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ABSTRAKT 

Cieľom tejto práce je analyzovať spoločenskú a sociálnu zodpovednosť vo firme XY, a.s. 

Prvá kapitola teoretickej časti obsahuje poznatky o etike a morálke, ktoré sú platformou pre 

koncepciu spoločenskej a sociálnej zodpovednosti. V druhej kapitole je uţ predstavená 

koncepcia spoločenskej a sociálnej zodpovednosti. V praktickej časti sú prezentované vý-

sledky dotazníkových prieskumov a aktivity firmy v ekonomickom, sociálnom a ekologic-

kom pilieri. V záverečnej kapitole je uvedených niekoľko návrhov a odporúčaní na zlepše-

nie.  
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ABSTRACT 

The aim of this work is to analyse corporate social responsibility (CSR) at XY, a. s. Chap-

ter one of the theoretical part introduces the reader to knowledge on ethics and morality, 

which are the platform of the CSR. Chapter two presents the actual concept of the CSR. In 

the practical part, the author presents the results of the questionnaire research and the com-

pany activities in each of the three pillars - economic, social and ecological one. In the last 

chapter, the author gives her suggestions and recommendations for improvement. 
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ÚVOD 

„Naša situácia tu na Zemi je prapodivná. Každý z nás sem prichádza iba na krátku návšte-

vu; nevieme prečo, i keď niekedy sa zdá, že tušíme akýsi účel. Nič menej z pohľadu každo-

denného života vieme jednu vec iste: človek je tu kvôli ostatným ľuďom.“ 

Albert Einstein  

Človek je v podstate bezmocný tvor. Vznik civilizácií bol moţný iba vzájomnou spoluprá-

cou ľudí. Kaţdý jedinec je závislý od ostatných, hoci si to v skutočnosti veľmi neuvedomu-

jeme. V spoločnosti postupne vznikla potreba stanoviť pravidlá, normy, podľa ktorých by 

sa jej členovia mali správať. Tak vznikali prvé morálne a etické princípy, ktoré sú platné do 

dnešných čias a ovplyvňujú vzťahy vo všetkých oblastiach nášho ţivota, vrátane tých eko-

nomických. 

Morálka a etika určuje zodpovednosť kaţdého člena spoločnosti za svoje správanie voči 

ostatným členom. Z tejto zodpovednosti vyplývajú tieţ určité povinnosti. Firmy, organizá-

cie majú v našej spoločnosti zvláštne postavenie, pretoţe ich činnosti majú na ostatných 

členov spoločnosti významný vplyv. V posledných rokoch sa stala téma spoločenskej 

a sociálnej zodpovednosti veľmi populárnou. Najmä veľké firmy aktívne prezentujú svoju 

činnosť v tejto oblasti. Zo zodpovednosti sa tak stal postupne nástroj konkurencieschop-

nosti. Zodpovedné správanie môţe rozhodovať o bytí či nebytí. Nadnárodné reťazce s rých-

lym občerstvením sa snaţia ponúkať aj zdravé jedlá, spoločnosti vyrábajúce v krajinách 

tretieho sveta zavádzajú vyššie pracovné štandardy, iné zase propagujú svoje zelené pro-

dukty. Nejde iba o ďalší marketingový trik?  

Kritika koncepcie spoločenskej a sociálnej zodpovednosti sa často opiera o známy výrok 

nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu Miltona Friedmana, ţe jediná vec, o ktorú sa má 

podnikateľ starať, je tvoriť zisk. Ani dodrţovanie zákona však nezaručuje jednanie v rámci 

morálnych pravidiel. Ak je v medziach zákona povoliť aktivity, ktoré môţu zničiť posledné 

kúsky človekom takmer nedotknutej prírody, obrovské zásobárne podzemnej vody alebo 

kvalitnú ornú pôdu, zneuţívať detskú prácu alebo predávať zdraviu škodlivé produkty, tak 

je potrebné viac, ako iba dodrţiavať zákon. Arogantné správanie nie je moţné ospravedl-

ňovať slovami o slobode a veď robia to tak všetci. Zodpovedné správanie sa predsa nevy-

lučuje s úspechom v podnikaní, a to je dôvod, prečo som sa rozhodla venovať tejto téme. 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 11 

 

Cieľom predkladanej práce je analyzovať spoločenskú a sociálnu zodpovednosť vo firme 

XY, a.s. V teoretickej časti zhŕňam získané poznatky o danej problematike. V praktickej 

časti pomocou internej analýzy zisťujem, aké aktivity koncepcie spoločenskej a sociálnej 

zodpovednosti sú vo firme vyuţívané a tieţ to, či zamestnanci povaţujú firmu XY, a. s. za 

spoločensky a sociálne zodpovednú. Na záver práce hodnotím výsledky analýzy a uvádzam 

niekoľko návrhov a odporúčaní na zlepšenie súčasného stavu uplatňovania koncepcie spo-

ločenskej a sociálnej zodpovednosti vo firme XY, a.s. 
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I.  TEORETICKÁ ČASŤ 
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1 ETIKA A MORÁLKA 

Ľudstvo sa uţ od prvopočiatku svojej existencie zaoberá otázkou dobra a zla. Vzťah medzi 

týmito dvoma pojmami je základným kameňom väčšiny svetových náboţenstiev, filozofic-

kých smerov. Ľudia sa podvedome snaţia dať svojmu ţivotu správny smer. 

1.1 Charakteristika etiky a morálky 

V priebehu tisícročí sa postupne vykryštalizovali určité všeobecne platné pravidlá, hodno-

ty, ktoré charakterizujú ideálny spôsob správania sa jedinca. Pre tieto pravidlá sa pouţíva 

súhrnný pojem morálka. Slovo morálka je latinského pôvodu (mos) a znamená mrav, pred-

pis, vlastnosť, správanie.  

Putnová a Seknička definujú morálku ako sústavu pravidiel, hodnôt a mravných citov ľud-

ského jednania. Prirodzený mravný zákon je nemenný, pretoţe je podstatou ľudskosti a 

tvorí základ humanity človeka. Morálka tak vyjadruje mieru humanity. [17, s. 36] 

Človek jedná morálne vtedy, ak dodrţiava stanovené morálne normy, a zároveň nebojuje 

so svojim svedomím. Základom morálnych noriem je všeobecne známe, tzv. zlaté pravidlo 

morálky: Nerob druhým to, čo nechceš, aby oni robili tebe. 

Morálka však neznamená iba zauţívané pravidlá, ale aj snahu ich prekonať a dosiahnuť 

najideálnejší stav. Teda hľadať nové kritériá, ktoré urobia mravné jednanie prospešnejšie, 

funkčnejšie a predovšetkým z humánneho hľadiska hodnotnejšie. [4, s. 10] 

Veda, ktorá sa zaoberá morálkou, morálnymi normami a hodnotami, je etika. Nazýva sa 

tieţ teóriou morálky. Slovo etika je starogréckeho pôvodu (éthos) a má pribliţne ekviva-

lentný význam ako slovo morálka. Rozdiel je v tom, ţe morálka vyjadruje to, čo je a etika 

to, čo by malo byť. Etika by mala ukázať človeku to, čo je dobré. Rozlíšiť dobré od zlého. 

Etika by mala človeku pomôcť nájsť seba samého, a zároveň pochopiť iných ľudí.  

Dobro je to, čo je ľudsky hodnotné. Dobro robí ţivot zmysluplným, zvyšuje kvalitu ľud-

ského bytia. [4, s. 14] 

Základnými etickými hodnotami je sloboda, spravodlivosť, dôvera, rešpekt. Byť slobod-

ným však znamená byť aj zodpovedným. Človek musí byť zodpovedným za svoje konanie 

nielen voči sebe, ale aj voči ostatným ľuďom.  
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Morálne normy sú základom právnych noriem. To však neznamená, ţe človek dodrţiava-

júci právne normy, vţdy jedná morálne. Na druhej strane morálka zaisťuje rešpektovanie  

právnych  noriem.  

Morálka sprostredkovane ovplyvňuje právne istoty a právne jednanie občanov prostredníc-

tvom zákonov a jurisdikcie. [4, s. 11] 

Morálne pravidlá sa dotýkajú kaţdej oblasti ľudského ţivota. Morálka ovplyvňuje právo, 

politiku, ekonomiku, vzťah človeka k svojmu prostrediu, medziľudské vzťahy i vzťah člo-

veka k sebe samému. Morálka je prostriedkom a zároveň cieľom. Udalosti minulosti 

i prítomnosti však naznačujú, ţe ľudia si svoju morálnu zodpovednosť často takmer ne-

uvedomujú. Preto vzniká potreba, moţno väčšia ako kedykoľvek predtým, o morálnych 

a etických otázkach nielen hovoriť, ale ich aj začať riešiť.  

1.2 Manažérska etika 

Všetky prvky našej spoločnosti sa navzájom ovplyvňujú. Ţiadny z nich nemoţno chápať 

oddelene bez toho, aby sme poznali súvislosti medzi nimi. Podobne existuje vzťah medzi 

etikou a ekonómiou. 

Ekonómia nie je mravne sterilná vedná disciplína, ktorá sa vyhýba hodnoteniu rozhodnutí a 

postojov a ktorá prehliada citový ţivot. [4, s. 70] 

Ekonomické transakcie vznikajú za účelom uspokojenia záujmov jednotlivých ľudí. Teda 

ľudské potreby sú hybnou silou ekonomiky. V kaţdej spoločnosti môţu mať jej členovia 

sčasti rovnaké, sčasti rozdielne záujmy. V rámci ich jednania a správania môţeme sledovať 

okrem sebeckého správania obetavé, ktoré zahrňuje i obetovanie osobných záujmov záuj-

mom spoločnosti. [17, s. 97] 

Morálne pravidlá a hodnoty, ktoré upravujú vzťahy v ekonomike, v podnikaní, či v riadení, 

môţeme nazvať manaţérskou etikou. Niekedy sa pouţíva tieţ označenie hospodárska alebo 

podnikateľská etika.   

Cieľom podniku je maximalizovať zisk. Podstatné je však, ako ten zisk podnik dosiahne. 

Zisk je základným motívom podnikania. Zisk je to, kvôli čomu podnikateľ podstupuje rizi-

ko. Zároveň je nutné rešpektovať nielen právne normy, ale aj základné morálne hodnoty. 

V tejto súvislosti sa hovorí o tzv. morálnom zisku. 
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Morálka je iba základným bodom, z ktorého vychádza manaţérska etika. Najdôleţitejšia je 

aplikácia teoretických poznatkov do kaţdodennej praxe. Ako ale dosiahnuť, aby sa zásady 

etiky stali prirodzenou súčasťou podnikovej reality? Prvoradé je, aby sa vrcholové vedenie 

organizácie stotoţnilo s myšlienkami manaţérskej etiky a aby pochopili svoju zodpoved-

nosť za vnútorné aj vonkajšie okolie organizácie. Aţ potom je moţné aplikovať etiku do 

činností organizácie a motivovať pracovníkov k tomuto cieľu. Pracovníci musia dôverovať 

vedeniu organizácie. Platí to aj naopak. Úroveň etiky závisí od kaţdého pracovníka, preto-

ţe práve oni sú nositeľmi etického správania. 

Manaţérska etika nie je o častom skloňovaní slova etika, ale o tom, ţe etika sa stáva samo-

zrejmosťou pri všetkých rozhodnutiach manaţéra. Jednota managementu a ostatných pra-

covníkov a ich s presvedčenie, ţe sú na jednej lodi, prispievajú nielen k rastu kultúry orga-

nizácie, ale i k jej postaveniu v ekonomickom okolí. Manaţérska etika vedie k ekonomic-

kej efektívnosti. Ak bude organizácia ekonomiky efektívna na základe dodrţovania etiky v 

managementu, bude plniť predpoklad k tomu, aby ju ekonomické okolie povaţovalo za 

kultúrnu. [5, s. 61-62, 64] 

Prosperujúce a eticky podnikajúce organizácie musia mať snahu o harmonizáciu všetkých 

vzťahov, ktoré vznikajú medzi vlastníkmi organizácie, manaţérmi, zamestnancami 

a ostatnými zúčastnenými stranami. Rast hodnôt musí uspokojovať i partnerov v rámci 

dodávateľsko-odberateľských vzťahov. [5, s. 43] 

Anglický renesančný básnik John Donne vo svojej Meditácií XVII píše, ţe nikto nie je 

ostrovom samým pre seba, každý je kusom pevniny. Ani ţiadna organizácia nie je ostrovom 

samým pre seba. Je súčasťou spoločnosti. Tento vzťah preto podmieňuje zodpovedné sprá-

vanie kaţdej organizácie voči ostatným členom spoločnosti.  

1.2.1 Sociálna kompetentnosť 

V teórií managementu sa rozlišujú tri základné druhy kompetencií: odborná zdatnosť (IQ), 

praktická zručnosť (AQ) a sociálna zrelosť (EQ). Skutočne kompetentným sa človek stáva 

vtedy, ak má dostatočne rozvinuté všetky uvedené kvality.  

Vlastníkmi majetku a vrcholovými manaţérmi by mali byť iba skutočne kompetentní ľu-

dia. Vládnuť v štáte a  podnikoch i inštitúciách by nemali egoisti, márniví špekulanti 

a prospechárski chytráci. [16, s. 419] 
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Stále väčší význam preto získava sociálna zrelosť. Sociálne zrelým sa človek nestane zo 

dňa na deň. Čiastočne je to dané geneticky, ale podľa môjho názoru má na sociálnej zrelos-

ti najväčší podiel výchova uţ od detstva, kedy si človek vytvára hodnoty a postoje k sebe 

samému, k iným ľuďom, k prírode, k svetu. Osobnosť človeka sa počas ţivota postupne 

vyvíja, aj v závislosti od vzdelania či prostredia, v ktorom ţije, ale hodnoty získané 

v detstve sa stanú trvalou súčasťou jeho osobnosti. 

Sociálna zrelosť je vedomé či nevedomé rešpektovanie základných princípov správania, 

vďaka ktorým sa zachováva celistvosť osobnosti. Tieto princípy sú zaloţené na rozlišovaní 

medzi dobrým a zlým, správnym a nesprávnym, pričom sa človek nezameriava iba na sa-

motný cieľ, ale i na prostriedky vedúce k jeho realizácií. [16, s. 421] 

Sociálne zrelí ľudia sa nezaoberajú iba vlastnými záujmami, ale vynakladajú tieţ snahu 

pomôcť nejakým spôsobom spoločnosti. Bill Gates, jeden z najbohatších ľudí na svete, 

patrí zároveň aj k najväčším filantropom. Vkladá peniaze do rozvoja liekov a vakcín, pra-

videlne navštevuje Indiu a Afriku, aby zistil, čo ľudia tam potrebujú. 

Treba si váţiť ľudí, ktorí veria v krásu, v dobro, lásku, spravodlivosť, česť. Sú to sociálne 

zrelí ľudia. [16, s. 424] 

1.2.2 Leadership 

Vedenie firiem a spoločností je otázkou vodcovských osobností a ich charakteru, inteligen-

cie, spôsobilostí, schopností, skúseností a ľudí, ktorými sa dokázali obklopiť. [24] 

Okrem sociálnej zrelosti je veľmi dôleţité, či je manaţér, teda človek na vedúcej pozícií, 

schopný efektívne viesť ľudí. Skutočnými vodcami, lídrami sa stávajú charizmatické osob-

nosti. Manaţér predstavuje určitý vzor, príklad správania sa pre ostatných pracovníkov. 

Svojím jednaním, svojou osobnosťou motivuje pracovníkov k napĺňaniu stanovených cie-

ľov. Medzi manaţérom a pracovníkmi musí existovať vzájomná dôvera, partnerstvo.  

Manaţér a zamestnanci sa vzájomne potrebujú, pretoţe sú spoločne závislí na existencií 

a prosperite organizácie. Ak nebudú zamestnanci lojálni voči firme, ich práca nebude kva-

litná, efektívne a ani urobená včas. Medzi zamestnávateľom a zamestnancami bude nedô-

vera a ani najlepšie rozhodnutia manaţéra nebudú mať ţiadny efekt. Rovnako tomu bude 

i v prípade, ţe manaţér nebude dobrým vodcom. Ani lojálni zamestnanci nebudú mať isto-

tu. Zamestnancov motivujú skutočné osobnosti. [3, s. 117] 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 17 

 

2 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

Spojenie Corporate Social Responsibility (CSR) je nutné preloţiť nielen ako spoločenskú, 

ale tieţ sociálnu zodpovednosť firiem, pretoţe v angličtine slovo social naberá oba výz-

namy. O CSR sa začalo hovoriť v polovici 20. storočia. Existuje vzájomná závislosť medzi 

organizáciou a spoločnosťou, ktorá predpokladá vzťah zaloţený na partnerstve.  

