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Příloha č. 1: Rozhovory se zástupci firem v České 
republice – scénář 

1) Odpovědné chování firem 

Co si představujete pod pojmem „odpovědné chování firem“? Jak na Vás toto slovní 

spojení působí? Vzpomenete si, při jaké příležitosti jste se setkal/a s touto 

problematikou poprvé, resp. jak dlouho se odpovědným chování firem zabýváte? 

Dává Vám pojem „odpovědná firma“ smysl? Jaký? 

Jak byste si představoval/a „společensky odpovědnou firmu“? Napadá Vás třeba nějaký 

příklad z praxe?  

2) Budoucnost / situace v ČR 

Jaká je podle Vás situace v České republice, když se zaměříte na problematiku 

odpovědného chování firem (resp. v oblasti Vašeho podnikání)? Řekl/a byste, že se Vaše 

firma chová odpovědně, proč? Všímáte si, že jí věnují firmy hodně pozornosti? 

Byl/a byste schopen/ná nějak porovnat situaci v minulosti se současnou situací? 

Myslíte si, že má tento přístup v České republice budoucnost?  

Byl/a byste schopná nějak porovnat situaci v ČR se zahraničím, co se týče společenské 

odpovědnosti firem? 

Jaké překážky jsou v České republice přítomny při praktikování CSR? 

3) Praxe ve firmě + konkurence / oblast podnikání 

Jak se slučuje odpovědné chování firem s oblastí podnikání ve Vaší firmě?  

Vnímáte aktuálnost tohoto přístupu u konkurence? Postřehl/a jste nějaké konkrétní 

aktivity u Vaší konkurence? 

Při praktikování CSR koncepce ve firmě se mluví o hodně pozitivech pro firmu 

(zvýšení konkurenceschopnosti, získání kvalitních zaměstnanců, transparentnost). Nese 

s sebou tento koncept ale také nějaká negativa pro firmu? 

Jaké máte zkušenosti se zákazníky? Zajímají se o společensky odpovědné chování? 

Zajímá Vaše klienty, zda se chováte v souladu s CSR koncepcí a jak? 

Diskutuje se ve Vašem oboru odpovědné chování firem? Jak konkrétně taková diskuze 

vypadá? O jakých tématech se nejvíce mluví? 

4) Základní představa o CSR, povědomí, známost pojmu 

Je Vám známý pojem „Corporate Social Responsibility“ – CSR, česky Společenská 

odpovědnost firem? Co o tomto pojmu víte? Co si představíte pod tímto pojmem? Jaké 

jsou Vaše asociace se Společenskou odpovědností firem? 

Co si o konceptu CSR myslíte? 



2 

Jakým způsobem jste se o tomto konceptu dozvěděl/a? 

5) Zdroje informací 

Zajímáte se nějakým způsobem cíleně o CSR, popř. odpovědné chování firem? Jakým 

způsobem získáváte informace spojené s problematikou Společenské odpovědnosti 

firem?  

Pokusil/a byste se, prosím, souhrnně popsat podobu získaných informací?  

Máte pocit, že víte dost o tomto konceptu? Chybí Vám nějaké informace? Uvítal/a byste 

nějaký další typ informací, které Vám nyní nejsou k dispozici? 

 


