkrát, velké firmy dvanáctkrát a malé firmy devětkrát. Z této číselné 

informace vyplývá jasné převaha informování o nadnárodních firmách, pro nás je ale 

v tuto chvíli zajímavé sledovat, v jakém kontextu jsou firmy zmiňovány ve vztahu k této 

kategorii. 

V samotných textech jsou nadnárodní firmy označovány jako nositelé společenské 

odpovědnosti. 

LN, 11.6.2014: „Začalo to u nadnárodních firem, které mají již dlouho zpracovány 

strategie udržitelného rozvoje a důsledně kontrolují, zda jsou dodržovány i na úrovni 

národních zastoupení.“ 

A jejich dominance v udržitelném chování je dána především existencí interních 

zdrojů (lidských a finančních), které umožňují rozvoj strategií a jejich implementaci. 

Zajímavé je, že ve článcích není příliš zmiňován fakt, že právě velké firmy nejvíce okolí 

ovlivňují, ať už z hlediska ekologie nebo počtu zaměstnávaných pracovníků. 

V teoretické části bylo zmíněno intermediální nastolování agendy a bylo by zajímavé 

zjistit, do jaké míry je strategie komunikace udržitelného rozvoje nařizována zahraniční 

matkou. 

LN, 27.6.2014: „Velké firmy hrají prim. Detailně propracované strategie 

společenské odpovědnosti mají především velké společnosti. Jejich možnosti jsou totiž 

velmi široké.“ 

LN, 23.6.2014: „Kouzlo tkví v tom, že v podstatě každá velká organizace, tedy i 

banky, má zvláštní oddělení CSR, tedy oddělení odpovědné za společenskou 

odpovědnost firmy.“ 

O vlivu nadnárodních organizací v problematice se někteří aktéři mediálních textů 

vyjadřují s jistým politováním, jako představitel neziskové organizace v následujícím 

textu. 

LN, 6.6.2014: „Jenže na velkém nárůstu prodeje fairtradových produktů se 

překvapivě podílejí zejména velké obchodní řetězce a také nadnárodní řetězce kaváren. 

„Bohužel povědomí obyvatel o fair trade příliš neroste, a růst trhu je tedy tažený hlavně 
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nabídkou a politikou nadnárodních společností spíše než rostoucím povědomí a 

odpovědností českých spotřebitelů,“ potvrzuje trend posledních let Hejkrlík.“ 

Mediální texty se ale snaží prezentovat i společensky odpovědné chování malých 

firem a i když konkrétní příklady jmenují zřídka, obecně pozitivní trend se snaží 

prezentovat ve větším počtu. Jako implicitní je brán fakt, že udržitelnost je doménou 

velkých firem, používáním slov jako „ani“, „i“, „již“ nebo „alespoň“, jak pěkně ilustruje 

následující úryvek. 

E15, 19.12.2013: „Ani střední a malé firmy už nezůstávají stranou. Pomalu, ale jistě 

se vize společenské odpovědnosti přenáší i na střední a malé podniky. Ty obvykle 

nedisponují takovými zdroji, aby si mohly dovolit sofistikovanou propracovanou 

strategii společenské odpovědnosti. To ale není na škodu věci. Objevují se již případy, 

kdy si majitelé nebo manažeři středních a malých podniků přínosy společenské 

odpovědnosti pro firmu a její okolí uvědomují a často intuitivně na ní začnou pracovat.“ 

Obor podnikání je další logickou kategorií, která ovlivňuje vyznění textu. Již jsme 

zmínili vztah k dotacím, ke kterým se staví jinak energetická firma a jinak výrobce 

automobilů. Stejně tak pivovary nebo likérky se do velké míry věnují odpovědnému 

pití, protože alkoholické nápoje, které jsou hlavním předmětem jejich podnikání, mají 

negativní dopad při nerozumné konzumaci. Poměrně populárním motivem článků byla 

také výroba kávy a podpora fair trade produktů, kdy jsou pěstitelé spravedlivě 

odměňováni za kvalitní produkt a nejsou předmětem vykořisťování. 

Přítomnost výroby v ČR se ukázala být přirozeným jevem ovlivňujícím mediální 

texty, patrné je to především u automobilek. Automobilový průmysl je 

nejvýznamnějším odvětvím u nás a zaměstnává přímo či nepřímo významnou část 

pracující populace. Protože je společenská odpovědnost do velké míry zaměřená na 

okolí firmy, které je podnikáním přímo ovlivňováno, je přirozené, že výrobci přítomní 

v České republice budou aktivnější. ŠKODA AUTO byla vůbec nejčastěji prezentovanou 

firmou, a i když jsou v automobilovém průmyslu význačnější hráči na poli udržitelného 

rozvoje26, kteří rovněž prodávají své automobily na českém trhu, dominance našeho 

                                                      
26

 Například koncern BMW. 
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největšího výrobce je jasně patrná. V mediálních textech nebyla pravidlem prezentace 

pouze firem, které na našem území vyrábí, ale byl to bezesporu významný činitel. 

Postavení udržitelnosti vzhledem k firemní strategii je důležitým jevem, který byl 

identifikován. Firmy se často vyjadřují o postavení cíle společenské odpovědnosti ve 

své strategii, tato podkategorie byla nazvána vztah k ostatním cílům firmy. Tento vztah 

se pohybuje od polohy, že udržitelnost je základní strategií firmy, od které se odvíjí vše 

ostatní, po důležitou součást strategie, až k poloze jedné z činností. Jak tento stav 

popisují jednotlivé firmy se dozvíme z následujících textů. 

MF DNES, 18.6.2014: „Dlouhodobá CSR strategie hraje pro společnost ŠKODA 

AUTO klíčovou roli a v průběhu letošního roku její naplňování ještě zintenzivňujeme.“ 

Vidíme, že pro ŠKODA AUTO je udržitelnost klíčová, v další citaci můžeme vidět i 

postavení možného konfliktu mezi společenskou odpovědností a dalšími cíli. 

E15, 25.4.2014: „Chceme být konkurenceschopní, přitom nabízet atraktivní mzdy a 

mít spokojené zaměstnance, chceme ale také klást důraz na trvale udržitelný rozvoj.“ 

Plzeňský Prazdroj rovněž prezentuje společenskou odpovědnost jako jednu 

z priorit, trochu odlišná síla závazku je cítit z vyjádření firmy Synlab, která se zaměřuje 

„také“ na udržitelný rozvoj. 

E15, 19.12.2013: „„Důraz na udržitelnost podnikání a odkaz budoucím generacím 

je pro nás samozřejmostí a bude i nadále jednou z našich priorit,“ říká Drahomíra 

Mandíková.“  

MF DNES, 20.9.2014: „V rámci své činnosti se zaměřujeme také na udržitelný 

rozvoj.“ 

Pohled odborníků je celkově o něco střízlivější: 

HN, 7.3.2014: „Udržitelný rozvoj začíná patřit již do jejich minimálně 

střednědobých strategií.“ 

Vztah k zisku byl často akcentovanou kategorií, a i když byl někdy naznačován 

konflikt, celkové vyznění článků bylo spíše takové, že v dlouhodobém horizontu je 

společensky odpovědné chování v souladu s rozvojem firmy a ziskem, případně jsou 
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úsporná opatření přínosná z pohledu snižování nákladů, což ilustruje krátký úryvek 

z Hospodářských novin. 