Podniky sú prvkom spoločnosti uţ len tým, ţe existujú. Podniky si berú zo spoločnosti 

kapitál, pôdu, prácu (zdroje a sluţby) a spoločnosti vracajú výrobky a sluţby, ktoré uspoko-

jujú potreby spoločnosti. [5, s. 103-104] 

Podniky prispievajú k vzniku bohatstva krajiny, v ktorej pôsobia, zároveň ale ovplyvňujú 

ţivotné prostredie a urbanizmus regiónu. [6, s. 101] 

Firmy by pri vytváraní zisku mali brať na vedomie tieţ potreby vnútorného a vonkajšieho 

okolia firmy, prispievať k zlepšovaniu podnikateľského prostredia i spoločnosti. Nie je 

správne si pod pojmom spoločenská a sociálna zodpovednosť predstavovať iba charitatívne 

akcie či sponzoring, ktoré v súčasnosti slúţia skôr za účelom zviditeľnenia sa. Pojem CSR 

znamená oveľa viac.  

Koncepcia CSR by predovšetkým nemala byť chápaná ako zásah do fungovania trhovej 

ekonomiky. Je to prostriedok implementácie etiky do podnikania. Naozaj, ako povedal 

Milton Friedman, by mala byť tvorba zisku (resp. v dlhodobom horizonte maximalizácia 

trţnej hodnoty) jedinou zodpovednosťou firmy. Dytrt a Stříteská vysvetľujú, ţe veľa ľudí 

to interpretuje tak, ţe Friedman tým odsúhlasil akýkoľvek spôsob zvyšovania zisku. A do-

pĺňajú, ţe honba za ziskom nesmie byť nespútaná. Firma musí rešpektovať zákon, etické 

zásady, nesmie sa dopúšťať podvodov. Musí plniť zmluvné povinnosti, presne informovať 

o finančnej výkonnosti, neskresľovať kvalitu výrobkov a sluţieb, nekryť priestupky za-

mestnancov alebo investorov, zachádzať so zamestnancami s dôstojnosťou a rešpektom, 

neodcudzovať obchodné tajomstvo, nechodiť za vládou a ţiadať o záruku alebo pôţičky, 

v prípade zlých časov. [7, s. 124] 

Rozhodne sa nedá povedať, ţe tieto požiadavky by boli zásahom do fungovania trhového 

mechanizmu, antikapitalistické, či dokonca socialistické. Zlínsky podnikateľ Tomáš Baťa 

(1876-1932) sa v súčasnosti povaţuje za priekopníka myšlienok, ktoré sú dnes nazývané 

spoločenskou a sociálnou zodpovednosťou a priviedli jeho firmu k ekonomickému rozma-

chu. Jeho firma bola v období vtedajšej hospodárskej krízy, ako píše Zelený, tŕňom v oku 
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nielen odborových hnutí, ale aj priemyselných zväzov, ktoré spoločne so štátom podporo-

vali cestu férového zdieľania. Mimoriadny úspech firmy (vysoké platy, nízke ceny, spokoj-

ní zákazníci a dynamický rast) čelil nepriaznivému prijatiu. Nielen v období hospodárskych 

kríz by systém riadenia firmy mohol byť iným podnikateľom či politikom príkladom. [22, 

25] 

V súčasnosti sa často hovorí o trvalo udrţateľnom rozvoji. A hoci sa táto teória či koncep-

cia objavila neskôr ako koncepcia CSR, je koncepcia CSR povaţovaná za súčasť koncepcie 

trvalo udrţateľného rozvoja. Podniky sú motorom demokracie, prosperujúcej a udrţateľnej 

spoločnosti, ktorá si váţi jednotlivcov a odmeňuje výsledky, a to v spojení s efektívnym 

managementom, ktorý tento motor udrţuje v chode. [8, s. 45] 

Podľa Dytrta a Stříteskej sa na vzniku hospodárskej krízy podieľala práve chýbajúca etika 

v managemente a podnikaní. História ukázala, ţe hospodárske krízy sú často nasledované 

krízami celej spoločnosti (Francúzska revolúcia, II. svetová vojna). Následky nezodpoved-

ného konania ekonomických subjektov sa tak stávajú celospoločenským problémom. [7, s. 

19] 

Spoločenská a sociálna zodpovednosť samozrejme neznamená robiť dobré bez hraníc, bez 

racionality. Nebolo by to zodpovedné voči zainteresovaným skupinám. V podstate by sa 

mala firma snaţiť vyvarovať vzniku negatívnych externalít. V sociálnej oblasti by určite 

firma nemala suplovať úlohu štátu. Partnerstvo medzi zainteresovanými skupinami bude 

správne fungovať na báze vzájomnej zodpovednosti, vymedzených kompetenciách. [7, s. 

32] 

Vţdy budú existovať medzery v zákone, ktoré budú lákať k ich zneuţívaniu. Dodrţiavanie 

morálnych a etických zásad je náročné. A práve koncepcia spoločenskej a sociálnej zodpo-

vednosti má tomu napomôcť. Cieľom firiem byť teda mal byť dlhodobý zisk dosiahnutý 

etickým spôsobom. 

V nasledujúcich podkapitolách je predstavená koncepcia spoločenskej a sociálnej zodpo-

vednosti. 

2.1 Charakteristika CSR 

V tzv. Zelenej knihe vydanej Európskou úniou v roku 2001 je CSR definovaná ako dobro-

voľné integrovanie sociálnych a ekologických hľadísk do kaţdodenných činností firmy, 
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a to v spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami. Dobrovoľne znamená, ţe firma 

bude vyvíjať zodpovedné aktivity, ktoré sú nad rámec povinností stanovených zákonom 

a obchodnými dohodami. Ďalším dôleţitým atribútom CSR je dlhodobosť. Zodpovednosť 

nie je jednorazová akcia. Aţ keď sa myšlienka spoločenskej a sociálnej zodpovednosti sta-

ne trvalou súčasťou riadenia firmy, organizácie, bude to pre firmu i spoločnosť naozaj 

efektívne.  

CSR znamená dobrovoľný záväzok firiem správať sa zodpovedne k prostrediu 

i spoločnosti, v ktorej pôsobia. Zodpovednosť by mala byť samotným základom činnosti 

firiem. V praxi to znamená, ţe firmy, ktoré sa správajú podľa zásad CSR, si dobrovoľne 

stanovujú vysoké etické štandardy, snaţia sa minimalizovať negatívne dopady na ţivotné 

prostredie, pracujú na dobrých vzťahoch so svojimi zamestnancami a podporujú región, 

v ktorom pôsobia. Takéto firmy sú nositeľmi pozitívnych trendov a pomáhajú meniť pod-

nikateľské prostredie ako celok, odlišujú sa od konkurencie, stávajú sa ţiadaným partne-

rom podobne zmýšľajúcich firiem a organizácií a atraktívnym zamestnávateľom. Spolo-

čensky a sociálne zodpovedné aktivity firiem sú dobrovoľné a charakteristické tým, ţe sú 

nad rámec povinností stanovených zákonom. [10, 18]  

Prijatie koncepcie spoločenskej a sociálnej zodpovednosti je výhodné i pre firmu. Zodpo-

vedné firmy získavajú predovšetkým benefity nefinančného charakteru. CSR zvyšuje dôve-

ryhodnosť, vytvára dobré meno a  prispieva tieţ k odlíšeniu sa od konkurencie. Zamestnan-

ci zase odmenia zodpovedné správanie svojho zamestnávateľa lojalitou a zvýšením pro-

duktivity, pretoţe budú spokojnejší.  

Hlavné prínosy CSR: 

 Transparentnosť (ochota poskytovať informácie o sebe) a zvýšenie dôveryhodnosti 

 Vyššie príťaţlivosť pre investorov 

 Budovanie reputácie a silnej pozície na trhu 

 Odlíšenie sa od konkurencie, zviditeľnenie sa pre zákazníka 

 Zvýšenie produktivity práce a lojality zamestnancov 

 Moţnosť získať a udrţať si kvalitných zamestnancov 

 Zníţenie nákladov na risk-management 
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 Finančné úspory spojené s ekologických správaním 

 Zvýšenie obratu 

 Zvýšenie kvality produktov a sluţieb [13, 18] 

Je prirodzené, ţe podniky očakávajú úţitok aj pre seba. Ten však príde aţ neskôr, keď sa 

jeho okolie uistí o úprimnosti aktivít. Úţitok bude však trvalejší, pretoţe si získa dôveru 

verejnosti a investorov. Správanie zodpovedných firiem sa odráţa tieţ v zodpovednom 

prístupe k plneniu povinností voči pracovníkom firmy, ale i zo stimulácie pracovníkov 

k vlastnej zodpovednosti voči firme. [6, s. 62] 

CSR musí byť chápaná ako investovanie do dlhodobého a úspešného fungovania organizá-

cie. Postupne sa mení aj zmýšľanie spotrebiteľov, stále viac sa zaujímajú o činnosť podni-

kov. Spotrebitelia uţ neoceňujú iba kvalitné produkty, cenné je pre nich tieţ vedomie, ţe 

firma neporušuje etické pravidlá. Ľuďom, ktorí kupujú produkty firmy jednajúcej zodpo-

vedne a eticky, sa hovorí politickí spotrebitelia. Je potrebné si uvedomiť, ţe aktivity CSR 

nie sú nástrojom marketingu či módnym trendom. Spoločenská a sociálna zodpovednosť je 

spôsob ako riadiť firmu. 

Aby mohli byť zásady CSR úspešne implementované do riadenia firmy, musia sa všetci 

ľudia vo firme s nimi stotoţniť a byť  dôslední a vytrvalí v ich dodrţovaní. Management 

firmy musí preto klásť veľký dôraz na motivovanie pracovníkov k etickému správaniu. 

Spoločenská a sociálna zodpovednosť sa musí stať súčasťou firemnej stratégie. Vierohod-

nosť svojich aktivít môţe firma preukázať vlastníctvom rôznych medzinárodne uznáva-

ných certifikátov. Pre investorov, verejnosť je to signál, ţe ide o eticky jednajúcu organizá-

ciu. Na druhej strane však môţe vzniknúť otázka, či je vôbec moţné certifikovať etiku, 

zodpovednosť. Niektoré firmy informujú verejnosť o svojich aktivitách v oblasti CSR vo 

výročných správach alebo priamo v CSR reportoch. 

O skutočne spoločensky a sociálne zodpovednej organizácií, firme môţeme hovoriť iba 

vtedy, ak sa angaţuje vo všetkých troch pilieroch CSR a spĺňa očakávania všetkých zainte-

resovaných strán. Spoločenská a sociálna zodpovednosť vychádza z konceptu triple-

bottom-line nazývaného aj 3P, teda people – planet – profit. Toto je štandardné členenie 

oblastí pôsobnosti CSR. Je moţné sa tieţ stretnúť s rozdelením trh - pracovné prostredie - 

miestna komunita - ţivotné prostredie. Pracovné prostredie a miestna komunita predstavujú 

sociálnu zloţku CSR. [5, 19] 
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Piliere CSR: 

 Ekonomický 

 Sociálny 

 Ekologický 

2.1.1 Ekonomický pilier 

Ekonomický pilier je zaloţený na transparentnom správaní a vytváraní dobrých vzťahov so 

všetkými obchodnými partnermi. Pri posudzovaní firmy z tohto hľadiska sa sleduje aj jej 

vplyv na ekonomiku regiónu, v ktorom pôsobí. Firma by mala sledovať okrem svojich 

ekonomických cieľov i to, či jej činnosť nemá negatívne dopady na zákazníkov:  

 Strata súkromia (médiá, pošta, e-mail, SMS, telefonáty) 

 Dlhy (jednoduché nakupovanie na splátky) 

 Ţivotné prostredie (mnoţstvo odpadov, znečistenie) 

 Zdravie  

 Deti (vytváranie vzorov nezodpovedného správania a podpora neustálej túţby po 

niečom novom) [10] 

Ekonomický pilier zahŕňa: 

 Etický kódex 

 Transparentnosť 

 Odmietanie korupcie 

 Princípy správneho riadenia (Corporate Governance) 

 Vzťahy s akcionármi 

 Vzťahy s investormi  

 Vzťahy s dodávateľmi (platenie faktúr včas) 

 Vzťahy so zákazníkmi (kvalitné produkty a sluţby, marketingová a reklamná etika)  

 Ochrana duševného vlastníctva 

 Inovácie a trvalá udrţateľnosť 
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2.1.2 Sociálny pilier 

Aktivity v sociálnom pilieri sa zameriavajú predovšetkým na vzťahy so zamestnancami 

a verejnosťou. Cieľom týchto aktivít by malo byť zlepšovanie ţivotnej úrovne, pracovných 

i ţivotných podmienok. Zdravie a bezpečnosť zamestnancov, dodrţiavanie ľudských práv 

a pracovných štandardov by malo byť základom riadenia akejkoľvek firmy. Firma by mala 

vyberať aktivity, o ktoré budú mať zainteresované skupiny záujem.  

Ľudia časť svojho ţivota preţijú v práci, preto je dôleţité, aby sa tam cítili dobre. Firma by 

mala svojich zamestnancov chápať ako intelektuálny poklad, ako duchaplné a emocionálne 

bytosti, ktoré v práci nájdu uspokojenie a sebarealizáciu. Cieľom firmy by malo byť preto 

vytvorenie priaznivých pracovných podmienok. Kvalitný systém sociálnej zodpovednosti 

má stále väčšiu váhu v rozhodovaní ľudí o budúcom zamestnávateľovi a zastáva dôleţitú 

úlohu v procese motivovania zamestnancov. Starostlivosť o zamestnancov (people care) je 

jednou z ciest k zvyšovaniu zisku, mnoţstva a kvality produktov, výkonnosti, konkuren-

cieschopnosti a teda ekonomickej úspešnosti firmy. Rovnako aj snaha o rozvoj dobrých 

vzťahov s verejnosťou, miestnymi komunitami, baťovská služba verejnosti môţe mať 

v konečnom dôsledku vplyv na úspešnosť firmy. [5, s. 94, 14, s. 129, 20] 

Sociálny pilier zahŕňa: 

 Zdravie a bezpečnosť zamestnancov 

 Vzdelávanie a rozvoj ľudského kapitálu 

 Vyváţený pracovný a osobný ţivot zamestnancov (work-life balance) 

 Rovné príleţitosti a rozmanitosť na pracovisku (ţeny, etnické skupiny, seniori, han-

dicapovaní) 

 Dodrţiavanie ľudských práv a pracovných štandardov 

 Istota zamestnania 

 Firemná filantropia 

 Firemné dobrovoľníctvo 

 Podporovanie kvality ţivota verejnosti (vzdelávanie, šport, kultúra) 

 Rozvoj zamestnanosti a infraštruktúry 
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Často sa v tejto súvislosti uvádza tieţ podpora prepustených zamestnancov zo strany za-

mestnávateľa (napr. poradenská pomoc, rekvalifikácia). Môţe to byť prínosné pre obe stra-

ny najmä pri hromadnom prepúšťaní. Podľa môjho názoru, by ale za rekvalifikáciu po pre-

pustení, mali byť zodpovední samotní zamestnanci. Aj oni musia cítiť určitú osobnú zod-

povednosť.  

2.1.3 Ekologický pilier 

Organizácie, firmy nezanedbateľne pôsobia na ţivú a neţivú prírodu. Svojou činnosťou 

ovplyvňujú ekosystém. Úlohou firiem je fungovať tak, aby v čo najmenšej miere zaťaţova-

li ţivotné prostredie a prispievali k ochrane prírody. Nemôţeme jednoznačne určiť, či nie-

ktorá oblasť pôsobenia CSR je dôleţitejšia ako iná. Môţeme však skonštatovať, ţe ochrana 

prírody má celospoločenský rozmer. Uţ v súčasnej dobe svet pociťuje nedostatok niekto-

rých prírodných zdrojov. Ochrana ţivotného prostredia je tak dôleţitá nielen pre všetky 

zainteresované skupiny firmy, ale aj pre samotnú firmu. Ekologické správanie firme môţe 

navyše priniesť i finančný prospech, zefektívniť činnosť a posilniť dobré meno. Je dobré, 

ak firma s programom ochrany ţivotného prostredia oboznámi aj svojich zamestnancov. 

Ekologická výroba, balenie, recyklácia, vyuţívanie recyklovaného materiálu, úspora vody, 

energie, minimalizácia odpadu by sa mali stať neoddeliteľnou súčasťou fungovania firmy. 

Triediť odpad, šetriť vodu a energiu môţu aj ľudia v kanceláriách. 

