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Abstrakt 

Doktorská dizertační práce je zaměřena na téma hodnocení společenské odpovědnosti 

organizací, které vlivem dynamického vývoje obsahové podoby tohoto konceptu odrážející se 

mj. také v terminologické nejednotnosti představuje prostor pro hledání nových námětů 

a řešení. Cílem doktorské dizertační práce je navržení a ověření přístupu (resp. postupu) 

založeného na aplikaci vybraných metod vícekriteriálního rozhodování určených k řešení 

problematiky měřitelnosti a vzájemného srovnávání CSR výkonu vybraných bankovních 

organizací působících v České republice za sledované období 2014–2017. S ohledem na 

vývojové tendence a směry praktického využívání a metodického utváření rozsáhlé oblasti 

vícekriteriálního rozhodovaní byly zvoleny metody AHP, Fuzzy AHP a DEMATEL-ANP. 

V tomto ohledu reprezentuje metoda AHP výchozí nástroj vícekriteriálního rozhodování, na 

jehož nedostatky je možné reagovat aplikací např. fuzzy logiky, či hybridního přístupu, což 

umožňuje realističtější zachycení a pohled na rozhodovací procesy a jejich výsledky.  

Dizertační práce je strukturována do dvou částí, teoreticko-metodické a aplikačně-

ověřovací. Stěžejním bodem teoretické části je vymezení definice a pojetí společenské 

odpovědnosti organizací, ze které dizertační práce vychází. Jedná se o koncept triple-bottom-

line, který rozděluje oblast CSR do tří pilířů, tj. ekonomického, environmentálního a sociálního. 

V aplikačně-ověřovací části je podrobně charakterizována výchozí hierarchická rozhodovací 

struktura tvořená třemi tematickými oblastmi rozčleněnými vždy do tří dílčích subkritérií. Jako 

varianty jednotlivých rozhodovacích úloh byly chápány vybrané bankovní organizace působící 

na území České republiky. Jednalo se o organizace Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s. 

a UniCreditbank Czech Republic, a.s. Tato část dále obsahuje přehled dosažených výsledků 

získaných aplikací vybraných metod včetně závěrů analýzy konzistence a názorové shody při 

skupinovém rozhodování hodnocení souboru kritérií a subkritérií. Výstupem doktorské 

dizertační práce je ověření navrženého přístupu využívajícího vybrané metody a formulace 

dalších možných směrů pokračování práce. 

Klíčová slova: společenská odpovědnost organizací; podnikatelská etika; vícekriteriální 

rozhodování; skupinové rozhodování 

JEL: L21, M14 

 



Abstract 

The doctoral thesis is focused on a topic of Corporate Social Responsibility (CSR) and its 

evaluation. Due to a dynamic development of CSR resulting in a plenty of various definitions 

and terminology many research questions have raised. The main aim of the doctoral thesis is to 

propose and verify an approach based on a utilization of selected multiple-attribute decision 

making methods for evaluation and mutual comparison of CSR performance of chosen banking 

organizations operating in the Czech Republic throughout the years 2014-2017. With respect 

to evolution processes and methodological directions of practical usage of multiple-attribute 

decision making, AHP, Fuzzy AHP, and DEMATEL-ANP methods were applied. In that case 

the AHP method represented the initial methodological tool for multiple-attribute decision 

making that had its limitations and imperfections in depicting real decision-making situations 

and their outcomes. To deal with these barriers, fuzzy logic and a so-called hybrid approach 

were used. 

The doctoral thesis is divided into two sections. The first one covers a theoretical and 

methodical basis, while the second one summarises obtained results and findings. The main 

point of the theoretical part is to specify a definition of CSR used for doctoral research purposes. 

A concept named triple-bottom-line dividing the field of CSR into three domains: economic, 

environmental, and social, was adopted. The triple-bottom-line approach influenced a form of 

a hierarchic decision-making structure covering three topical criteria and nine sub-criteria. The 

banking organizations, Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s. a UniCreditbank Czech 

Republic, a.s., represented the lowest level of the hierarchy that meant the options between 

which decision-making processes were realized and assessed. Finally, obtained computations 

and results including a group decision-making analysis of consistency and consensus were 

summarised and discussed. The main outcome of the doctoral thesis is a verification of the 

proposed approach using selected multiple-attribute decision making methods and comments 

on possible future research directions. 

Keywords: Corporate Social Responsibility; business ethics; multiple-attribute decision 

making; group decision making  

JEL: L21, M14 
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1 Úvod 

Podnikatelské aktivity, obchodování a konkurenční soupeření se staly neodmyslitelnou 

součástí lidské společnosti. Po skončení druhé světové války začali ekonomové z celého světa 

zvažovat hospodářské aspekty rostoucí produkce a současné možné zvyšování kvality života. 

Do popředí se dostává myšlenka takové ekonomické výkonnosti, která povede ke zlepšení 

životní úrovně nejen v podobě pestřejšího portfolia poskytovaných služeb a výrobků, ale 

zohledňující též sociální aspekty, jako jsou vzdělávání, míra kriminality, kvalita životního 

prostředí, omezování diskriminace, ochrana spotřebitelů a mnohé další. 

V roce 1953 americký ekonom Howard R. Bowen (In Horrigan, 2010) uvedl svou knihu 

Social Responsibilities of Businessman, ve které kladl důraz na sociální hlediska řízení, čímž 

vytvořil výchozí teoretický základ této disciplíny a inspiroval své pokračovatele k pojmenování 

problematiky společenské odpovědnosti organizací Corporate Social Responsibility (CSR).  

Otázky odpovědnosti, environmentálních dopadů průmyslové činnosti nebo norem chování 

podniků v kulturně odlišném prostředí stále výrazněji pronikaly do odborných diskuzí, které 

vyvrcholily v roce 1974 na univerzitě v Kansasu, kde proběhla první konference zabývající se 

podnikatelskou etikou. V USA začala vznikat výzkumná centra pro studium této dynamicky 

rozvíjející se disciplíny a následně se tento trend přesunul i na evropský kontinent. Důležitou 

roli sehrály a v současnosti stále zastávají také organizace podporující podnikání v souladu se 

zásadami udržitelnosti a zodpovědnosti, jako např. Organizace spojených národů, Světové 

ekonomické fórum, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, European Business 

Ethics Network, International Business Leaders Forum, CSR Europe. 

Vlivem živelného vývoje a širokého tematického rozsahu konceptu CSR, zahrnujícího 

množství vědeckých disciplín a názorů odborníků, došlo k terminologické nejednotnosti, která 

se odráží ve značném množství definic a teorií. Jak je chápána oblast CSR a co vše zahrnuje, 

bylo komplexně zpracováno řadou autorů, mezi které patří např. Aguinis a Glavas (2012); 

Carroll (1999); Garriga a Melé (2004); Lee (2008); Lindgreen a Swaen (2010). Problematikou 

CSR se zabýval také Dahlsrud (2008), který na základě obsahové analýzy 37 definic vymezil 

5 základních aspektů CSR. Jedná se o oblast environmentální, ekonomickou a sociální, 

stakeholdery a dobrovolnost. Dle výzkumu dvojice autorů Aguinis a Glavas (2012) se zvyšuje 

počet článků týkajících se CSR, resp. podnikatelské etiky, publikovaných v akademických 

časopisech. V souvislosti s rostoucím zájmem o CSR ze strany odborné veřejnosti vyvstala také 

celá řada specifických výzkumných otázek a témat, např. hodnocení a srovnání CSR aktivit, 
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dále problematika měření dopadu CSR přístupu na finanční výkonnost organizace a rovněž 

integrace CSR do oblastí marketingu, organizačního chování, řízení lidských zdrojů, 

informačních systémů aj. Systematický přehled literatury mapující přístupy k řešení výše 

zmiňovaných oblastí vědeckého zájmu je uveden v odborných článcích uznávaných autorů, 

např. Aguinis (2011); Elliot (2011); Peloza (2009); Wood (2010). 

Na řadu otázek vztahujících se k problematice CSR neexistují spolehlivé a jednoznačné 

odpovědi. Tuto situaci vhodně dokresluje kauzální otázka, kterou uvádí Peloza (2009, str. 

1518). „Je předpokladem, aby se organizace zapojila do konceptu CSR, její dostatečná 

ziskovost, nebo představuje CSR přístup příslib vyšší ekonomické výkonnosti organizace?“ Pro 

úplnost doplňme, že CSR přístup je ovlivněn nespočetnou řadou faktorů, např. velikost 

organizace, odvětví, ekonomické, legislativní a přírodní podmínky, společenské a kulturní 

charakteristiky, osobnostní rysy rozhodovatelů na jednotlivých úrovních řízení organizace, ale 

i státních celků. Důležitou roli nejen při hodnocení CSR výkonu a úrovně organizace hraje také 

informační systém a práce se získanými daty (tj. jakými způsoby a nástroji jsou hodnoceny 

dopady CSR aktivit na činnost a výkonnost organizace).  

Baden a Harwood (2013) poukazují na sémantický problém pojmu „Corporate Social 

Responsibility“. Tento termín způsobuje určitou rozporuplnost a nejasnost mezi veřejností, 

neboť vyvolává dojem, že koncept CSR je výhradní doménou korporací, tedy velkých 

organizací. Malé a střední podniky jsou v tomto smyslu přehlíženy a obtížněji se s tímto 

termínem ztotožňují. Jako vhodnější a proaktivnější hodnotí autoři pojem „etická stopa“ 

(Ethical Footprint), který významněji podněcuje iniciativu jak jednotlivců, tak organizací 

rozličných typů. 

Klusoň (2010) zdůrazňuje, že myšlenka odpovědného přístupu velmi úzce koresponduje 

s jednáním a rozhodováním, jehož podstatou je dosažení mj. společensky (tj. sociálně, 

ekonomicky i ekologicky) příznivých výsledků při podnikatelské činnosti, ale také v rámci 

podnikatelské morálky. Oblast managementu a vedení organizace je neodmyslitelně provázána 

s rozhodováním, které představuje průběžnou manažerskou činnost. V oblasti CSR jsou 

rozhodovací procesy spjaty mj. s vyjednáváním o podobě CSR strategie a programu organizace, 

způsobu implementace a prezentace ve vnitřním i vnějším okolí a v neposlední řadě o finančním 

dopadu dané investice. Rozhodování je možné chápat také ve smyslu hodnocení a porovnávání 

výkonů organizací (tj. která organizace aplikuje širší spektrum CSR nástrojů, daruje větší objem 

finančních prostředků firemním nadačním subjektům apod.). V předložené doktorské dizertační 
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práci (dále jen DDP) je ústředním tématem hledání a posuzování možností využití rozhodování 

(resp. rozhodovacích postupů) ke srovnávání a hodnocení CSR aktivit vybraných organizací.  

Obsah rozhodovacích procesů je možné rozložit do podoby jednotlivých etap. Na počátku 

je nutné charakterizovat povahu rozhodovacího problému a formulovat cíl rozhodování. 

Následně je nutné vymezit kritéria, která ovlivňují proces a výsledek rozhodování. Podle kritérií 

jsou posuzovány a hodnoceny navržené varianty řešení. Výsledkem hodnocení může být určení 

celkově nejvýhodnější varianty, nebo určení preferenčního uspořádání variant (podrobněji viz 

Fotr et al. (2010); Simon (1977)). Lidský faktor prostupuje celým rozhodovacím procesem 

a ovlivňuje transparentnost a kontrolovatelnost rozhodování. Je důležité zohledňovat např. 

vzdělání, kulturní zázemí, povahové rysy, styly vyjednávání a komunikace rozhodovatelů, příp. 

skupiny rozhodovatelů. Vícekriteriální rozhodování je charakteristické multikriteriální 

povahou rozhodovacích problémů odrážející se ve smíšeném souboru uvažovaných kritérií, 

která jsou vyjádřena v různých měrných jednotkách. 

Z metodického pohledu autorů Kahraman (2008), Saaty (2000), Saaty a Vargas (2012) 

nebo Tzeng a Huang (2011), kteří se zabývají aplikací metod vícekriteriálního rozhodování 

v různých oblastech a odvětvích, je možné na problematiku měřitelnosti a porovnávání CSR 

aktivit vybraných organizací, která je charakteristická převažujícími kvalitativními ukazateli, 

nahlížet jako na vícekriteriální rozhodovací úlohu s jasně stanoveným cílem, který je následně 

dekomponován na dílčí části (kritéria). Kvalitativní složka je tedy podrobena exaktnímu 

numerickému hodnocení, což umožňuje stanovit váhy důležitosti jednotlivých kritérií 

a následně determinovat nejlepší, či optimální varianty (tzn. organizace) z uvažovaného okruhu 

prvků. Rozhodovací procesy se tak stávají transparentnějšími a srozumitelnějšími i pro jiné 

subjekty. Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování dále umožňuje zkoumat rozsáhlou 

oblast CSR ze systémového hlediska vzájemných vazeb a závislostí mezi vybranými CSR 

kritérii. 

Cílem doktorské dizertační práce (DDP) je navrhnout a ověřit přístup (resp. postup) 

založený na aplikaci vybraných metod vícekriteriálního rozhodování určený k řešení 

problematiky měřitelnosti a vzájemného srovnávání CSR výkonu vybraných bankovních 

organizací působících v České republice za období 2014–2017. Dále jsou stanoveny následující 

dílčí cíle: 
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• Na základě studia odborných publikací českých i zahraničních autorů kategorizovat 

problematiku historického vývoje a současného pojetí CSR trendu v České 

republice a v zahraničí a vymezit platnou definici CSR pro potřeby DDP. 

• Stanovit teoretická východiska pro oblast měření, hodnocení a srovnávání CSR 

aktivit podnikatelských subjektů a definovat hierarchickou strukturu, příp. síť, 

včetně určení předpokladů použitelnosti těchto struktur. 

• Posoudit získané výsledky plynoucí z určování preferencí na základě reálných čísel 

(crisp values) a na základě intervalových hodnot (tj. fuzzy čísel) u metod AHP 

a fuzzy AHP. 

• Posoudit získané výsledky aplikace metody AHP vycházející z předpokladu 

nezávislosti uvažovaných kritérií a metody ANP, při které jsou uvažovány 

vzájemné vazby mezi kritérii. 

• Provést diskusi k získaným výsledkům a formulovat vlastní stanoviska k otázkám 

měřitelnosti a hodnocení CSR. 

Druhá kapitola, která následuje po úvodní části, obsahuje přehled vývoje konceptu 

společenské odpovědnosti organizací ve světovém měřítku, kategorizaci teorií společenské 

odpovědnosti organizací a charakteristiku rysů společenské odpovědnosti v rámci Evropské 

unie a České republiky. Stěžejním bodem této části je vymezení definice a pojetí společenské 

odpovědnosti organizací pro potřeby DDP. Jedná se o koncept triple-bottom-line, který 

rozděluje oblast CSR do tří pilířů, tj. ekonomického, environmentálního a sociálního. 

Třetí kapitola je zaměřena na oblast měření a hodnocení výsledků CSR aktivit organizací. 

Je uveden přehled průběžných, výsledných a kvalitativních ukazatelů.  

Ve čtvrté kapitole je popsáno téma vícekriteriálního rozhodování a je zde uveden popis 

vybraných metod vícekriteriálního rozhodování (tj. AHP, Fuzzy AHP, DEMATEL-ANP) 

včetně možnosti analýzy konzistence a názorové shody při skupinovém rozhodování. Výše 

uvedené metody byly zvoleny s ohledem na vývojové tendence a směry praktického využívání 

a metodického utváření rozsáhlé rozhodovací disciplíny. V tomto ohledu reprezentuje metoda 

AHP výchozí nástroj vícekriteriálního rozhodování. Nedostatky metody AHP mohou být 

řešeny mj. aplikací fuzzy rozšíření (tj. Fuzzy AHP), při kterém jsou preference zachycovány 

pomocí lingvistických proměnných reprezentující příslušná fuzzy čísla. Do rozhodovacího 

procesu tak vstupuje neurčitost či nejasnost, která je opomíjena a potlačována. Při použití 
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metody ANP se připouští možnost vzájemné interakce a vazeb mezi prvky tvořící nelineární 

strukturu, což představuje reakci řešící nedokonalou hierarchickou strukturu uvažovanou 

u metody AHP. Kombinace DEMATEL-ANP tvoří hybridní přístup, při kterém slouží metoda 

DEMATEL k zachycení vzájemných vazeb uvažovaného systému.  

Pátá kapitola představuje aplikační část, ve které je podrobně charakterizována výchozí 

hierarchická rozhodovací struktura tvořená třemi tematickými oblastmi rozčleněnými vždy do 

tří dílčích subkritérií. Jako varianty jednotlivých rozhodovacích úloh byly chápány vybrané 

bankovní organizace působící na území České republiky. Jednalo se o organizace Česká 

spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s. a UniCreditbank Czech Republic, a.s., které reprezentují 

významné a stabilní zástupce českého bankovního sektoru. Hodnocení důležitosti (preference) 

souboru kritérií a subkritérií prováděla skupina 6 expertů, kteří pracovali individuálně. CSR 

výkon a aktivity sledovaných organizací byl následně hodnocen dle informací plynoucích 

z obsahové analýzy aktuálních CSR reportů, internetových prezentací a ostatních dostupných 

zdrojů na základě názorů autorky. Výše zmiňované zkoumání a hodnocení bylo prováděno 

v období let 2014–2017. V kapitole je uveden přehled dosažených výsledků získaných aplikací 

vybraných metod. Dále je provedeno hodnocení úrovně CSR aktivit sledovaných bankovních 

organizací. 

DDP obsahuje soubor poznatků plynoucích z aplikace vybraných metod vícekriteriálního 

rozhodování využitých v oblasti hodnocení a porovnávání CSR výkonu bankovních organizací. 

Výstupem DDP je ověření navrženého přístupu využívajícího metodu AHP, Fuzzy AHP 

a DEMATEL-ANP. Řešení DDP bylo podpořeno metodickými i aplikačními poznatky 

získanými z projektů Studentské grantové soutěže SP2014/126, SP2015/93 a SP2016/123. 
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2 Historický vývoj konceptu společenské odpovědnosti organizací 

Koncepcí CSR se vědecká komunita začala zabývat od 2. poloviny 20. století. Rok 1953, 

kdy Američan Howard R. Bowen publikoval svou knihu Social Responsibilities of 

Businessman, je v tomto ohledu považován za zlomový. V 50. a 60. letech byl CSR přístup 

zaměřen především na teoretické poznávání vztahu etiky a ekonomického pojetí života, které 

bylo také velmi úzce spjato s náboženským učením. Bowen ve svých publikacích nikdy 

nepovažoval CSR za společenský „všelék“, který by spolehlivě odstranil veškeré problémy. 