LN, 14. 2. 2014: „Cílem akciové společnosti v kapitalismu je maximalizace zisku. Jak 

se na vaše dobré vztahy s odbory dívají akcionáři? 

 Samozřejmě i my se orientujeme na zisk. Investice si musí na sebe vydělat. 

Myslím si však, že ten ryzí, drsný kapitalismus, založený na maximalizaci zisku za 

každou cenu, v současné době narazil na své hranice. Jsem přesvědčen o tom, že 

perspektivou firmy i celé ekonomiky je sociální tržní hospodářství. A jeho součástí jsou 

dobré vztahy a konstruktivní partnerství s odbory, s celým osazenstvem firmy. Jenom 

tak je možné dosáhnout trvalého úspěchu. Spokojení zaměstnanci dobře pracují, firma 

prosperuje a spokojeni jsou i akcionáři. Proto také vyvíjíme strategie pro zachování 

trvale udržitelného rozvoje této firmy tak, aby dávala práci dalším generacím.“ 

HN, 17.4.2014: „Jde o ekologii, ale také o peníze.“ 

Nekonfliktní vztah k zisku a jistou evoluci chápání udržitelných aktivit pak 

demonstruje tento text: 

E15, 19.12.2013: „„Se společenskou odpovědností byly spojovány aktivity, které 

firmy mají dělat z dobré vůle, a ideálně způsobem, který firmě nepřináší žádný zisk. 

Představme si ale, jak takové „CSR“ mohlo být v oblibě vrcholových manažerů, kteří 

jsou odpovědni za zisky firmy. Naštěstí i v Čechách a na Moravě po čase začala 

fungovat pravidla selského rozumu, a tak se výklad společenské odpovědnosti 

významně posunul.“ 

Žádná z firem, prezentovaných v českých médiích ve sledovaném období, zdaleka 

nedosahuje úrovně postavení strategie udržitelného rozvoje, jako v této práci 

popisovaná americká společnost Interface. 

 

6.1.4 Kategorie činností firem pro dosažení udržitelnosti 

V poslední hlavní identifikované kategorii se budeme věnovat jevům, které se 

objevují ve spojitosti s prezentovanými aktivitami firem.  
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Než se dostaneme k nejčastěji popisovaným aktivitám, budeme se detailně 

věnovat první kategorii, a tou je marketing udržitelného rozvoje. Ať už firmy podnikají 

pro blaho svého okolí cokoliv, snaží se, aby to bylo komunikováno, a mediální texty 

jsou toho důkazem. V některých textech se objevuje přístup, že vlastně firma o 

propagaci svého úsilí nestojí a koná společensky prospěšné aktivity, protože je to pro ni 

přirozené. 

LN, 11.6.2014: „To ne, udržitelnost je mnohem komplexnější problematika. 

Maximálně se snažíme snížit dopad našeho podnikání na životní prostředí, máme etický 

kodex podnikání, věříme ve vyvážení týmů z pohledu diverzity tak, aby odrážely 

strukturu populace...Ale tohle všechno jsou věci, o kterých nemáme potřebu mluvit 

navenek. Považujeme to za součást normálního podnikání, za samozřejmost.“ 

Objevuje se ale také zajímavý argument, že marketing společensky prospěšných 

aktivit neslouží primárně pro propagaci samotné firmy, ale pro komunikaci samotné 

aktivity, která může přilákat další sponzory nebo přesvědčit zákazníky firmy, aby se 

zapojili. 

LN, 23.6.2014: „Například to, že banka rozdělí na „dobro“ téměř 50milionů korun 

ročně, se objeví ve výroční zprávě, ale moc se to nekomunikuje. Což je možná správná 

strategie, lidé by na to v opačném případě mohli mít i negativní názor, a já je chápu. 

Bez marketingu bychom se však nikdy nedostali k cíli. Marketingový rozpočet privátního 

bankovnictví jsme dali de facto jen na tuto kartu – aby si modelu klienti všimli a začali 

ho vnímat jako standard.“ 

Obecně lze ale říci, že firmy připouštějí, že jsou strategie pro společenskou 

odpovědnost také nástrojem marketingu a pomáhají budovat reputaci. Nebojí se to 

přiznat a vnímají to jako přirozenou činnost a udržitelný rozvoj je pro ně součástí 

budování image a o tomto faktu svědčí i to, že manažeři vystupující nebo zpovídaní 

v mediálních textech pochází často z marketingových oddělení firem. V teoretické části 

jsme si toto definovali na základě tvrzení Zhang a Swansona, kteří definují média jako 

zásadní pro materializaci cíle CSR a prezentace jeho výsledků veřejnosti. 

E15, 19.12.2013: „Původně se velmi striktně oddělovala od podnikatelských zájmů 

firmy a byla často až paranoidně oddělována od firemního marketingu a public 
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relations…Naštěstí i v Čechách a na Moravě po čase začala fungovat pravidla selského 

rozumu, a tak se výklad společenské odpovědnosti významně posunul.“ 

HN, 18.10.2013: „Kdybych to měla říct více byznysovým slovníkem, pak je 

společensky odpovědné chování lídrů strategickým nástrojem k upevnění reputace lídra 

i jeho společnosti, k solidnímu zakotvení firmy na trhu.“ 

Přesto není zlepšování reputace (nebo budování image) nejčastěji zmiňovaným 

faktem, někdy se objevuje spíše latentně (především v PR článcích) a ne vždy manažeři 

tento cíl zmiňují. Sledujeme tu částečný rozpor mezi výsledkem průzkumu BCG 

v kapitole 2.1, kde bylo zlepšení pověsti firmy nejsilnější motivací, a „oficiální“ mediální 

prezentací. 

Právě jsme si řekli, že využívání společensky prospěšných aktivit pro marketing je 

pro firmy přirozené. A jak se tedy tento fakt projevuje? První identifikovanou kategorií 

byla propagace vlastního produktu, ke které firmy přistupují velmi často, především 

pak v textech, které byly identifikovány jako PR články: 

E15, 19.12.2013: „ABB je přední světová společnost poskytující technologie pro 

energetiku a automatizaci, které umožňují energetickým a průmyslovým podnikům 

zvyšovat výkonnost při současném snížení dopadu jejich činnosti na životní prostředí.“ 

Při této propagaci dochází často k jevu, který jsem nazval paradox spotřeby. Ten 

může mít dvě polohy. To první je, že firma svým tvrzeními o udržitelnosti nabádá ke 

konzumaci svého produktu a v podstatě a říká, že čím více ho budeme spotřebovávat, 

tím více pomůžeme přírodě. Druhou, opačnou, polohou je, že firma se udržitelnými 

aktivitami v podstatě snaží o omezení konzumace svého produktu. Uveďme si to na 

příkladech, prvním je článek o udržitelném rozvoji a ŠKODA AUTO, objevuje se v něm 

ale také cíl zdvojnásobit objem prodejů, což zrovna nenaplňuje charakteristiky 

udržitelnosti. 