Ekologický pilier zahŕňa: 

 Ekologická výroba, produkty a sluţby (súlad so štandardami ISO 14 000 a EMAS) 

 Ochrana prírodných zdrojov 

 Recyklačné programy 

 Opatrenia na úsporu vody, energie 

 Odpadové hospodárstvo 

 Pouţívanie ekologických produktov 

 Obmedzenie pouţívania nebezpečných látok 
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2.2 Teória stakeholders 

Dôleţitým bodom v rámci spoločenskej a sociálnej zodpovednosti firiem je otvorený dia-

lóg so všetkými osobami, inštitúciami a organizáciami, ktoré sú priamo alebo nepriamo 

spojené s činnosťou firmy. Pre tieto zainteresované (participujúce) skupiny, ktoré majú 

vplyv na firmu alebo sú jej činnosťou ovplyvňované, sa od 60. rokov 20. storočia pouţíva 

názov stakeholders. Medzi firmou a jej stakeholders by malo vzniknúť partnerstvo zaloţe-

né na vzájomnej dôvere, a z ktorého by všetky strany mali prospech (metóda win-win). 

Nielen od firiem sa poţaduje zodpovedné správanie. Zodpovedný prístup sa očakáva tieţ 

zo strany stakeholders, aby boli prínosom a spoľahlivých partnerom. [17, s. 126] 

Teória stakeholders je postavená na myšlienke, ţe firma nie je zodpovedná iba voči svojim 

vlastníkom. To znamená, ţe by nemala uprednostňovať ich záujmy napr. pred záujmami 

zamestnancov. Zamestnanci hrajú kľúčovú úlohu v ţivote firmy, pretoţe vytvárajú hodnoty 

a fungovanie firmy závisí od kvality ich práce. Ţiadna skupina však nemôţe byť iba pro-

striedkom na uspokojenie potrieb iných ľudí. 

Organizácia nemôţe pôsobiť izolovane, jej fungovanie je zaloţené tieţ na spolupráci 

s komunitami. Táto spolupráca by mala mať otvorený a inovačný charakter, pričom pod-

statnú úlohu hrá komunikácia. I činnosti, ktoré nemajú negatívny vplyv na ţivotné prostre-

die, vedú okrem  prehĺbenia vzťahov s komunitou, tieţ k zvýšeniu prestíţe firmy, čo môţe 

mať v konečnom dôsledku vplyv aj na zvýšenie trţieb alebo lojálnu pracovnú silu. [5, s. 

105] 

Splnenie očakávaní stakeholders znamená prispieť k úspechu podniku, hoci aktivity s tým 

spojené sú nad rámec povinností firmy. Spoločenská a sociálna zodpovednosť je chápaná 

ako zladenie firemných záujmov a očakávaní jej okolia. [13] 

Stakeholders sa rozlišujú podľa ich priameho či nepriameho spojenia s danou firmou na 

primárnych a sekundárnych stakeholders. Business Leaders Forum rozdeľuje stakeholders 

nasledovne: 

Primárni stakeholders: 

 Vlastníci a investori/akcionári 

 Zamestnanci 

 Zákazníci  
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 Obchodní partneri (predovšetkým dodávatelia) 

 Miestna komunita 

 Environmentálne neziskové organizácie a ďalší zástancovia ţivotného prostredia 

Sekundárni stakeholders: 

 Verejnosť 

 Vládne inštitúcie  a samosprávne orgány 

 Lobisti a rôzne nátlakové skupiny 

 Konkurenti 

 Médiá 

 Obchodné a občianske zdruţenia [13] 

Putnová a Seknička v porovnaní s triedením BLF zaraďujú konkurentov medzi primárnych 

stakeholders a miestnu komunitu medzi sekundárnych stakeholders. [17, s. 113-114] 

Zainteresovanou skupinou sú samozrejme aj manaţéri, ktorých úlohou je skĺbiť záujmy 

všetkých uvedených skupín. Spolupráca so stakeholders môţe prebiehať rôznymi spôsob-

mi. Pre firmu i jej stakeholders bude uţitočné, ak na webových stránkach spoločnosti budú 

zverejnené informácie o CSR aktivitách, výročné správy o CSR alebo kontaktné údaje, na 

ktoré sa v prípade potreby je moţné obrátiť. 

Vzťahy so stakeholders môţe firma upevňovať, rozvíjať rozmanitými formami. Zákazníci 

predovšetkým očakávajú kvalitné, zdravotne neškodné a bezpečné výrobky a sluţby, vý-

robky nepoškodzujúce ţivotné prostredie, etiku v marketingu a reklame (rešpekt voči zá-

kazníkom) a primerané ceny. Zamestnanci chcú najmä stabilné zamestnanie, spravodlivú 

odmenu za prácu, zdravé a bezpečné pracovné prostredie, zharmonizovaný osobný 

a pracovný ţivot, moţnosť sa profesijne rozvíjať a vzdelávať. Medzi zamestnancom 

a zamestnávateľom by mala fungovať otvorená komunikácia; zamestnanci by mali mať 

priestor na vyjadrenie svojich postrehov, návrhov, poţiadaviek či sťaţností. Vlastníci, in-

vestori/ akcionári poţadujú transparentnosť, ochranu, udrţanie a rozvoj kapitálu, čestné 

oceňovanie investícií, rešpektovanie poţiadaviek, návrhov a rozhodnutí. Spoločenská 

a sociálna zodpovednosť voči dodávateľom sa prejavuje v rešpekte, čestnosti, pravdivosti, 

 zdieľaní informácií, zapojení dodávateľov do plánovacieho procesu či v platbách 
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v stanovených termínoch a za dohodnutých podmienok. Vzájomný rešpekt a odmietanie 

nečestných a neetických praktík zaručí korektné konkurenčné prostredie. V súvislosti 

s komunitami sa často hovorí o tom, ţe firma by mala byť zodpovedným občanom či suse-

dom. Komunity v súvislosti s firmou zaujíma obzvlášť ochrana ţivotného prostredia 

a prírodných zdrojov, teda aby firma iba minimálne zaťaţovala ţivotné prostredie 

a produkovala ekologické výrobky a sluţby. Komunity očakávajú tieţ podporu škôl 

a zdravotných zariadení, finančnú a materiálnu pomoc (sponzoring, pôţičky, dary). Pod 

pojmom dar môţe byť chápaná tieţ nejaká myšlienka, nápad či zručnosť. V súvislosti 

s podporovaním komunít a celkovo s CSR sa často pouţívajú pojmy ako dobročinný, so-

ciálny marketing, filantropia, firemné dobrovoľníctvo, charita alebo spravodlivý obchod. 

Tieto pojmy však nemoţno chápať ako synonymum CSR. [3, s. 33-35, 13, 18] 

Dobročinný, sociálny marketing (Cause-related Marketing) je marketingová spolupráca 

firmy s neziskovou organizáciou, kedy nezisková organizácia poskytne svoje meno, image, 

logo na spoločenskú podporu firmy a jej produktov. Firma za to poskytne neziskovej orga-

nizácií finančnú alebo nefinančnú odmenu (napr. informačná kampaň o spoločenskom 

probléme, podiel na predaji). [18] 

Filantropia (Philanthropy) je vedomá podpora jednotlivcov, skupín a organizácií. Filantro-

pia zahrňuje rôzne formy darcovstva, investovania do komunít. Okrem klasických foriem, 

ako sú finančné prostriedky, vecné dary, poskytnutie sluţieb, poţičanie majetku firmy, mô-

ţe ísť aj o patronát firmy nad nejakým projektom, výskumným projektom, poskytnutie rád 

odborníkov z firmy. [18]  

Firemné dobrovoľníctvo (Corporate Volunteering) alebo angaţovanie v komunite (Com-

munity Engagement) je dobrovoľná, verejnoprospešná činnosť zamestnancov firiem (napr. 

stáţe, brigády, darovanie krvi). [18] 

Matchingový fond (Matching Fund) je fond, prostredníctvom ktorého môţu zamestnanci 

venovať peniaze na verejnoprospešné účely. Toto spojenie individuálneho a firemného 

darcu je v zahraničí veľmi rozšírené. [18] 

Charita je starostlivosť o ľudí v núdzi (postihnutých, opustených, starých, chorých alebo 

ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoju krajinu). [18] 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 27 

 

Spravodlivý obchod (Fair Trade) znamená obchodovať za spravodlivých podmienok. Vý-

robcovia z krajín tretieho sveta sú často znevýhodňovaní, nemajú dostatočné informácie, 

nie sú dodrţiavané normy v oblasti pracovného práva či ekologické parametre. [18] 

2.3 CSR v medzinárodnom kontexte 

O spoločenskej a sociálnej zodpovednosti firiem sa začalo diskutovať v 50. rokoch 20. 

storočia. Myšlienky CSR sú v súčasnosti podporované mnohými nadnárodnými 

a medzinárodnými organizáciami. Predstavitelia OSN, EU sa zasadzujú o šírenie CSR 

v podnikateľskom prostredí na celosvetovej úrovni. Od 90. rokov 20. storočia sa uskutoč-

ňujú stretnutia zástupcov rôznych organizácií, firiem a vlád, ktorých predmetom je práve 

spoločenská a sociálna zodpovednosť. V niektorých krajinách existujú právne normy upra-

vujúce spoločenskú a sociálnu zodpovednosť firiem. Medzinárodne pôsobiace organizácie 

vytvárajú rôzne normy a iniciatívy podporujúce CSR. 

Myslím si, ţe iba presadzovaním zásad CSR na medzinárodnej úrovni sa môţe dosiahnuť, 

aby sa tým zaoberal kaţdý, koho sa to týka. Pretoţe CSR je povaţovaná za súčasť konceptu 

trvalo udrţateľného rozvoja.  

Zodpovednosť za správanie a rešpektovanie dôstojnosti a záujmov participujúcich skupín 

musí byť pre podniky základným pravidlom.[3, s. 31] 

2.3.1 Iniciatívy CSR 

Na tomto mieste uvádzam niekoľko iniciatív Európskej únie a OSN. Aj pomocou nich sa 

myšlienka spoločenskej a sociálnej zodpovednosti firiem dostáva do povedomia ľudí, fi-

riem, organizácií.  

Rámec EFQM usmerňuje pri identifikácií, zdokonaľovaní a zahrňovaní sociálnych, ekolo-

gických a ekonomických účinkov firemných aktivít v riadení. Zdôrazňuje spoluprácu so 

stakeholders. 

Global Compact je iniciatíva OSN z roku 2000, ktorá zdruţuje agentúry OSN, nevládne 

organizácie, tisícky firiem a rôzne medzinárodné organizácie (International Labor Organi-

zation, World Business Council on Sustainable Development). Organizácie tu zjednotené 

majú povinnosť podávať správy o plnení princípov z oblasti ľudských práv, pracovných 

podmienok a ţivotného prostredia. 
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Global Reporting Initiative (GRI) je nezávislá medzinárodná inštitúcia, ktorá má spojenie 

s OSN prostredníctvom Global Compact a Environmentálneho programu. V roku 2002 

vydala sprievodcu, ktorý môţe pomôcť pri vypracovaní správy o CSR. 

Ďalšou iniciatívou sú smernice pre nadnárodné spoločnosti OECD (Organization for Eco-

nomic Co-operation and Development), ktoré zahŕňajú odporúčania vlád ohľadom CSR.  

Iniciatíva Európskej komisie má pôvod v roku 1996, kedy vtedajší predseda Európskej 

komisie Jacques Delors podnietil vznik organizácie CSR Europe. Jej úlohou je propagovať 

myšlienky CSR, vzdelávať a poskytovať poradenstvo, zbierať informácie o CSR. CSR Eu-

rope má 1800 členov. Sú to veľké svetové firmy a partnerské organizácie pôsobiace 

v Európe. V rámci Českej republiky je jej partnerom Business Leaders Forum (BLF). 

V roku 2000 sa uskutočnil Lisabonský summit, na ktorom reprezentanti EU zdôrazňovali 

význam CSR ako nástroja konkurencieschopnosti EU na svetovej úrovni. V roku 2001 

vydala Európska komisia Zelenú knihu (Green Paper), ktorá obsahuje definíciu CSR, prin-

cípy a nástroje a spôsoby merania a vyhodnocovania CSR. EU chápe CSR ako dobrovoľnú, 

nie povinnú aktivitu. V rokoch 2001-2005 sa v krajinách EU uskutočnila séria konferencií 

o problematike CSR s názvom CSR Business Marathon. V roku 2002 bolo zriadené Európ-

ske mnohostranné fórum pre CSR (European Multistakeholder Forum on CSR), ktorému 

predsedá Európska komisia. Zdruţuje 4 zamestnávateľské zväzy, 4 podnikateľské zväzy, 3 

odbory a 7 nevládnych organizácií (napr. Amnesty International, Green G8).  

Medzinárodná organizácia práce (International Labor Organization – ILO) presadzuje so-

ciálnu spravodlivosť a pracovné práva. Patrí pod OSN. Jej hlavnou úlohou je tvorba me-

dzinárodných pracovných štandardov.  

World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) je zoskupenie firiem na 

medzinárodnej úrovni, ktorého snahou je spolupráca firiem, organizácií a vlád za účelom 

trvalo udrţateľného rozvoja. 

International Business Leaders Forum je medzinárodná nevládna organizácia, ktorá vznikla 

v roku 1990 pod patronátom Princa Waleského. Za cieľ si kladie rozširovanie povedomia 

o spoločenskej a sociálnej zodpovednosti a pomoc pri dosahovaní trvalo udrţateľného roz-

voja. V roku 1992 vzniklo Business Leaders Forum v Českej republike.  
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Štandard Goodcorporation bol vytvorený v roku 2001 v spolupráci s britskou organizáciou 

Institute of Business Ethics. Firmy, ktoré vyhovujú daným poţiadavkám, môţu pouţívať 

logo GoodCorporation. 

Štandard Odpovědná firma zaviedla v Českej republike v roku 2005 organizácia Fórum 

darcov. Je to komplexný, štandardizovaný systém merania, ktorý sleduje náklady na spon-

zoring a aktivity CSR a meria účinky ich dopadu.  

[5, s. 117-122, 6, s. 103-105, 9, s. 162, 17, s. 116, 18] 

2.3.2 Normy CSR 

Prijatie noriem CSR nie je pre firmy povinnosťou. Vlastnenie certifikátu však firmu, orga-

nizáciu robí dôveryhodnejšou, a tým aj konkurencieschopnejšou.  

Norma ISO 26000 vytvorená Medzinárodnou organizáciou pre štandardizáciu (Internatio-

nal Organization for Standardization) s platnosťou od roku 2010 je určená pre všetky typy 

organizácií. Upravuje terminológiu, princípy, návody CSR. Je v súlade s existujúcimi do-

kumentmi a dohodami (napr. Všeobecná deklarácia ľudských práv, Deklarácia ILO).  

Norma SA 8000 je vytvorená nevládnou neziskovou organizáciou Social Accountability 

International (SAI) a má firmám pomôcť pri zavádzaní a certifikácií manaţérskeho systé-

mu zameraného na CSR. SA 8000 sa špecializuje predovšetkým na pracovné podmienky, 

pričom vychádza z poţiadaviek Medzinárodnej organizácie práce (ILO), Všeobecnej dekla-

rácie ľudských práv a z Dohovoru o právach dieťaťa. Je významným nástrojom uplatňova-

nia pracovného práva najmä v krajinách tretieho sveta, kde nie je dodrţiavanie ľudských 

práv beţným javom. Špecifikuje poţiadavky na pracovnú dobu, ochranu zdravia a bezpeč-

nosť pri práci, zamedzenie diskriminácie, detskej práce, nútenej práce, pracovnú kázeň, 

slobodu zdruţovania, obmedzenie disciplinárnych praktík, odmeňovanie a poţiadavky na 

management.  

Norma AA 1000 Accountability vznikla vo Veľkej Británii v roku 1999. Cieľom bolo vy-

tvoriť podklad pre organizácie v oblasti CSR. Obsahuje informácie o tvorbe firemnej stra-

tégie v duchu spoločenskej a sociálnej zodpovednosti, metódach komunikácie so stakehol-

ders, CSR reportingu, etickom, sociálnom a environmentálnom audite a účtovníctve.  

Norma ISO 14001 alebo Systém environmentálneho managementu podporuje ochranu ţi-

votného prostredia. Organizácia najprv vyhodnotí úroveň svojho vplyvu na ţivotné pro-
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stredie, a potom sa určí riadenie environmentálnych hľadísk. Vytvorí sa zoznam moţných 

ekologických havárií a vypracujú sa havarijné plány.   

Norma EMAS alebo Systém environmentálneho riadenia a auditu je určená pre organizácie 

na území Európskej únie. Pochádza z roku 1993. Organizácie sa zaväzujú poskytovať rele-

vantné informácie o svojom environmentálnom riadení verejnosti. Tieto informácie musia 

byť overené nezávislou stranou. 

Norma OHSAS 18001 alebo Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

bola vydaná v roku 1999 vo Veľkej Británii. Napomáha pri vytváraní a udrţovaní dobrého 

pracovného prostredia pre zamestnancov i samotný podnik. Norma je postavená tak, aby 

umoţňovala integráciu so systémom riadenia kvality a ochrany ţivotného prostredia, a aby 

mohla byť uplatnená v organizáciách všetkých typov a veľkostí, v rôznych geografických, 

kultúrnych a sociálnych podmienkach.  