Naopak vnímal CSR jako oblast, která by měla být dále rozvíjena a podporována. Bowen se 

zabýval především otázkou, zda vůbec existuje společenská odpovědnost podnikatelských 

subjektů a jak tuto odpovědnost podporovat na institucionální úrovni. V průběhu tohoto období 

bylo v USA přijato množství legislativních opatření regulujících podnikatelské aktivity, péči 

o zaměstnance a ochranu spotřebitelů (1960 - Fair Packaging and Labeling Act, 1963 – Equal 

Pay Act, 1969 – National Environmental Policy Act, 1970 – Clean Air Act a mnohé další) 

(Bowen, 1953; Lee, 2008). 

Wartick a Cochran (1985) popisují zmiňované období jako velmi kontroverzní, neboť 

změny provedené v duchu CSR přesvědčení byly na jedné straně vítány, na druhé silně 

kritizovány. Mezi nejvýznamnějšího oponenta patřil Milton Friedman, který považoval CSR za 

příliš svazující nástroj odporující heslu Laissez-fair. Kritériem odpovědnosti podniku je otázka 

maximalizace zisku vlastníků, avšak za předpokladu respektování zákonných norem (tzv. 

Teorie stockholder). Friedman uznával pouze společensky odpovědné aktivity, které generují 

viditelný zisk pro vlastníky. 

Průlom v koncepčním vývoji nastal až v období 70. let, kdy americká Komise pro 

ekonomický rozvoj (Comittee for Economic Development) vydala publikaci s názvem A New 

Rationale for Corporate Social Responsibility (Lee, 2008), což bylo novým impulsem pro řadu 

autorů. Např. Wallich a McGowan (1970) uvedli velmi důležité tvrzení ve smyslu hledání 

kompromisu mezi názorovými proudy zastánců a odpůrců. Tito autoři prosazovali myšlenku, 

že CSR musí být v souladu s požadavky a názory akcionářů (majitelů podnikatelských 

subjektů), neboť jinak nemá smysl. Aby byl podnik ziskový, musí v dlouhodobém časovém 

horizontu pečovat o své okolí, resp. prostředí, ve kterém působí, v opačném případě může dojít 

ke ztrátě postavení na trhu, či v dodavatelsko-odběratelském řetězci a odlivu zákazníků. I když 

názorový proud tzv. osvíceného vlastního zájmu vzbudil vlnu nadšení a nový impuls v oblasti 
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výzkumu na poli CSR, nebylo možné jej považovat za komplexní teoretický model, který by 

podrobněji vysvětloval vztah mezi CSR a finanční výkonností podniku (Lee, 2008). 

Významnou osobností na poli mezinárodního prosazování konceptu CSR byl reverend 

Leon Howard Sullivan, který publikoval roku 1977 soubor principů (tzv. Sullivan Principles). 

Jejich úkolem bylo přesvědčit americké organizace podnikající v afrických zemích, aby 

zacházely s místními zaměstnanci tak, jak jednají s jejich americkými protějšky. L. H. Sullivan 

byl přesvědčený o tom, že ekonomická, sociální a politická spravedlnost by měla být 

dodržována ve stejném rozsahu bez ohledu na to, o jakou zemi se jedná, což bylo v roce 1999 

zohledněno v aktualizovaném vydání souboru doporučení s názvem Globální Sullivanovy 

principy společenské odpovědnosti, které jsou aplikovatelné v ziskových, neziskových 

i veřejných organizacích po celém světě (Garriga a Melé, 2004).  

V období 80. let je za nejvýznamnějšího autora považován Archie B. Carroll, který v roce 

1979 představil svůj 3-dimenzionální koncepční model Corporate Social Performance (CSP) 

tvořený jako kombinace CSR, sociálních (společenských) témat a corporate social 

responsiveness, tzv. přístup CSR2, který je mnohem praktičtěji orientovaný, formulovaný jako 

strategie reakce na vyvstalý společenský problém (podrobněji viz Sethi (1975); Wartick 

a Cochran (1985); Kašparová a Kunz (2013)). Carrollův model je pro větší přehlednost uveden 

na Obr. 2. 1.  

Smyslem tohoto modelu bylo integrovat různé teoretické názory v jeden celek, který 

sloužil nejen pro vědecké účely, ale také i pro praktickou činnost manažerů. Carroll vymezil 

CSR pomocí 4 kategorií. V prvním stupni se jedná o ekonomickou zodpovědnost, která je 

založena na nabídce odpovídajícího množství zboží a služeb zajišťující ziskovost 

podnikatelského subjektu jako nutnou podmínku existence a dalšího rozvoje. Následuje 

zodpovědnost legislativní symbolizující závazek organizace k dodržování platných právních 

norem v daném státu, kde působí. Úroveň etické odpovědnosti zahrnuje reakce podnikatelských 

jednotek na etické normy ve společnosti, jejich dodržování a vedení dialogu se zájmovými 

skupinami. Pomyslný vrchol je charakterizován odpovědností dobrovolnou – filantropickou, 

která je souborem dobročinných aktivit ve vztahu ke společnosti. Ke každé kategorii CSR 

Carroll dále popsal 4 možné strategie chování podnikatelského subjektu: reakce, obrana, 

přizpůsobení a iniciativa (proaktivita), což z pohledu manažerské praxe bylo velmi průlomové. 

Přestože původní Carrollův model byl mnohými autory přepracován a rozšířen (např. Wartick 

a Cochran (1985) nebo Wood (1991)), stále ale narážel na bariéru v podobě měřitelnosti CSP 

a empirického testování výsledků. Prokázáním vzájemné závislosti CSR a finanční výkonnosti 
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podniku se v minulosti zabývala řada autorů, kteří prokázali pozitivní korelaci (např. Frooman 

(1997); Griffin a Mahon (1997); Key a Popkin (1998)). Avšak k těmto výsledkům je nutné 

přistupovat velmi obezřetně, neboť obsahují mnoho metodologických obtíží, na které 

upozorňují mj. Margolis a Walsh (2001). 

V 90. letech se do popředí dostal strategický management a výzkumná otázka, proč některé 

podniky dosahují dlouhodobě lepších výkonů. Posun v problematice měřitelnosti CSR 

představoval The stakeholder model of CSR (model zainteresovaných nebo také participujících 

skupin), který byl založen na nutnosti definovat zainteresované skupiny, jejich postavení 

a funkci v rámci organizace (podrobněji viz Clarkson (1995)). Clarkson (1995) popsal způsob 

aplikace teorie zainteresovaných stran, přičemž zdůraznil nutnost rozlišení institucionální, 

organizační a individuální úrovně analýzy a následného hodnocení CSR výkonu sledované 

organizace. K této problematice dále významně přispěl Jones (1995), který propojil teorii 

zainteresovaných stran v oblasti CSR s ekonomickými teoriemi, např. teorie zastoupení 

(principal-agent theory), teorie firmy, teorie transakčních nákladů. 

I když koncept zainteresovaných stran (stakeholderů) se objevoval v manažerské literatuře 

již v 60. letech a prošel samostatným vývojem a praktickým ověřováním (např. v General 

Electric) až do přelomového roku 1984, kdy jej v ucelené podobě představil Richard Edward 

Freeman jako teorii managementu zainteresovaných stran, která je postavena na požadavku 

neznevýhodňovat pouze jednu skupinu (vlastníky), ale zohledňovat zájmy ostatních subjektů 

(manažerů, zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a místní komunity). Stakeholdeři jsou tvořeni 

jednotlivci nebo skupinami, které jsou ovlivněny organizací a jejími aktivitami buď pozitivně 

(získají prospěch, jejich práva jsou respektována), nebo negativně (jejich práva a požadavky 

nejsou dodržovány). Avšak také stakeholders ovlivňují kladně či záporně organizaci a její cíle 

(Lee, 2008). Vliv teorie stakeholders je zřetelný např. v definici CSR podle Evropské komise 

uvedené v Zelené knize (2001), která vymezuje CSR „jako dobrovolné integrování sociálních 

a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními 

stakeholders.“  

Dle dokumentu Principles for Business1 je možné stakeholdery rozdělit do větších celků 

dle pomyslné vzdálenosti od organizace. První skupina se přímo podílí na výsledcích 

organizace svými znalostmi, dovednostmi a kompetencemi. Jedná se tedy o její zaměstnance, 

                                                 
1 Dokument byl vydán v roce 1994 mezinárodní organizací Caux Round Table (CRT), která usiluje o prosazování 
intelektuálních strategií, manažerských nástrojů a praktik přispívajících k rozvoji CSR na globální úrovni. Více 
na: http://www.cauxroundtable.org/index.cfm 
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manažery a vlastníky, kteří se pohybují přímo „uvnitř“ firmy. Druhá skupina, zahrnující 

zákazníky, dodavatele, konkurenci a spolupracující organizace, přichází do kontaktu s činností 

organizace v důsledku vlastního zájmu a aktivit, čímž tvoří „blízké“ prostředí podniku. Třetí 

okruh stakeholderů je tvořen institucemi na lokální, regionální, státní a také globální úrovni 

reprezentující „vzdálené“ okolí firmy (Bláha, 2001). V publikacích autorů Kaplan a Norton 

(1992) nebo Porter a Kramer (2002) je dále zdůrazňována potřeba strategicky a systematicky 

zohledňovat interní a externí stakeholdery organizací. 

Celosvětový vývoj CSR byl ovlivněn mezinárodní konferencí v Davosu roku 1999, kde 

generální tajemník OSN Kofi Annan prezentoval zásady projektu Global Compact, 

prostřednictvím kterého upozorňoval na potřebu funkčního propojení tržních zákonitostí, 

sdílených hodnot a společných cílů v celosvětovém měřítku. Platforma Global Compact, jejímž 

cílem je podporovat zodpovědný přístup k podnikání, šíření nových zkušeností a příkladů dobré 

praxe v oblasti ochrany životního prostředí, dodržování lidských práv a  pracovních podmínek 

včetně prosazování antikorupční politiky, sdružuje obchodní sektor, odbory, občanskou 

společnost a další mezinárodní organizace (Amnesty International, Mezinárodní organizace 

práce (ILO), Světový fond ochrany přírody (World Wildlife Fund), World Business Council on 

Sustainable Development apod.). Tato globální iniciativa je založena na deseti základních 

principech vycházejících ze Všeobecné deklarace lidských práv (dle ILO) a ze zásad pro rozvoj 

a ochranu životního prostředí přijatých na summitu OSN v roce 1992 v Rio de Janeiro (Garriga 

a Melé, 2004). 

Významným milníkem v historickém vývoji CSR se stala ratifikace dokumentu Corporate 

Governance státy OECD v roce 1999, který formuloval komplexní a sjednocující soubor 

doporučení a informací o etické, sociální a environmentální politice podniků ze zemí s různou 

kulturou. Významnou kapitolou se stala též problematika ochrany životního prostředí ve vztahu 

k podnikatelským aktivitám. Za důkaz nutnosti vedení dialogu a přijímání kompromisních 

řešení je považován Kjótský protokol, který byl diskutován zástupci zemí OSN od roku 1997 

až do doby jeho ratifikace v roce 2005 (Putnová et al., 2007). 

Zkouškou odolnosti a stability podnikatelské etiky, CSR a etického systému řízení se stala 

série účetních podvodů amerických a následně evropských korporací, které byly odhaleny na 

začátku 21. století (např. Enron, WorldCom, Arthur Andersen, Parmalat aj.). Přes počáteční 

otřes se začaly znovu prověřovat a přepracovávat stávající koncepce a rozvíjet nové 

mechanizmy, které by buď zcela zabránily, nebo alespoň výrazně ztížily selhání funkce 

managementu. Americký kongres z tohoto důvodu přijal v roce 2002 tzv. Sarbanes-Oxley Act, 
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který požaduje zvýšenou kontrolu finančních toků, transparentní účetnictví a audit, 

odpovědnost řídícího článku za správnost finančních zpráv a zavedení vnitřního kontrolního 

systému (Kunz, 2012). 

V souvislosti s těmito kauzami se do popředí dostaly také názory odborníků prosazující 

„spiritual leadership“, který charakterizuje manažera z pohledu mravní autority prostupující 

celkovým klimatem organizace a kultivující podnikové prostředí. Tímto tématem se zabýval 

mj. také Stephen R. Covey, autor uznávané knihy Sedm návyků skutečně efektivních lidí. 

Opodstatněnost podnikatelské etiky potvrzuje také skutečnost, že v roce 1998 získal Amartya 

Sen za svůj příspěvek k ekonomii blahobytu Nobelovu cenu za ekonomii (Aguinis a Glavas, 

2012; Putnová et al., 2007). 

Obrázek 2.1: Carrollův 3-dimenzionální model Corporate Social Performance 
 

 
Zdroj: přeloženo, Carroll (1979, s. 503) 

2.1 Alternativní koncepty společenské odpovědnosti organizací 

Smyslem alternativních (konkurenčních) konceptů bylo překonat a účinně řešit nedostatky 

pojetí CSR. Z detailnějšího zkoumání dané problematiky však vyplývá, že se jedná spíše 

o sémantický posun ve vymezení CSR a případné specifické rozšíření této oblasti (podrobněji 

viz Aguinis a Glavas (2012); Kašparová a Kunz (2013)). 

Původní význam termínu firemní občanství (Corporate Citizenship) znamenal podle 

angloamerického modelu angažovanost podnikatelských subjektů vůči svému okolí, např. 

formou filantropických či dobrovolnických aktivit, a snahy o jeho celkový rozvoj, o který by 
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každý „řádný občan“ měl usilovat (Kunz, 2012). V 90. letech minulého století vymezila 

Evropská komise (2001) v Zelené knize charakteristiku firemního občanství jako „vytváření 

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

i globálním kontextu“. V současnosti je uplatňován trend vzájemné zaměnitelnosti a shodnosti 

termínů CSR a Corporate Citizenship, avšak stále jsou patrné regionální rozdíly ve výkladu dle 

odlišného chápání role podnikatelského sektoru, např. tradice CSR na americkém a evropském 

kontinentu (Hakes, 1996).  

Udržitelný rozvoj je dle World Business Council for Sustainable Development (2000, s. 2) 

charakterizován jako „způsob vývoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval 

možnosti budoucích generací naplňovat jejich potřeby“. Základní myšlenkou udržitelnosti, 

podobně jako u konceptu CSR, je současné dosahování vyváženého stavu životního prostředí, 

sociálního a ekonomického růstu společně s rozvojem lidské osobnosti v demokratické, 

rovnoprávné a spravedlivé společnosti, což vyžaduje dlouhodobý strategický přístup 

a systematické plánování. White (2009) používá pojem „udržitelné podnikání“ v souvislosti 

s aplikací výše zmiňovaných zásad do podnikatelské praxe, která významně formuje světovou 

ekonomickou a společenskou udržitelnost. 

Moldan (2001) vnímá tuto koncepci jako reakci na výzvy současného světového vývoje 

symbolizovaného neustálým tlakem na růst a prosperitu, jehož korigování vyžaduje 

mezinárodní spolupráci a hospodářsko-politická opatření. Otázkami spojenými s udržitelným 

rozvojem se intenzivně zabývá mj. OSN, OECD i EU. Jejich iniciativy, směřující ke zvýšení 

konkurenceschopnosti, hospodářskému růstu a k podpoře tvorby pracovních míst, se promítají 

rovněž do strategických dokumentů České republiky. 

Divinney (In Zadražilová et al., 2010) upozorňuje, že společensky odpovědné jednání není 

výhradní záležitostí pouze podnikatelského sektoru, ale že klade požadavky také na zákazníky 

prostřednictvím konceptu Consumer Social Responsibility. Každý spotřebitel by měl své 

nákupy posuzovat z osobního, etického a morálního hlediska. Měl by též přihlížet 

k adekvátnosti nakupovaného množství a dávat přednost zboží a službám respektujícím etické 

a ekologické standardy, jež by měl adekvátně cenově ohodnotit (tzv. ethical consumerism). 

Zákazník může vyjadřovat svou odpovědnost občanskou angažovaností, ve smyslu dárcovství, 

dobrovolnictví, zájmem, ale i protestními aktivitami, dále pak způsoby nákupního rozhodování 

a chování i ochotou sdělovat své názory při průzkumech.  
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Mezi významné alternativní koncepty jsou řazeny také Corporate Social Responsiveness 

(CSR2), Corporate Social Performance (CSP), o kterých bylo pojednáno již v Kap. 2, příp. 

Corporate Accountability (podrobněji viz Garriga a Melé (2004)). 

2.2 Kategorizace teorií společenské odpovědnosti organizací 

Jak je patrné z předchozího textu, teoretické vymezení oblasti CSR je považováno za 

multidisciplinární, komplexní a nejednotné. Výzkumný tlak byl proto kladen taktéž na 

zmapování a kategorizaci rozsáhlé CSR disciplíny (Carroll, 1994; Garriga a Melé, 2004). 

Možné přístupy ke klasifikaci byly prezentovány např. v publikacích Fredericka (1998), Healda 

(1988) a Brummera (1991), které se zaměřovaly především na vzájemné chápání vztahu 

společnosti a podnikání.  

Zdařilou kategorizaci, která rozděluje CSR teorie do 4 skupin, vytvořili autoři Garriga 

a Melé (2004). První kategorie zahrnuje tzv. instrumentální teorie, jejichž společným rysem je 

chápání organizace jako nástroje k tvorbě bohatství a zisku, což je považováno také za jedinou 

společenskou odpovědnost. Vzájemná interakce podnikatelského sektoru a společnosti vychází 

výhradně z ekonomických aspektů, proto jsou podporovány pouze společensky odpovědné 

aktivity, které jsou v souladu s představou organizace jakožto prostředku ke generování 

bohatství. Ve druhé skupině tzv. politických teorií je zdůrazňována společenská moc organizací, 

která se projevuje především na příslušné politické úrovni, což vede organizace k přijetí 

společenských povinností, práv a norem. Třetí kategorie sdružuje tzv. integrativní teorie 

vycházející z předpokladu, že podnikání by mělo integrovat požadavky a potřeby společnosti. 

Společenské potřeby jsou obecně považovány za způsob interakce společnosti a podnikatelské 

sféry, které tímto zdůvodňují existenci podnikatelského sektoru a určují rovněž jeho prestiž. 

Čtvrtá skupina zahrnuje tzv. etické teorie, které poukazují na skutečnost, že vztah mezi 

podnikatelským sektorem a společností je stmelován respektováním etických hodnot. Základy 

těchto teorií se opírají o principy prosazující důležitost a nezbytnost kultivace a neustálého 

zlepšování společnosti. Na koncepci CSR je nahlíženo z etické perspektivy, což zdůrazňuje 

právě společenskou funkci a zodpovědnost organizací. Kategorizace prezentovaná autory 

Garriga a Melé (2004) je uvedena v Tab. 2.1. 