LN, 14.2.2014: „Při svém nástupu do čela Škody Auto v roce 2010 jste jako cíl 

automobilky stanovil zdvojnásobit prodeje do roku 2018 na půldruhého milionu vozů 

ročně. Proč jste zvolil právě tento počet, proč ne milion dva?“ 
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Opačný zmíněný pól se objevuje například, ale ne výhradně, u výrobců alkoholu. 

Toto je příklad samoregulace, který zmiňuje ve své práci Enoch v souvislosti 

s upevňováním moci korporací a nahrazováním činnosti vlád a veřejnosti. 

HN, 14.8.2014: „Generální ředitel Stock Plzeň: Hlavní aktivitou je pro nás podpora 

odpovědného pití prostřednictvím programu Pijsrozumem.cz. Vedle toho jsme přispěli 

například na vybavení Fakultní nemocnice v Plzni, na obnovu plzeňských historických 

památek nebo na nejrůznější kulturní akce v regionu.“ 

Atraktivní pojmenování programů, iniciativ a strategií je dalším identifikovaným 

jevem. Jedná se o běžnou marketingovou praxi a v mediálních textech byla tato 

praktika velmi silně přítomná a je to další prvek, který dokazuje využití společenské 

odpovědnosti pro marketing. Uvedeme si příklad společnosti Marks & Spencer. 

E15, 19.12.2013 : „V roce 2007 se zrodil náš Plán A – program na podporu 

udržitelného rozvoje obsahující 100 závazků v pěti klíčových oblastech: Klimatické 

změny, Nakládání s odpady, Suroviny, Zdraví a Férové partnerství…Hlavním cílem je 

stát se do tohoto roku nejvíce udržitelným řetězcem na celém světě – protože věříme, 

že toto je jediná správná cesta obchodu, a protože není žádný plán B.“ 

Nepochybným jevem, který se v textech objevuje, je identifikace problémů. Často 

to jsou právě firmy, které se pasují do role určovatele společenských problémů a 

proaktivně přicházejí s návrhy, jak tyto problémy řešit, často ve spolupráci 

s neziskovými organizacemi. 

HN, 14.8.2014: „Preventivní programy proti zneužívání alkoholu stát realizuje v 

míře minimální, mnohem více jich připravují samotní výrobci alkoholu - především 

pivovarníci a lihovarníci společně s odbornými neziskovými organizacemi, jako jsou 

Sananim či Podané ruce.“ 

V teoretické části jsme přirovnávali v oboru používaný pojem greenwashing 

k technice mediálního spinu. I v našich textech se tento fenomén stal jednou 

z podkategorií a lze jej identifikovat jak v několika samotných článcích, které byly 

přiřazeny do kategorie PR článek, tak v obecném zpravodajství, kde nepřímo 

greenwashing pojmenovává přímo novinář. 
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E15, 19.12.2013: „Společnost KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* věří, že trvalá 

udržitelnost je zásadní pro jakékoli podnikání. To je také důvod, proč se snaží vytvořit 

výjimečnou koncepci trvale udržitelného rozvoje. Můžete se spolehnout, že zakoupením 

výrobků KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* nejenom zlepšíte zdraví svých zaměstnanců, 

ale podpoříte trvale udržitelnější svět.“ 

Toto je typicky vágní vyjádření, které nemá s udržitelným rozvojem příliš 

společného, a koupí čistících přípravků a následným zlepšením zdraví omezením rizika 

infekcí rozhodně k udržitelnosti nepřispíváme, i když se to snaží tato nadnárodní 

korporace podsouvat. 

V druhém článku novinář správně identifikoval spin Agrofertu. Zajímavou 

skutečností je, že i když by se dal greenwashing identifikovat ve větším množství textů, 

je toto v podstatě jediný případ, kdy se nad tím novinový článek pozastavuje. 

E15, 18. 7. 2014: „Agrofert ministra financí Andreje Babiše, druhý největší podle 

tržeb, vydal na společenskou odpovědnost podle mluvčího skupiny Karla Hanzelky za 

loňský rok více než devět miliard korun. Z toho devět miliard je označeno jako „investice 

do ekologicky šetrnějších provozů“. Jde tedy o nové emisní filtry nebo snižování 

energetické náročnosti výroby chemických a potravinářských závodů. Tyto investice 

musí Agrofert platit kvůli regulaci Bruselu. „Závisí na úhlu pohledu. V jistém smyslu na 

to lze pohlížet i jako na investice do zlepšení životního prostředí. Na druhou stranu ano, 

je to povinnost vyplývající z Bruselu,“ potvrzuje Hanzelka.  

 Ve skutečnosti tak jde na podporu neziskového sektoru jen 17 a půl milionu 

korun z Nadace Agrofert a několik dalších milionů na podporu prodeje domácích 

potravin, což do značné míry plní také marketingový účel.“ 

Úsměvným nepochopením udržitelného rozvoje je odpověď manažera českého 

výrobce likérů na otázku, jaké společensky prospěšné aktivity dělá jeho firma. 

Přínosem je podle něj v podstatě učení vztahu k alkoholu žáky škol: 

HN, 14.8.2014: „Jan Metelka člen správní rady, Metelka Likéry. Výrazně 

podporujeme mladou generaci. Už 13. rokem pořádáme barmanskou soutěž Metelka 

Cup, které se zúčastní 13 škol a 27 žáků z celé ČR. Soutěž spočívá ve třech různých 
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disciplínách. Mladí lidé tak získávají díky soutěži možnost zvýraznit se a ukázat, že jsou 

dobrými barmany.“ 

Jedním z nejvíce četných jevů v této souhrnné kategorii je spolupráce a zapojení. 

V předchozím textu jsme mluvili o okolí firmy a i v tomto momentě je interakce s ním 

velmi důležitá. První, nejčastěji zdůrazňovanou složkou okolí, jsou neziskové 

organizace, těsně následované zaměstnanci společnosti. Obě tyto kategorie jsou 

demonstrovány v následujícím úryvku. 

LN, 27.6.2014: „Velký úspěch má například nový projekt zaměstnaneckých sbírek. 

Zaměstnanci přispívají každý měsíc ze své mzdy určitou částkou jedné z pěti 

neziskových organizací, které si sami v hlasování zvolili. Firma pak vybranou částku 

zdvojnásobuje.“ 

Objevuje se spolupráce a jistá solidarita také s ostatními firmami, v následujícím 

úryvku dokonce přímých konkurentů. 