[5, s. 120, 6, s. 105, 9, s. 158-159, 18, 20] 

2.4 CSR ako súčasť firemnej kultúry 

Zodpovedné správanie firmy má priamy vplyv na zvyšovanie jej dôveryhodnosti. Zodpo-

vedná firma si tieţ ľahšie vytvorí a udrţí pozitívny image, ktorý následne zvyšuje jej kon-

kurencieschopnosť. Image firmy je charakterizovaný firemnou kultúrou (Corporate Cultu-

re).  

Firemná kultúra je spojením hodnôt, postojov, prístupov, noriem, rituálov a symbolov 

(znaky, logá, oblečenie). Firemná kultúra vyjadruje duch podniku, vnútorné pravidlá hry, 

ktoré ovplyvňujú myslenie a jednanie ľudí, atmosféru vnútropodnikového ţivota. [21, s. 9-

10] 

Barták charakterizuje firemnú kultúru ako súhrn vízií, hodnôt, firemných systémov, spôso-

bu riadenia a vedenia pracovníkov, firemné symboly, firemný ţivot, ktorý vedie pracovní-

kov k pocitu spolupatričnosti s firmou. Barták tieţ vyzdvihuje význam firemnej komuniká-

cie ako dôleţitú súčasť firemnej kultúry. Práve správna komunikácia vo firme vytvára pocit 

spolupatričnosti a je predpokladom pre úspešné riadenie firmy. Komunikovanie je jedinou 

moţnou cestou, ako šíriť informácie, ako udrţovať funkčnosť firmy prepojením, integro-

vaním, porozumením a spoluprácou. [1, 14, s. 234]  
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Dobrá firemná kultúra je účinným nástrojom firemného managementu. Nie kaţdá firma 

však vyuţíva firemnú kultúru k svojmu rozvoju, k rozvoju svojich zamestnancov. Dobrá 

firemná kultúra sa stáva konkurenčnou výhodou. [21, s. 34, 23, s. 144] 

Vzťahy firmy s okolím, obchodnými partnermi, investormi, médiami, zákazníkmi, zamest-

nancami spoluvytvárajú firemnú kultúru. Firemná kultúra musí byť v súlade so stratégiou 

a cieľmi podniku. Tvorcom firemnej kultúry je management firmy. Firemnú kultúru je po-

trebné formovať a presadzovať na báze manaţérskej etiky. Ak je postavená na pevných 

morálnych základoch, je to predpoklad pre pozitívnu atmosféru vo firme. Pozitívna atmo-

sféra zase prispieva k zlepšovaniu medziľudských vzťahov, k utuţenie pracovnej morálky, 

k zefektívneniu komunikácie a riadenia. To všetko sa podieľa na vytváraní pozitívneho 

image a významnej pozície na verejnosti a na trhu. [21, s. 34, 15] 

Hodnoty vyznávané firmou sa kaţdodenne premietajú do všetkých činností firmy. Základ-

nou etickou hodnotou by mala byť práve zodpovednosť. Implementovanie myšlienok spo-

ločenskej a sociálnej zodpovednosti do ţivota firmy si vyţaduje stotoţniť sa s nimi 

v maximálnej miere. To znamená, ţe sa CSR musí stať prirodzenou súčasťou firemnej kul-

túry, kaţdej jej zloţky. Je ţiaduce, aby víziu, hodnoty firmy poznali všetci zamestnanci 

a rešpektovali ich vrátane samotného managementu firmy. Zamestnanci musia vedieť, čo 

robia a prečo to robia. Je v záujme managementu firmy, aby svojich zamestnancov infor-

movali o zámeroch, cieľoch a dôleţitých opatreniach. Zamestnanci by mali vedieť, ako sa 

podieľajú na plnení cieľov firmy, za čo nesú zodpovednosť. Tieţ by mali mať moţnosť sa 

vyjadriť k rozhodnutiam firmy. Táto informovanosť má vplyv na motiváciu, ochotu niečo 

priniesť firme, na celkový pozitívny vzťah k firme. Panujúca firemná kultúra by mala 

vzbudzovať v zamestnancoch pocit hrdosti a spokojnosti. Aktivity CSR by mali dopomôcť 

k týmto ţelaným výsledkom. [6, s. 156] 

Ľudia by mali vykonávať prácu, ktorú ovládajú a ktorá ich baví a uspokojuje. Pritom by 

mali podávať skvelý výkon, ktorý prinesie úţitok firme aj im samým. Firma, to sú hlavne 

ľudia, ich znalosti, schopnosti a vzťahy. Firemná kultúra vytvára puto medzi zamestnan-

cami a firmou. [1, 3, s. 122, 8, s. 141]  

Firemná kultúra nemá vplyv len na ţivot vo firme. Predovšetkým veľké firmy pôsobia aj na 

verejnosť, jej hodnoty, ţivotný štýl. To je ďalší argument dokladajúci význam spoločenskej 

a sociálnej zodpovednosti firiem.  
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2.5 Nástroje CSR 

Pri aplikácií zásad CSR vo firme je moţné vyuţiť niekoľko podporných nástrojov. Ako 

som uţ vyššie uviedla, CSR by mala byť súčasťou firemnej kultúry. Podstatná je tieţ vzá-

jomná dôvera medzi managementom a stakeholders.  

Medzi nástroje CSR sa zaraďujú etické kódexy, etické vzory, vzdelávanie a výcvik 

v oblasti etiky, etický a sociálny audit, etické výbory a úrad ombudsmana pre etiku.[17, s. 

70] 

Nástroje CSR môţu pomôcť manaţérom a zamestnancom vytýčiť pravidlá správania sa, 

dať návod na riešenie prípadných etických problémov. Myslím si, ţe nástroje a aktivity 

CSR by mali byť postavené v prvom rade na dobrovoľnej báze. Kaţdá firma, organizácia 

by sa mala rozhodnúť, akým spôsobom sa k tejto záleţitosti postaví.  

Etické kódexy (codes of business ethics) sa najmä v posledných rokoch stali takmer beţnou 

vecou predovšetkým u veľkých firiem. Sú to dokumenty, v ktorých firmy vyjadrujú svoj 

postoj, vzťah k jednotlivým zainteresovaným skupinám a ktoré uľahčujú komunikáciu 

s nimi. V etických kódexoch firma vymedzuje vyznávané hodnoty a zásady správania. Fir-

ma tak vyjadruje svoju snahu robiť správne veci. Etické kódexy pomáhajú zlepšiť image 

firmy, podporujú firemnú kultúru. Etický kódex by však nemal fungovať ako nástroj pro-

pagácie, ktorý neodráţa skutočnosť.   

Tvorba etických kódexov musí vychádzať z teoretických znalostí z oblasti etiky i z praxe. 

Etické kódexy by mali doplniť zákon hlavne tam, kde uţ zákonná úprava nie je potrebná, 

ale kde to nie je moţné ponechať bez regulácie. Kódexy poskytujú návod, ako je moţné 

postupovať. Líšia sa tým od pracovných poriadkov, v ktorých je jednoznačne stanovené, čo 

sa musí robiť. Môţu zjednodušiť rozhodovanie v neštandardných situáciách. [3, s. 101, 17, 

s. 75, 18]  

Body etického kódexu firmy by mali byť záväzné pre všetkých pracovníkov bez rozdielu 

funkcie, postavenia. Etický kódex bude mať len vtedy zmysel, ak bude platiť vymáhateľ-

nosť jeho plnenia. Firma môţe zaručiť plnenie etického kódexu zamestnancami tak, ţe sa 

stane súčasťou pracovne zmluvy. Porušenie etického kódexu sa potom stáva porušením 

pracovnej zmluvy. [5, s. 124-127] 
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Príkladom správania pre zamestnanca môţe byť manaţér. Manaţér alebo aj firma ako ce-

lok môţe vyznávať hodnoty zosobnené nejakým etickým vzorom. Pre mnohých je etickým 

vzorom zlínsky podnikateľ Tomáš Baťa, ktorý si veľmi dobre uvedomoval dôleţitosť mo-

rálky v podnikaní, v ţivote. O Tomášovi Baťovi môţeme hovoriť ako o skutočnej osobnos-

ti, ktorý myšlienky spoločenskej a sociálnej zodpovednosti uskutočňoval ešte predtým, ako 

sa začalo na túto tému polemizovať vo svete. 

Tomáš Baťa pokladal za hlavnú úlohu manaţéra vytvoriť morálnu a psychologickú základ-

ňu, na ktorej by sa mohli pracovníci vyvíjať k lepšiemu. Pre Tomáša Baťu bol človek naj-

podstatnejší. Neustále hľadal cesty na jeho rozvoj. Dodrţiavanie morálnych hodnôt bolo 

preňho základom pre budovanie materiálnych hodnôt, bohatstva. [2, s. 7]  

Pre firmu je ţiaduce, aby boli zamestnanci oboznámení s princípmi etického správania, na 

čo môţu slúţiť vzdelávacie a výcvikové aktivity v tejto oblasti. Vo firmách tieţ môţu pô-

sobiť etické výbory či ombudsman, ktorého úlohou je zharmonizovať vzťahy medzi zainte-

resovanými skupinami a dohliadať na etické správanie managementu. [17, s. 85]  

Účinným nástrojom CSR sa môţu stať tieţ etické a sociálne audity, pomocou ktorých je 

moţné objektívne a systematicky posúdiť úspešnosť uplatňovania CSR vo všetkých pilie-

roch. Audit môţe urobiť buď na to poverený zamestnanec alebo nezávislý audítor.  

Informácie o uplatňovaní CSR vo firme môţeme získať napr. dotazníkovými prieskumami, 

obsahovými analýzami výročných správ, štandardov, kódexov, z dát ratingových agentúr, 

indexov hodnotiacich dobré meno, indexov znečistenia, externých komunikačných nástro-

jov. [9, s. 142]  

Záver 

Spoločenská a sociálna zodpovednosť firiem znamená dobrovoľné zodpovedné správanie 

firiem voči svojmu vnútornému a vonkajšiemu okoliu, teda všetkým skupinám zaintereso-

vaných na ţivote firmy. Spoločenská a sociálna zodpovednosť je postavená na troch pilie-

roch: ekonomickom, sociálnom a ekologickom.  
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II.  PRAKTICKÁ ČASŤ 
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3 ANALÝZA SPOLOČENSKEJ A SOCIÁLNEJ ZODPOVEDNOSTI 

VO FIRME XY, A. S. 

Cieľom tejto časti je zistiť stav vyuţívania koncepcie CSR vo firme XY, a. s., a tieţ zistiť 

názory zamestnancov firmy XY, a. s. na danú problematiku dotazníkovým prieskumom. 

3.1 Firma XY, a. s.  

Firma XY, a. s. vznikla v roku 1991. Je súčasťou nadnárodnej organizácie. Jediným akcio-

nárom firmy XY, a. s. je zahraničná spoločnosť. Firma XY, a. s. je členená na dve divízie: 

obchodnú a výrobnú. Maloobchodnú sieť v  Českej republike tvorí viac ako 80 predajní. 

Firma XY, a. s. sa zaraďuje k veľkým podnikom.  

3.2 Koncepcia CSR vo firme XY, a. s. 

Na zistenie stavu vyuţívania koncepcie CSR vo firme XY, a. s. som pouţila dotazník urče-

ný managementu firmy XY, a. s., internetové stránky firmy a firemnej nadácie.  

Dotazník bol rozdelený na tri časti: ekonomický, sociálny a ekologický pilier. Pouţila som 

dichotomické, polytomické i otvorené otázky.  

3.2.1 Ekonomický pilier 

Management firmy v podstate zdieľa názor, ţe firma by sa okrem vytvárania zisku mala 

aktívne angaţovať v prospech spoločnosti, v ktorej vyvíja svoje komerčné aktivity. Stotoţ-

nenie managementu firmy s touto myšlienkou je základným kameňom, na ktorej je moţné 

postaviť koncepciu CSR.  

Nemenej dôleţité je definovanie firemným hodnôt. Medzi firemné hodnoty firmy XY, a. s. 

patrí:  

 Podnikanie ako sluţba 

 Tímová práca 

 Komunikácia 

 Spravodlivosť a zodpovednosť 

 Partnerstvo zaloţené na rovnakých hodnotách 
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 Zákaz detskej práce a zákaz spolupráce s tými, ktorí tak konajú 

 Podpora miestnych komunít 

 Podpora vzdelávania 

 Ochrana ţivotného prostredia 

 Zodpovedný kapitalizmus 

Stanovené firemné hodnoty firmy XY, a. s. sú v súlade s koncepciou CSR, rovnako ako 

etický kódex (príloha pracovného poriadku). Etický kódex firmy XY, a. s. obsahuje nasle-

dovné body: 

 Vţdy jednať v súlade so zákonom 

 Nevyuţívať protisluţby bez vedomia nadriadeného 

 Chrániť zdravie, komunitu a majetok 

 Nepoškodzovať seba a iných 

 Reprezentácia firmy 

 Dlhodobá perspektíva pre zamestnancov a partnerov 

 Zákaz práce detí a zákaz spolupráce s tými, ktorí tak konajú 

S firemnými hodnotami a etickým kódexom sú oboznamovaní i stakeholders firmy. Ku 

kľúčovým stakeholders firmy XY, a. s. sa zaraďujú: 

 Vlastníci a investori/ akcionári 

 Zamestnanci 

 Zákazníci 

 Obchodní partneri 

 Miestna komunita 

 Verejnosť 

 Vládne inštitúcie a samosprávne orgány 

Podľa názoru managementu firma XY, a. s. pozná očakávania svojich stakeholders, nie je 

tomu však pravdepodobne aj naopak. Podľa názoru managementu stakeholders skôr neve-

dia, čo od nich ich firma očakáva. 
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Vzťah firmy a jej stakeholders by mal fungovať na vzájomnej dôvere, ktorú môţe vhodne 

posilniť správna komunikácia. Pri riešení problémov by mala firma zohľadniť aj dopad na 

jej kľúčových stakeholders.  

Koncepcia CSR je súčasťou stratégie firmy XY, a. s., hoci toto konkrétne označenie nie je 

pouţívané. Aktivity CSR sú prevaţne cielené a systematické. Firma XY, a.s. zverejňuje 

informácie o aktivitách CSR iba čiastočne. Vyuţíva pri tom intranet, firemný časopis, fi-

remné porady či spoluprácu s neziskovými organizáciami. O rozličných aktivitách CSR je 

moţné sa dozvedieť tieţ prostredníctvom internetovej stránky firemnej nadácie. Firma XY, 

a. s. nezverejňuje niektoré informácie, pretoţe jej to vyplýva zo zákona alebo zmluvnej 

dohody. Taktieţ nepovaţuje za podstatné sa prezentovať masívnym zverejňovaním infor-

mácií o aktivitách CSR. Snahou firmy je skôr investovať do samotných aktivít ako do úče-

lového Public Relations.  

Firma XY, a. s. nepouţíva ţiadne normy CSR, pouţíva smernice EHSS (Environmental, 

Health and Safety Standards).  

Vzťah k zákazníkom je pre kaţdú firmu ţivotne dôleţitý. Firma XY, a. s. zisťuje spokoj-

nosť svojich zákazníkov prieskumami, marketingovou analýzou, hodnotením v súťaţiach. 

Firma sa snaţí poskytovať zákazníkom jasné a presné informácie o svojich výrobkoch, 

tovaroch a sluţbách. Na internetových stránkach firmy v sekcii Poradna sú poskytované 

zákazníkom informácie, rady a odpovede na ich otázky. Firma tieţ na internete komunikuje 

cez sociálnu sieť Facebook. Firma tieţ zaviedla niekoľko opatrení pre zákazníkov so špe-

ciálnymi potrebami (handicapovaných zákazníkov). Napríklad vo svojom sortimente má 

zaradené aj špeciálne produkty určené pre tieto skupiny zákazníkov, a v prípade ţe je to 

technicky moţné, sú pracoviská bezbariérové.  

Firma XY, a. s. sa zaujíma o to, či sú aj jej dodávatelia spoločensky a sociálne zodpovední. 

Odmieta spolupracovať s tým, ktorí zneuţívajú detskú prácu. Firma XY, a. s. sa tieţ snaţí 

správať zodpovedne k svojim obchodným partnerom. Platí faktúry včas. 