Rozsáhlou klasifikaci teoretických východisek CSR konceptu zpracovali Aguinis a Glavas 

(2012) do podoby teoretického rámce CSR, ve kterém jsou jednotlivé směry a přístupy 

k problematice CSR tříděny dle institucionální, organizační a individuální úrovně. V rámci 

jednotlivých úrovní jsou detailněji rozlišeny teoretické směry zabývající se problematikou 
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možného budoucího vývoje CSR, dále teorie vztahující se k tématu podoby a formy CSR 

aktivit, a následně výstupů (výsledků) CSR (podrobněji viz Aguinis a Glavas, 2012). 

Tabulka 2.1: Přehled CSR teorií a přístupů 

Kategorie Teoretické přístupy Stěžejní publikace 

Instrumentální teorie 

Teorie stockholder (maximalizace 
zisku) 

Friedman (1970)2 

Strategie získání konkurenčních 
výhod 

Porter a Kramer (2002), Hart 
(1995), Prahalad (2002) 

Cause-related marketing Varadarajan a Menon (1988) 

Politické teorie 
Corporate Constitutionalism Davis (1960, 1967) 

Corporate Citizenship (Firemní 
občanství) 

Wood a Logsdon (2002), Andriof 
a McIntosh (2001) 

Integrativní teorie 

Public Responsibility Preston a Post (1975, 1981) 

Stakeholder Management Agle, Mitchell a Sonnenfeld 
(1999), Rowley (1997) 

Corporate Social Performance Carroll (1979), Wartick a Cochran 
(1985) 

Etické teorie 

Normativní stakeholder teorie 
Freeman (1984, 1994), Evan 
a Freeman (1990), Freeman 

a Phillips (2002) 

Základní práva (Universal rights) 
The Global Sullivan Principles 
(1999), UN Global Compact 

(1999) 

Udržitelný rozvoj 

World Commission on 
Environment and Development 

(1987), Gladwin, Kennelly 
a Krause (1995) 

Všeobecné blaho Melé (2002), Kaku (1997) 

Zdroj: upraveno dle Garriga a Melé (2004) 

2.3 Historický vývoj konceptu CSR v Evropské unii 

Aktivní úlohu při prosazování konceptu CSR v rámci Evropského společenství zastává od 

počátku 90. let Evropská komise. V roce 1995 její tehdejší předseda Jacques Delors prosadil 

přijetí Evropské deklarace proti sociálnímu vyloučení, která navrhovala řešení strukturálních 

problémů Evropy. O rok později byla z iniciativy signatářů spuštěna síť pro výměnu informací 

a zkušeností s názvem Evropská podnikatelská síť pro sociální kohezi, která byla v roce 2000 

                                                 
2 Původní článek vyšel v New York Times Magazine v roce 1970, v této práci citován ze zdroje Friedman (2007). 
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přejmenována na CSR Europe, jejíž snahou je propagace problematiky CSR, poskytování 

vzdělání a poradenství v této oblasti a shromažďování poznatků a příkladů dobré praxe.  

Významný progres v otázce prosazování konceptu CSR na evropské úrovni přinesl 

Lisabonský summit EU (březen 2000), kde byla podniková odpovědnost začleněna přímo do 

Lisabonské strategie s cílem „vytvořit do roku 2010 z Evropy nejkonkurenceschopnější, 

nejdynamičtější znalostní ekonomiku světa, schopnou dosahovat udržitelného ekonomického 

růstu s vyšším počtem pracovních míst a lepší úrovní sociální koheze“ (Zadražilová et al., 2010, 

s. 11).   

Následně v roce 2001 byla Evropskou komisí publikována Zelená kniha s názvem 

Promoting a European Framework for CSR, která zahájila dvouletou diskuzi o problematice 

prosazování CSR v rámci evropských i světových měřítek. V tomto dokumentu byla 

formulována také první evropská definice CSR, která je založena na tzv. triple-bottom-line 

principu (podrobněji uvedeno v Kap. 2. 6). Rozporuplnou otázkou ale stále zůstává to, zda je 

vhodnější začlenit koncept CSR do legislativy EU, což zajistí vynutitelnost dodržování 

závazných ustanovení, norem a požadavků, nebo ponechat rozsah uplatňované odpovědnosti 

zcela na rozhodnutí daných podnikatelských subjektů. Zatímco zástupci podnikatelské sféry 

zdárně prosazují dobrovolné pojetí CSR konceptu a odvolávají se na regulační tržní 

mechanismy, nevládní organizace neúspěšně požadují obohacení CSR o závazné mezinárodní 

předpisy a sankce při nedodržování standardů ochrany životního prostředí, lidských 

a zaměstnaneckých práv. EU se v současnosti přiklání k prosazování CSR na základě 

dobrovolnosti a zaměřuje se především na zvyšování povědomí o CSR, výzkum, podporu 

malého a středního podnikání, transparentnost a inovace (Pavlík et al., 2010). 

 Základní institucionální rámec pro chování podnikatelských subjektů na trhu EU je tvořen 

Lisabonskou smlouvou (platnou od 1. 12. 2009), která zakazuje dosahování 

konkurenceschopnosti na úkor omezování hospodářské soutěže, zaměstnaneckých a lidských 

práv, požadavků spotřebitelů nebo ochrany životního prostředí, čímž tedy podněcuje 

společensky odpovědné chování organizací. Ratifikací Lisabonské smlouvy se Listina 

základních práv EU, představující etický kodex konkurenceschopnosti, stala závaznou pro 

všechny členské státy (Kunz, 2012; Zadražilová et al., 2010). 

V roce 2015 byla na celoevropském summitu CSR Europe v Miláně oficiálně prezentována 

iniciativa Manifest Enterprise 2020, která představuje strategický dokument podporující rozvoj 

CSR aktivit na evropském kontinentu na základě spolupráce podnikatelského sektoru, státní 

správy a institucí. Mezi klíčové oblasti zájmu patří ochrana lidských práv, ochrana zdrojů 
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a přírody, dále udržitelný rozvoj, inovace pro růst zaměstnanosti, transparentní reporting a data 

v podnikání (CSR Europe, 2015). 

2.4 Společenská odpovědnost organizací v České republice 

Průkopnictví v uplatňování principů CSR na českém území je přisuzováno Tomáši Baťovi 

(1876 – 1932), který založil společně se svými sourozenci Antonínem a Annou slavný 

obuvnický podnik a významně se zasloužil o rozvoj Zlína a okolního regionu. CSR byla 

zakomponována do podnikových procesů, strategií a vizí. Promítla se v základních hodnotách 

organizace, jako byly úcta k zaměstnancům a jejich rovnoprávnost, respektování obchodních 

partnerů a úředního aparátu, vysoká kvalita produktů a služeb za dostupné ceny, dodržování 

etických a právních norem včetně ochrany životního prostředí. Vysoké zisky prosperujícího 

podniku byly investovány nejen do dalšího rozšiřování výroby a diverzifikace obchodních 

činností, ale také do ekonomických, sociálních a environmentálních aktivit (Končitíková, 

2014). Firma Baťa měla vytvořený svůj vlastní bankovní systém, který zaměstnanci využívali 

jako způsob zhodnocování úspor a pohyblivé části mzdy, nebo jako prostředek umožňující 

půjčky. Naopak podnik získával touto cestou kapitál pro další rozvoj. Dále byla dodržována 

zásada týdenní splatnosti faktur, transparentního vyjednávání o cenách zboží a služeb a zákazu 

přijímání či poskytování úplatků. Ve výrobním procesu byla prosazována snaha šetrného 

hospodaření s materiálem a ostatními zdroji včetně času a byly podporovány inovace, výzkum 

a zlepšovatelské návrhy, které vycházely i od nejnižších hierarchických pozic (každému 

zaměstnanci příslušela finanční odměna za nápady a realizaci změn).3 Důležitým bodem byl 

také systém vzdělávání zaměstnanců, ve kterém se Firma Baťa zaměřovala na výstavbu 

odborných škol a učilišť v původně zemědělsky orientovaném kraji. Organizace přebírala také 

odpovědnost za sociální situaci zaměstnanců ve formě Baťova podpůrného fondu, z jehož 

prostředků byla vybudována nemocnice a domy pro rodiny zaměstnanců, byly poskytovány 

příspěvky při narození dítěte, při péči o dlouhodobě nemocné apod. Charakter regionu byl 

výrazně změněn také množstvím kulturních, sportovních a dopravních investic (Petříková et 

al., 2008).  

Doba útlumu přišla po skončení 2. světové války společně s komunistickým režimem, který 

považoval zlínský obuvnický závod za vrchol nežádoucí kapitalistické moci. Postupně byly 

                                                 
3 V roce 1941 objevil Otto Wichterle, pracovník Baťova výzkumného ústavu, výrobu polyamidového vlákna – 
silonu. Po druhé světové válce začal Otto Wichterle působit na pražské Vysoké škole technologické, kde se dále 
věnoval výzkumné práci v oblasti výroby polymerů. Jeho nejznámějším objevem byly kontaktní čočky, které 
poprvé vyrobil v roce 1961 (Petříková et al., 2008). 
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znárodněny výrobní továrny v Polsku, Maďarsku, Jugoslávii, Bulharsku, Rumunsku 

i Československu. Od roku 1949 začalo fungovat nové označení národního podniku - Svit 

a změněn byl také název města Zlín na Gottwaldov. Firma Baťa však zcela nezanikla díky 

četným pobočkám nacházejícím se v zemích mimo socialistickou soustavu, které se stále vyvíjí 

pod vedením členů rodiny Baťů (Vojta, 2015). 

V roce 1997 byla založena Tomášem Janem Baťou (synem T. Bati) Nadace Tomáše Bati, 

která v duchu Baťovských tradic podporuje projekty zaměřené na komunitní rozvoj v sociální 

i kulturní oblasti. Firma Baťa v současnosti působí v mnoha zemích světa, kde uplatňuje 

činnosti respektující potřeby lokálního prostředí. Mezi nejvýznamnější dlouhodobě 

podporované CSR aktivity patří např. boj s hladomorem, suchem a dětskými chorobami, 

podpora vzdělávání a SOS dětských vesniček v Africe a pomoc při odstraňování následků 

přírodních katastrof (Kunz, 2012).  

Koncept CSR začal opět výrazněji pronikat do českého prostředí společně s otevřením trhu 

nadnárodním podnikatelským subjektům v 90. letech 20. století. V roce 1994 vzniklo v Praze 

uskupení s názvem Společnost pro etiku v ekonomice při Národohospodářském ústavu 

Akademie věd ČR, díky kterému byly publikovány první překlady a samostatné studijní texty 

z oblasti podnikatelské etiky. Na pražské VŠE se etika v podnikání stala součástí výukových 

programů (Steinmann a Löhr, 1995). S postupem času a rovněž z důvodu proevropské integrace 

začaly v České republice fungovat ziskové i neziskové organizace, které mají společný cíl 

v podobě popularizace konceptu CSR, osvěty podnikatelského sektoru, podpory občanské 

společnosti a komunitní spolupráce (Kunz, 2012). Patrný je také trend oceňování 

a medializování nejzdařilejších společensky zodpovědných projektů, nejaktivnějších 

podnikatelských subjektů i jednotlivců na národní i evropské úrovni.  

2.5 Organizace zaměřující se na podporu společenské odpovědnosti 

organizací v České republice 

Od svého vzniku v roce 1991 působí v ČR nevládní nezisková organizace s názvem 

Gender Studies, o.p.s., která funguje jako informační, konzultační a vzdělávací centrum 

v otázkách společenského postavení mužů a žen, harmonizace pracovního a rodinného života 

(worklife balance), diskriminace na trhu práce a v politice apod. V pražském sídle společnosti 

se nachází největší knihovna ve střední Evropě zaměřená na genderovou problematiku a rovné 

příležitosti pro muže a ženy. Od roku 2004 je každoročně vyhlašována soutěž Firma roku: 
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rovné příležitosti, která oceňuje nejúspěšnější organizace komplexně přistupující 

k této problematice (Gender Studies, 2008). 

V roce 1992 bylo založeno Business Leaders Forum (dále jen BLF), partnerská 

organizace International Business Leaders Forum, usnadňující mezisektorovou spolupráci 

a sdružující české i mezinárodní organizace, které usilují o zviditelnění konceptu CSR včetně 

dodržování etických postupů v podnikatelské praxi. Od roku 2002 je BLF zapojeno do sítě 

partnerů bruselské organizace CSR Europe, čímž došlo k výraznému zkvalitnění propagační 

a informační úrovně o nových poznatcích, možnostech a trendech v CSR. BLF rovněž spravuje 

webový portál www.csr-online.cz poskytující kompletní servis pro CSR manažery, leadery, 

studenty a média (Kunz, 2012).  

Nevládní nezisková organizace Transparency International – Česká republika, která je 

součástí mezinárodní sítě Transparency International (dále jen TI), se snaží od roku 1998 

o systematické mapování stavu korupce v České republice a o její eliminaci pomocí aktivních 

zásahů, poskytování právního poradenství v občanské společnosti a prosazování změn v oblasti 

veřejné správy, legislativy, ale i v soukromém sektoru. Svými aktivitami usiluje o kultivaci 

českého prostředí, zvyšování transparentnosti ve státní správě a posílení etického přístupu 

k podnikání. TI své výsledky monitoringu korupčního jednání promítá do Indexu vnímání 

korupce4 (Corruption Perceptions Index; CPI) reflektující situaci ve veřejném sektoru, 

hodnocena je mj. schopnost vládních institucí potlačovat a postihovat korupci, účinnost 

protikorupčních opatření, rozsah korupce v různých oblastech veřejné správy, míra 

transparentnosti jejího fungování a míra zneužívání veřejných funkcí a veřejných prostředků. 
CPI poukazuje pouze na příjemce úplatků a opomíjí sklon jednotlivých exportujících států 

k uplácení, což se snaží zohlednit Index plátců úplatků (Bribe Payers Index, BPI) (Transparency 

International Česká republika, 2016a). Výsledky BPI jsou publikovány v nepravidelných 

intervalech. Data za rok 2011 jsou dostupná na https://www.transparency.org/research/bpi/. 

Fórum dárců se od svého založení v roce 1999 zabývá podporou filantropie v České 

republice, a to na úrovni nadací, nadačních fondů, firemních nadačních subjektů a dárcovství 

občanů. Tato organizace se dlouhodobě zaměřuje na posílení pozice nadací a nadačních fondů 

v české legislativě i v očích veřejnosti prostřednictvím Asociace nadací Fóra dárců, Asociace 

                                                 
4 Index CPI v roce 2016 hodnotil 176 zemí světa. Na stupnici 0-100, kde 100 symbolizuje stát téměř bez korupce 
a 0 znamená vysokou míru korupce, získala Česká republika hodnocení 55, což ji zařadilo společně s Kyprem 
a Maltou na sdílené 47. místo na světě. V rámci evropského srovnání si Česká republika nepatrně polepšila na 
sdílenou 19. pozici, avšak stále výrazně zaostává za vyspělými skandinávskými státy (Transparenci International 
Česká republika, 2016b). 
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nadačních fondů a Asociace firemních nadací, které vytvářejí prostor pro setkávání, spolupráci, 

vzájemnou výměnu zkušeností i návrhů a rovněž přispívají k propagaci dodržování zásad 

etického chování a jednání. Další důležitou iniciativou Fóra dárců je udělování Známek kvality 

s dobou platnosti 2 roky, identifikující nadační subjekty splňující požadavky v oblastech vedení 

a správy, zodpovědného a etického vystupování, otevřené komunikace se zřizovatelem 

a širokou veřejností, srozumitelnosti grantových pravidel a hospodaření (Kunz, 2012).  

Fórum dárců společně s Asociací provozovatelů mobilních sítí podněcuje od roku 2004 

rozvoj individuálního dárcovství formou systému DMS (Donors Message Service) – 

dárcovských SMS, které získaly oblibu pro svou jednoduchost, rychlost a nezávaznost k dalším 

povinnostem. Nový trend v českém prostředí symbolizuje on-line portál darujspravne.cz, který 

unikátním a revolučním způsobem stimuluje filantropické aktivity jednotlivců a zapojuje 

veřejnost do činností neziskových organizací, protože prověřuje a doporučuje subjekty a jejich 

iniciativy (Fórum dárců, 2016).  

O obnovu tradice filantropických aktivit v České republice usiluje také Nadace VIA 

založená roku 1997 za účelem pokračování v činnosti české pobočky americké nadace 

The Foundation for a Civil Society, která působila v Československu od roku 1990. Jedním 

z úspěšných projektů Nadace VIA je provozování internetového portálu darujme.cz, který 

poskytuje důvěryhodný, komplexní a přehledný informační servis o možnostech dárcovství 

formou moderních platebních nástrojů. Od roku 1998 pravidelně uděluje Nadace VIA cenu VIA 

BONA za individuální a firemní dárcovství. Mezi další oblasti zájmu Nadace VIA spadá 

podpora komunitního života v českém prostředí, posilování neziskového sektoru a jeho 

profesionalizace, a to prostřednictvím grantových schémat a poskytování konzultací, koučinku 

nebo vzdělávání. Od roku 2012 vydává Nadace VIA také čtvrtletník s názvem Umění darovat 

– The Art of Giving (Nadace VIA, 2017). 

Byznys pro společnost má funkci odborné platformy, která od svého uvedení v roce 2010 

sdružuje 51 podnikatelských subjektů uplatňujících ve svých činnostech principy trvalé 

udržitelnosti a CSR. Platforma každoročně organizuje soutěž Top Odpovědná firma, kde jsou 

ve 9 kategoriích oceněny organizace dlouhodobě angažované v rozvoji společnosti, snižování 

dopadu na životní prostředí a inovativním přístupu k řešení dané problematiky. Byznys pro 

společnost se také podílí z titulu národního partnera CSR Europe na realizaci první evropské 

ceny s názvem European CSR Awards, kterou vyhlašuje CSR Europe a Business in the 

Community s podporou Evropské komise. Organizace Byznys pro společnost dále organizuje 
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Národní potravinovou sbírku a mezinárodní dny firemního dobrovolnictví (Byznys pro 

společnost, 2016).   

Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s. byla založena v roce 2013, přičemž od roku 

2015 funguje jako hostitelská organizace Národní sítě Global Compact, která spadá pod záštitu 

OSN. Asociace sdružuje přes více než 180 členů ziskového, neziskového i veřejného sektoru 

včetně škol a sociálních podniků s cílem zvyšovat jejich potenciál v oblasti CSR a udržitelného 

rozvoje. Asociace je rovněž hlavním organizátorem projektu Odpovědná škola, prostřednictvím 

kterého jsou CSR principy šířeny také do školských zařízení, a mj. vydává on-line CSR Bulletin 

(Asociace společenské odpovědnosti, o. p. s., 2017). 

Organizace AISIS, působící od roku 1999, systematicky přispívá realizací obecně 

prospěšných projektů k rozšiřování inovativního a kvalitního přístupu ke vzdělávání na školách 

a rovněž k rozvoji a propagaci tématu CSR v prostředí českých ziskových i neziskových 

organizací, kterým nabízí e-lerningové moduly, poradenství a mj. systém How-to-Know (H2K) 

pro vyhodnocení manažerské úrovně, procesů, kompetencí zaměstnanců a identifikaci silných 

a slabých stránek subjektu (AISIS, 2017). 