HN, 17.4.2014: „Patronem expertní skupiny Firmy a voda, která připravila zmíněné 

prohlášení a v níž v rámci platformy Byznys pro společnost pracuje sedm tuzemských 

firem, se stal přesně před rokem pivovar Heineken. Je to poprvé, co na podobné věci 

spolupracují v oblasti CSR dvě vysoce konkurenční firmy - kromě Heinekenu také 

Plzeňský Prazdroj.“ 

Spolupráce probíhá i s vládou a uvedeme opět příklad z pivovarského průmyslu. 

HN, 14.8.2014: „„A především pracujeme na společné platformě vlády a výrobců 

alkoholu, v níž se chceme bavit o jednotlivých krocích v přístupu k odpovědnému pití,“ 

říká Hauptmann.“ 

V souvislosti s aktivními kroky pro udržitelný rozvoj mluví firmy často o rozvoji a 

modernizaci. Firmy investují do nových technologií, které jsou šetrnější k životnímu 

prostředí a často jsou také efektivnější na provoz. Související kategorie byla nazvána 

efektivita využití zdrojů a obě zmíněné oblasti jsou demonstrovány v tomto úryvku. 

HN, 18.10.2013: „„Abychom ušetřili naši kapsu i životní prostředí, nainstalovali 

jsme sem jedno velmi užitečné zařízení. To dokáže nasávat vzduch a z něj přes 

molekulová síta separovat dusík,“ popisuje Malý. „Vyrobený dusík pak používáme jako 
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ochrannou atmosféru k našim technologiím. Jediným vstupem je trocha elektrické 

energie. Takto dokážeme pokrýt 30 % produkce,“ dodává Malý.“ 

Kategorie rozvoje je ve skutečnosti širší, nemusí se týkat pouze hmotných aktiv 

firmy, ale velmi často také zaměstnanců nebo regionu. Obě tyto oblasti byly v článcích 

hojně zastoupené a firmám na blahu svých zaměstnanců a oblasti, v které působí, 

opravdu záleží, alespoň dle mediální prezentace. 

HN, 26. 6. 2014: „TPCA pomáhá rozvoji kolínského regionu. Letos automobilka slaví 

100 milionů korun věnovaných na rozvoj Kolínska. Ročně investuje v rámci CSR zhruba 

sedm milionů korun.“ 

V části věnované interakci okolí a firem jsme věnovali velký prostor kategorii 

standardů, certifikací a hodnocení. Tyto nevycházejí pouze z okolí firmy, ale společnosti 

se chovají také proaktivně, často za vznikem standardů přímo stojí. Pro tento účel byla 

stanovena kategorie kvantifikace parametrů udržitelnosti, v rámci které sledujeme 

tvorbu a přijímání standardů a kritérií pro udržitelný rozvoj. 

Poslední kategorie v této části byla nazvána prezentace vlastního úsilí. Firmy 

nezřídka sahají k pojmům jako „výjimečný“, „ojedinělý“ nebo „unikátní“ při 

komunikace svých společensky prospěšných aktivit a tato slova často uvozují články, 

kde se nevyjadřuje přímo manažer. 

E15, 19. 12. 2013: „Společnost KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL  věří, že trvalá 

udržitelnost je zásadní pro jakékoli podnikání. To je také důvod, proč se snaží vytvořit 

výjimečnou koncepci trvale udržitelného rozvoje.“ 

HN, 2. 12. 2013: „ŠKODA AUTO je pověstná tím, že dělá řadu společensky 

prospěšných aktivit daleko nad rámec svých povinností.“ 

V kapitole 2.1 byly popsány důvody, proč firmy zavádějí opatření pro udržitelný 

rozvoj a při sledování českých mediálních textů můžeme všechny tyto důvody nalézt a 

potvrdit. 

Právě popsaný a rozvinutý systém kategorií, jejich vlastností a dimenzí byl dále 

rozpracován v axiálním kódování.  
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6.2 Axiální kódování 

Protože proces kódování při kvalitativním výzkumu v podstatě znamená 

dekontextualizaci textu, nalezení kategorií a identifikování jednotlivých jevů a jejich 

vlastností, a následnou rekontextualizaci, můžeme říci, že část axiálního kódování byla 

provedena vytvořením čtyř hlavních skupin kategorií, kterými jsou popis filozofie 

udržitelného rozvoje, interakce okolí směrem k firmě z hlediska udržitelnosti, vlastnosti 

firmy a činnosti firem pro dosažení udržitelnosti. 

Významný jev v rámci kategorie činností firem pro dosažení udržitelnosti byl 

identifikován jako marketing udržitelného rozvoje a v axiálním kódování je určen jako 

hlavní jev v paradigmatickém modelu. 

Příčinné podmínky jsou definovány následovně: 

Tabulka 7: Příčinné podmínky 

Příčinné podmínky 
Trend 
Zahraniční vlastník 

Příležitost pro podnikání 
Dobrovolnost 

Identifikace problémů 

 

Trend je pochopitelnou kategorií. Protože je udržitelný rozvoj módní záležitostí, a 

inspirace může přicházet jak ze zahraničí, tak z českého podnikatelského prostředí, je 

to lákavá nabídka pro marketingovou komunikaci firem vztaženou k tématu. Zahraniční 

vlastník s tímto úzce souvisí a pravděpodobně bude iniciátorem strategie. Touha 

zákazníků po ekologických produktech nebo také ohrožení z nedostatku zdrojů může 

být příležitostí pro podnikání, a aby firma dokázala svůj obchodní model proměnit 

v zisk, bude právě na tomto faktu svého ekologického nebo společensky prospěšného 

produktu stavět svou marketingovou komunikaci. 

Možná na první pohled překvapivě je v této části zařazený významný 

identifikovaný jev dobrovolnosti. I když jsme v otevřeném kódování zmínili, že důrazem 

na dobrovolnost se firmy vymezují proti regulátorům a zároveň ji používají jako 

intenzifikátor svého snažení a má marketingový účel, při sestavování paradigmatického 

modelu nabrala i jiný, podle mě zásadnější význam. Tím, že je společensky prospěšné 
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chování firmy dobrovolné, stává se ideální záminkou/příčinou pro jeho marketingovou 

komunikaci. Pokud by byla celá oblast zcela regulovaná, existovaly by mezi firmami 

malé rozdíly, byla by to povinnost a samozřejmost podnikání. Pro firmy by pak 

neexistovala žádná nebo pouze malá příležitost, jak téma používat pro marketing. 

Identifikace problémů má za sebou podobné racionálno jako předchozí odstavec a 

s jevem dobrovolnosti velmi úzce souvisí. Tím, že se firmy samostatně bez legislativních 

zásahů snaží aktivně spolupracovat s okolím, především se zaměstnanci a neziskovými 

organizacemi (a také se státními orgány), mohou sami identifikovat problémy a 

především předkládat návrhy pro jejich řešení. A tato řešení jsou pak schopné 

efektivně marketingově komunikovat. 

V kontextu jevu jsou následující kategorie: 

Tabulka 8: Kontext 

Kontext 
Velikost firmy 
Odvětví podnikání a přítomnost výroby v ČR 
Modernizace 

Vnímání reputace firmy 

Vztah udržitelnosti k dalším cílům a zisku 

 

Kontext je souborem vlastností, které jevu náleží, a označuje podmínky, za kterých 

jsou uplatňovány strategie jednání k ovládání nebo vykonávání jevu. Takto byly určeny 

i kategorie v této tabulce. 