Negatívny vplyv hospodárskej krízy spojený s konkurenciou zaznamenala aj firma XY, a. 

s. Tento negatívny vplyv ovplyvnil tieţ mnoţstvo a intenzitu aktivít CSR. V roku 2009 

firma zníţila počet pracovníkov výrobnej divízie o polovicu. 
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3.2.2 Sociálny pilier 

Spokojnosť zamestnancov by mala byť cieľom pre kaţdú firmu. Firma XY, a. s. si spokoj-

nosť svojich zamestnancov zisťuje prieskumami, metódou 360ºspätná väzba alebo hot e-

mailom. Firma dáva tieţ priestor pre nápady, inovácie zo strany jej zamestnancov. Firma 

poskytuje svojim zamestnancom aj nefinančné benefity (príspevky na šport, kultúru, strav-

né lístky, zľavy na tovar, vzdelávanie, PC, telefón atď.), hoci ich bola nútená pre hospodár-

sku krízu obmedziť. Vo firme existuje systém vzdelávania a rozvoja zamestnancov, ktorý 

zahŕňa: 

 Prednášky 

 Predvádzanie, vysvetľovanie, inštruktáţ 

 Exkurzie 

 Vzdelávacie a inštruktáţne filmy, fotografie a audio nahrávky 

 Odborové a medziodborové porady 

 Workshopy 

 Riadené, riešiteľské a panelové diskusie 

 Konferencie 

 Problémové metódy – projektové 

 Záţitkové vzdelávanie 

 E-learning 

 Korešpondenčné kurzy 

 Samoštúdium 

 Publikácie vzdelávacích obsahov vo firemných médiách (manuály, firemné časopi-

sy, intranet) 

Čiastočne (podľa pracovného zaradenia) umoţňuje firma svojim zamestnancom flexibilnú 

pracovnú dobu. Vo firme neboli zaznamenané prípady šikanovania. Sčasti firma podporuje 

aj prepustených zamestnancov, a to formou personálneho poradenstva, organizáciou pred-

nášok Úradu práce, referenčnými listami a vyhľadávaním pracovných miest  
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Firma XY, a. s. podporuje formou finančnej či nefinančnej pomoci jednotlivcov, skupiny 

alebo organizácie. Firma spolupracuje s neziskovými organizáciami, a má tieţ vlastnú na-

dáciu. Firma pomáha napríklad detskému domovu a špeciálnej škole formou sponzoringu, 

organizovaním výletov a záţitkových akcií, darčekmi na Vianoce. Podporuje tieţ občian-

ske zdruţenie formou benefičných akcií či sponzorovaním rôznych organizácií. Na mno-

hých uvedených verejne prospešných projektoch sa zúčastňujú tieţ zamestnanci firmy.  

Poslaním firemnej nadácie je podporovať projekty zamerané na rozvoj komunity, vzdelá-

vanie mládeţe a podporu podnikateľských aktivít. Medzi projekty nadácie patrí: 

 Nadačné príspevky a granty 

 Cena nadácie  

 Program na podporu vzdelávania detí a mládeţe 

 Vzdelávacie súťaţe 

 Prednášky a kurzy 

 Kultúrne aktivity 

 Medzinárodné sochárske sympózium 

 Vydávanie publikácií s tematikou histórie firmy 

 Kniţnica 

Firma XY, a. s. vyuţíva taktieţ dobročinný, sociálny marketing (Cause-related Marketing), 

a to formou propagácie dobročinných akcií alebo nákupom marketingových predmetov 

vyrábaných v chránených dielňach. Firma nemá zriadený matchingový fond, prostredníc-

tvom ktorého môţu jej zamestnanci venovať peniaze na verejne prospešné účely. 

Firma XY, a. s. spolupracuje so školami či inými vzdelávacími inštitúciami napríklad for-

mou prednášok, stáţí, školských prác, podpory školských projektov, rovnako ako s úradmi 

práce a pracovnými agentúrami (placement, replacement, outplacement, zriaďovanie pra-

covných miest) Firma podporuje vedu a výskum napríklad vývojom a výrobou zdravotne 

neškodných produktov a špeciálnych produktov určených pre handicapovaných zákazní-

kov. 
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3.2.3 Ekologický pilier 

Ekologický program je súčasťou stratégie firmy. Ekologické aktivity koordinuje špeciali-

zovaný útvar s koordinačným centrom v sídle nadnárodnej organizácie, ktorej je firma XY, 

a. s . súčasťou. Ekologický audit je vo firme uskutočňovaný. S aktivitami v tejto oblasti sú 

zamestnanci firmy oboznámení. 

Vo firme XY, a. s. sú triedené takmer všetky druhy odpadov: papier, plasty, sklo, nápojové 

kartóny, kovy, textil, bioodpad, drobný stavebný odpad i nebezpečný odpad. Vo firme exis-

tujú opatrenia majúce za cieľ minimalizáciu odpadu. Odpad je sčasti vo firme recyklovaný, 

či sa opätovne vyuţíva. Nepredajné výrobky a zboţí sú ekologickým spôsobom zlikvido-

vané alebo recyklované. Vyuţívajú sa recyklované alebo recyklovateľné obalové materiály, 

obaly na viac pouţití.  

Vo firme sú tieţ zavedené opatrenia na úsporu vody či elektrickej energie, ktoré korešpon-

dujú so smernicami EHSS (Environmental, Health and Safety Standards) rovnako ako aj 

opatrenia usmerňujúce odpadové hospodárstvo. Sčasti sa vyuţívajú vo firme aj obnoviteľ-

né zdroje energie: slnečná, veterná, hydrodynamická energia či energia biomasy. Opatrenia 

ma úsporu pohonných hmôt pri doprave sú koordinované taktieţ smernicami EHSS (Envi-

ronmental, Health and Safety Standards), ďalej logistickými a cestovnými štandardami. 

3.3 Dotazníkový prieskum 

Aby bolo moţné čo najobjektívnejšie spracovať tému CSR vo firme XY, a. s., bolo potreb-

né zistiť tieţ názory jej zamestnancov. Cieľom prieskumu bolo zistiť, či zamestnanci po-

kladajú firmu XY, a. s. za spoločensky a sociálne zodpovednú.  

3.3.1 Hypotézy prieskumu 

H: Predpokladám, ţe aspoň 75 % zamestnancov si myslí, ţe firma XY, a. s. je spolo-

čensky a sociálne zodpovedná. 

H1: Predpokladám, ţe aspoň 75 % zamestnancov je spokojných s pracovným prostre-

dím vo firme XY, a. s. (otázky č. 4, 6, 7, 8, 9, 10) 

H2: Predpokladám, ţe aspoň 75 % zamestnancov si myslí, ţe firma XY, a. s. sa správa 

zodpovedne k svojim stakeholders. (otázky č. 1, 2, 3, 5, 11, 12, 13) 
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H3: Predpokladám, ţe aspoň 75 % zamestnancov si myslí, ţe firma XY, a. s. sa správa 

ekologicky. (otázky č. 14, 15, 16) 

3.3.2 Metodika a organizovanie prieskumu 

Pri prieskume som vyuţila nasledovné metódy: 

 Metóda dotazníková 

 Štatistické spracovanie výsledkov 

 Analyticko-syntetická metóda 

Aby som zistila, či zamestnanci pokladajú firmu XY, a. s. sa spoločensky a sociálne zod-

povednú, zostavila som dotazník. Dotazník pre zamestnancov obsahoval 18 otázok. Pouţi-

la som 16 polytomických a 2 otvorené otázky.  

Distribúciu dotazníkov k respondentom zabezpečilo personálne oddelenie firmy XY, a. s. 

Dotazníky boli distribuované na základe selektívneho výberu vzorky respondentov podľa 

zastúpenia kategórií: pracovné zaradenie, genderová príslušnosť, veková štruktúra, dĺţka 

pracovného pomeru vo firme XY, a. s. na území okresu Zlín. Podľa daných kritérií bolo 

oslovených celkovo 28 osôb, vrátených dotazníkov bolo 19, t.j. 67 %. Prieskum prebiehal 

v marci a apríli 2010. 

3.3.3 Výsledky prieskumu a ich interpretácia 

Na tomto mieste uvádzam výsledky prieskumu dotazníka pre zamestnancov firmy XY, a. s. 

Otázky č. 4, 6, 7, 8, 9, 10 sa týkajú spokojnosti zamestnancov s pracovným prostredím, 

otázky č. 1, 2, 3, 5, 11, 12, 13 zodpovedného správania firmy k stakeholders a otázky č. 14, 

15, 16 ekologického správania firmy. Moţnosť odpovedať na 2 otvorené otázky č. 17, 18 

vyuţila iba časť respondentov. V otázke č. 17 som hľadala odpoveď na otázku, čo zamest-

nanci povaţujú za silné stránky firmy a v otázke č. 18 som naopak zisťovala, v ktorých 

oblastiach by sa podľa zamestnancov mohla firma zlepšiť. 

Na prezentáciu výsledkov prieskumu som zostavila tabuľky obsahujúce absolútne, relatív-

ne a kumulatívne rozdelenie početností. Pre názorný prehľad som vytvorila výsekové grafy. 

Ďalej uvádzam aritmetický priemer, medián, modus, rozptyl a smerodajnú odchýlku. Hod-

noty som zaokrúhľovala som na jedno desatinné miesto. 
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Číselné hodnoty pre kvalitatívne znaky (vyjadrené slovným opisom) som stanovila nasle-

dovne: Áno (2), Skôr áno (1), Neviem, nedokážem posúdiť (0), Skôr nie (-1), Nie (-2), Ne-

odpovedali (-).  

Otázka č. 1: Myslíte si, že je vaša firma spoločensky a sociálne zodpovedná (k za-

mestnancom, zákazníkom, okoliu, životnému prostrediu a i.)? 

Tab. 1 Prehľad odpovedí na otázku č. 1 [vlastné spracovanie] 

Odpovede 
Absolútna 

početnosť 

Relatívna 

početnosť  

Kumulatívna 

absolútna po-

četnosť 

Kumulatívna 

relatívna počet-

nosť 

Áno 10 52,6% 10 52,6% 

Skôr áno 8 42,1% 18 94,7% 

Neviem, nedokáţem posúdiť 0 0,0% 18 94,7% 

Skôr nie 1 5,3% 19 100,0% 

Nie 0 0,0% 19 100,0% 

Celkom 19 100,0% - - 

 

Otázka č. 1

52,6%42,1%

0,0%
5,3% 0,0%

Áno Skôr áno Neviem, nedokáţem posúdiť Skôr nie Nie

 

Graf 1 Prehľad odpovedí na otázku č. 1 [vlastné spracovanie] 

52,6 % respondentov si myslí, ţe firma XY, a. s. je spoločensky a sociálne zodpovedná (k 

zamestnancom, zákazníkom, okoliu, ţivotnému prostrediu a i.). 42,1 % respondentov zvo-

lilo moţnosť skôr áno. Aritmetický priemer je 1,4, medián 2, modus 2, rozptyl 0,6 a sme-

rodajná odchýlka 0,7. 

Otázka č. 2: Myslíte si, že verejnosť vníma, či sa vaša firma správa zodpovedne? 
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Tab. 2 Prehľad odpovedí na otázku č. 2 [vlastné spracovanie] 

Odpovede 
Absolútna 

početnosť 

Relatívna 

početnosť  

Kumulatívna 

absolútna po-

četnosť 

Kumulatívna 

relatívna počet-

nosť 

Áno 7 36,8% 7 36,8% 

Skôr áno 7 36,8% 14 73,7% 

Skôr nie 4 21,1% 18 94,7% 

Nie 0 0,0% 18 94,7% 

Neodpovedali 1 5,3% 19 100,0% 

Celkom 19 100,0% - - 

 

Otázka č. 2

36,8%

36,8%

21,1%

0,0% 5,3%

Áno Skôr áno Skôr nie Nie Neodpovedali

 

Graf 2 Prehľad odpovedí na otázku č. 2 [vlastné spracovanie] 

Spolu 73,7 % opýtaných (odpovede áno a skôr áno) si myslí, ţe verejnosť vníma, či sa fir-

ma XY, a. s. správa zodpovedne. 21,1 % opýtaných si naopak myslí, ţe verejnosť skôr ne-

vníma zodpovedné správanie ich firmy. Aritmetický priemer je 0,9, medián 1, modus nie 

je, rozptyl je 1,3, smerodajná odchýlka 1,1. 

Otázka č. 3: V prípade, že má vaša firma etický kódex, poznáte jeho znenie? 

Tab. 3 Prehľad odpovedí na otázku č. 3 [vlastné spracovanie] 

Odpovede 
Absolútna 

početnosť 

Relatívna 

početnosť  

Kumulatívna 

absolútna po-

četnosť 

Kumulatívna 

relatívna počet-

nosť 

Áno 6 31,6% 6 31,6% 

Skôr áno 7 36,8% 13 68,4% 

Skôr nie 1 5,3% 14 73,7% 
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Nie 5 26,3% 19 100,0% 

Celkom 19 100,0% - - 

 

Otázka č. 3

31,6%

36,8%

5,3%

26,3%

Áno Skôr áno Skôr nie Nie

 

Graf 3 Prehľad odpovedí na otázku č. 3 [vlastné spracovanie] 

Spolu 68,4 % zamestnancov (odpovede áno a skôr áno) pozná alebo skôr pozná znenie 

etického kódexu ich firmy. 26,3 % zamestnancov uviedlo, ţe nepozná znenie etického kó-

dexu. Aritmetický priemer je 0,4, medián 1, modus 1, rozptyl 2,6, smerodajná odchýlka 

1,6.  

Otázka č. 4: Súhlasíte s tvrdením, že vo vašej firme prevláda pozitívna atmosféra? 

Tab. 4 Prehľad odpovedí na otázku č. 4 [vlastné spracovanie] 

Odpovede 
Absolútna 

početnosť 

Relatívna 

početnosť  

Kumulatívna 

absolútna po-

četnosť 

Kumulatívna 

relatívna počet-

nosť 

Áno 2 10,5% 2 10,5% 

Skôr áno 16 84,2% 18 94,7% 

Skôr nie 1 5,3% 19 100,0% 

Nie 0 0,0% 19 100,0% 

Celkom 19 100,0% - - 
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Otázka č. 4

10,5%

84,2%

5,3% 0,0%

Áno Skôr áno Skôr nie Nie

 

Graf 4 Prehľad odpovedí na otázku č. 4 [vlastné spracovanie] 

10,5 % respondentov sa vyjadrilo, ţe vo firme prevláda pozitívna atmosféra a aţ 84,2 % 

zvolilo odpoveď skôr áno. Aritmetický priemer je 1, medián 1, modus 1, rozptyl 0,3, sme-

rodajná odchýlka 0,6.  

Otázka č. 5: Myslíte si, že sú vaši zákazníci spokojní s výrobkami, tovarmi a službami 

vašej firmy? 

Tab. 5 Prehľad odpovedí na otázku č. 5 [vlastné spracovanie] 

Odpovede 
Absolútna 

početnosť 

Relatívna 

početnosť  

Kumulatívna 

absolútna po-

četnosť 

Kumulatívna 

relatívna počet-

nosť 

Áno 3 15,8% 3 15,8% 

Skôr áno 15 78,9% 18 94,7% 

Skôr nie 1 5,3% 19 100,0% 

Nie 0 0,0% 19 100,0% 

Celkom 19 100,0% - - 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 46 

 

Otázka č. 5

15,8%

78,9%

5,3% 0,0%

Áno Skôr áno Skôr nie Nie

 

Graf 5 Prehľad odpovedí na otázku č. 5 [vlastné spracovanie] 

Spolu aţ 94,7 % respondentov (odpovede áno a skôr áno) predpokladá, ţe zákazníci firmy 

XY, a. s. sú spokojní s výrobkami, tovarmi a sluţbami firmy. Aritmetický priemer je 1,1, 

medián 1, modus 1, rozptyl 0,4, smerodajná odchýlka 0,6.  

Otázka č. 6: Ste spokojný/á s komunikáciou vo vašej firme? 

Tab. 6 Prehľad odpovedí na otázku č. 6 [vlastné spracovanie] 

Odpovede 
Absolútna 

početnosť 

Relatívna 

početnosť  

Kumulatívna 

absolútna po-

četnosť 

Kumulatívna 

relatívna počet-

nosť 

Áno 3 15,8% 3 15,8% 

Skôr áno 12 63,2% 15 78,9% 

Skôr nie 4 21,1% 19 100,0% 

Nie 0 0,0% 19 100,0% 

Celkom 19 100,0% - - 
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Graf 6 Prehľad odpovedí na otázku č. 6 [vlastné spracovanie] 

15,8 % opýtaných vyjadrilo spokojnosť s komunikáciou, 63,2 % opýtaných je skôr spokoj-

ných s komunikáciou a 21,1 % opýtaných je skôr nespokojných s komunikáciou vo firme 

XY, a. s. Aritmetický priemer je 0,7, medián 1, modus 1, rozptyl 0,9 a smerodajná odchýl-

ka 1.  

Otázka č. 7: Myslíte si, že sú vo vašej firme dodržované ľudské práva a pracovné 

štandardy? 