Sdružení Korektní podnikání vzniklo za účelem podpory poctivého a slušného 

podnikatelského prostředí v České republice, a to ve smyslu dobrovolného dodržování kodexu 

Korektního podnikání členskými organizacemi s cílem zvýšit důvěru spotřebitelů ve vztahu 

k obchodním a reklamním praktikám podnikatelských subjektů a omezovat nekalé aktivity 

poškozující zájmy členů sdružení a ostatních účastníků trhu. Korektní podnikání spolupracuje 

se Sdružením českých spotřebitelů v tématech ochrany spotřebitelů a mimosoudního řešení 

spotřebitelských sporů a participuje při organizaci Národní ceny ČR za CSR za udržitelný 

rozvoj, kterou garantuje Rada kvality ČR ve spolupráci s Českou společností pro jakost. 

Toto ocenění je vyhlašované pravidelně od roku 2009 (Národní politika kvality, 2015).  

Etické fórum České republiky se od svého založení v roce 1999 zaměřuje na podporu 

výchovných, vzdělávacích a publikačních aktivit v oblasti etiky, morálky a slušnosti 

v celospolečenském měřítku. Od roku 2006 tato organizace vyhlašuje a zaštiťuje program 

Podnik Fair Play, který přispívá k rozvoji etického chování podnikatelských subjektů 

směřujícímu ke standardům ve vyspělých státech EU. Hodnocení účastníků je založeno na 

nezávislém etickém auditu probíhajícím třífázově v časovém horizontu 3 let, přičemž pozitivně 

oceněné organizace získávají právo využívat titul Podnik Fair Play a čerpat konkurenčních 

výhod z něj plynoucích (Etické fórum, 2012).   



24 
 

Na podporu sociálního a společensky prospěšného podnikání v České republice se 

zaměřuje organizace P3– People, Planet, Profit, o.p.s., která usiluje o vybudování funkční sítě 

sociálních podniků v ČR, dále poskytuje konzultace, pořádá osvětové semináře a workshopy 

a realizuje tematické projekty. Tato organizace spravuje webový portál www.ceske-socialni-

podnikani.cz (P3 – People, Planet, Profit, o.p.s., 2017). 

Významnou úlohu v propagaci a rozvoji dobrovolnictví v České republice zastává národní 

dobrovolnické centrum HESTIA, které usiluje o zvyšování kvality dobrovolnických programů, 

rostoucí profesionalitu lidí pracujících s dobrovolníky, snadnější spolupráci podnikatelské 

a neziskové sféry v rámci konceptu CSR a možností firemního dobrovolnictví (Hestia, 2017). 

Podnikatelské subjekty mohou mj. využít také placených poradenských a vzdělávacích 

služeb společností CG Partners, s.r.o. nebo CSR Consult, s.r.o., které nabízí komplexní 

informační servis v oblastech řízení a správy organizací (corporate governance), managementu 

kultury a etiky, implementace CSR na strategické úrovni a risk managementu (Krymláková et 

al., 2009).  

2.6 Definice a vymezení společenské odpovědnosti organizací pro potřeby 

DDP 

V roce 1994 John Elkington, zakladatel poradenské organizace SustainAbility, poprvé 

prezentoval pojem triple-bottom-line, který vychází z myšlenky komplexního hodnocení 

výkonnosti organizace. K již tradiční ekonomické stránce byla přidána environmentální 

odpovědnost a společenská angažovanost vůči komunitě, což představuje tři základní pilíře 

CSR. Koncept triple-bottom-line je také známý pod zkratkou „3P“, která je odvozena 

z anglických označení jednotlivých domén, tj. Profit, Planet, People (The Economist, 2009). 

Podrobnější charakteristiky jednotlivých pilířů s důrazem na specifičnost České republiky jsou 

uvedeny v následujících kapitolách (Kap. 2.6.1 – 2.6.3). Pro potřeby DDP je společenská 

odpovědnost organizací chápána jako dobrovolný a nadstandardní závazek k dodržování 

etických pravidel a norem, jehož působnost prostupuje dle pojetí triple-bottom-line třemi 

doménami (tj. ekonomickou, environmentální a sociální). Společensky odpovědné organizace 

respektují platnou legislativu, usilují o ekonomický růst a zlepšování kvality života společnosti 

jako celku.  
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2.6.1 Ekonomický pilíř společenské odpovědnosti organizací 

Základním nástrojem pro institucionalizaci etických pravidel v ekonomické oblasti je 

etický kodex komplexně vymezující vhodný přístup k různým skupinám stakeholderů, jakož 

i zásady ochrany životního prostředí, které se organizace zavazuje plnit. Kodex poskytuje 

pohled na aktivity a uznávané hodnoty podniku, sumarizuje práva a povinnosti zaměstnanců, 

zaměstnavatelů, zákazníků, dodavatelů a distributorů. Pozornost věnuje vztahům s vlastníky, 

akcionáři, investory, konkurencí a dalšími subjekty, které působí v okolním prostředí. 

Obsahová náplň kodexů se liší dle podnikatelské činnosti, zaměření a velikosti jednotlivých 

organizací, případně dle mravní vyspělosti managementu a zaměstnanců. Funkčnost kodexů je 

dána jejich srozumitelností pro každého uživatele, jednoznačností výkladu, pravopisnou 

správností a adekvátností rozsahu. Klíčový je však proces uvedení kodexů do praxe, tedy jeho 

publikace a představení potenciálním uživatelům. Účinnost těchto strategických dokumentů je 

podpořena participací zástupců stakeholderů při tvorbě či revizích obsahu a mírou jejich 

možností vyjádřit své názory, k nimž se pak přihlíží. Ztělesněním etických zásad, 

deklarovaných kodexy, by se měli stát členové managementu dané organizace, neboť jsou 

jednak nositeli požadované změny, ale také morálními vzory. Kodex by se rovněž neměl 

koncipovat jako pouhý soubor frází proklamativního charakteru, které mají sloužit spíše jako 

prostředek pro zlepšení image firmy (Petříková et al., 2008; Putnová et al., 2008). 

Čížek (In Putnová et al., 2008) uvádí, že správně fungující a přijímaný etický kodex může 

pozitivně přispět při řešení etických problémů a dilemat, omezovat nežádoucí praktiky 

způsobující ztráty zákazníků, usnadňovat komunikaci mezi stakeholdery a organizací, 

eliminovat korupční jednání, zvyšovat důvěryhodnost konkrétního odvětví aj. Kvalitně 

implementované kodexy mohou podporovat postupný rozvoj dalších nástrojů etického řízení 

v organizaci, jako např. tréninky etického jednání a chování pro zaměstnance a členy 

managementu, etické výbory zastávající poradní funkci pro statutární orgány, zřízení postu 

etického ombudsmana nebo provedení etického a sociálního auditu.  

Etický a sociální audit se řadí do kategorie nefinančních auditů, které jsou charakteristické 

právně nezávazným rozsahem, postupem a periodicitou5, čímž se odlišují od finančních auditů. 

Sociální audit se zaměřuje na kontrolu výsledků filantropické, zaměstnanecké 

a environmentální politiky spolu s ekonomickým rozvojem organizace. Naopak etický audit se 

                                                 
5 Etický a sociální audit se obvykle opakuje za 18 – 24 měsíců, na rozdíl od finančních auditů, které je nutné při 
splnění zákonných kritérií realizovat 1x ročně.  
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orientuje na systematickou evaluaci etického programu v organizaci a vyhodnocení správnosti 

etických standardů. Tyto nefinanční audity jsou primárně určeny pro management a vlastníky 

organizace jako forma zpětné vazby, avšak výsledná kvalita a vypovídací schopnost je závislá 

na osobě auditora, který je buď interním zaměstnancem organizace, tedy je seznámen a také do 

jisté míry ovlivněn chodem a procesy v daném subjektu, nebo se jedná o nezávislého zástupce 

najaté auditorské firmy. Kvalitní provedení etického a sociálního auditu je příslibem dosažení 

shody mezi jednotlivými skupinami stakeholderů, zlepšením podnikatelské strategie 

a sociálního klimatu v organizaci prostřednictvím harmonizace systému etického řízení, 

odhalení zdrojů stresových a krizových situací apod. (Horrigan, 2010; Putnová et al., 2008). 

Odpovědný přístup k zákazníkům je považován za stěžejní bod korektního podnikání. 

V prvé řadě organizace by měla garantovat shodu propagovaného produktu či služby 

s parametry reálně poskytované produkce s ohledem na složení, způsob výroby, trvanlivost, 

životnost, bezporuchovost, rychlost dodání, cenu, servis apod. Ke zviditelnění kvalitních služeb 

a výrobků slouží značky kvality, které napomáhají spotřebitelům v orientaci na trhu, poskytují 

relevantní informace a vystupují také jako způsob marketingové komunikace. Další důležité 

informace poskytují energetické štítky u elektrospotřebičů, symbolika recyklace odpadového 

materiálu, speciální značky EU na ochranu a propagaci kvalitních produktů Chráněné označení 

původu, Chráněné zeměpisné označení a Zaručená tradiční specialita a mezinárodní značka 

Fair Trade, která deklaruje, že výrobky splňují stanovené sociální, ekologické a ekonomické 

požadavky spravedlivého obchodu v rozvojových zemích (Petříková et al., 2008). 

Pro společensky odpovědné organizace je nepřípustné používat klamavou, srovnávací či 

neetickou reklamu6, která by pravděpodobně mohla ovlivnit zákazníka nebo poškodit 

konkurenci. Podnik by také měl efektivně přistupovat k vyřizování stížností, připomínek 

a dotazů, systematicky zpracovávat reklamace a respektovat reklamační lhůty, neboť precizně 

fungující zákaznický servis se může stát významnou konkurenční výhodou. Do této oblasti je 

možné zahrnout také respektování ochrany osobních údajů zákazníků poskytnutých při 

internetovém nakupování, ve spotřebitelských soutěžích a databázích zákazníků. 

Podnikatelské subjekty, které chtějí uspět v konkurenčním boji a uhájit si svou tržní pozici, 

musí udržovat kontakt se zákazníky, zjišťovat jejich názory na kvalitu portfolia výrobků 

a služeb, vyhodnocovat průzkumy spokojenosti a pracovat s takto získanými fakty. Zákazníci 

                                                 
6 V České republice usiluje o prosazení čestné, legální a pravdivé reklamy Rada pro reklamu, což je nestátní, 
nezisková organizace působící v oblasti samoregulace reklamy, která nemá pravomoc udělovat finanční pokuty, 
zveřejňuje pouze rozhodnutí ve formě doporučení. Rada pro reklamu vydává Kodex reklamy, upravující reklamní 
aktivity v médiích, a dohlíží na jeho dodržování. (www.rpr.cz) 
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mohou být rovněž zapojeni do rozhodování o budoucím vývoji podniku, mohou napomáhat k 

objevení nových tržních příležitostí a přispět inspirativními nápady. Mezi způsoby podporující 

loajalitu zákazníků a pozitivní hodnocení značky patří věrnostní programy, které poskytují 

přidanou hodnotu k nákupům, poprodejní servis přesahující zákonnou povinnost, nadstandardní 

záruční lhůty, cenově zvýhodněné doplňky nebo poradenství. Do aktivit podniku vztahujících 

se k zákazníkům lze do CSR zařadit také vzdělávání zákazníků zaměřené na používání 

produktů nebo služeb z uživatelského nebo bezpečnostního hlediska (Petříková et al., 2008). 

Odpovědné firmy, aby vůbec mohly samy sebe takto nazývat a prezentovat, musí klást 

požadavky implementace konceptu CSR rovněž na jednotlivé subjekty dodavatelského řetězce, 

kteří jsou nuceni je akceptovat, nebo riskovat ztrátu významného odběratele surovin7. Vztahy 

s dodavateli a jejich výběr dle splnění etických a jakostních kritérií jsou tedy důležitým úkolem 

každé společensky odpovědné organizace. Důslednou péči o dodavatelské vztahy, zjišťováním 

spokojenosti, včasným placením faktur spolu s dodržováním smluvních podmínek a řešením 

případných stížností si organizace budují dobrou pověst a posilují zodpovědnost, vstřícnost 

a spolehlivost dodavatelů (Coombs a Holladay, 2012). 

Sociálně odpovědné investování je založeno na způsobu rozhodování investorů, kteří 

zvažují etičnost chování firem před tím, než vloží své peněžní prostředky do akciových podílů. 

O nezávislý pohled a názor, založený na měřitelnosti a vzájemné porovnatelnosti aktivit 

jednotlivých organizací, usilují globální indexy udržitelnosti, které jsou využívány zejména na 

světových burzách (Pavlík et al., 2010). Podrobnější popis je uveden v Kap. 3. Alternativním 

způsobem financování jsou sociálně odpovědné fondy, které ale ze svého portfolia 

podporovaných podniků vylučují organizace porušující pracovní a sociální standardy, 

poškozují životní prostředí, vyrábějí společensky nežádoucí a škodlivé produkty jako např. 

zbraně, alkoholické a tabákové výrobky nebo hazardní hry. Naopak podporované jsou „zelené 

investice“ do podniků aktivně bojujících se změnou klimatu, zaměřujících se na snižování 

emise skleníkových plynů nebo prosazujících používání alternativních zdrojů energie. 

Společensky odpovědná politika podniku indikuje kvalitní a spravedlivé způsoby řízení, 

                                                 
7 Společnost Nestlé požaduje závazné dodržování etického kodexu pro dodavatele, dále systematicky zahrnuje 
všechny klíčové suroviny (např. káva, kakao, palmový olej) do programu sledovatelnosti „zpět na farmu“, který 
zaručuje, že plodiny byly získány dodavateli při respektování zásad ekologické a sociální udržitelnosti. Nestlé se 
podílí také na iniciativě SAI (Iniciativa pro udržitelné zemědělství) a poskytuje farmářům poradenství vlastních 
odborníků při zvládání moderních postupů pěstování, péče o rostliny, boji proti škůdcům nebo zavlažování. 
Součinnost s řadou organizací a certifikačních schémat (4C – Common Code for Coffee Community, Rainforest 
Alliance, Fair Trade apod.) je součástí komplexního přístupu k tématice udržitelnosti a získávání klíčových 
surovin a materiálů z udržitelných zdrojů (Nestlé, 2015). 
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stabilní vývoj cen akcií zatížených minimálním rizikem ztráty důvěryhodnosti podniku. Snahou 

je také harmonizace podnikatelských aktivit s hodnotami a očekáváním akcionářů a vlastníků, 

jakožto významných skupin stakeholderů (Horrigan, 2010; Uyan-Atay, 2013).  

2.6.2 Ekologický pilíř společenské odpovědnosti organizací 

Odpovědnost v této oblasti by měla být patrná jak ve vnitřním prostředí organizace, tak 

i ve vnějším okolí. Může se jednat o vzhled a technické řešení budov a kanceláří, hlučnost, 

dopravní dostupnost, využívání zdrojů, emise a odpadové hospodářství atd. Každá organizace 

by měla přijmout a důsledně dodržovat vlastní ekologickou politiku, zaměřenou na výběr 

dodavatelů, činnost zaměstnanců a vymezující vztah se zákazníky. Ti totiž nákupem výrobků 

s určitými ekologickými parametry vyjadřují svůj postoj k šetrnému zacházení se zdroji a k 

možnostem recyklace a likvidace. Je vhodné investovat do ekologických technologií, způsobů 

dopravy a dalších inovací. Lze zavést rovněž ekologické hospodaření v kancelářích, třídění 

odpadů a dohled na čerpání energií a zdrojů v prostorách provozoven. Organizace tak může 

ovlivnit spotřebitelské chování zaměstnanců v rámci podniku i v jejich vlastních domácnostech 

(Kunz, 2012). 

Program EMAS představuje dobrovolný nástroj ochrany životního prostředí. Jedná se 

o systém environmentálního řízení a auditu určený pro organizace na území států EU, které se 

tímto zavazují poskytnout relevantní informace veřejnosti (Zadražilová et al., 2008). Dalším 

rozšířeným nástrojem k zavedení systému environmentálního managementu jsou normy ISO 

14001 a 14004, jejichž prostřednictvím podnik určuje výchozí úroveň svého vlivu na životní 

prostředí a měří pokrok, kterého v této oblasti dosáhl (Petříková et al., 2008). 

2.6.3 Sociální pilíř společenské odpovědnosti organizací 

CSR lze v oblasti sociální rozdělit na dva hlavní proudy – interní a externí. Interní směr se 

zabývá péčí organizace o své zaměstnance, externí se týká zainteresovaných skupin (spolupráce 

s místní komunitou). Vztah organizace a zaměstnanců je charakteristický vzájemnou 

reciprocitou. Zaměstnanci získávají za odvedený pracovní výkon sjednanou odměnu, která 

tvoří základ využívaný pro uspokojování osobních potřeb a zabezpečení rodinného zázemí. 

I přes snahy evropských institucí prosazovat flexibilní formy práce typu teleworking nebo 

homeworking, v České republice stále převládá trend tradičního způsobu výkonu práce 

v prostorách dané organizace, kde zaměstnanci tráví značnou část dne. Struktura práce 

a pracovní prostředí ovlivňuje zdraví, psychickou vyrovnanost a soukromý život pracovníků. 
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Na druhé straně prosperita a úspěšnost podniků závisí na kvalitě lidského faktoru, který 

odpovídá za vedení, plánování, výrobu nebo poskytování služeb, komunikaci se zákazníky, 

podpůrné činnosti a ostatní aktivity související s dosahováním vytyčených cílů organizace. 

Potenciál, který zaměstnanec při práci využívá, je významně ovlivněn vztahem 

k zaměstnavateli formovaným na základě spravedlivého finančního i nefinančního odměňování 

pracovního výkonu založeného na objektivním hodnocení, stimulace a motivace zaměstnanců, 

rovnoprávného přístupu ke kariérnímu rozvoji atd. Spokojenost zaměstnanců se v konečném 

důsledku odráží v chování k zákazníkům, a tedy podstatným dílem vytváří také image podniku 

(Armstrong, 2007). 

Úspěšné podniky se orientují na aktualizaci, prohlubování a zvyšování kvalifikace 

zaměstnanců v kontextu učící se či znalostní organizace. Další varianty rozvoje a tréninku 

pracovníků mohou probíhat přímo na pracovišti nebo v externím prostředí, avšak 

z organizačního hlediska se jako nejproblematičtější jeví měřitelnost efektivity příslušné 

vzdělávací aktivity s ohledem na následnou využitelnost při pracovním výkonu zaměstnance. 