Velikost firmy zásadně ovlivňuje prostředky, kterými firma disponuje pro 

marketing udržitelnosti, a celou řadu dříve v textu popsaných možností. Stejně tak 

odvětví podnikání a přítomnost výroby v České republice má spoustu implikací na 

marketing firmy, ať už z hlediska dopadu firmy na životní prostředí nebo příležitosti 

nebo potřeby propagace realizovaných aktivit. S tím souvisí modernizace, často 

hmotných aktiv firmy, která může být záminkou pro označení jako společensky 

prospěšné aktivity (a samozřejmě jí i může být) a často bude prováděna právě u firmy, 

která v naší zemi vyrábí. 

Míra vnímání reputace firmy může implikovat marketingovou reakci a tato 

kategorie je na pomezí kontextu a kategorie příčinných podmínek. Špatná pověst může 
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být příčinnou podmínkou jevu marketingu společenské odpovědnosti, ale protože se 

nám v předchozích částech výzkumu nepodařilo prokázat, že by byly hlavními aktéry 

článků firmy se špatnou reputací snažící se ji zlepšit, byla tato kategorie zařazena takto. 

Vztah udržitelnosti k dalším cílům a zisku je logickou podmínkou, za níž je 

uplatňován náš centrální jev. 

Intervenující podmínky jsou podmínky, které usnadňují nebo znesnadňují 

strategie, a jedná se o širší kulturní, časový nebo ekonomický kontext. 

Tabulka 9: Intervenující podmínky 

Intervenující podmínky 

Aktivní kroky okolí (regulace, dotace, tvorba standardů) 
Vztah udržitelnosti a podnikání 

Hodnocení 

 

Aktivní kroky okolí jako regulace, dotace a tvorba standardů nebo požadavků na 

reporting jsou jasnými ekonomickými proměnnými, které mají vliv na strategii 

vykonávání centrálního jevu. 

Vztah udržitelnosti a podnikání je uveden ve významu společensko-kulturním 

(nikoliv jako vztah k cílům podnikání jako v předchozí části paradigmatického modelu) a 

myslí se jím tradice společensky odpovědného chování firem v dané zemi, vnímání 

těchto aktivit veřejností atd. Na to navazuje také poslední kategorie hodnocení, jako 

uplatňování kritérií a standardů pro pohled na firmy. 

Strategie jednání a interakce zahrnuje: 

Tabulka 10: Strategie jednání a interakce 

Strategie jednání a interakce 
Atraktivní pojmenování 
Sponzoring 
Propagace produktu 
Budování image 

Spolupráce a zapojení 

Standardy a certifikace 

  

Atraktivní pojmenování bylo jasně identifikovanou strategií, kdy firmy, i přesto, že 

mohou deklarovat svůj nezájem propagovat své společensky prospěšné aktivity, 
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přicházejí s jasně čitelnými a údernými názvy pro programy udržitelného rozvoje. Další 

přirozenou kategorií je sponzoring (a také podpora charitativních organizací a 

projektů), který je zaměřen na námi zkoumanou problematiku. Protože je marketing a 

obchod jedno tělo, jednou z jeho základních strategií je propagace produktu, a nejinak 

tomu je i v tomto případě. 

Budování image je činnost, která zahrnuje nebo se částečně dotýká celé řady 

dalších aktivit, včetně dvou prvních jevů zmíněných v rámci této skupiny, a je 

přirozenou součástí strategie jednání a interakce pro dosažení námi stanoveného 

hlavního jevu. 

Spolupráce a zapojení je velmi důležitou kategorií. Firmy velmi úzce spolupracují 

s neziskovými organizacemi, často s jejich pomocí zakládají iniciativy nebo vytvářejí 

systémy průmyslových standardů, jejichž naplňování pak vytváří další příležitost pro 

marketingovou komunikaci. Stejně tak společnosti zapojují své zaměstnance a dělají 

z nich („dobrovolně“) přirozenou součást svého snažení. Překvapivě se také ukázalo, že 

spolupráce probíhá i s vysoce konkurenčními firmami, které pak následně prosazují 

společné cíle, které i přes vzájemnou konkurenci mají. 

Standardy a certifikace se částečně objevují již v intervenujících podmínkách jako 

aktivní krok okolí. Rozhodl jsem se ale tuto kategorii uvést podruhé, v mírně odlišném 

pojetí. Právě jsme zmínili, že firmy velmi aktivně spolupracují se svým okolím, 

především s neziskovými organizacemi, ale také s vládou, zaměstnanci nebo 

konkurenty. V rámci této kolaborace mohou vytvářet také dobrovolné standardy, které 

jsou náležitě marketingově komunikovány, a které pak naplňují. 

Následky v paradigmatickém modelu: 

Tabulka 11: Následky 

Následky 
Vztah s okolím (stakeholders) 

Deformace definice udržitelnosti 
Paradox spotřeby 
Greenwashing 

Ocenění v žebříčcích 
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Definice nebo ovlivnění vztahu s jednotlivými složkami okolí je prvním následkem 

marketingových aktivit pro udržitelný rozvoj. Marketing není jediným faktorem, který 

tento vztah ovlivňuje, nicméně může hrát zásadní roli. 

Tím, že firmy proaktivně stanovují standardy, politiky a budují svou image 

společensky odpovědné firmy, deformují samotnou definici a podstatu udržitelného 

rozvoje. Jak jinak bychom se mohli v článku propagujícím odpovědný přístup k okolí a 

k využívání zdrojů zároveň dočíst o cíli zdvojnásobit produkci během příštích pěti let? 

Stejný případ je v identifikované snaze zahrnout dobrovolnost jako implicitní součást 

definice udržitelného rozvoje. 

Paradox spotřeby je do jisté míry zopakováním předchozího odstavce a je mimo 

jiné důsledkem jedné ze strategií, a tou je propagace vlastního produktu. 

Greenwashing, respektive toto označení, jistě nebude záměr žádné firmy. Přesto 

k němu dochází a bylo identifikováno několik příkladů ve zkoumaných mediálních 

textech. Z jeho samotné definice pak vyplývá, že je následkem nepoctivých nebo se za 

účelem zkreslit prováděných marketingových aktivit. 

V případě, kdy firmy jednak provádějí, ale také propagují své společensky 

prospěšné aktivity, mají podle autora této práce vysokou šanci umístit se v žebříčcích, 

jichž se v naší zemi několik pořádá.  Tato umístění jsou tedy důsledkem strategií. 
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Celý model znázorňuje schéma níže. Cyklus se uzavírá, když jevy identifikované 

jako následky vytváří prostor pro příčinné podmínky. Deformace definice udržitelnosti 

může implikovat dobrovolnost, stejně jako identifkovat problémy nebo vytvářet 

podnikatelskou příležitost. Vztah s okolím pomáhá také k identifikaci jeho problémů a 

vytváří příležitosti pro podnikání. 