Tab. 7 Prehľad odpovedí na otázku č. 7 [vlastné spracovanie] 

Odpovede 
Absolútna 

početnosť 

Relatívna 

početnosť  

Kumulatívna 

absolútna po-

četnosť 

Kumulatívna 

relatívna počet-

nosť 

Áno 13 68,4% 13 68,4% 

Skôr áno 4 21,1% 17 89,5% 

Neviem, nedokáţem posúdiť 1 5,3% 18 94,7% 

Skôr nie 1 5,3% 19 100,0% 

Nie 0 0,0% 19 100,0% 

Celkom 19 100,0% - - 
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Graf 7 Prehľad odpovedí ma otázku č. 7 [vlastné spracovanie] 

Podľa 89,5 % respondentov sú vo firme XY, a. s. dodrţované ľudské práva a pracovné 

štandardy. Aritmetický priemer je 1,5, medián 2, modus 2, rozptyl 0,7 smerodajná odchýlka 

0,8. 

Otázka č. 8: Podporuje vaša firma zladenie Vášho pracovného a osobného života?  

Tab. 8 Prehľad odpovedí na otázku č. 8 [vlastné spracovanie] 

Odpovede 
Absolútna 

početnosť 

Relatívna 

početnosť  

Kumulatívna 

absolútna po-

četnosť 

Kumulatívna 

relatívna počet-

nosť 

Áno 7 36,8% 7 36,8% 

Skôr áno 5 26,3% 12 63,2% 

Neviem, nedokáţem posúdiť 2 10,5% 14 73,7% 

Skôr nie 2 10,5% 16 84,2% 

Nie 3 15,8% 19 100,0% 

Celkom 19 100,0% - - 
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Graf 8 Prehľad odpovedí na otázku č. 8 [vlastné spracovanie] 

63,2 % zamestnancov (odpovede áno a skôr áno) vyjadrilo názor, ţe firma podporuje zla-

denie ich pracovného a osobného ţivota. Naopak spolu 26,3 % zamestnancov (odpovede 

skôr nie a nie) si nemyslí, ţe firma podporuje zladenie ich pracovného a osobného ţivota. 

Aritmetický priemer je 0,6, medián 1, modus 2, rozptyl 2,1, smerodajná odchýlka 1,5.  

Otázka č. 9: Ste spokojný/á so vzdelávacími aktivitami vo vašej firme? 

Tab. 9 Prehľad odpovedí na otázku č. 9 [vlastné spracovanie] 

Odpovede 
Absolútna 

početnosť 

Relatívna 

početnosť  

Kumulatívna 

absolútna po-

četnosť 

Kumulatívna 

relatívna počet-

nosť 

Áno 10 52,6% 10 52,6% 

Skôr áno 4 21,1% 14 73,7% 

Skôr nie 5 26,3% 19 100,0% 

Nie 0 0,0% 19 100,0% 

Celkom 19 100,0% - - 
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Graf 9 Prehľad odpovedí na otázku č. 9 [vlastné spracovanie] 

73,7 % respondentov (odpovede áno a skôr áno) je spokojných so vzdelávacími aktivitami 

vo firme XY, a. s. 26,3 % respondentov skôr nie je spokojných so vzdelávacími aktivitami. 

Aritmetický priemer je 1, medián 2, modus 2, rozptyl 1,6, smerodajná odchýlka 1,3. 

Otázka č. 10: Myslíte si, že vaša firma ponúka rovné príležitosti pre všetkých?  

Tab. 10 Prehľad odpovedí na otázku č. 10 [vlastné spracovanie] 

Odpovede 
Absolútna 

početnosť 

Relatívna 

početnosť  

Kumulatívna 

absolútna po-

četnosť 

Kumulatívna 

relatívna počet-

nosť 

Áno 8 42,1% 8 42,1% 

Skôr áno 7 36,8% 15 78,9% 

Neviem, nedokáţem posúdiť 0 0,0% 15 78,9% 

Skôr nie 3 15,8% 18 94,7% 

Nie 1 5,3% 19 100,0% 

Celkom 19 100,0% - - 
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Graf 10 Prehľad odpovedí na otázku č. 10 [vlastné spracovanie] 

Odpovede áno a skôr áno zvolilo spolu 78,9 % osôb. 21,1 % respondentov (odpovede skôr 

nie a nie) si nemyslí, ţe firma XY, a. s. ponúka rovné príleţitosti pre všetkých. Aritmetický 

priemer je 0,9, medián 1, modus 2, rozptyl 1,5, smerodajná odchýlka 1,2. 

Otázka č. 11: Myslíte si, že vaša firma pozitívne ovplyvňuje spoločnosť? 

Tab. 11 Prehľad odpovedí ma otázku č. 11 [vlastné spracovanie] 

Odpovede 
Absolútna 

početnosť 

Relatívna 

početnosť  

Kumulatívna 

absolútna po-

četnosť 

Kumulatívna 

relatívna počet-

nosť 

Áno 8 42,1% 8 42,1% 

Skôr áno 10 52,6% 18 94,7% 

Skôr nie 1 5,3% 19 100,0% 

Nie 0 0,0% 19 100,0% 

Celkom 19 100,0% - - 
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Graf 11 Prehľad odpovedí na otázku č. 11 [vlastné spracovanie] 

Firma XY, a. s. ovplyvňuje pozitívne spoločnosť podľa 94,7 % respondentov (odpovede 

áno a skôr áno).Aritmetický priemer je 1,3, medián 1, modus 1, rozptyl 0,5, smerodajná 

odchýlka 0,7. 

Otázka č. 12: Páčia sa Vám verejne prospešné projekty vašej firmy? 

Tab. 12 Prehľad odpovedí na otázku č. 12 [vlastné spracovanie] 

Odpovede 
Absolútna 

početnosť 

Relatívna 

početnosť  

Kumulatívna 

absolútna po-

četnosť 

Kumulatívna 

relatívna počet-

nosť 

Áno 11 57,9% 11 57,9% 

Skôr áno 5 26,3% 16 84,2% 

Neviem, nedokáţem posúdiť 1 5,3% 17 89,5% 

Skôr nie 1 5,3% 18 94,7% 

Nie 0 0,0% 18 94,7% 

Neodpovedali 1 5,3% 19 100,0% 

Celkom 19 100,0% - - 
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Graf 12 Prehľad odpovedí na otázku č. 12 [vlastné spracovanie] 

84,2 % zamestnancov (odpovede áno a skôr áno) sa páčia verejne prospešné projekty firmy 

XY, a. s. Aritmetický priemer je 1,4, medián 2, modus 2, rozptyl 0,8, smerodajná odchýlka 

0,9. 

Otázka č. 13: Myslíte si, že hospodárska kríza ovplyvnila negatívne vašu firmu? 

Tab. 13 Prehľad odpovedí na otázku č. 13 [vlastné spracovanie] 

Odpovede 
Absolútna 

početnosť 

Relatívna 

početnosť  

Kumulatívna 

absolútna po-

četnosť 

Kumulatívna 

relatívna počet-

nosť 

Nie 0 0,0% 0 0,0% 

Skôr nie 3 15,8% 3 15,8% 

Neviem, nedokáţem posúdiť 0 0,0% 3 15,8% 

Skôr áno 8 42,1% 11 57,9% 

Áno 8 42,1% 19 100,0% 

Celkom 19 100,0% - - 
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Graf13 Prehľad odpovedí na otázku č. 13 [vlastné spracovanie] 

Iba 15,8 % respondentov (odpovede skôr nie a nie) si nemyslí, ţe hospodárska kríza 

ovplyvnila negatívne firmu XY, a. s. Zvyšných 84,2 % respondentov (odpovede áno a skôr 

áno) je presvedčených, ţe hospodárska kríza sa negatívne odrazila na firme XY, a. s. Arit-

metický priemer je 1,1, medián 1, modus nie je, rozptyl 1, smerodajná odchýlka 1. 

Otázka č. 14: Myslíte si, že sa vaša firma snaží minimalizovať negatívne dopady na 

životné prostredie? 

Tab. 14 Prehľad odpovedí na otázku č. 14 [vlastné spracovanie] 

Odpovede 
Absolútna 

početnosť 

Relatívna 

početnosť  

Kumulatívna 

absolútna po-

četnosť 

Kumulatívna 

relatívna počet-

nosť 

Áno 10 52,6% 10 52,6% 

Skôr áno 5 26,3% 15 78,9% 

Neviem, nedokáţem posúdiť 3 15,8% 18 94,7% 

Skôr nie 1 5,3% 19 100,0% 

Nie 0 0,0% 19 100,0% 

Celkom 19 100,0% - - 
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Graf 14 Prehľad odpovedí na otázku č. 14 [vlastné spracovanie] 

78,9 % opýtaných si myslí, ţe sa firma XY, a. s. snaţí minimalizovať negatívne dopady na 

ţivotné prostredie. 15,8 % opýtaných nevedelo na túto otázku odpovedať. Aritmetický 

priemer je 1,3, medián 2, modus 2, rozptyl 0,8, smerodajná odchýlka 0,9. 

Otázka č. 15: Myslíte si, že sa vo vašej firme plytvá vodou, energiou, materiálmi?   

Tab. 15 Prehľad odpovedí na otázku č. 15 [vlastné spracovanie] 

Odpovede 
Absolútna 

početnosť 

Relatívna 

početnosť  

Kumulatívna 

absolútna po-

četnosť 

Kumulatívna 

relatívna počet-

nosť 

Nie 7 36,8% 7 36,8% 

Skôr nie 9 47,4% 16 84,2% 

Neviem, nedokáţem posúdiť 3 15,8% 19 100,0% 

Skôr áno 0 0,0% 19 100,0% 

Áno 0 0,0% 19 100,0% 

Celkom 19 100,0% - - 
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Graf 15 Prehľad odpovedí na otázku č. 15 [vlastné spracovanie] 

Podľa 36,8 % zamestnancov sa vo firme XY, a. s. neplytvá vodou, energiou a materiálmi. 

Ďalších 47,4 % osôb zvolilo odpoveď skôr nie. 15,8 % osôb nevedelo na túto otázku odpo-

vedať. Aritmetický priemer je -1,2, medián -1, modus -1, rozptyl 0,5, smerodajná odchýlka 

0,7.  

Otázka č. 16: Myslíte si, že sa vo vašej firme nakladá s odpadmi ekologicky? 

Tab. 16 Prehľad odpovedí na otázku č. 16 [vlastné spracovanie] 

Odpovede 
Absolútna 

početnosť 

Relatívna 

početnosť  

Kumulatívna 

absolútna po-

četnosť 

Kumulatívna 

relatívna počet-

nosť 

Áno 10 52,6% 10 52,6% 

Skôr áno 7 36,8% 17 89,5% 

Neviem, nedokáţem posúdiť 2 10,5% 19 100,0% 

Skôr nie 0 0,0% 19 100,0% 

Nie 0 0,0% 19 100,0% 

Celkom 19 100,0% - - 
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Graf 16 Prehľad odpovedí na otázku č. 16 [vlastné spracovanie] 

89,5 % opýtaných osôb (odpovede áno a skôr áno) si myslí, ţe sa vo firme XY, a. s. nakla-

dá s odpadmi ekologicky. Aritmetický priemer je 1,4, medián 2, modus 2, rozptyl 0,5, sme-

rodajná odchýlka 0,7. 

Otázka č. 17: Čo podľa Vás patrí medzi silné stránky vašej firmy? 

Zamestnanci pokladajú za jednu z najsilnejších stránok firmy XY, a. s. jej dlhoročnú tradí-

ciu a s tým spojenú aj značku firmy, ktorá je vo svete známa. Firma si počas svojej histórie 

vybudovala dobré meno a silnú pozíciu na trhu. Firma ponúka svojim zákazníkom výrobky 

vysokej kvality. Ponúkané sluţby, prístup k zákazníkom a starostlivosť o nich sú ďalšími 

silnými stránkami firmy XY, a. s., rovnako ako kvalitní a lojálni zamestnanci. Pozitívne 

bola hodnotená aj filantropická činnosť firmy, spolupráca s partnerskými organizáciami či 

medzinárodné prepojenie.  

Otázka č. 18: V ktorých oblastiach by sa vaša firma mohla podľa Vás zlepšiť? 

Priestor na zlepšenie vidia zamestnanci predovšetkým vo vzťahu firmy k nim, čo nie je 

ţiadnym prekvapením. Firma XY, a. s. by sa mohla zlepšiť v oblasti starostlivosti 

o zamestnancov: zlepšovanie pracovného prostredia, vzdelávanie, interná komunikácia, 

finančné i nefinančné ohodnotenie zamestnancov a stabilizácia zamestnancov.  

Ďalšie moţnosti na zlepšenie vidia vo väčšej dynamickosti, rýchlejších reakciách firmy na 

zmeny a dopyt trhu. Zlepšiť by sa podľa nich mal vzhľad predajní, ponúkaný sortiment 

okrem iného aj rozšírením ponuky v detskej kategórií.  
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Firma XY, a. s. by sa mala tieţ viac otvoriť verejnosti a informovať, aké aktivity robí 

v rámci regiónu.  

3.3.4 Vyhodnotenie hypotéz 

Na základe poznatkov získaných dotazníkovou metódou môţeme vyhodnotiť stanovené 

hypotézy. Hypotézy pokladajme za pravdivé, ak aspoň nadpolovičná väčšina otázok prislú-

chajúcich k danej hypotéze potvrdzuje určené kritériá (t.j. kumulatívna relatívna početnosť 

odpovedí áno a skôr áno v prípade otázok č. 1-12, 14,16 a kumulatívna relatívna početnosť 

odpovedí skôr nie a nie v prípade otázok č. 13, 15 je aspoň 75 %). Hlavná hypotéza H je 

potom pravdivá, ak aspoň dve z hypotéz H1, H2, H3 sú pravdivé. 

Hypotéza H1 znela: Predpokladám, ţe aspoň 75 % zamestnancov je spokojných s pracov-

ným prostredím vo firme XY, a. s. (otázky č. 4, 6, 7, 8, 9, 10) 

Z výsledkov vyplýva 94,7 % respondentov súhlasí alebo skôr súhlasí s tvrdením, ţe vo 

firme XY, a. s. prevláda pozitívna atmosféra. 78,9 % opýtaných je spokojných alebo skôr 

spokojných s komunikáciou vo firme. 89,5 % respondentov je presvedčených, ţe sú vo 

firme dodrţované ľudské práva a pracovné štandardy. Iba 63,2 % osôb sa vyjadrilo, ţe fir-

ma podporuje zladenie ich pracovného a osobného ţivota. 73,7 % respondentov je spokoj-

ných so vzdelávacími aktivitami vo firme XY, a. s. 78,9 % opýtaných si myslí, ţe firma 

ponúka rovné príleţitosti pre všetkých.  

Hypotéza H1 sa potvrdila. 

Hypotéza H2 znela: Predpokladám, ţe aspoň 75 % zamestnancov si myslí, ţe firma XY, 

a. s. sa správa zodpovedne k svojim stakeholders. (otázky č. 1, 2, 3, 5, 11, 12, 13) 

Výsledky potvrdzujú, ţe 94,7 % zamestnancov si myslí, ţe ich firma je spoločensky a so-

ciálne zodpovedná. 73,7 % respondentov zastáva názor, ţe verejnosť vníma, či sa firma 

vníma zodpovedne. Iba 68,4 % zamestnancov pozná znenie etického kódexu. Aţ 94,7 % 

opýtaných si myslí, ţe zákazníci sú spokojní s výrobkami, tovarmi a sluţbami ich firmy. 

Rovnaký počet, 94,7 % respondentov, je presvedčených o tom, ţe firma XY, a. s. pozitívne 

ovplyvňuje spoločnosť. 84,2 % zamestnancov sa páčia verejne prospešné projekty firmy. 

Iba 15,8 % zamestnancov si myslí, ţe hospodárska kríza neovplyvnila negatívne firmu XY, 

a. s.  

Hypotéza H2 sa potvrdila.   
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Hypotéza H3 znela: Predpokladám, ţe aspoň 75 % zamestnancov si myslí, ţe firma XY, 

a. s. sa správa ekologicky. (otázky č. 14, 15, 16) 

78,9 % respondentov si myslí, ţe sa firma snaţí minimalizovať negatívne dopady na ţivot-

né prostredie. 84,2 %  zamestnancov vyjadrilo presvedčenie, ţe sa vo firme neplytvá vo-

dou, energiou a materiálmi. 89,5 %  respondentov si myslí, ţe sa vo firme XY, a. s. nakladá 

s odpadmi ekologicky. 

Hypotéza H3 sa potvrdila. 

Hypotéza H znela: Predpokladám, ţe aspoň 75 % zamestnancov si myslí, ţe firma XY, a. 

s. je spoločensky a sociálne zodpovedná. 

Dotazníkový prieskum potvrdil, ţe aspoň 75 % zamestnancov je spokojných s pracovným 

prostredím vo firme XY, a. s. a aspoň 75 % zamestnancov si myslí, ţe firma XY, a. s. sa 

správa ekologicky a zodpovedne k svojim stakeholders.  