Pozitivní efekt může přinést také zapojení zaměstnanců do rozhodovacích procesů 

souvisejících např. s volbou nástrojů a aktivit CSR. Vhodná je také podpora zlepšovatelských 

návrhů a řešení připomínek a stížností přicházejících od pracovníků na nejrůznějších pozicích, 

což zvyšuje flexibilitu podnikání a posiluje vzájemnou důvěru a dialog mezi jednotlivými 

hierarchickými stupni (Coombs a Holladay, 2012; Petříková et al., 2008). 

Každá organizace by také měla s naprostou samozřejmostí dodržovat lidská práva, princip 

rovných pracovních příležitostí, zákonné podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví svých 

zaměstnanců při práci a respektovat mezinárodní konvence v pracovní oblasti. Mimo 

legislativní požadavky je možné v rámci uplatňování CSR strategie poskytovat zaměstnancům 

příspěvek na nadstandardní zdravotní péči, očkování, sportovně-relaxační činnosti apod. 

Důležitá je také kontrola pracoviště a vybavení s ohledem na ergonomické požadavky spolu 

s ověřením správnosti používání ze strany pracovníků (Petříková et al., 2008).  

Aktuálním tématem je rovněž vyváženost pracovního a osobního života zaměstnanců, 

kterou mohou firmy podporovat pomocí příspěvků na hlídání dětí nebo dokonce provozem 

firemní školky. Zaměstnavatel také může uvažovat o zřízení pozice firemního psychologa pro 

případy psychické zátěže zaměstnanců pracovního či osobního charakteru (např. hrozící 

syndrom vyhoření, mobbing, bossing, sexuální obtěžování, péče o nemocného člena rodiny aj.). 

Společensky odpovědné organizace udržují kontakt se zaměstnanci na rodičovské dovolené 

formou sdíleného pracovního místa, zasílání informačních zpravodajů nebo pozvánek na 
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podnikové akce a události, což usnadňuje rychlejší začlenění do pracovního procesu i kolektivu 

a rovněž uspoří čas a náklady organizace. Organizace mohou být nápomocné také 

propouštěným zaměstnancům formou outplacementu, prostřednictvím kterého zajišťují 

rekvalifikační kurzy nebo poskytují konzultace o možnostech jiného pracovního uplatnění 

(Kunz, 2012). 

Každá organizace se okamžikem svého vzniku stává součástí okolí a místní komunity. 

Chování společensky odpovědných subjektů je typické snahou o vytváření pozitivních 

„sousedských“ vztahů, zmírňování nežádoucích dopadů svých podnikatelských činností, 

eliminaci konfliktních situací a participaci na řešení lokálních problémů (Petříková et al., 2008). 

Za základní nástroj podpory komunitního i celospolečenského blahobytu je považováno 

firemní dárcovství, které reprezentuje dobrovolnou angažovanost firem ve veřejně 

prospěšných projektech různého tematického zaměření (např. sportovní, kulturní, sociální aj.). 

Jedná se o aktivity přesahující rámec komerční činnosti firmy, které jsou nejčastěji realizovány 

ve spolupráci s neziskovými organizacemi. Dárcovství je možné realizovat peněžní a nepeněžní 

formou, přičemž ani v jedné z alternativ dárce nevyžaduje od obdarovaného protiplnění na 

rozdíl od sponzoringu, který je založený na plnění marketingových záměrů sponzora (nedá se 

tedy hovořit o nezištné podpoře). Do skupiny dárcovství peněžního charakteru patří přímá 

podpora prostřednictvím daru, sbírka mezi zaměstnanci a matchingový fond8, firemní nadace 

nebo firemní nadační fondy, pořádání charitativních aukcí a výstav pro zaměstnance, 

obchodní partnery nebo zákazníky. Nepeněžní dárcovství je realizováno formou bezplatného 

nebo cenově výhodného školení, vzdělávání a odborné pomoci obdarovaným; poskytnutí 

zázemí v podobě hrazení nájemného, zapůjčování techniky a distribuční sítě; firemního 

dobrovolnictví (zapůjčení zaměstnanců a odborníků na jednorázové akce nebo dlouhodobé 

projekty); účasti zástupců firmy ve správních radách a grantových komisích neziskových 

organizací, tedy poskytnutí profesionálního pohledu na danou problematiku (Bartošová, 2006a; 

Uyan-Atay, 2013).  

Organizace mohou dále svůj angažovaný přístup vyjádřit také pomocí sociálního 

marketingu (tzv. cause-related marketing), který představuje propojení komerčních 

a filantropických aktivit. Podnikatelské subjekty se zavazují darovat určitou částku nebo 

procento z každého prodaného výrobku ve prospěch charitativní akce, veřejně prospěšného 

projektu nebo neziskových organizací. Tento typ pomoci může podniku přinést zvýšení 

                                                 
8 Princip matchingu spočívá v tom, že firma navýší, znásobí prostředky získané mezi zaměstnanci. 
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vlastních tržeb, zisků, rozšířit počet zákazníků a rozšíření dobré pověsti. Avšak stále je důležité 

mít na paměti, že koncept CSR vyžaduje komplexní přístup ke všem zainteresovaným 

skupinám, proto organizace realizující propagační aktivity s charitativním kontextem by měly 

dodržovat také ostatní zásady společenské odpovědnosti (Pavlík et al., 2010). 

2.7 Možné přínosy a výhody společensky odpovědného přístupu 

V dlouhodobém časovém horizontu může být přijetí konceptu společensky odpovědného 

podnikání podporováno jednak z ekonomického důvodu zvyšování zisku, nárůstu hodnoty 

organizace, budování kladného hodnocení jména podniku, resp. značky, či tržního postavení 

a zvyšování konkurenceschopnosti. Odpovědné organizace usilují o efektivní využívání zdrojů 

a omezují plýtvání ve snaze snížit nákladové zatížení produkce a posílit její ziskovost. Jako 

benefit může být rovněž chápáno také konkurenční odlišení vůči organizacím bez vlastní CSR 

strategie. Tím, že společensky odpovědná organizace symbolizuje jistou záruku bezpečnosti, 

důvěryhodnosti a udržitelnosti, stává se přitažlivější pro nové investory, obchodní partnery 

a zákazníky. 

Opodstatněnost CSR aktivit je možné chápat také ve společenských souvislostech. 

Společensky odpovědná organizace pečuje o své zaměstnance, vzdělává je a rozvíjí jejich 

potenciál. Snahou je rovněž vybudovat adekvátní pracovní podmínky, bezpečné pracovní 

prostředí a prosazovat politiku rovných příležitostí v odměňování a kariérním růstu. Pozitivní 

efekt se odráží ve zvýšení počtu kvalifikovaných, loajálních a motivovaných zaměstnanců. Aby 

organizace byla dlouhodobě úspěšná v realizaci své CSR strategie, je nutné usilovat 

o zkvalitnění dodavatelsko-odběratelských vztahů, vzdělávat své dodavatele v oblasti CSR, 

zapojovat do CSR aktivit také odběratele a spotřebitele a působit jako iniciátor změny a nositel 

chování, které je dodavateli, odběrateli i koncovými zákazníky napodobováno. Společensky 

odpovědná organizace v obdobném smyslu rozvíjí také lokální komunitu. V širších 

souvislostech je následně možné hovořit o kultivaci podnikatelského prostředí a prosazování 

trendu odpovědného podnikání v rámci státu, nadnárodních celků, případně v globálním 

měřítku. 

Společensky odpovědná organizace v neposlední řadě usiluje o dodržování ekologických 

standardů a snižování ekologické zátěže své produkce, což pozitivně ovlivňuje výše zmiňované 

ekonomické i sociální výsledky. Přehled potenciálních výhod CSR přístupu je uveden mj. 

v publikacích Coombs a Holladay, 2012; Pavlík et al., 2010; Putnová et al., 2007. 
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2.8 Možné překážky přijetí společensky odpovědného přístupu 

Začlenění společensky odpovědného podnikání do organizační strategie je nákladnou 

vstupní investicí, která je časově náročná z hlediska prosazení nových pracovních a řídících 

postupů, což může z počátku negativně ovlivňovat produktivitu práce. Důležité je také určení 

priorit a cílů v oblasti CSR, včetně vymezení pravomocí a odpovědností v rámci organizační 

struktury. Problematika CSR by měla být srozumitelně a jasně prezentována zaměstnancům 

a vlastníkům, aby bylo dosaženo určité názorové shody (Bussard et al., 2005). 

Petříková et al. (2008) zdůrazňuje klíčovou roli manažerů při řízení a koordinaci procesu 

změn v podniku, přičemž úspěšnost transformace závisí především na získání souhlasu 

a podpory zaměstnanců prostřednictvím důsledného objasnění potřeby uskutečněných kroků. 

Řídící pracovníci by rovněž měli efektivně využívat dostupných informačních a komunikačních 

technologií a zkušeností k usnadňování přechodu do nových podmínek.  

Při prosazování změn a inovací v prostředí organizací hraje velmi důležitou roli také 

podniková kultura, která je odrazem nejen zdraví, stability a funkčnosti podniku, ale i sociální 

odpovědnosti, podnikové etiky a morálky. Jádrem podnikové kultury jsou vzájemné vztahy 

mezi zaměstnanci, managementem a myšlenkami, zásadami a vizemi formující poslání 

podniku. Rozlišují se podnikové kultury synergické, jejichž hlavním úkolem je harmonické 

stmelování organizace, a chaotické, kde lidé při absenci sjednocujících faktorů usilují 

o individuální nebo skupinový prospěch, přičemž často dochází ke konfliktům. Reálně však 

existuje také množství přechodných kultur, které jsou kombinací dvou zmiňovaných typů. 

Pokud je v podnikatelském prostředí akceptováno placení závazků po lhůtě splatnosti, 

poskytování nekvalitních výrobků a služeb, vědomé poškozování a znevýhodňování 

obchodních partnerů, manažerské aktivity postrádající systémovou propojenost a synergii, 

chaotické řízení pracovních výkonů a nedostatečný způsob distribuce a sdílení informací, pak 

je náročné prosadit v takto orientované podnikové kultuře prvky CSR přístupu, neboť změna 

vyžaduje časovou náročnost s ohledem na dlouhodobý proces vytváření podnikové kultury jako 

součásti firemní identity (Petříková et al., 2008). 
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3 Specifické prostředky měření a hodnocení výsledků v oblasti 

CSR 

Úskalí měření CSR aktivit v organizacích spočívá v individuálním chápání a interpretaci 

zásad CSR a samozřejmě zdůvodnění nutnosti implementace, monitoringu a pravidelného 

vyhodnocování plnění tohoto nadstandardního závazku. Veřejně prezentované výsledky CSR 

přístupu mohou být chápány jako možnost konkurenčního odlišení a získání výhody, avšak 

zejména menší organizace s regionální působností vnímají odpovědný přístup jako 

samozřejmost založenou na nezištnosti. Peloza (2009) uvádí rozsáhlý výčet průběžných (resp. 

zprostředkujících) ukazatelů CSR výkonu spadajících do oblasti snižování ekologické zátěže, 

hospodaření s odpadovým materiálem, změn procesů, inovací, získávání nových zákazníků 

a zaměstnanců atd. Dále popisuje kategorizaci výsledných ukazatelů, tj. externí – tržní (např. 

tržní cena akcie, poměr tržní ceny akcie k zisku (P/E), zisk na jednu akcii (EPS)), interní – 

účetní (např. ROA, ROE, ROS) a kvalitativní, které čerpají z interních i externích 

informačních zdrojů. Jedná se o tematicky zaměřené žebříčky, manažerské studie a průzkumy. 

Kvalitativní hodnocení CSR aktivit je možné provést formou nezávislého auditu, získáním 

certifikace či značky kvality, které se liší svým specifickými metodikami a odlišným pojetím 

komplexnosti problematiky CSR v různých odvětvích. Významný trend představují iniciativy 

sociálně odpovědného investování a nefinančního reportingu.  

Jednu z možností nabízí certifikace AA 1000, která představuje sérii obecně 

aplikovatelných norem zaměřujících se na identifikaci a ohodnocení způsobů rozvoje CSR 

a udržitelnosti z organizačního, prověření kvality a důvěryhodnosti zpráv o společenské 

odpovědnosti v oblastech vymezených dle triple-bottom-line a také na správné vedení dialogu 

se stakeholders (AccountAbility, 2016). Další variantu zaručující kvalitní aplikaci CSR 

představují normy ISO 14001 a ISO 14004 garantující systém environmentálního 

managementu prostřednictvím, kterého podnik určuje výchozí úroveň svého vlivu na životní 

prostředí a měří pokrok, kterého v této oblasti dosáhl. Existuje také norma ISO 26000 

specifická pro oblast realizace důvěryhodné CSR strategie. Je vhodná pro jakýkoliv typ 

organizace bez ohledu na její zaměření, velikost a místo působení (ISO, 2017). SA 8000 je 

mezinárodně uznávaná norma, kterou vytvořila organizace pro lidská práva Social 

Accountability International (SAI) jako způsob certifikace dodržování konvencí ILO, 

Mezinárodní deklarace o lidských právech a Deklarace o právech dítěte (Dytrt et al., 2006). 

Norma zahrnuje také požadavky globálně uznávaného pracovního práva a je rozdělena 
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do 9 tematických celků (dětská práce, nucená práce, zdraví a bezpečnost pracovního prostředí, 

svoboda v zakládání spolků a právo na kolektivní vyjednávání, diskriminace, pracovní kázeň, 

pracovní doba, odměňování, systém managementu). Normy OHSAS 18001 a 18002 

(Occupational Health and Safety Assessment Series), které vyvinula v roce 1999 organizace 

British Standards Institution, kladou požadavky na systém managementu bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, politiku BOZP a zahrnují také identifikaci a vyhodnocení všech rizik 

v této oblasti (Zadražilová et al., 2008). 

Standard odpovědná firma, který metodicky zajišťuje mezinárodní organizace London 

Benchmarking Group, představuje komplexní systém měření a vyhodnocování efektivity 

firemního dárcovství za pomoci přesné kategorizace jednotlivých nákladových položek. První 

oblast je tvořena charitativními dary na podporu veřejně prospěšných projektů prostřednictvím 

peněžních a věcných darů a bezplatného poskytnutí služeb. Následuje oblast společenských 

investic, které reflektují strategický zájem firem při řešení témat pozitivně ovlivňujících jejich 

reputaci (např. vzdělávání a výzkum). Třetí sledovaná kategorie zahrnuje aktivity komerčně-

filantropického charakteru probíhající v rámci sociálního marketingu (Bartošová, 2006b).  

EFQM Excellence Model představuje nástroj pro zvyšování výkonnosti všech činností 

podniku za použití metod sebehodnocení a benchmarkingu. Model obsahuje 9 kritérií, 

rozdělených do 2 kategorií: předpoklady (vedení, politika a strategie, lidé, partnerství a zdroje, 

procesy) a výsledky (zákazníci, lidé, společnost, klíčové ukazatele výkonnosti). Hodnocení je 

určováno metodickým postupem zvaným RADAR: Results – výsledky, Approach – přístup, 

Deployment – rozvoj, Assessment – hodnocení, Review – přezkoumání (Plášková et al., 2009). 

Organizace Forum Ethibel nabízí komplexní CSR poradenství v oblasti vyhodnocování 

odpovědného přístupu a sociální audit, v jehož rámci mohou organizace získat certifikaci 

kvality ověřující, že vybraný organizační celek plní požadavky stakeholders a při svém 

působení dodržuje normy etického chování. Forum Ethibel je aktivním zastáncem propagace 

a sledování problematiky odpovědného investování, kdy uděluje vybraným investičním 

fondům značku Ethibel Excellence Label a vyhodnocuje Ethibel Sustainability Index, který 

měří CSR výkonnost akciových společností obchodovatelných na finančních trzích na světové 

i evropské úrovni (Forum Ethibel, 2016).  

Známé jsou také Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), které jsou složeny z řady 

dílčích indexů. Do hodnocení nejsou zahrnuty společnosti získávající své příjmy z prodeje 

alkoholických výrobků, tabákových výrobků, hazardních her a zbraní. Obecná kritéria, která 

tvoří 50 % celkového hodnocení, jsou použitelná pro všechna odvětví, zatímco specifická 
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kritéria jsou aplikovatelná pouze na relevantní odvětví. Každé obecné kritérium má stanovenou 

váhu, avšak u specifických kritérií nejsou váhy zveřejněny, což způsobuje netransparentnost 

výsledků (RobecoSAM, 2017).  

Skupina indexů FTSE4Good měří výkonnost nejlepších organizací obchodovaných na 

burzách v oblasti společenské odpovědnosti v rámci Velké Británie, Evropy, nebo světa. Index 

vlastní Londýnská burza cenných papírů. Největší důraz při vyhodnocování je kladen na lidská 

práva (rovnost a nediskriminace, nucená práce, dětská práce, zastoupení zaměstnanců). Jsou 

vyloučeny tabákové společnosti, podniky poskytující součástky nebo služby výrobcům zbraní 

a jaderné elektrárny (Zadražilová et al., 2010). Nedostatky výše zmiňovaných globálních 

indexů udržitelnosti spočívají v jejich omezeném aplikačním poli, neboť pro potřeby 

vyhodnocování jsou sledovány pouze akciové společnosti.  

Samostatnou kategorii představuje nefinanční CSR reporting. Pravidelné zveřejňování 

zpráv, může sloužit nejen jako prostředek komunikace se stakeholdery, ale i jako manažerský 

nástroj evidující pokrok v CSR aktivitách a určující nové strategie a cíle. Kvalitní report, který 

svou náplní převyšuje zákonem stanovenou výroční zprávu, by měl obsahovat základní 

informace o dané organizaci, uznávané hodnoty a zásady odpovědného přístupu ke své činnosti, 

charakteristiku vztahů se skupinami stakeholderů a přehled CSR projektů a plánů. Tvorba 

reportů by měla také respektovat princip důvěryhodnosti, symbolizovaný např. ověřením třetí 

nezávislou stranou, úplností rozsahu reportování všech organizačních procesů s pozitivními 

i negativními dopady, spolehlivostí založené na měřitelnosti a porovnatelnosti uvedených 

výsledků, srozumitelností a pravidelností zveřejňování (Pavlík et al., 2010; White, 2009). Při 

sestavování CSR reportů může být nápomocný rovněž soubor indikátorů výkonnosti, návodů 

a pravidel vytvořený mezinárodní organizací Global Reporting Initiative (GRI), která uvedla 

již čtvrtou generaci pravidel pod označením „G4 Guidelines“ (Global Reporting Initiative, 

2017). Další významná organizace poskytující poradenství v oblasti sociálních auditů a reportů, 

pořádající vzdělávací akce je známá pod zkratkou SAN (Social Audit Network) (Pavlík et al., 

2010). 