Graf 18: Schéma jevu marketingu udržitelného rozvoje 

 

 

  



Diplomová práce  Pavel Krajčík 

89 
 

6.3 Selektivní kódování, identifikace procesu a vytvoření příběhu 

Prvním krokem selektivního kódování je sepsání stručné kostry příběhu, následně 

je určena centrální kategorie, která je rozvinuta, a ostatní kategorie jsou s ní postaveny 

do vzájemného vztahu. Posledním krokem je vytvoření zakotvené teorie a příběhu. 

Jak už bylo v předchozím textu řečeno, jednotlivé fáze kódování se prolínají a nelze 

je striktně oddělit. Už při otevřeném kódování jsme určili čtyři nadřazené kategorie a 

při axiálním kódování jsme utvořili paradigmatický model kolem jevu marketingu 

udržitelného rozvoje. Při zpětném procházení zjištěných poznatků a pokusech sestavit 

příběh jsem využil také kvantitativní části analýzy, která mi pomohla při určení nové, 

centrální kategorie, okolo které vyústí tato práce. Tuto novou kategorii jsem nazval 

dominance pohledu firmy v mediální reprezentaci udržitelného rozvoje a společenské 

odpovědnosti nadnárodních firem v České republice. 

Možnost prezentace udržitelných aktivit v médiích je otevřená především pro 

velké a nadnárodní firmy, jejichž obor podnikání je v kontextu české ekonomiky 

významný a jejichž výroba je v naší zemi umístěna. Tyto firmy se snaží aktivně 

spolupracovat se svým okolím a zapojovat ho do společných činností. Obzvláště 

důležitými prvky okolí jsou pro firmy vlastní zaměstnanci, jejich blízké geografické okolí 

a neziskové organizace, s kterými často spolupracují a definují strategie a politiky nebo 

certifikační standardy. Firmy jsou svým okolím za společensky prospěšné aktivity 

hodnoceny. Při výběru realizovaných společensky prospěšných aktivit se společnosti 

snaží aktivně pracovat s definicí udržitelného rozvoje tak, aby vyhovovala jejich 

strategii, důležitým prezentovaným přívlastkem udržitelnosti je pro firmy 

dobrovolnost. Inspirace přichází také ze zahraničí, ať už je to od mateřských 

společností (které už pravděpodobně stejně aktivním způsobem postupovaly v dalších 

zemích své působnosti) nebo legislativy. Pro propagaci společensky prospěšných aktivit 

využívají firmy marketingové nástroje, jako je atraktivní pojmenování programů, a 

často se snaží spojit prezentaci firemních aktivit také s propagací vlastních produktů. 

Standardy udržitelného rozvoje nejsou určovány výhradně firmami, ale existují také 

regulační aktivity ze strany mezinárodních organizací, Evropské unie a národních států, 

na jejichž přípravě se snaží společnosti podílet, ale které také mohou být firmami 
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přijímány s nelibostí a mohou mít negativní vliv na jejich podnikání, především 

v některých oborech. 

Metoda ukotvené teorie považuje za důležitou součást analýzy určení procesu. Pro 

uspokojivé určení procesu v našem konkrétním tématu, v mediální prezentaci 

udržitelného rozvoje nadnárodními firmami, by bylo třeba studovat delší časovou řadu, 

nikoliv kvůli většímu počtu zkoumaných textů, který není v kvalitativní analýze 

rozhodující, ale pro možnost identifikace změn v jednání nebo interakcích. Už samotný 

název práce obsahující slovo „nová“ vybízí k rozvinutí těchto úvah. 

Pokud bychom se podívali na námi zkoumané období a náznaky změn nebo 

procesu, pak můžeme mluvit o dvou významněji zmiňovaných skutečnostech. 

Společensky prospěšná činnost začíná být důležitým aspektem činností firem v České 

republice a tyto činnosti se začínají objevovat také u menších nebo středních firem. Jak 

už bylo zmíněno, bez detailnějšího výzkumu se jedná spíše o obecné a nerozvinuté 

výroky. 

Strauss s Corbinovou zmiňují ještě jeden instrument používaný při metodě 

ukotvené teorie a tím je matice podmiňujících vlivů. Tato matice může sloužit pro 

výzkumy velkého rozsahu, kdy jevy můžeme zkoumat na různých úrovních matice. Pro 

potřeby naší práce zmíníme, že vnější vrstva takové matice bude definována 

mezinárodním prostředím, situací a interakcí nadnárodních firem a významných 

mezinárodních organizací jako OSN nebo Evropská unie na této úrovni. Do vnitřních 

vrstev se pak budeme dostávat přes národní prostředí, až po vlastnickou strukturu 

nebo osobu majitele firmy s jeho vlastními motivy.   
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 Závěr 7

„Malba potřebuje zeď, na kterou je umístěna, představa potřebuje text, který ji 

uchová, a každý text potřebuje někoho, kdo ho interpretuje.“27  

Citát Marlene Dumas je universální nejen v uměleckém světě, ale jako by byl vyňat 

z učebnice o mediálních studiích. Tato práce se snažila analyzovat uchopení filozofie 

udržitelného rozvoje v českých médiích nadnárodními firmami a interpretovat mediální 

texty, ve kterých společnosti ve vztahu k udržitelnosti vystupují. Jedná se samozřejmě 

pouze o část mediální reprezentace, protože nebyly analyzovány všechny mediální 

texty a náš výzkum probíhal v omezeném období. Média jsou podle mnohých autorů 

obzvláště významná ve studované problematice udržitelnosti, protože pomáhají 

materializovat cíle snažení firem, prezentovat je veřejnosti a také, podle McCombse, 

mají velký vliv při prezentaci témat například v oblasti životního prostředí a 

dlouhodobého vývoje jeho kvality, která je pro jedince obtížně sledovatelná. 

Pro pochopení udržitelného rozvoje se první část diplomové práce věnovala 

definici filozofie a pro naši analýzu jsme na základě předvýzkumu přijali korporátní 

společenskou odpovědnost (CSR) jako ekvivalent konceptu, i když se jedná o jeho užší 

součást. Při pohledu na poznatky z oblasti managementu firem jsme měli možnost 

pohledu na motivy firem pro přijetí strategií pro udržitelný rozvoj a cesty, které mohou 

používat ke komunikaci svých snah směrem k veřejnosti. Pokud se firmy udržitelnému 

rozvoji věnují, mohou nejen posilovat značku, zlepšovat reputaci nebo lákat obchodní 

partnery a zákazníky, ale také zvyšovat svou efektivitu, hospodárněji nakládat se zdroji, 

být připravené na případnou krizi. Budování pověsti je manažery pokládáno za 

nejdůležitější aspekt celého úsilí a exekutivci jsou si dobře vědomi síly neziskových 

organizací a odborníků, kteří mají v očích společnosti v tomto směru nejvyšší 

důvěryhodnost. 