Hypotéza H sa potvrdila. 

3.4 Dotazníkový prieskum 2008 

V roku 2008 som vo firme XY, a. s. uskutočnila dotazníkový prieskum, ktorého cieľom 

bolo zistiť vzťah zamestnancov k firme, spokojnosť s pracovnými podmienkami a vzdelá-

vacími aktivitami.  

3.4.1 Hypotézy prieskumu 2008 

H1: Predpokladám, ţe viac ako 75 % zamestnancov firmy XY, a. s.  má pozitívny vzťah 

k firme. (otázky č. 5, 6, 7) 

H2: Predpokladám, ţe viac ako 75 % zamestnancov firmy XY, a. s. je spokojných 

s pracovnými podmienkami. (otázky č. 8, 9, 10, 11, 12) 

H3:  Predpokladám, ţe viac ako 75 % zamestnancov firmy XY, a. s. je spokojných 

s poskytovanými vzdelávacími aktivitami. (otázky č. 13, 14) 

3.4.2 Metodika a organizovanie prieskumu 2008 

Pri prieskume som vyuţila dotazníkovú metódu, štatistické spracovanie výsledkov a analy-

ticko-syntetickú metódu. Zostavený dotazník pre zamestnancov obsahoval 15 otázok, 
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z toho 4 sa týkali spoločensko-demografických rysov respondentov. Pouţila som dichoto-

mické, polytomické otázky a 1 otvorenú otázku. 

Personálne oddelenie firmy XY, a. s. zabezpečilo distribúciu dotazníkov. Celkom bolo 

oslovených 225 osôb, vrátených dotazníkov bolo 145, t.j. 65 %. Prieskum prebiehal 

v marci a apríli 2008. 

3.4.3 Výsledky prieskumu 2008 a ich interpretácia 

Výsledky dotazníkového prieskumu 2008 sú zobrazené v tabuľkách, ktoré obsahujú abso-

lútne, relatívne a kumulatívne početnosti. Aritmetický priemer, medián, modus, rozptyl, 

smerodajnú odchýlku uvádzam pri otázkach č. 5, 8-14. Hodnoty som zaokrúhľovala na 

jedno desatinné miesto.  

Číselné hodnoty pre kvalitatívne znaky (vyjadrené slovným opisom) som stanovila nasle-

dovne: Áno (2), Skôr áno (1), Neviem, Nemám názor, Nemám skúsenosť (0), Skôr nie (-1), 

Nie (-2), Neodpovedali (-).  

Na začiatku je uvedená spoločensko-demografická charakteristika respondentov (otázky č. 

1, 2, 3, 4). Otázky č. 5, 6, 7 sa týkajú vzťahu zamestnancov k firme, otázky č. 8, 9, 10, 11, 

12 pracovného prostredia, otázky č. 13, 14 vzdelávacích aktivít vo firme a otázka č. 15 

motivačných faktorov. Cieľom otázky č. 15 bolo zistiť, aké metódy hmotnej a nehmotnej 

motivácie sú dôleţité pre zamestnancov, a teda čo má vplyv na ich celkovú spokojnosť. 

Otázka č. 1: Pohlavie: 

 Tab. 17 Zastúpenie respondentov podľa pohlavia [vlastné spracovanie]  

Pohlavie  Absolútna početnosť Relatívna početnosť  

Muţ 51 35,2% 

Ţena  94 64,8% 

Celkom 145 100,0% 

 

Otázka č. 2: Vek: 

 Tab. 18 Zastúpenie respondentov podľa veku [vlastné spracovanie] 

Vek Absolútna početnosť Relatívna početnosť  

Do 25 14 9,7% 

26 aţ 35 49 33,8% 
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36 aţ 45 35 24,1% 

46 aţ 55 35 24,1% 

Nad 55 11 7,6% 

Neodpovedali 1 0,7% 

Celkom 145 100,0% 

 

Najpočetnejšie zastúpenie (modus) mali zamestnanci vo vekovej kategórii 26 aţ 35 rokov.  

Otázka č. 3: Aká je Vaša pozícia vo firme? 

 Tab. 19 Zastúpenie respondentov podľa pozície [vlastné spracovanie] 

Pozícia  Absolútna početnosť Relatívna početnosť  

Nadriadený 30 20,7% 

Podriadený 115 79,3% 

Celkom 145 100,0% 

 

Zo 145 respondentov bolo 30 nadriadených (majú aspoň 1 podriadeného), t.j. 20,7 % a 115 

podriadených, t.j. 79,3 %. 

Otázka č. 4: Doplňte, koľko rokov pracujete pre vašu firmu: 

 Tab. 20 Zastúpenie respondentov podľa počtu rokov [vlastné spracovanie] 

Odpracované roky Absolútna početnosť Relatívna početnosť  

Do 1 20 13,8% 

2 aţ 5 35 24,1% 

6 aţ 10 27 18,6% 

nad 10 45 31,0% 

Neodpovedali 18 12,4% 

Celkom 145 100,0% 

 

Najpočetnejšie zastúpenie (modus) mali zamestnanci pracujúci vo firme XY, a. s. viac ako 

10 rokov.  

Otázka č. 5: Viete si predstaviť, že by ste pracovali pre vašu firmu i o 10 rokov? 
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Tab. 21 Prehľad odpovedí na otázku č. 5 [vlastné spracovanie] 

Odpovede 
Absolútna 

početnosť 

Relatívna 

početnosť  

Kumulatívna ab-

solútna početnosť 

Kumulatívna rela-

tívna početnosť 

Áno 56 38,6% 56 38,6% 

Skôr áno 30 20,7% 86 59,3% 

Neviem 25 17,2% 111 76,6% 

Skôr nie 18 12,4% 129 89,0% 

Nie 15 10,3% 144 99,3% 

Neodpovedali 1 0,7% 145 100,0% 

Celkom 145 100,0% - - 

 

Takmer 60 % respondentov (odpovede áno a skôr áno) si vedelo predstaviť, ţe by pracova-

lo pre firmu XY, a. s. i o 10 rokov. 15 respondentov, t.j. 10,3 % si nevedelo predstaviť, ţe 

by pracovalo pre firmu XY, a. s. i o 10 rokov. Je nutné však upozorniť, ţe 6 z daných 15 

respondentov patrilo zároveň do vekovej kategórie nad 55 rokov, a teda s veľkou pravde-

podobnosťou budú o 10 rokov uţ na dôchodku. Aritmetický priemer je 0,6, medián 1, mo-

dus 2, rozptyl 1,9, smerodajná odchýlka 1,4. 

Otázka č. 6: Odporučili by ste svojim známym vašu firmu ako zamestnávateľa? 

 Tab. 22 Prehľad odpovedí na otázku č. 6 [vlastné spracovanie] 

Odpovede Absolútna početnosť Relatívna početnosť  

Áno 109 75,2% 

Nie 32 22,1% 

Neodpovedali 4 2,8% 

Celkom 145 100,0% 

 

Viac ako 75 % opýtaných by odporučilo svojim známym firmu XY, a. s. ako zamestnáva-

teľa, čo vypovedá o pozitívnom vzťahu zamestnancov k firme.  

Otázka č. 7: Cítite hrdosť na to, že pracujete pre vašu firmu? 

 Tab. 23 Prehľad odpovedí na otázku č. 7 [vlastné spracovanie] 

Odpovede Absolútna početnosť Relatívna početnosť  

Áno 109 75,2% 

Nie 31 21,4% 

Neodpovedali 5 3,4% 

Celkom 145 100,0% 
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Opäť viac ako 75 % respondentov zvolilo kladnú odpoveď. Pocit hrdosti svedčí o lojalite 

k firme.  

Otázka č. 8: Myslíte si, že máte na svojom pracovisku vytvorené dostatočné podmien-

ky pre hygienu (z hľadiska fyziologických potrieb, napr. toalety, šatne, klimatizácia)? 

Tab. 24 Prehľad odpovedí na otázku č. 8 [vlastné spracovanie] 

Odpovede 
Absolútna 

početnosť 

Relatívna 

početnosť  

Kumulatívna ab-

solútna početnosť 

Kumulatívna rela-

tívna početnosť 

Áno 60 41,4% 60 41,4% 

Skôr áno 62 42,8% 122 84,1% 

Nemám názor 1 0,7% 137 94,5% 

Skôr nie 15 10,3% 138 95,2% 

Nie 7 4,8% 145 100,0% 

Celkom 145 100,0% - - 

 

Spolu 122 respondentov, t.j. 84,1 % zvolilo moţnosť áno alebo skôr áno, a teda vyjadrilo 

svoju spokojnosť s pracovnými podmienkami z hľadiska fyziologických potrieb. Aritme-

tický priemer je 1,1, medián 1, modus 1, rozptyl 1,3, smerodajná odchýlka 1,1. 

Otázka č. 9: Myslíte si, že máte na svojom pracovisku vytvorené dostatočné podmien-

ky pre duševnú hygienu (napr. oddychová zóna, miesto pre odpočinok, priestor pre 

stravovanie)? 

Tab. 25 Prehľad odpovedí na otázku č. 9 [vlastné spracovanie] 

Odpovede 
Absolútna 

početnosť 

Relatívna 

početnosť  

Kumulatívna ab-

solútna početnosť 

Kumulatívna rela-

tívna početnosť 

Áno 38 26,2% 38 26,2% 

Skôr áno 49 33,8% 87 60,0% 

Nemám názor 7 4,8% 94 64,8% 

Skôr nie 29 20,0% 123 84,8% 

Nie 21 14,5% 144 99,3% 

Neodpovedali 1 0,7% 145 100,0% 

Celkom 145 100,0% - - 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 64 

 

S podmienkami pre duševnú hygienu bolo spokojných 87 respondentov (odpovede áno 

a skôr áno), t.j. 60 %. Moţnosti skôr nie a nie zvolilo spolu aţ 50 respondentov, t.j. 34,5 

%. Aritmetický priemer je 0,4, medián 1, modus 1, rozptyl 2, smerodajná odchýlka 1,4. 

Otázka č. 10: Myslíte si, že sú vo firme dodržované predpisy, ktoré zaručujú bezpeč-

nosť a ochranu zdravia pri práci? 

Tab. 26 Prehľad odpovedí na otázku č. 10 [vlastné spracovanie] 

Odpovede 
Absolútna 

početnosť 

Relatívna 

početnosť  

Kumulatívna ab-

solútna početnosť 

Kumulatívna rela-

tívna početnosť 

Áno 78 53,8% 78 53,8% 

Skôr áno 50 34,5% 128 88,3% 

Neviem 5 3,4% 133 91,7% 

Skôr nie 7 4,8% 140 96,6% 

Nie 4 2,8% 144 99,3% 

Neodpovedali 1 0,7% 145 100,0% 

Celkom 145 100,0% - - 

 

Spolu aţ 128 osôb (odpovede áno a skôr áno), t.j. 88,3 % si myslelo, ţe vo firme sú dodr-

ţované predpisy zaručujúce ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci. Aritmetický priemer je 

1,3, medián 2, modus 2, rozptyl 0,9, smerodajná odchýlka 1. 

Otázka č. 11: Myslíte si, že ste dobre informovaní i dianí vo firme? 

Tab. 27 Prehľad odpovedí na otázku č. 11 [vlastné spracovanie] 

Odpovede 
Absolútna 

početnosť 

Relatívna 

početnosť  

Kumulatívna ab-

solútna početnosť 

Kumulatívna rela-

tívna početnosť 

Áno 38 26,2% 38 26,2% 

Skôr áno 68 46,9% 106 73,1% 

Skôr nie 29 20,0% 135 93,1% 

Nie 10 6,9% 145 100,0% 

Celkom 145 100,0% - - 

 

106 respondentov (odpovede áno a skôr áno), t.j. 73,1 % si myslelo, ţe sú dobre informo-

vaní o dianí vo firme. Odpovede skôr nie a nie zvolilo spolu 39 opýtaných, t.j. 26,9 %. 

Aritmetický priemer je 0,7, medián 1, modus 1, rozptyl 1,6, smerodajná odchýlka 1,3. 
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Otázka č. 12: Je Váš nadriadený ochotný diskutovať o Vašich pracovných problé-

moch? 

Tab. 28 Prehľad odpovedí na otázku č. 12 [vlastné spracovanie] 

Odpovede 
Absolútna 

početnosť 

Relatívna 

početnosť  

Kumulatívna ab-

solútna početnosť 

Kumulatívna rela-

tívna početnosť 

Áno 84 57,9% 84 57,9% 

Skôr áno 41 28,3% 125 86,2% 

Nemám skúsenosť 11 7,6% 136 93,8% 

Skôr nie 7 4,8% 143 98,6% 

Nie 1 0,7% 144 99,3% 

Neodpovedali 1 0,7% 145 100,0% 

Celkom 145 100,0% - - 

 

86,2 % opýtaných (odpovede áno a skôr áno) odpovedalo, ţe ich nadriadený je ochotný 

diskutovať o ich pracovných problémoch. Spolu iba 8 opýtaných, t.j. 5,5 % odpovedalo 

skôr nie a nie. 7,6 % opýtaných uviedlo, ţe s tým nemá skúsenosť. Aritmetický priemer je 

1,4, medián 2, modus 2, rozptyl 0,8, smerodajná odchýlka 0,9. 

Otázka č. 13: Myslíte si, že vzdelávacie aktivity vo firme sú dostatočné z hľadiska 

frekvencie? 

Tab. 29 Prehľad odpovedí na otázku č. 13 [vlastné spracovanie] 

Odpovede 
Absolútna 

početnosť 

Relatívna 

početnosť  

Kumulatívna ab-

solútna početnosť 

Kumulatívna rela-

tívna početnosť 

Áno 46 31,7% 46 31,7% 

Skôr áno 33 22,8% 79 54,5% 

Neviem 46 31,7% 125 86,2% 

Skôr nie 18 12,4% 143 98,6% 

Nie 2 1,4% 145 100,0% 

Celkom 145 100,0% - - 

 

Spolu 54,5 % respondentov odpovedalo na túto otázku áno alebo skôr áno, a teda vyjadrilo 

spokojnosť so vzdelávacími aktivitami vo firme z hľadiska ich frekvencie. Aţ 46 opýta-

ných, t.j. 31,7 % nevedelo odpovedať. 13,8 % respondentov zvolilo moţnosti skôr nie 
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a nie. Aritmetický priemer je 0,7, medián 1, modus nie je, rozptyl 1,2, smerodajná odchýlka 

1,1. 

Otázka č. 14: Myslíte si, že vzdelávacie aktivity vo firme sú dostatočne pestré? 

Tab. 30 Prehľad odpovedí na otázku č. 14 [vlastné spracovanie] 

Odpovede 
Absolútna 

početnosť 

Relatívna 

početnosť  

Kumulatívna ab-

solútna početnosť 

Kumulatívna rela-

tívna početnosť 

Áno 32 22,1% 32 22,1% 

Skôr áno 38 26,2% 70 48,3% 

Nemám názor 40 27,6% 110 75,9% 

Skôr nie 27 18,6% 137 94,5% 

Nie 8 5,5% 145 100,0% 

Celkom 145 100,0% - - 

 

48,3 % opýtaných vybralo moţnosť áno alebo skôr áno. Spolu 24,1 % opýtaných odpove-

dalo skôr nie a nie, a teda si myslelo, ţe vzdelávacie aktivity nie sú dostatočne pestré. 27,6 

% respondentov sa k tejto otázke nevedelo vyjadriť. Aritmetický priemer je 0,4, medián 0, 

modus 0, rozptyl 1,4, smerodajná odchýlka 1,2. 

Otázka č. 15: Čo Vás najviac motivuje? Vyberte 4 a určite poradie dôležitosti od 1 do 

4.  

Poloţke na 1. mieste som priradila 4 body, poloţke na 2. mieste 3 body, poloţke na 2. 

mieste a poloţke na 4. mieste 1 bod. Na túto otázku neodpovedalo 25 osôb z celkového 

počtu 145 respondentov, t.j.17,2 %. Tabuľka č. 31 obsahuje poradie jednotlivých poloţiek 

podľa počtu získaných bodov. 

 Tab. 31 Prehľad odpovedí na otázku č. 15 [vlastné spracovanie] 

Poradie  Odpovede Body 

1 Výška mzdy 333 

2 Pozitívna atmosféra na pracovisku 221 

3 Dôvera nadriadeného 127 

4 Zľavy na firemný tovar 98 

5 Pozitívne hodnotenie nadriadeným 76 

6 Moţnosť vzdelávania a osobného rozvoja 74 

7 Image firmy 64 

8 Kariérny postup (povýšenie) 61 
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9 Príspevky na osobné záujmy (šport, kultúra, oddych) 56 

10 Dni voľna navyše (napr. pri ošetrovaní člena rodiny) 43 

11 Kariérne zmeny (preradenie na inú prácu, či úsek) 25 

12 Firemné akcie 22 

 

Zamestnanci firmy XY, a. s. uviedli, ţe najviac ich motivuje výška mzdy, pozitívna atmo-

sféra na pracovisku, dôvera nadriadeného a zľavy na firemný tovar.  