Bez ohledu na právní subjektivitu organizace je možné vyhodnocovat a vzájemně 

porovnávat CSR aktivity metodou obsahové analýzy těchto veřejně přístupných dokumentů 

nebo internetových prezentací a stránek. Praktické příklady výše zmiňovaných nástrojů 

hodnocení CSR jsou uvedeny v Tab. 3.1.  
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Tabulka 3.1: Přehled nástrojů vyhodnocování CSR aktivit 

Certifikace Zaměření Organizace 
AA 1000 Hodnocení způsobu aplikace CSR AccountAbility 

ISO 14001, ISO 14004 
Systém environmentálního 

managementu 
International Organization for 

Standardization 

ISO 26000 
Realizace důvěryhodné CSR 

strategie 
International Organization for 

Standardization 

Certifikace kvality 
Hodnocení komplexnosti CSR 

strategie z pohledu stakeholderů 
Forum Ethibel 

Metodika měření CSR Zaměření Organizace 
Standard odpovědná firma Efektivita firemního dárcovství London Benchmarking Group 

Index udržitelnosti Zaměření Organizace 
Ethibel Sustainability Index Hodnocení CSR přístupu akciových 

společností obchodovaných na 
finančních trzích na světové 

i evropské úrovni. 

Forum Ethibel 
Dow Jones Sustainability 

Indices 
RobecoSAM 

FTSE4Good Index Series London Stock Exchange Group 
Nefinanční reporting Zaměření Organizace 

G4 Guidelines 
Metodika pro sestavování CSR 

reportů 
Global Reporting Initiative 

Zdroj: vlastní zpracování dle (AccountAbility, 2016; Bartošová, 2006b; Forum Ethibel, 2016; 

Global Reporting Initiative, 2017; ISO, 2017; RobecoSAM, 2017) 
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4 Popis aplikovaných metod 

V lidské společnosti je rozhodování chápáno jako neodmyslitelná součást každého dne. Na 

manažerské úrovni je rozhodování považováno za jádro řízení, neboť kvalita a výsledky 

rozhodovacích procesů zásadním způsobem ovlivňují efektivnost fungování a budoucí 

prosperitu různorodých organizačních celků. Podstatou rozhodovacího procesu je volba 

alespoň mezi dvěma možnostmi (dvěma variantami rozhodování). Manažerské rozhodování 

představuje určitou kombinaci vědeckých přístupů a umění rozhodovat, tj. menšího či většího 

podílu intuice (Fotr et al., 2010). 

Rozhodovací procesy mají dvě stránky. Jedná se o stránku věcnou (obsahovou, meritorní) 

a formálně-logickou (procedurální). Věcná stránka reflektuje odlišné charakteristiky 

jednotlivých rozhodovacích procesů, resp. jejich typů. Naopak rozhodování z formálně-

logického hlediska má určité společné rysy a vlastnosti, bez ohledu na odlišnou obsahovou 

náplň rozhodovacích procesů. Spojnice věcně odlišných rozhodovacích procesů je tvořena 

specifickým rámcovým postupem řešení, koncepty, metodami a modelovými nástroji 

podporujícími rozhodování. Předmětem teorie rozhodování se tedy rozumí společné rysy 

rozhodovacích procesů. Jako příklady teorií rozhodování je možné uvést teorii užitku (utility), 

sociálně-psychologické teorie rozhodování či kvantitativně orientované teorie rozhodování 

(Zmeškal, 2012).  

Obsah rozhodovacích procesů formovaný vzájemně závislými činnostmi lze rozčlenit do 

určitých složek označovaných jako etapy (resp. fáze). První etapa spočívá v provedení analýzy 

okolí a identifikaci rozhodovacího problému, který vyžaduje řešení. Druhá fáze je založena na 

hlubším zkoumání a poznání problémové situace, jejímž výsledkem je definování cílů 

rozhodování. Třetí etapa je spojena se stanovením kritérií, podle kterých se budou následně 

posuzovat a hodnotit navržené varianty řešení. Čtvrtá fáze spočívá v tvorbě variant řešení 

rozhodovacích problémů a stanovení jejich důsledků z hlediska zvoleného souboru kritérií 

hodnocení. Výsledkem páté etapy procesu hodnocení může být určení celkově nejvýhodnější 

varianty, nebo stanovení preferenčního uspořádání variant. Šestá fáze již znamená praktickou 

implementaci zvolené varianty rozhodování. Závěrečná fáze je spojována především se 

stanovením odchylek skutečně dosažených výsledků realizace vzhledem ke stanoveným cílům 

(Fotr et al., 2010; Simon, 1977). 

Mezi základní prvky rozhodovacích procesů patří cíl rozhodování, kritéria hodnocení, 

subjekt a objekt rozhodování, varianty rozhodování a stavy světa. Cíl rozhodování je 
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možné chápat jako určitý stav, který je žádoucím výsledkem dosaženým řešením 

rozhodovacího problému. Obvykle se jedná o dosažení většího počtu cílů, přičemž mezi cíli 

často existují určité vazby (např. komplementární, hierarchické, příp. konfliktní). Cíle mohou 

být vyjádřeny číselnými charakteristikami (kvantitativní cíle) nebo pomocí slovních popisů 

(kvalitativní cíle). Kritéria hodnocení reprezentují měřítka zvolená rozhodovatelem, která jsou 

určena k posouzení výhodnosti jednotlivých variant rozhodování ve vazbě na stanovený cíl 

rozhodování. Kritéria klasifikujeme do dvou základních skupin, tj. kritéria minimalizačního 

typu (nákladová) a kritéria maximalizačního typu (výnosová). Obdobně jako u cílů 

rozhodování jsou rozlišována kritéria kvantitativní a kvalitativní. Subjekt rozhodování 

(rozhodovatel) vybírá variantu určenou k realizaci. Subjektem rozhodování se rozumí 

jednotlivec, pak se jedná o tzv. individuální subjekt rozhodování, nebo skupina osob, tj. 

kolektivní subjekt rozhodování. Objekt rozhodování je možné chápat jako oblast, které se 

rozhodování týká. Varianta rozhodování představuje možný způsob jednání rozhodovatele, 

který směřuje k řešení problému, tedy ke splnění určených cílů. S variantami rozhodování jsou 

úzce spojeny jejich důsledky, které vyjadřují předpokládané dopady a účinky na objekt 

rozhodování. Stavy světa (resp. scénáře) chápeme jako budoucí vzájemně se vylučující situace, 

které mohou po realizaci zvolené varianty nastat a které mohou měnit důsledky této varianty 

vzhledem k některým kritériím hodnocení (Fotr et al., 2010; Zmeškal, 2012). 

4.1 Vícekriteriální rozhodování 

Mezi základní charakteristiky vícekriteriálního rozhodování (multiple attribute decision 

making, zkráceně MADM) patří multikriteriální charakter rozhodovacích problémů, 

neaditivnost a smíšený soubor uvažovaných kritérií (tzn. kritéria jsou vyjádřena v různých 

měrných jednotkách). Předností metod vícekriteriálního hodnocení variant je, že nutí 

rozhodovatele, aby explicitně (nikoliv pouze intuitivně) vyjádřil svoje chápání důležitosti 

jednotlivých kritérií hodnocení. Celý proces rozhodování se stává transparentním, 

reprodukovatelným a srozumitelnějším i pro jiné subjekty, kterých se volba varianty týká. 

Většina metod vícekriteriálního rozhodování je založena na numerickém vyjádření vah 

jednotlivých kritérií (tzv. koeficientů významnosti). Čím vyšší významnost rozhodovatel 

přisuzuje danému kritériu, tím je jeho váha vyšší. A naopak, méně významným kritériím je 

přisouzena nižší váha. Pro dosažení srovnatelnosti vah souboru kritérií, se tyto váhy normují 

tak, aby jejich součet byl roven jedné. Přehled vybraných metod stanovení vah kritérií je 

zachycen na Obr. 4.1. Podrobnější popis metod je uveden v publikaci autorského kolektivu Fotr 

et al. (2010); Tzeng a Huang (2011). 
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Obrázek 4.1: Přehled vybraných metod pro stanovení vah kritérií 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zdroj: Fotr et al., 2010, s. 164 

Další významnou oblast představuje problematika vícekriteriálního hodnocení variant. 

Z široké škály metod vícekriteriálního hodnocení variant se v dalším textu zaměříme především 

na skupinu metod, která je založena na principu transformace hodnot kritérií na bezrozměrnou 

aditivní veličinu, označovanou jako hodnota, užitek, utilita, resp. ohodnocení variant. V praxi 

patří tyto metody k nejrozšířenějším, neboť jejich výhodou je srozumitelnost a relativně menší 

náročnost na uživatele. Přehled vybraných metod vícekriteriálního hodnocení variant je 

zachycen na Obr. 4.2. Skupina tzv. jednoduchých metod stanovení hodnoty variant, která je 

vhodná především pro hodnocení variant vzhledem k souboru kvantitativních kritérií, 

reprezentuje určité zjednodušení vícekriteriální funkce užitku za jistoty. V případě souboru 

kritérií převažující kvalitativní povahy je vhodnější aplikovat metody založené na párovém 

srovnávání variant. Podrobnější popis metod je uveden v publikaci Fotr et al. (2010). 

Obrázek 4.2: Přehled vybraných metod vícekriteriálního hodnocení variant vedoucí k převodu 
na bezrozměrné vyjádření 
 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Fotr et al., 2010, s. 179 
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4.1.1 Vývoj metod vícekriteriálního rozhodování 

Historické kořeny počátků vícekriteriálního rozhodování sahají až do roku 1738, kdy 

Daniel Bernoulli prezentoval výsledky svého výzkumu, které představovaly významný posun 

v řešení tzv. Petrohradského paradoxu na základě teorie užitku (lidské jednání a rozhodování 

směřuje k maximalizaci užitku). Významným historickým mezníkem se stal rok 1947, kdy 

autorská dvojice von Neumann a Morgenstern uvedla svou nejvýznamnější knihu s názvem 

Theory of Games and Economic Behavior, což jednoznačně poskytlo nový prostor pro 

vícekriteriální rozhodování. Začala se formovat skupina metod stanovení pořadí na bázi určení 

preferenční relace (tj. metody ELECTRE a PROMETHEE), která vznikala po boku hlavního 

proudu, tzv. vícekriteriální teorie užitku pracující s příslušnými funkcemi užitku. Další dílčí 

metodické linie, které postupně vstoupily do procesu formování metod vícekriteriálního 

rozhodování, byly prezentovány na základě snahy o zdokonalení původních (často 

nerealistických) předpokladů (např. řešení vzájemné závislosti a interakcí mezi uvažovanými 

kritérii pomocí Choquet a Sugeno integrálů, příp. vytvoření prostoru pro určitou míru nejistoty 

a nejednoznačnosti při rozhodování za použití fuzzy přístupu, nebo grey relational analysis 

(GRA)). Současný trend směřuje k aplikacím hybridních metod vícekriteriálního rozhodování. 

Detailnější informace jsou uvedeny v publikaci Tzeng a Huang, (2011). Graficky jsou vývojové 

směry vícekriteriálního rozhodování zachyceny na Obr. 4.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Obrázek 4.3: Vývoj metod vícekriteriálního rozhodování 
 

Zdroj: Tzeng a Huang (2011), str. 5 
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4.2 Metoda Analytic Hierarchy Process 

Metoda Analytic Hierarchy Process (AHP) byla poprvé uvedena autorem Thomasem 

L. Saatym na počátku 70. let 20. století jako nástroj pro účinné vícekriteriální rozhodování, 

překonávající nedostatky intuitivního rozhodování. Metoda AHP se opírá o přirozenou lidskou 

schopnost využívání informací a zkušeností při rozhodovacím procesu, které jsou podkladem 

pro systematický rozklad problému na dílčí části, tvořící hierarchickou strukturu.  První úroveň 

je formalizována do podoby přesné a jasné formulace cíle či úkolu daného rozhodovacího 

procesu. Druhá úroveň je reprezentována kritérii, ovlivňující konečné rozhodnutí, přičemž třetí 

úroveň zahrnuje subkritéria, upřesňující obsah každého kritéria v předcházející úrovni. Čtvrtá 

úroveň představuje výčet variant, které jsou posuzovány (Saaty, 2000).  

Jednotlivé komponenty každé úrovně hierarchicky strukturovaného rozhodovacího 

problému jsou vzájemně párově porovnávány. Hodnoty získaných výsledků se pohybují 

v rozmezí 〈1
9
; 9〉, přičemž 1 vyjadřuje rovnocennost (indiferenci), 3 slabou důležitost, 5 silnou 

důležitost, 7 velmi silnou důležitost a 9 absolutní důležitost. Tyto hodnoty mohou být rovněž 

interpretovány také jako míry preferencí. Čísla 2, 4, 6 a 8 představují pomyslné mezistupně na 

hodnotící škále. Pro zápis výsledků párového porovnávání je využívána tzv. Saatyho matice, 

symbolicky označovaná S, která je symetrická a tvoří ji prvky si,j, přičemž mezi dvojicemi 

prvků musí existovat inverzní vztah 𝑠𝑖,𝑗 =
1

𝑠𝑗,𝑖
. Dále platí, že prvky na hlavní diagonále jsou 

indiferentní, tedy mají hodnotu 1 (Saaty, 2000; Zmeškal, 2012).  

Jakmile jsou sestaveny Saatyho matice pro všechny skupiny komponent na jednotlivých 

úrovních hierarchické struktury, následuje výpočet normalizovaných lokálních vah wi, 

představující mírů vlivu na předcházející úroveň, či kritérium. Jednou z možností výpočtu vah 

wi je aplikace váženého geometrického průměru řádků matice S, který je matematicky 

formulován do vzorce:  

𝑤𝑖 =
𝑣𝑖

∑ 𝑣𝑖
𝑁
𝑖

=
[∏ 𝑠𝑖,𝑗

𝑁
𝑗 ]

1
𝑁

∑ [∏ 𝑠𝑖,𝑗
𝑁
𝑗 ]

1
𝑁𝑁

𝑖

,  (4.1) 

 přičemž N představuje řád matice S s prvky si,j.  

Nezbytným požadavkem pro získání kvalitního hodnocení a odpovídajících výsledků je co 

nejvyšší možné splnění podmínky tranzitivity mezi prvky si,j, která se projevuje v požadované 

konzistentnosti Saatyho matic. Aby bylo možné vyhodnotit konzistentnost, je nejprve potřebné 
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vypočítat charakteristické číslo matice označované symbolem 𝜆𝑚𝑎𝑥. Jednou z možností 

výpočtu je tato: 

𝜆𝑚𝑎𝑥 =
1

𝑁
∑ (𝑆 ∙ 𝑤)𝑖/𝑤𝑖
𝑁
𝑖 , (4.2) 

kde N je řád matice S, w vektor vah wi a (𝑆 ∙ 𝑤)𝑖 symbolizuje i-tý prvek vektoru w. Další krok 

spočívá ve zjištění hodnoty indexu konzistentnosti (Consistency Index) dle vzorce: 

       𝐶𝐼 =  𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑁
𝑁−1

. (4.3) 

Celý proces vyhodnocování konzistentnosti Saatyho matic je zakončen propočtem 

koeficientu konzistentnosti (Consistency Ratio):  

                                                                    𝐶𝑅 = 𝐶𝐼

𝑅𝐼
,      (4.4) 

přičemž RI (Random Index) je stanoven empiricky v závislosti na řádu N Saatyho matice S 

a dosahuje hodnot uvedených v Tab. 4.1. Hodnota koeficientu konzistence musí splňovat 

podmínku 𝐶𝑅 ≤ 0,1. 

Tabulka 4.1: Přehled hodnot RI 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
RI 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

Zdroj: Saaty (2000) 

Výchozím podkladem pro hodnocení variant je přehled zjištěných globálních vah 

jednotlivých subkritérií Wi,j, které jsou získány pomocí vzorce: 

        𝑊𝑖,𝑗 = 𝑤𝑖 ∙ 𝑤𝑖,𝑗, (4.5) 

kde wi představuje lokální váhu i-tého kritéria zohledňující vliv tohoto kritéria na cíl 

rozhodování, wi,j symbolizuje lokální váhu j-tého subkritéria zohledňující vliv tohoto 

subkritéria na i-té kritérium. Obdobný postup je aplikován při závěrečném posuzování variant 

z pohledu dosahování výsledků v jednotlivých oblastech, které jsou zastupovány na 

nejdetailnější úrovni dílčími subkritérii. Po provedení výpočtu globálních vah jednotlivých 

variant, je nutné provést součet výsledných hodnot všech získaných vah pro danou variantu. 

Protože metoda AHP je založena na principu maximalizace užitku, je vybrána varianta 

dosahující nejvyšší hodnoty, resp. užitku, představovaného sumou globálních vah. Tento 

postup vyhodnocení se nazývá distributivní. Další možnost řešení dané problematiky nabízí 

metoda relativního vyjádření globálních vah jednotlivých variant s ohledem na označení ideální 

hodnoty, představující 100 % (Saaty, 2000). 
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4.2.1 Skupinové rozhodování 

Pro překonání subjektivity plynoucí z rozdělení preferencí pouze jedním expertem je 

vhodné začlenit do rozhodování skupinu expertů čítající 5 – 15 členů (group decision-making), 

avšak otázkou je, jak správně agregovat názory jednotlivců tak, aby byl zachován mj. 

požadavek konzistence zaručující spolehlivé výsledky při párovém srovnávání. Obecně je 

možné nahlížet na problematiku vyhodnocování názorů skupiny ze tří pohledů: 

• Konsensus: skupina může pracovat dohromady, přičemž jejím cílem je dosáhnout 

názorové shody formou diskuze nebo hlasováním.  Úskalím zůstává fakt, že některé 

názory nemohou být vyslyšeny nebo jsou potlačeny, případně může docházet k jevu 

zvanému syndrom skupinového myšlení (GroupThink), kdy jsou přijata špatná, pro 

jednotlivce iracionální rozhodnutí, ve snaze zachovat soudržnost a solidaritu ve skupině. 

• Deterministický přístup je založen na principu agregace názorů pomocí výpočtu 

váženého geometrického průměru vah získaných z individuálních párových srovnání 

provedených každým expertem samostatně dle následujícího vzorce: 
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, (4.6) 

kde x1, …, xn označují výsledky párového ohodnocení n kritérií a subkritérií provedené 

m nezávislými experty (Saaty a Vargas, 2012). 

• Statistický přístup využívá metod statistických odhadů a pravděpodobnosti při 

vyhodnocování individuálních názorů početně rozsáhlejší skupiny (populace). 

Podrobněji viz Saaty, 2000. 

Při analýze skupinového rozhodování je dále možné hlouběji zkoumat úroveň konzistence 

názorů expertů a míru vzájemné shody (míru konsensu).  

4.2.1.1 Geometrický index konzistence 

Dle výsledků Aguaróna a Moreno-Jiméneze (2003) poskytuje Geometrický index 

konzistence (GCI) přesnější pohled na problematiku dosažení požadovaného stupně 

konzistence rozhodování v porovnání s ukazatelem CR (vypočítaný dle vzorců 4.2, 4.3 a 4.4). 