Jako doplňující technika pro hlavní výzkumnou část diplomové práce, kvalitativní 

analýzu, byla provedena kvantitativní analýza podle několika parametrů, které byly 

určeny na základě teoretických základů jako zajímavé. 

                                                      
27

 Přeloženo z citátu jihoafrické malířky Marlene Dumas, v originále „A painting needs a wall to 
object to, an image needs a text to protect it, and every text needs someone to decode it.“ 
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Může se zdát, že koncentrace článků o udržitelném rozvoji a firmách, která je 

výrazně vyšší v Hospodářských novinách a E15, je předpokládaným výsledkem, který 

není příliš překvapující. Podle autora této práce to ale svědčí o tom, že téma 

udržitelnosti není v České republice vnímané v rámci širší společenské debaty a je spíše 

omezené v odbornějších, ekonomických kruzích. V průběhu zkoumaného období došlo 

k několika výkyvům, které byly způsobeny vydáním specializovaných, tématu 

udržitelnosti příbuzných příloh, kde byl firmám dán velký prostor pro sebeprezentaci. U 

těchto příloh byla také nalezena časová souvislost s právě probíhajícím legislativním 

procesem o přijetí plánu národní společenské odpovědnosti. 

Celkové množství článků ve zkoumaném období bylo určeno jako nízké a 

udržitelný rozvoj určitě není v českých médiích prominentním tématem. To by mohlo 

ukazovat na fakt, že tato oblast není předmětem nastolování agendy. Zároveň ale náš 

text naznačuje, že by bylo zajímavé sledovat agenda setting a agenda setting atributů, 

například dobrovolnosti, v dalších výzkumech.  

Při pohledu na strukturu novinových článků se ukazuje, že velká část z nich dává 

hlavní slovo firmám a jejich manažerům a téměř se neobjevují reportážní články, které 

by se k udržitelnosti stavěly kriticky (pouze v jednom případě). Firmám, především těm 

nadnárodním a významným průmyslovým výrobcům na našem území, je obecně 

v článcích dáván velký prostor, a i když se v mediálních textech objevují také 

komentáře neziskových organizací nebo odborníků, téměř nejsou v konfliktu 

s výkladem problematiky firmami. Tato fakta značí úzkou spolupráci firem a odborných 

organizací, ale také nekonfliktní vztahy s novináři. Vůbec nejvíce prezentovanou firmou 

je ŠKODA AUTO. V této souvislosti je na místě zmínit míru vyváženosti zpravodajství a 

objektivity médií v této problematice, která se nezdá být příliš vysoká. I v jiných 

výzkumech citovaných v teoretické části bylo prokázáno, že většina článků se věnuje 

omezenému množství firem, a tento poznatek můžeme v českém prostředí potvrdit.  

Otevřené kódování identifikovalo celou řadu jevů, které byly rozděleny do čtyř 

základních kategorií, a v axiálním kódování je paradigmatický model postavený kolem 

centrálního jevu marketingové propagace udržitelnosti. Ta je v mediálních textech 

velmi patrná a projevuje se atraktivními pojmenováními strategií, sponzoringem a 

celkovým budováním image. Firmy spojují společensky odpovědné chování s propagací 
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vlastních produktů a objevuje se jev pojmenovaný paradox spotřeby, který nabývá 

dvou směrů. První by se dal shrnout tvrzením „čím více budete používat a 

spotřebovávat náš produkt, tím více přispíváte k udržitelnému rozvoji“. Toto tvrzení je 

už ve své podstatě v rozporu s filozofií udržitelného rozvoje. Druhou polohou je pak 

situace, kdy firmy mají zájem na omezené konzumaci vlastních produktů, kde vyvstává 

otázka, na kolik je proklamovaný postoj myšlen upřímně.  

Finální výstup této práce je definován kolem centrální kategorie dominance 

pohledu firmy. Firmy, především ty nadnárodní, mají v českých médiích velký prostor 

pro prezentaci svých názorů a výsledků a velkou měrou přispívají k samotné definici 

pojmu udržitelného rozvoje. Jejich chování je ovlivněno okolím, nicméně firmy nečekají 

pasivně na kroky vlád a ostatních stakeholders, které by mohly mít na jejich činnost 

negativní dopad, ale velmi aktivně se podílí na definici problematiky, identifikaci 

problémů a snaží se samy pracovat na své regulaci a mediálně tyto kroky prezentovat. 

Neděje se tak jen ve spolupráci s neziskovými organizacemi a odborníky, ale mnohdy i 

ve spolupráci s přímými konkurenty. Mediální dominance firemního pohledu 

samozřejmě neznamená, že aktivity firem nejsou prospěšné pro jejich okolí, které je na 

základě mediálních textů pro soukromé společnosti velmi důležité. 
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 Summary 8

Title of the thesis: Sustainability as a new way of media presentation of multinational 

companies in the Czech Rebulic. 

 

Sustainable development has been a big trend in various parts of the world, especially 

in developed countries, and is still gaining momentum. The Czech Republic after its 

economic transformation and arrival of foreign investors has slowly become to adopt 

the trend too. This thesis was examining sustainable development and its sub-

discipline of corporate social responsibility in the multinational companies present in 

the Czech Republic and their marketing activities. 

After broad theoretical background for the text, both from the sociological and 

corporate resources, quantitative and qualitative analysis were applied on a set of sixty 

articles found in the Czech media MF DNES, Hospodářské noviny, Právo, Lidové noviny 

and E15 within the year from 1.11.2013 to 1.11.2014. 

The biggest number of articles related to the topic was found in the two newspapers 

that are more focused on business audience, Hospodářské noviny and E15. Whilst this 

might seem to be an obvious fact, I believe it proves that the theme is present rather in 

an expert agenda than in broad society. There were two bigger deviations in terms of 

the number of articles within the period. These were caused by special addendums to 

newspaper which were also related to a debate on adoption of the new European 

Union strategy by the Czech government. The total amount of articles was rather low 

and the theme is not apparently in the Czech Republic considered as very important 

about which the journalist should refer a lot. 

Looking at the structure of media text, it was proved that the main word is given to  

companies and their managers, and articles referring about sustainability in a negative 

context are barely seen. Multinational and big companies prevail in articles and are 

very often accompanied by non-profit organizations and expert opinions that are not 

critical and rather collaborative. Objectivity of media can be seriously challenged in this 

sense. In line with the theoretical background, there are only few big companies about 

which media refer. These companies are very often big producers based in the Czech 
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Republic. The highest number of articles related to sustainability and private company 

was written about ŠKODA AUTO. 

The qualitative analysis using grounded theory identified about sixty categories that 

were divided into four main groups. In the next stage marketing activities of companies 

were identified as the central category for the paradigmatic model. Companies relate 

their sustainable activities to promotion of their products and a specific category called 

the paradox of consumption was identified. 