3.4.4 Vyhodnotenie hypotéz prieskumu 2008 

Na základe získaných poznatkov bolo moţné vyhodnotiť stanovené hypotézy. Hypotézy 

boli povaţované za pravdivé, ak aspoň nadpolovičná väčšina otázok prislúchajúcich 

k danej hypotéze potvrdzovala určené kritériá (t.j. kumulatívna relatívna početnosť odpo-

vedí áno a skôr áno bola viac ako 75 %). 

Hypotéza H1 znela: Predpokladám, ţe viac ako 75 % zamestnancov firmy XY, a. s. má 

pozitívny vzťah k firme. (otázky č. 5, 6, 7) 

Z výsledkov vyplynulo, ţe 59,3 % respondentov si vedelo predstaviť, ţe by pracovalo pre 

firmu XY, a. s.  i o 10 rokov. 75,2 % opýtaných by odporučilo firmu XY, a. s. ako zamest-

návateľa. Rovnaký podiel opýtaných cítil hrdosť na to, ţe pracujú pre firmu XY, a. s..  

Hypotéza H1 sa potvrdila. 

Hypotéza H2 znela: Predpokladám, ţe viac ako 75 % zamestnancov firmy XY, a. s. je 

spokojných s pracovnými podmienkami. (otázky č. 8, 9, 10, 11, 12) 

Výsledky potvrdili, ţe 84,1 % opýtaných bolo spokojných s podmienkami pre hygienu 

z hľadiska fyziologických potrieb. Iba však 60 % opýtaných bolo spokojných i s podmien-

kami pre duševnú hygienu. 88,3 % respondentov vyjadrilo spokojnosť s dodrţovaním 

predpisov zaručujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 73,1 % respondentov si 

myslelo, ţe sú dobre informovaní o dianí vo firme. 86,2 % opýtaných kladne odpovedalo 

na otázku č. 12, z čoho vyplýva, ţe ich nadriadení sú ochotní diskutovať o ich pracovných 

problémoch.  

Hypotéza H2 sa potvrdila. 

Hypotéza H3 znela: Predpokladám, ţe viac ako 75 % zamestnancov firmy XY, a. s je 

spokojných s poskytovanými vzdelávacími aktivitami. (otázky č. 13, 14) 
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Len 54,5 % opýtaných si myslelo, ţe vzdelávacie aktivity vo firme sú dostatočné 

z hľadiska frekvencie a iba 48,3 % opýtaných si myslelo, ţe vzdelávacie aktivity vo firme 

sú dostatočne pestré. 

Hypotéza H3 sa nepotvrdila. 

3.5 Porovnanie výsledkov prieskumov 

Prieskumy z rokov 2008 a 2010 sa zhodujú iba čiastočne, a tieţ vzorka respondentov nie je 

totoţná. Z toho dôvodu nie je porovnávanie výsledkov oboch prieskumov celkom spoľah-

livé. Výsledky prieskumu 2008 nepotvrdili hypotézu, ţe viac ako 75 % zamestnancov je 

spokojných so vzdelávacími aktivitami vo firme. Spokojnosť s frekvenciou a pestrosťou 

vzdelávacích aktivít vtedy vyjadrilo pribliţne 50 % opýtaných. V roku 2010 je spokojných 

so vzdelávacími aktivitami vo firme XY, a. s. 73,7 % respondentov. V roku 2008 sa dni 

voľna navyše umiestnili ako motivačný faktor na 10. mieste. Z prieskumu v roku 2010 vy-

plynulo, ţe firma podporuje zladenie pracovného a osobného ţivota svojich zamestnancov 

iba podľa 63,2 % respondentov. V roku 2008 si 73,1 % opýtaných myslelo, ţe sú dobre 

informovaní o dianí vo firme a aţ 86,2 % respondentov odpovedalo, ţe ich nadriadený je 

ochotný diskutovať o ich pracovných problémoch. V roku 2010 je s komunikáciou vo fir-

me spokojných takmer 80 % zamestnancov.  
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4 ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV ANALÝZY, NÁVRHY, 

ODPORÚČANIA 

Firma XY, a. s. si od počiatkov svojej existencie vybudovala dobré meno. Povedomie o 

značke je nielen v Českej republike vysoké. Firma je tradične vnímaná ako synonymum 

kvality. Prvotriedne výrobky, vysoký štandard sluţieb zákazníkom, starostlivosť o zamest-

nancov je to, čo je spájané s menom firmy XY, a. s. uţ niekoľko desiatok rokov. Očakáva-

nia, nároky na firmu zo strany stakeholders sú tak moţno prirodzene vysoké.  

Mnoho prvkov koncepcie CSR bolo súčasťou fungovania firmy ešte skôr, ako bola samot-

ná koncepcia CSR vytvorená. Takţe koncepcia CSR je v podstate súčasťou stratégie firmy, 

hoci toto označenie nie je vo firme pouţívané. Z tohto pohľadu je firma XY, a. s. v porov-

naní s mnohými firmami vo výhode, pretoţe nemusela zavádzať koncepciu CSR do straté-

gie firmy, aby zvýšila svoju konkurencieschopnosť, alebo zlepšila reputáciu. Niektoré akti-

vity CSR z minulosti firmy je potrebné chápať v kontexte doby, iné je moţné aplikovať 

dodnes.  

V súčasnosti nie je k dispozícii jednotná metóda, na základe ktorej je moţné vyhodnotiť, 

a porovnávať tak výkonnosť CSR medzi firmami. Z uskutočnených prieskumov sa však dá 

aj napriek tomu konštatovať, ţe firma XY, a. s. si v oblasti CSR zachováva vysoký štan-

dard. Firma rozvíja aktivity v ekonomickom, sociálnom i ekologickom pilieri koncepcie 

CSR. A iba ak firma vyvíja aktivity vo všetkých troch pilieroch, je moţné hovoriť o CSR. 

Mnoho aktivít je koordinovaných prostredníctvom nadnárodnej organizácie, ktorej je firma 

XY, a. s. súčasťou. Firma pouţíva jednotné smernice EHSS (Environmental, Health and 

Safety Standards). V súčasnosti nepouţíva ţiadne normy CSR. Získanie certifikátu si vy-

ţaduje čas aj peniaze a nemusí ani splniť očakávania. Viaceré normy sú podľa môjho názo-

ru vhodnejšie pre firmy, ktoré sú pri zavádzaní koncepcie CSR do stratégie firmy na za-

čiatku procesu. V súčasnosti sa objavila nová norma CSR ISO 26000, ktorá nie je certifi-

kačná a je zatiaľ pozitívne hodnotená. Ak by sa firma XY, a. s. rozhodla pre koordinovanie 

svojich aktivít CSR prostredníctvom medzinárodnej normy CSR, mohla by pouţiť práve 

túto normu.  

Firemné hodnoty a etický kódex sú v súlade s koncepciou CSR. Definovanie hodnôt, vy-

tvorenie a znalosť etického kódexu však ešte nezaručujú ich dodrţovanie. Myslím si, ţe 

jeho dodrţovanie súvisí s lojalitou k firme. Ak má zamestnanec alebo manaţér pozitívny 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 70 

 

vzťah k firme, nebude mať zrejme tendenciu ju nejakým spôsobom poškodzovať. Zamest-

nanci sa musia cítiť ako dôleţitá zloţka firmy. Z prieskumu v roku 2008 vyplynulo, ţe pri-

bliţne 75 % zamestnancov má pozitívny vzťah k firme.  

Etický kódex je vo firme XY, a. s. súčasťou pracovného poriadku. Takţe teoreticky by ho 

mal poznať kaţdý zamestnanec. V dotazníku pre zamestnancov som sa pýtala na otázku, či 

respondenti poznajú znenie etického kódexu. Viac ako 68 % opýtaných zvolilo odpoveď 

áno a skôr áno. Viac ako 26 % respondentov však nepozná jeho znenie. Na mieste je otáz-

ka, ako je to moţné, keď je prílohou pracovného poriadku. Predpokladám, ţe text etického 

kódexu je k dispozícií na vnútrofiremných informačných prostriedkoch. Základné myšlien-

ky etického kódexu by mohli byť zjednodušené do kréd. Odporučila by som usporiadať 

prednášku špeciálne na tému etický kódex. Ale ak by sa na nej zamestnanci museli povinne 

zúčastniť, pravdepodobne by nepriniesla ţiadaný efekt. Pri prijímaní zamestnancov je nut-

né dbať, aby sa so znením etického kódexu zoznámili.  

Firma XY, a. s. prezentuje svoje aktivity v oblasti CSR prostredníctvom intranetu, firem-

ného časopisu, firemných porád, spolupráce s neziskovými organizáciami i na interneto-

vých stránkach firemnej nadácie. Koncepciu CSR firma nechápe ako nástroj marketingu. 

Jednou zo sfér, v ktorých by sa však podľa názoru zamestnancov mala firma zlepšiť, je aj 

informovanie verejnosti o aktivitách firmy v rámci regiónu. Takmer 74 % zamestnancov si 

zároveň myslí, ţe verejnosť vníma, ţe sa firma správa zodpovedne. Na internetových 

stránkach nadnárodnej organizácie, ktorej je firma súčasťou, je priamo sekcia CSR, kde 

informuje o pomoci deťom. Preto by som odporučila firme XY, a. s. umiestniť na interne-

tových stránkach firmy sekciu napríklad s názvom Podporujeme, kde by firma informovala 

o svojich aktivitách CSR, alebo zorganizovať podujatia pre verejnosť napríklad inšpirova-

né históriou firmy, kde by mohol byť prezentovaný proces výroby produktu firmy, v spolu-

práci s neziskovou organizáciou napríklad usporiadať beţeckú súťaţ ap.  

Firma XY, a. s. vo vzťahu k zákazníkom patrí medzi špičku. Produkty aj sluţby sú na vy-

sokej úrovni. Vţdy je však čo zlepšovať. Podľa názoru zamestnancov by firma mala byť 

dynamickejšia, vylepšiť vzhľad predajní, rozšíriť sortiment predovšetkým v detskej kategó-

rii, a aby vyhovoval aj po zdravotnej stránke. Veľmi kladne hodnotím aj komunikáciu so 

zákazníkmi. Zamestnanci v predajniach sú ústretoví k zákazníkom. Firma informuje na 

svojich internetových stránkach zákazníkov o produktoch, sluţbách. Je vytvorený priestor 

na názory zákazníkov. 
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Hospodárska kríza ovplyvnila negatívne aj firmu XY, a. s. Myslí si to viac ako 84 % za-

mestnancov. Firma prepustila časť zamestnancov výrobnej divízie. Kríza ovplyvnila aj 

mnoţstvo a intenzitu aktivít CSR. Firma bola nútená obmedziť zamestnancom aj nefinanč-

né benefity. Myslím, ţe by bolo uţitočné, keby zamestnanci vedeli, koľko nefinančné bene-

fity firmu stoja. Prieskum potvrdil hypotézu, ţe aspoň 75 % zamestnancov je spokojných 

s pracovným prostredím vo firme XY, a. s. Na druhej strane práve v starostlivosti 

o zamestnancov vidia zamestnanci priestor na zlepšenie. Zlepšiť by sa mohlo vzdelávanie, 

interná komunikácia, ohodnotenie i stabilizácia zamestnancov. Viac ako 26 % zamestnan-

cov uviedlo, ţe firma nepodporuje zladenie ich pracovného a osobného ţivota. Samozrej-

me nie vţdy je to jednoduché zabezpečiť. Toto je ďalšia oblasť v rámci starostlivosti 

o zamestnancov, kde by zamestnanci privítali zmenu k lepšiemu. Jej riešenie si však podľa 

môjho názoru vyţaduje hlbšie preniknutie do problematiky. Firma ponúka širokú škálu 

aktivít v rámci vzdelávania a rozvoja zamestnancov, napriek tomu prieskum v roku 2008 aj 

2010 ukázal niţšiu spokojnosť zamestnancov so vzdelávacími aktivitami. Po ukončení 

vzdelávacej aktivity by zúčastnení mohli danú vzdelávaciu aktivitu ohodnotiť.  

Firma XY, a. s. podporuje rôzne neziskové organizácie, školy, vedu a výskum i prostred-

níctvom firemnej nadácie. Firma by mohla napríklad umoţniť vybraným najlepším študen-

tom strednej alebo vysokej školy zúčastniť sa niekoľko týţdňovej stáţe. Verejne prospeš-

ných projektov sa zúčastňujú i zamestnanci. Firma nemá zriadený matchingový fond, pro-

stredníctvom ktorého by mohli zamestnanci venovať peniaze na verejne prospešné účely 

spoločne s firmou. V prípade záujmu zo strany zamestnancov firmy by som navrhla zriadiť 

takýto fond.  

Ochrana ţivotného prostredia je pre firmu XY, a. s. tieţ dôleţitou hodnotou. Ekologický 

program je súčasťou stratégie firmy. S ekologickými aktivitami sú oboznámení tieţ za-

mestnanci. Firma uskutočňuje ekologický audit. Aktivity sú koordinované nadnárodnou 

spoločnosťou, ktorej je firma súčasťou prostredníctvom smerníc EHSS (Environmental, 

Health and Safety Standards). Vo firme sú pouţívané recyklované alebo recyklovateľné 

obaly alebo obaly na viac pouţití. Mnohé firmy prichádzajú na trh s biologicky odbúrateľ-

nými obalmi. Ich príklad by mohla firma XY, a. s. nasledovať. Na internetových stránkach 

firmy alebo v predajniach by mohla firma informovať zákazníkov, čo majú robiť s produk-

tmi, ktoré uţ nepouţívajú, ako ich ekologickým spôsobom zlikvidovať.  

Na záver moţno zhodnotiť, ţe firma XY, a. s. je spoločensky a sociálne zodpovedná. 
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ZÁVER 

Stáročiami overené morálne princípy sa stali základom fungovania našej spoločnosti. Mo-

rálnymi a etickými pravidlami upravujúcimi vzťahy v ekonomike sa zaoberá manaţérska 

etika. V rámci nej je presadzovaná myšlienka, ţe na čele firiem by mali stáť sociálne zrelé, 

charizmatické osobnosti, ktoré dokáţu zodpovedne pristupovať k riadeniu firmy.  

V 50. rokoch 20. storočia sa vo svete začali presadzovať myšlienky spoločenskej a sociál-

nej zodpovednosti firiem. V súčasnosti sú na medzinárodnej úrovni propagované predo-

všetkým prostredníctvom OSN, EU a rôznych medzinárodne pôsobiacich organizácií (napr. 

BLF). Spoločenská a sociálna zodpovednosť (CSR) znamená dobrovoľné správanie firiem 

v nasledovných troch oblastiach: ekonomickej, sociálnej a ekologickej. Jednou zo zásad 

CSR je rozvíjať pozitívne vzťahy so zainteresovanými skupinami (stakeholders) spätými so 

ţivotom firmy. CSR má vplyv na image firmy, jej konkurencieschopnosť.  

V tejto práci som analyzovala spoločenskú a sociálnu zodpovednosť vo firme XY, a. s. Pri 

analýze som vyuţila dotazníkovú metódu, štatistické spracovanie výsledkov a analyticko-

syntetickú metódu. Zistila som, ţe firemné hodnoty firmy XY, a. s. sú v súlade 

v koncepciou CSR. Firma má vytvorený etický kódex. Firma nemá ambície pouţívať akti-

vity CSR ako nástroj marketingu. Pri riadení pouţíva firma smernice EHSS (Environmen-

tal, Health and Safety Standards). Firma chápe podnikanie ako sluţbu, podporuje miestne 

komunity, vzdelávanie, ochranu ţivotného prostredia. Zákazníkom poskytuje produkty 

a sluţby vysokej kvality. Z výsledkov dotazníkového prieskumu medzi zamestnancami 

vyplynulo, ţe aspoň 75 % zamestnancov firmy XY, a. s. je spokojných s pracovným pro-

stredím. Zamestnanci sú menej spokojní s podporou zladenia ich pracovného a osobného 

ţivota a vzdelávacími aktivitami. Firma sa tieţ podľa názoru zamestnancov správa zodpo-

vedne k svojim stakeholders a snaţí sa minimalizovať negatívne dopady svojej činnosti na 

ţivotné prostredie. V záverečnej kapitole som navrhla niekoľko odporúčaní na zlepšenie.  

Domnievam sa, ţe som stanovené ciele bakalárskej práce splnila. 

„Každý chce byť úspešný, ale ja chcem, aby sa na mňa pri spätnom pohľade pozerali ako 

na niekoho, kto bol novátorom, dalo sa mu veriť, postupoval eticky a tak trochu zmenil 

svet.“ 

Sergey Brin 
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