Mějme Saatyho matici S = (sij) a vektor vah w, vypočítaný na základě geometrického průměru 

řádků matice, pak je možné GCI získat výpočtem dle vzorce: 
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 𝐺𝐶𝐼 =  2

(𝑁−1)(𝑁−2)
∑ log2 𝑒𝑖𝑗𝑖<𝑗 , (4.7) 

kde 𝑒𝑖𝑗 = 𝑠𝑖𝑗𝑤𝑗/𝑤𝑖 představuje chybu získanou aproximací poměru 𝑤𝑖/𝑤𝑗 hodnotou 𝑠𝑖𝑗. 

Úrovni CR = 10 % odpovídají následující hodnoty GCI: GCI = 0,31 pro N = 3; GCI = 0,35 pro 

N = 4 a GCI = 0,37 pro N > 4. GCI je možné chápat jako alternativní ukazatel konzistence 

jednotlivých rozhodovatelů, ale rovněž i celé skupiny expertů. 

4.2.1.2 AHP konsensus indikátor 

AHP konsensus indikátor (S*) je založen na porovnání číselného ohodnocení kritérií 

(subkritérií) provedeného jednotlivými experty. Interpretace tohoto ukazatele je závislá na 

individuálním chápání a požadavku na míru shody ve skupině rozhodovatelů. Výsledná 

hodnota indexu se pohybuje v rozmezí 0 až 100 %. Výpočet S* kombinuje metodický postup 

založený na entropii (viz Shannon, 1948) a koncept alfa a beta diverzity (viz Jost, 2007). 

Ukazatel S* pro skupinové rozhodování je vypočítán následujícím způsobem: 

𝑆∗ = [𝑀 − 𝑒𝑥𝑝(𝐻𝛼 𝑚𝑖𝑛)/𝑒𝑥𝑝(𝐻𝛾 𝑚𝑎𝑥)] [1 − 𝑒𝑥𝑝(𝐻𝛼 𝑚𝑖𝑛)/𝑒𝑥𝑝(𝐻𝛾 𝑚𝑎𝑥)]⁄ ,  (4.8) 

kde 𝑀 = 1/exp (𝐻𝛽) je reciproká hodnota Shannon beta diverzity, která reprezentuje míru 

homogenity. 𝐻𝛼 𝑚𝑖𝑛 a 𝐻𝛾 𝑚𝑎𝑥 označují minimální hodnotu Shannon alfa diverzity a maximum 

Shannon gama diverzity. Získány jsou dle následujícího matematického postupu: 

𝐻𝛼 𝑚𝑖𝑛 = −
𝑐𝑚𝑎𝑥

𝑁+𝑐𝑚𝑎𝑥−1
ln (

𝑐𝑚𝑎𝑥

𝑁+𝑐𝑚𝑎𝑥−1
) − (𝑁 − 1)

1

𝑁+𝑐𝑚𝑎𝑥−1
ln

1

𝑁+𝑐𝑚𝑎𝑥−1
,  (4.9) 

𝐻𝛾 𝑚𝑎𝑥 = (𝑁 − 𝐾) (−
1

𝑐𝑚𝑎𝑥+𝑁−1
) ln (

1

𝑐𝑚𝑎𝑥+𝑁−1
) − (

𝐾+𝑐𝑚𝑎𝑥−1

𝑁+𝑐𝑚𝑎𝑥−1
) ln (

1

𝐾
.
𝐾+𝑐𝑚𝑎𝑥−1

𝑁+𝑐𝑚𝑎𝑥−1
),      (4.10) 

kde N značí počet kritérií, K počet rozhodovatelů a 𝑐𝑚𝑎𝑥 symbolizuje maximální hodnotu 

numerické škály (pro AHP je standardně využívána stupnice 1/9 – 9, tedy 𝑐𝑚𝑎𝑥=9). Hodnoty 

exp𝐻𝛼 𝑚𝑖𝑛a exp𝐻𝛾 𝑚𝑎𝑥 znamenají skutečnou minimální Shannon alfa diverzitu prvního řádu 

a skutečnou maximální Shannon gama diverzitu prvního řádu (podrobněji viz Goepel, 2013). 

4.2.1.3 Geometrický ordinální index konsensu 

Geometrický ordinální index konsensu pro k-tého experta (GOCI(Ek)) hodnotí úroveň 

shody pořadí kritérií určeného k-tým expertem s kolektivním pořadím za celou skupinu. 

Výpočet je proveden následujícím způsobem: 

𝐺𝑂𝐶𝐼(𝐸𝑘) =
1

𝑁
∑ |𝑣𝑗𝑘 − 𝑣𝑗

𝐺|𝑗 , (4.11) 
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kde N značí počet kritérií, 𝑣𝑗𝑘 symbolizuje vektor vah určených k-tým expertem a 𝑣𝑗𝐺 

reprezentuje agregovaný vektor vah za celou skupinu rozhodovatelů, který je možné vypočítat 

např. pomocí geometrického průměru (Zmeškal, 2014). Situace GOCI(Ek) = 0 znamená, že 

pořadí určené k-tým expertem je shodné s názorem celé skupiny. Tedy, čím nižší je hodnota 

GOCI(Ek), tím vyšší je míra ordinální shody. Jak uvádí Dong et al. (2010), pro výpočet 

geometrického ordinálního indexu konsensu za celou skupinu expertů (GOCIG) je možné použít 

aritmetický průměr hodnot jednotlivých GOCI(Ek).  

4.3 Metoda Fuzzy Analytic Hierarchy Process 

Metoda AHP (viz Kap. 4.2) představuje základní (úvodní) nástroj vícekriteriálního 

rozhodování, který však pracuje pouze s deterministickými vstupními daty nezohledňujícími 

možnou neurčitost a nejasnost doprovázející rozhodovací procesy. Nejpoužívanější přístup, 

který umožňuje zakomponovat do modelových situací a problémů jistou míru neurčitosti, se 

nazývá „fuzzifikace“ (Lee, 2010). Autorem této koncepce je matematik L. A. Zadeh, který 

v roce 1965 prezentoval nový přístup k modelování množin známý pod názvem teorie fuzzy 

množin. Myšlenkový posun v porovnání s klasickou teorií množin představuje „inovovaný“ 

postup určení příslušnosti prvku do množiny, který poskytuje realističtější obraz skutečnosti. 

Oblast rozhodování o tom, zda prvek patří do určité množiny, je rozšířena z prostého vyjádření 

„ne/ano“ (resp. 0/1) na interval 〈0; 1〉, tzn. posuzovaný prvek patří do dané množiny s určitým 

stupněm příslušnosti (možnosti). Fuzzy množinu 𝐴~ lze vyjádřit pomocí funkce příslušnosti 

(tzv. membership function) 𝜇𝐴, která každému 𝑥 ∈ 𝐑 přiřadí hodnotu stupně příslušnosti 

𝜇𝐴 (𝑥) ∈ 〈0; 1〉 (podrobněji viz Zadeh (1965) a (1978)). 

Následně Laarhoven a Pedrycz (1983) představili hybridní metodu Fuzzy AHP (FAHP) 

jakožto kombinaci fuzzy přístupu a párového porovnávání prvků hierarchicky strukturovaných 

rozhodovacích úkolů. Ostrá čísla (tzv. crisp values) jsou nahrazena intervalovými hodnotami 

(fuzzy čísly), což poskytuje realističtější a přesvědčivější řešení rozhodovacích problémů. Při 

aplikaci metody FAHP jsou nejběžněji používána trojúhelníková fuzzy čísla (t-čísla) 

symbolicky označována jako �̃� = (𝑎𝑙 , 𝑎𝑚, 𝑎𝑢), která jsou definována pomocí funkce 

příslušnosti 𝜇�̃� ve tvaru (4.12). 
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𝜇�̃� =

{
 
 

 
 
𝑥 − 𝑎𝑙
𝑎𝑚 − 𝑎𝑙

, 𝑎𝑙 ≤ 𝑥 < 𝑎𝑚

𝑎𝑢 − 𝑥

𝑎𝑢 − 𝑎𝑚
, 𝑎𝑚 ≤ 𝑥 < 𝑎𝑢

0, jinak.

 (4.12) 

Uvažujme dvě fuzzy t-čísla �̃� = (𝑎𝑙 , 𝑎𝑚, 𝑎𝑢) a �̃� = (𝑏𝑙 , 𝑏𝑚, 𝑏𝑢), pak jsou základní 

matematické operace definovány následujícím způsobem: 

�̃� ⊕ �̃� = (𝑎𝑙 + 𝑏𝑙 , 𝑎𝑚+𝑏𝑚, 𝑎𝑢+𝑏𝑢), (4.13) 

�̃� ⊗ �̃� = (𝑎𝑙𝑏𝑙 , 𝑎𝑚𝑏𝑚, 𝑎𝑢𝑏𝑢), (4.14) 

�̃� ⊘ �̃� = (𝑎𝑙/𝑏𝑢, 𝑎𝑚/𝑏𝑚, 𝑎𝑢/𝑏𝑙); 𝑏𝑙 , 𝑏𝑚, 𝑏𝑢 ≠ 0, (4.15) 

𝜆�̃� = 𝜆(𝑎𝑙 , 𝑎𝑚, 𝑎𝑢), 𝜆 > 0, 𝜆 ∈ 𝐑,  (4.16) 

�̃�−1 =
1

�̃�
= (

1

𝑎𝑢
,
1

𝑎𝑚
,
1

𝑎𝑙
). (4.17) 

Náročnější disciplínou je vzájemné porovnávání fuzzy čísel. Stupeň možnosti, že �̃� ≥ �̃�, je 

možné matematicky vyjádřit jako:  

𝑉(�̃� ≥ �̃�) = 𝑠𝑢𝑝𝑥≥𝑦(min(𝜇�̃�(𝑥), 𝜇�̃�(𝑦))),  (4.18) 

přičemž platí 𝑉(�̃� ≥ �̃�) = 𝜇(𝑑) zatímco d značí x-ovou souřadnici nejvyššího průsečíku D 

funkcí příslušnosti 𝜇�̃� a 𝜇�̃�. Problematika je dále rozvinuta a popsána mj. v publikacích Chen 

a Fan (2011), Kabir a Hasin (2011), Kahraman (2008), Wang a Chin (2011). 

Výsledky párového porovnávání n kritérií za použití lingvistických proměnných 

uvedených v Tab. 4.2 jsou zaznamenávány do fuzzy matice �̃� (4.19). Matematické vyjádření 

a slovní charakteristika lingvistických proměnných vychází z původní Saatyho hodnotící 

stupnice, avšak podoba proměnných může být modifikována. 

Tabulka 4.2: Lingvistická a numerická charakteristika trojúhelníkových fuzzy čísel 

Lingvistická 
proměnná 

t-číslo značící 
kladnou 

preferenci 

t-číslo pro 
zápornou 
preferenci 

Lingvistická 
proměnná 

t-číslo značící 
kladnou 

preferenci 

t-číslo pro 
zápornou 
preferenci 

Indiference (1,1,1) (1,1,1) Silná 
důležitost (3,5,7) (1/7,1/5,1/3) 

Slabá 
důležitost (1,1,3) (1/3,1,1) Velmi silná 

důležitost (5,7,9) (1/9,1/7,1/5) 
Přiměřená 
důležitost (1,3,5) (1/5,1/3,1) Absolutní 

důležitost (7,7,9) (1/9,1/7,1/7) 

Zdroj: Kabir a Hasin (2011) 
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�̃� =

(

 

(1,1,1) (𝑠𝑙
12, 𝑠𝑚

12, 𝑠𝑢
12) ⋯ (𝑠𝑙

1𝑛, 𝑠𝑚
1𝑛, 𝑠𝑢

1𝑛)

(𝑠𝑙
21, 𝑠𝑚

21, 𝑠𝑢
21) (1,1,1) ⋯ (𝑠𝑙

2𝑛, 𝑠𝑚
2𝑛, 𝑠𝑢

2𝑛)
⋮ ⋮ ⋱ ⋮

(𝑠𝑙
𝑛1, 𝑠𝑚

𝑛1, 𝑠𝑢
𝑛1) (𝑠𝑙

𝑛2, 𝑠𝑚
𝑛2, 𝑠𝑢

𝑛2) ⋯ (1,1,1) )

  (4.19) 

Po vyplnění fuzzy Saatyho matic následuje výpočet fuzzy normovaných vah �̃�𝑖 pro 

jednotlivá kritéria např. pomocí řádkového geometrického průměru dle příslušných vzorců: 

𝑤𝑙
𝑖 =

[∏ 𝑠𝑙
𝑖,𝑗𝑁

𝑗 ]

1
𝑁

∑ [∏ 𝑠𝑙
𝑖,𝑗𝑁

𝑗 ]

1
𝑁𝑁

𝑖

, 𝑤𝑚𝑖 =
[∏ 𝑠𝑚

𝑖,𝑗𝑁
𝑗 ]

1
𝑁

∑ [∏ 𝑠𝑚
𝑖,𝑗𝑁

𝑗 ]

1
𝑁𝑁

𝑖

, 𝑤𝑢𝑖 =
[∏ 𝑠𝑢

𝑖,𝑗𝑁
𝑗 ]

1
𝑁

∑ [∏ 𝑠𝑢
𝑖,𝑗𝑁

𝑗 ]

1
𝑁𝑁

𝑖

. (4.20) 

Rovněž ve fuzzy prostředí je důležité dodržet podmínku tranzitivity při porovnávání 

kritérií, která je vyjadřována pomocí koeficientu konzistentnosti (CR) (viz Saaty, 2000). Aby 

byla fuzzy Saatyho matice konzistentní musí platit: 

𝑠𝑖𝑗 =
(𝑤𝑙

𝑖 , 𝑤𝑚
𝑖 , 𝑤𝑢

𝑖 )

(𝑤𝑙
𝑗
, 𝑤𝑚

𝑗
, 𝑤𝑢

𝑗
)
, pro ∀ 𝑖, 𝑗 (4.21) 

kde 𝑠𝑖𝑗 značí prvek Saatyho matice a �̃�𝑖 symbolizuje váhu i-tého porovnávaného prvku. Za 

použití vzorce (4.15) je možné matematický vzorec (4.21) využít k rozdělení fuzzy Saatyho 

matice �̃� na tři submatice (4.22). 

  𝐒𝐿 =

(

 
 
1 ⋯

𝑤𝑙
1

𝑤𝑢
𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑤𝑙
𝑛

𝑤𝑢
1 ⋯ 1

)

 
 
, 𝐒𝑀 =

(

 
 
1 ⋯

𝑤𝑚
1

𝑤𝑚
𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑤𝑚
𝑛

𝑤𝑚
1 ⋯ 1

)

 
 
, 𝐒𝑈 =

(

 
 
1 ⋯

𝑤𝑢
1

𝑤𝑙
𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑤𝑢
𝑛

𝑤𝑙
1 ⋯ 1

)

 
 

 (4.22) 

Závěrečný krok spočívá v agregaci dílčích fuzzy hodnocení variant vzhledem k cíli 

rozhodování. Obdobně jako u deterministického AHP (v Kap. 4.2) je celkové fuzzy hodnocení 

𝑈�̃� počítáno dle vzorce (4.23) jako vážený průměr fuzzy hodnocení varianty vzhledem 

k jednotlivým kritériím, kde váhami jsou normované fuzzy váhy těchto kritérií vzhledem k cíli 

rozhodování: 

�̃�𝑖 =∑�̃�𝑗

𝑛

𝑗=1

∙ �̃�𝑖,𝑗 (4.23) 

kde �̃�𝑗 symbolizuje fuzzy váhy kritérií vzhledem k celkovému cíli a �̃�𝑖,𝑗 značí fuzzy hodnocení 

i-té varianty vzhledem k j-tému kritériu. Jednou z možností určení optimální varianty 

z uvažovaného vzorku je aplikace fuzzy průměru 𝑥(�̃�𝑖), čímž dojde k „defuzzifikaci“ (resp. 

zjednodušení) a získání „crisp“ čísla vedoucí ke snazší interpretaci. Popsaná problematika je 



49 
 

dále popsána v publikacích např. Akther a Ahmad (2009), Ayhan (2013), Kabir a Hasin (2011), 

Zhu, Jing a Chang (1999). 

 

4.4 Metoda Analytic Network Process 

Metoda ANP je využívána k řešení rozhodovacích úkolů, tvořících nelineární síťové 

struktury se zpětnými vazbami a vnitřními i vnějšími závislostmi, které není možné 

hierarchicky determinovat dle zásad metody AHP, resp. metodu ANP je možné považovat za 

rozšíření metody AHP, umožňující komplexnější a systematičtější analýzu daného 

rozhodovacího problému. Výchozí krok spočívá v přesném vymezení a popisu rozhodovacího 

problému, jeho prvků a vzájemných vztahů. Vzájemný vliv (důležitost, míra preferencí) 

jednotlivých prvků v uvažované struktuře je zaznamenáván nejprve do základní supermatice 

označené symbolem W (viz Obr. 4.4), kde Ci představuje i-tý shluk, ei,j značí jednotlivé prvky 

i-tého shluku a Wi,j je dílčí matice složená ze sloupcových vektorů lokálních vah wi,j, jejichž 

výpočet je popsán v Kap. 4.2 (Saaty a Vargas, 2012). 

Ve snaze najít konvergentní řešení definovaného problému je v následujícím kroku nutné 

transformovat základní supermatici W na váženou (normalizovanou) supermatici �̅�, kde platí 

∑ 𝑤𝑖,𝑗
𝑛
𝑗=1 = 1.  