The final outcome of the selective coding was a central category identified as the 

dominance of the view of a company. Firms, mainly the multinational, have a very big 

space in the Czech media to present their opinions and results in the field and to a big 

level contribute to the very definition of the phenomenon of sustainability. The media 

dominance does not mean that some of the activities conducted by companies are not 

favourable for their stakeholders who are, according to the media texts, very 

important for companies. 
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10.2 Příloha č. 2: Seznam citovaných článků ze zkoumaných 

deníků 

Mladá fronta DNES, 20.9.2014: Laboratoře jsou pod jednou střechou. Za rok vyšetří 
313 tisíc vzorků. 

E15, 25.8.2014: I v kanceláři si můžete pochutnat na výborné kávě. 

Hospodářské noviny, 14.8.2014: Anketa: HN SE ZEPTALY VÝROBCŮ ALKOHOLU V 
ČESKU: JAKÉ SOCIÁLNĚ PROSPĚŠNÉ AKTIVITY DĚLÁ VAŠE FIRMA?  

Mladá fronta DNES, 13.8.2014: Kavárna, v níž dostali šanci nemocní. 

Lidové noviny, 27.6.2014: ANKETA: Co si představujete pod pojmem společenská 
odpovědnost? 

Hospodářské noviny, 26.6.2014: EKO POHONY UŽ NEJSOU OMEZUJÍCÍ. 

Mladá fronta DNES, 18.6.2014: Zaměstnanec je odpovědný za svůj rozvoj. 

Lidové noviny, 11.6.2014: Udržitelné podnikání. Konání dobra? 

Lidové noviny, 11.6.2014: Životní rovnováha je nutná vždy. 

Lidové noviny, 6.6.2014: Podporují svého pěstitele kávy. 

Mladá fronta DNES, 16.5.2014: Nová šance: továrna chce dát práci stovce lidí. 

Hospodářské noviny, 30.4.2014: Do olympiády jsme zapojili místní lidi a teď je z 
východu Londýna nové město. 

Hospodářské noviny, 30.4.2014: Rozvoj intelektuálního kapitálu. 

E15, 29.4.2014: Bohdan Wojnar: V Číně už Šk oda prodala milion aut. 

Hospodářské noviny, 18.4.2014: Realitní projekt Epoque změnil podobu. 

Hospodářské noviny, 17.4.2014: Zelená energie nakonec trh ovládne, ale musí to být 
bez dotací. 

Mladá fronta DNES, 12.4.2014: Nechceme příště jen počítat ztráty 

Právo, 29.3.2014: Škoda Auto zvýší mzdy. 

Hospodářské noviny, 14.3.2014: Srbský start-up nabízí dobíjení přímo na ulici, sází na 
solární energii. 

Mladá fronta DNES, 8.3.2014: Cizinci jsou ochotni si za kvalitu zaplatit. 

Hospodářské noviny, 7.3.2014: Firmy budou muset říci, jak jsou odpovědné. 

Hospodářské noviny, 21.2.2014: Cítím se jako na palubě Titaniku, kde se stále tančí, i 
když do podpalubí teče voda. 

Lidové noviny, 14.2.2014: Drsný kapitalismus se přežil… 

Právo, 14.2.2014, Šéf ČEZ: Na podporu obnovitelné energie doplácíme všichni. 

E15, 19.12.2013: Výjimečná budoucnost očima Kimberly-Clark Professional. 

E15, 19.12.2013: Společenská odpovědnost Plzeňského Prazdroje. 
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E15, 19.12.2013: Plán A – Etický a ekologický program MARKS & SPENCER. 

E15, 19.12.2013: Michal Kadera: Na celé společenské odpovědnosti je nejcennější 
dobrovolnost. 

Hospodářské noviny, 10.12.2013: T-Systems oceněn za společenskou odpovědnost. 

Lidové noviny, 9.12.2013: O pověrách ekologismu. 

E15, 28.11.2013: Dobrá pověst firmy pomáhá prodávat. 

Lidové noviny, 12.5.2014: O korporátní evoluci „dávání“. 

Hospodářské noviny, 14.8.2014: Pivovary a stát připravují společně programy 
prevence. 

Hospodářské noviny, 20.5.2014: Reputace značky prodává produkty a služby. 

E15, 17.10.2014: IBM a ZLKL získaly cenu za odpovědné podnikání. 

Hospodářské noviny, 14.8.2014: PREVENCE NA PRVNÍM MÍSTĚ. 

E15, 18.7.2014: České firmy na charitě skrblí. 

Lidové noviny, 27.6.2014: Když je firma pro okolí dobrý soused. 

Hospodářské noviny, 26.6.2014: CSR v automobilovém průmyslu. 

Lidové noviny, 23.6.2014: Proč rovnou spasit svět? 

Hospodářské noviny, 17.4.2014: KONKURENČNÍ VÝHODA: ŠETRNÝ PŘÍSTUP K PŘÍRODĚ. 

Hospodářské noviny, 17.4.2014: ODPOVĚDNOST JAKO PRESTIŽ. 

Hospodářské noviny, 17.4.2014: Hrozba sucha nutí firmy šetřit s vodou. 

Hospodářské noviny, 7.4.2014: Naši lidé učí na univerzitě, ale máme i firemní školku. 

Hospodářské noviny, 21.2.2014: CHCEME PRODÁVAT MÉNĚ TELEVIZÍ A VÍCE 
POTRAVIN. 

Hospodářské noviny, 30.1.2014: Tuzemské firmy se dobrovolně zavázaly, že budou 
zavádět programy pro rovné šance. 

Hospodářské noviny, 30.1.2014: Nefiremní CSR programy myslí i na ženy, které netouží 
být manažerkami. 

Lidové noviny, 9.1.2014: Chuť darovat se otřepává z krize. 

E15, 19.12.2013: Principy společenské odpovědnosti používá stále více firem. 

E15, 19.12.2013: Společenská odpovědnost – způsob, kterým podnikáme. 

Hospodářské noviny, 6.12.2013: Podnikatel by měl být odpovědný. 

Mladá fronta DNES, 6.12.2013: Liberecký kraj má štěstí, že tady firmy nemyslí pouze na 
sebe. 

Mladá fronta DNES, 6.12.2013: Denso pomáhá dětem, ale také třeba zoologické 
zahradě. 

Hospodářské noviny, 2.12.2013: POSTIŽENÍ MAJÍ V AUTOMOBILCE ŠANCI ZNOVU SE 
VRÁTIT DO ŽIVOTA. 
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Hospodářské noviny, 5.11.2013: Příběh firmy, která se rwe o svou reputaci. 

Hospodářské noviny, 1.11.2013: SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST V ÚŘEDNICKÉM 
CHOMOUTU. 

Hospodářské noviny, 18.10.2013: TOP Odpovědná firma – 10 let inspirace. 

Hospodářské noviny, 18.10.2013: KALÍRNA SE ZÁJMEM O PŘÍRODU – TO JE GALVAMET. 

Hospodářské noviny, 18.10.2013: Co by mělo být hlavním obsahem CSR pro každou 
firmu? 

Hospodářské noviny, 7.3.2014: Na firmy se v EU chystá další povinnost. Hlášení o tom, 
jak jsou odpovědné. 

 