Závěrečným úkolem je vypočítat limitní supermatici �̅�∞; �̅�𝑵, avšak je potřeba posoudit 

acykličnost, nebo cykličnost vážené supermatice a následně tomuto faktu přizpůsobit postup 

výpočtu. Matematický postup pro výpočet acyklických limitních supermatic je formulován 

následujícím způsobem: 

�̅�∞ = lim
𝑘→∞

�̅�𝑘, (4.24) 

kde �̅�𝑘 představuje supermatici bez cyklu umocněnou k-krát. Postup pro výpočet cyklických 

limitních supermatic je zachycen ve vzorci: 

�̅�𝑵 =
1

𝑁
∑ �̅�𝑘𝑁
𝑘 . (4.25) 

V současnosti je možné využít softwarového vybavení s názvem SuperDecisions speciálně 

vyvinutého pro potřeby aplikace metody ANP (Franek a Zmeškal, 2013; Saaty, 2001; Shiue 

a Lin, 2012). 
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Obrázek 4.4: Symbolické vyjádření výchozí supermatice 

 C1 C2 …                  Cj 
e11   e12   …   e1n e21   e22  …  e2n …                 enn 

C1 

e11 
e12 
… 
e1n 

W11 W12 W1j 

C2 

e21 
e22 
… 
e2n 

W21 W22 W2j 

… 
 
Ci 

… 
 
enn 

Wn1 Wn2 Wi,j 

Zdroj: Saaty, 2001 

 

4.5 Metoda DEMATEL 

Metodu DEMATEL (Decision-making Trial and Evaluation Laboratory) je možné použít 

při kvantifikaci vzájemných vlivů a závislostí mezi vybranými kritérii rozhodovacího 

problému, které není možné graficky charakterizovat pouze lineárními hierarchickými 

strukturami jako u metody AHP. Metoda je založena na principu párového porovnání 

vzájemného vlivu n faktorů prováděného individuálně m experty, kteří přiřazují hodnoty 

0 (žádný vliv), 1 (zanedbatelný vliv), 2 (střední vliv) a 3 (značný vliv), příp. 4 (velmi významný 

vliv). Provedené hodnocení každého experta je následně zaznamenáno do samostatné matice 

𝐗𝒎 = [𝑥𝑖𝑗
𝑚], kde xij symbolizuje vliv míru vlivu i-tého faktoru na j-tý faktor. Agregace názorů 

všech respondentů je zaznamenána do matice 𝐀 = [𝑎𝑖𝑗] a provádí se dle vzorce 4.26, kde M 

představuje celkový počet expertů: 

𝑎𝑖𝑗 =
1

𝑀
∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑀
𝑚=1  (4.26) 

Další krok spočívá ve výpočtu normalizované výchozí matice přímých vazeb (initial direct-

relation matrix), označované symbolem D, dle vzorce: 

               𝐃 = 𝜆 × 𝐀, kde (4.27) 

𝜆 = 𝑚𝑖𝑛 [
1

max
𝑖
∑ |𝑎𝑖𝑗|
𝑛
𝑗=1

,
1

max
𝑗

∑ |𝑎𝑖𝑗|
𝑛
𝑖=1

]. (4.28) 

Dále následuje výpočet komplexní matice vztahů T (total relation matrix) dle 

matematického předpisu, kde I představuje jednotkovou matici: 
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𝐓 = 𝐃 ∙ (𝐈 − 𝐃)−1 (4.29) 

Pro interpretaci je důležité provést řádkové a sloupcové součty matice T, přičemž ri 

představuje součet i-tého řádku matice T, který vyjadřuje přímé i nepřímé vlivy kritéria 

i  na ostatní kritéria, a cj značí součet j-tého sloupce matice T, vyjadřující přímé i nepřímé efekty 

j-tého faktoru (kritéria) získané od zbývajících faktorů. V případě, že platí j = i, pak součet 

(𝑟𝑖 + 𝑐𝑗) zobrazuje celkový získaný i předaný vliv i-tého faktoru, což je zároveň ukazatel míry 

důležitosti daného faktoru v uvažované struktuře. Naopak rozdíl (𝑟𝑖 − 𝑐𝑗) reprezentuje čistý 

vliv, kterým i-tý faktor přispívá systému. Pokud je rozdíl kladný, daný faktor je považován za 

příčinu. V opačném případě je faktor vnímán jako výsledek (resp. příjemce).  

Závěrečný krok spočívá v určení prahové hodnoty (threshold value), značené 𝛼, sloužící 

k vyloučení zanedbatelných vlivů. Pro výpočet je možné použít např. následující vzorec, 

stanovující prahovou hodnotu jako průměr prvků v matici T: 

𝛼 =
∑ ∑ [𝑡𝑖𝑗]

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

𝑁
, (4.30) 

kde N představuje celkový počet prvků matice T, nebo hodnota 𝛼 může být stanovena dle 

názorů expertů. Výsledky je vhodné zobrazit graficky do podoby diagramu zvaného IRM 

(impact – relation map), podrobněji viz např. Lee et al., 2013; Shieh et al., 2010; Sumrit 

a Anuntavoranich, 2013. 
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5 Aplikace vybraných metod vícekriteriálního rozhodování 

v oblasti společenské odpovědnosti organizací 

Jak již bylo zmíněno v Kap. 1 a 2, aktuální a spolehlivě nevyřešenou otázkou zůstává 

problematika hodnocení a srovnávání CSR aktivit, resp. CSR výkonů a výsledků organizací 

různého zaměření. Dle autorů Kahraman (2008), Saaty (2000), Saaty a Vargas (2012) nebo 

Tzeng a Huang (2011) je možné na danou oblast nahlížet jako na vícekriteriální rozhodovací 

úlohu s jasně stanoveným cílem, který je následně dekomponován na dílčí části. Jednotlivá 

kritéria zmiňovaného rozhodovacího problému byla vybrána dle pojetí triple-bottom-line 

(podrobnější charakteristika je uvedena v Kap. 2.6). Široké spektrum CSR aktivit 

podnikatelských subjektů bylo tedy rozčleněno do tří tematicky specifických oblastí, tj. 

ekonomické (C1), environmentální (C2) a sociální (C3), přičemž každé kritérium bylo 

konkretizováno pomocí tří subkritérií kvalitativní povahy. Skupina ekonomických subkritérií 

je zaměřena na témata bezpečnosti (C11), transparentního reportingu (C12) a používání 

etických kodexů (C13). Trojice ekologických subkritérií zahrnuje oblasti ekologických inovací 

(C21), recyklace (C22) a ekologického managementu a certifikací (C23). Skupina sociálních 

subkritérií je reprezentována péčí o zaměstnance (C31), firemním dárcovstvím (C32) 

a firemním dobrovolnictvím (C33). 

• Subkritérium s názvem bezpečnost (C11) se vztahuje k tématům posuzování úrovně 

dodržování a respektování legislativních požadavků a předpisů v oblasti BOZP, 

bezpečnosti (resp. certifikované nezávadnosti) vstupních surovin, výsledných produktů 

nebo služeb, zabezpečení a ochrany dat či informací, sociálně-odpovědného investování 

finančních prostředků ve sledované organizaci.  

• Subkritérium nazývané transparentní reporting (C12) je zaměřeno na problematiku 

pravidelného zveřejňování výkazů a zpráv (tzv. reportů) a způsob ověření uváděných 

údajů auditorem, specificky u CSR reportů nezávislým odborníkem či institucí. 

Pokročilý způsob CSR reportování představuje metodika Global Reporting Initiative 

(GRI). 

• Subkritérium pojmenované etické kodexy (C13) zahrnuje oblast používání etických 

kodexů, jejich obsahovou stránku, způsob tvorby, resp. míru participace zaměstnanců 

na jejich tvorbě, dále rovněž formu prezentace etických kodexů a možnosti aktualizace 

jejich znění. 
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• Subkritérium nazývané ekologické inovace (C21) je zaměřeno na oblast podpory 

zlepšovatelských návrhů a inovační aktivity v organizaci směřující k ekologicky 

šetrnějšímu podnikatelskému působení a efektivnímu využívání zdrojů. Dále se toto 

subkritérium týká rozvoje spolupráce s vědeckými pracovišti a univerzitami, resp. 

podpory vědy a výzkumu. Zmiňované subkritérium rovněž zahrnuje také nadstandardní 

iniciativy zaměřené např. na vzdělávání stakeholderů v otázkách úspory energie, vody 

a materiálu, podporu ekologické dopravy do zaměstnání či sdílení dopravních 

prostředků při dojíždění do zaměstnání aj. 

• Subkritérium s názvem recyklace (C22) zahrnuje sféru ekologického hospodaření 

s odpadovým materiálem a jeho třídění, úroveň podpory recyklace a minimalizace 

vyprodukovaného odpadu v organizaci. 

• Subkritérium pojmenované ekologický management a certifikace (C23) je zaměřeno 

na oblast aplikace a využití např. norem ISO 14001 nebo ISO 14004 garantujících 

systém environmentálního managementu, ekologických značek kvality a certifikátů aj. 

Do tohoto subkritéria je zahrnuta rovněž oblast provádění environmentálních auditů. 

• Subkritérium s názvem péče o zaměstnance (C31) zahrnuje legislativně nadstandardní 

aktivity a výhody, které organizace poskytuje svým zaměstnancům. Jedná se např. 

o systém zaměstnaneckých benefitů, nabídku vzdělávacích a rozvojových aktivit, 

možnosti flexibilní pracovní doby, zřízení etické linky, ergonomické vybavení 

pracovišť či nadstandardní zdravotní péči pro zaměstnance. 

• Subkritérium pojmenované firemní dárcovství (C32) se vztahuje k tématu finančního 

a nefinančního dárcovství, zřízení a fungování firemních nadačních fondů a nadací, 

realizace sociálně-marketingových iniciativ, kterými se organizace zavazuje darovat 

určitou částku nebo procento z každého prodaného výrobku nebo poskytnuté služby. 

• Subkritérium nazývané firemní dobrovolnictví (C33) je zaměřeno na hodnocení 

úrovně podpory dobrovolnictví a společenské angažovanosti zaměstnanců v organizaci 

formou zaměstnaneckých sbírek či realizací vlastních dobročinných projektů.  

I když pojetí triple-bottom-line, ze kterého vychází výše uvedený soubor kritérií 

a subkritérií, je současnými autory (např. Aguinis a Glavas (2012); Garriga a Melé (2004); 

Kunz (2012)) považováno za komplexní, není jej možné chápat jako zcela vyčerpávající. Oblast 

CSR aktivit podnikatelských subjektů se neustále vyvíjí. Iniciátory změn v chápání CSR mohou 

být mj. mezinárodní organizace podporující a propagující tento koncept, zákonodárné orgány 
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či nadnárodní podnikatelské celky, které určují jednotnou CSR strategii pro všechny zapojené 

podnikatelské subjekty. Do uvedeného souboru kritérií a subkritérií by bylo vhodné začlenit 

hodnocení lidského faktoru ve smyslu fungování a činnosti specializovaného manažera pro 

CSR, případně postoje a přístupy vedení organizace k CSR. Tato oblast nebyla zařazena mezi 

uvažovaná subkritéria, neboť její objektivní posouzení vyžaduje aplikaci speciálních metod 

hodnocení pracovního výkonu.  

Výše charakterizovaný soubor kritérií a subkritérií je možné v souvislosti s budoucím 

vývojem CSR disciplíny flexibilně měnit, rozšiřovat a konkretizovat. Stávající rozsah prvků 

byl stanoven mj. také s ohledem na praktickou proveditelnost párového porovnávání. 

S rostoucím počtem porovnávaných prvků se zvyšuje jednak časová náročnost, ale i možnost 

výskytu chyb při určování preferencí a priorit. Zmiňovaný soubor kritérií a subkritérií 

reflektoval rovněž situaci a úroveň CSR v České republice. 

Při aplikaci metod vícekriteriálního rozhodování jsou dále uvažovaná kritéria a subkritéria 

organizována do určitých struktur, přičemž jsou zkoumány vzájemné vazby mezi prvky 

struktury. Vazby mezi kritérii a subkritérii mohou být lineární, tvořící hierarchickou strukturu 

vzájemně nezávislých prvků (viz Obr. 5.1). Z tohoto předpokladu vychází metoda AHP (resp. 

Fuzzy AHP). Naopak s předpokladem existence nelineárních závislostí mezi jednotlivými 

kritérii, které mají podobu např. zpětnou, cyklickou, vnější, či vnitřní, pracují metody mj. ANP. 

V těchto případech je striktní hierarchická struktura narušena a nabývá podoby tzv. sítě. 

K identifikaci vzájemných vazeb byla aplikována metoda DEMATEL, jejíž výsledky byly 

sekundárně využity také ke kauzální analýze založené na klasifikaci prvků na výsledky 

a příčiny. Jednalo se o hybridní přístup DEMATEL-ANP, který je blíže rozveden v Kap. 5.4. 

Uvažovaná síť je graficky zachycena na Obr. 5.7.  

Jako varianty dílčích rozhodovacích úloh byly označovány vybrané organizace působící na 

území České republiky v bankovním sektoru. Jednalo se o organizace Česká spořitelna, a.s., 

Komerční banka, a.s. a UniCreditbank Czech Republic, a.s. Bližší popis jejich CSR profilů je 

uveden v Kap. 5.1. Rozhodování v podobě numerického nebo slovního hodnocení důležitosti 

souboru kritérií a subkritérií prováděla skupina 6 expertů, kteří pracovali individuálně. 

Důvodem práce s méně početnou skupinou osob byla snaha přiblížit se organizačním 

podmínkám rozhodování užšího managementu, příp. skupiny hodnotitelů či porotců CSR 

žebříčků, soutěží a anket. Expertní skupinu tvořily následující osoby, které reprezentují jak 

akademické prostředí, tak podnikovou praxi. 
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• prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc. dlouhodobě působí na Katedře managementu 

Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava a zaměřuje se zejména na oblasti řízení 

lidských zdrojů, etiky managementu a podnikání, principů a teorie managementu. 

• PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA působil na Katedře managementu 

Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava v letech 2010–2015 a zabýval se tématy 

zejména z oblasti řízení lidských zdrojů, podnikatelské etiky, společenské 

odpovědnosti organizací a mezinárodního managementu. Od roku 2016 pracuje pro 

organizaci Mrózek, a.s. 

• Ing. et Mgr. Štěpánka Staňková je absolventkou oboru Management na 

Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava (rok ukončení 2013) a oboru Učitelství pro 

základní školy (anglický jazyk a matematika pro 2. stupeň základní školy) na 

Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2013–2016 

působila jako interní doktorandka na Katedře managementu VŠB-TU Ostrava. 

• Ing. et Ing. Kateřina Pokorná je absolventkou oboru Podniková ekonomika 

a management (rok ukončení studia 2012) a oboru Finance (rok ukončení studia 

2013) na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 

2013 pracuje jako OSVČ v oblasti poskytování daňového poradenství a vedení 

účetnictví včetně provádění finančních i nefinančních auditů.  

• Ing. Iva Gerychová je absolventkou oboru Management na Ekonomické fakultě 

VŠB-TU Ostrava (rok ukončení 2013). Od roku 2014 pracuje na pozici specialistky 

rozvoje zaměstnanců v organizaci Vítkovice Steel, a.s.  

• Ing. Martin Novák je absolventem oboru Finance a investiční management (rok 

ukončení studia 2006) na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity 

v Brně. Dlouhodobě působí v bankovním a pojistném sektoru na pozici specialisty 

u Československé obchodní banky, a.s. Pracoval rovněž jako obchodní zástupce 

Allianz pojišťovny, a.s. 

Na základě údajů uvedených jednotlivými experty byla následně zkoumána míra 

konzistence a konsensu celé skupiny (viz Kap. 4.2.1). Výpočtem míry konzistence bylo 

prověřeno, zda byla dodržena nutná podmínka tranzitivity9 mezi uvažovanými prvky 

rozhodování, aby bylo možno získat kvalitní výsledky rozhodovacího procesu. Ukazateli 

                                                 
9 Matematický axiom tranzitivity 
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konsensu skupiny byla hodnocena úroveň názorové shody mezi experty. Matematická agregace 

názorů jednotlivých expertů byla provedena pomocí výpočtu váženého geometrického průměru 

dle vzorce 4.6. Výstupem expertního posouzení preferencí bylo určení hodnot lokálních 

a globálních vah kritérií a subkritérií, což determinovalo důležitost (prioritu) při následném 

porovnávání úrovně CSR aktivit sledovaného vzorku bankovních organizací. 

Vybrané organizace, reprezentující hierarchickou úroveň variant rozhodování, byly 

následně hodnoceny dle informací plynoucích z obsahové analýzy aktuálních CSR reportů, 

internetových prezentací a ostatních dostupných zdrojů na základě názorů autorky. Výše 

zmiňované zkoumání a hodnocení bylo prováděno za období let 2014–2017, přičemž 

posuzované CSR aktivity byly chápány jako legislativně-nadstandardní (tj. převyšující rámec 

zákonných povinností). Je důležité brát v úvahu také možnost určitého informačního zkreslení 

získaných dat, neboť nebylo možné ověřit např. rozsah a dopad prezentovaných CSR aktivit, 

příp. účelnost vynaložených prostředků, což je možné chápat jako obecný problém CSR 

výkaznictví (reportování) v České republice, kde je pouze zanedbatelné množství nefinančních 

reportů ověřováno nezávislými externími hodnotiteli. 

Obrázek 5.1: Hierarchická struktura rozhodovacího problému 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle pojetí Triple-bottom-line 
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5.1 Charakteristika CSR přístupu vybraných organizací 

Skupiny vybraných organizací lze považovat na základě výsledků ankety Czech Top 100 

za období 2013-2017 za významné zástupce českého podnikatelského prostředí. Soubor 

organizací zastupujících bankovní sektor tvořily: Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s. 

a UniCreditbank Czech Republic, a.s. 

5.1.1 Česká spořitelna, a.s. 

 Organizace Česká spořitelna, a.s. tvoří součást evropské finanční skupiny Erste Group. 

Podnikatelské aktivity jsou charakteristické transparentností, důvěryhodností, pravidelným 

zveřejňováním ekonomických výsledků, respektováním právních norem a dodržováním 

etických kodexů. Zprávy o společenské odpovědnosti jsou publikovány v pravidelných ročních 

intervalech od roku 2007, avšak nejsou externě ověřeny. Ve vztahu k zákazníkům je uplatňován 

trvale zlepšovatelský přístup v poskytování kvalitních produktů a služeb, bezplatného 

poradenství pro osoby v nouzi, postupně jsou zaváděny bankomaty pro nevidomé klienty a další 

speciální zařízení pro handicapované osoby v rámci iniciativy Banka bez bariér. Od roku 2000 

funguje pozice ombudsmana, který řeší stížnosti a připomínky zákazníků i zaměstnanců. Dále 

v organizaci působí Manažerka pro etiku, která řídí aktivity v oblasti podnikové etiky a CSR. 

Česká spořitelna, jakožto významný zaměstnavatel, uplatňuje politiku rovných příležitostí, 

vytváří příznivé podmínky pro harmonizaci rodinného a pracovního života svých zaměstnanců, 

podporuje vzdělávání personálu a firemní dobrovolnictví. V environmentální oblasti rozvíjí 

Česká spořitelna aktivity zaměřené na snižování spotřeby energií, podporu recyklace a mobility 

osob. Sledovaná organizace respektuje normu ISO 14001 garantující systém environmentálního 

managementu. Filantropické aktivity České spořitelny jsou koordinovány prostřednictvím 

samostatných subjektů, Nadací České spořitelny a Nadací Depositum Bonum. Nadace České 

spořitelny byla založena v roce 2002 s cílem přispívat rozvoji společnosti. V současné době 

nadace zaštiťuje mj. CSR aktivity zaměstnanců České spořitelny, tzn. program firemního 

dobrovolnictví, který funguje od roku 2007, podpora zaměstnaneckého dárcovství a spolupráce 

s neziskovým sektorem. Nadace Depositum Bonum funguje od roku 2012, aby pečovala 

o mimořádný výnos ze zrušených anonymních vkladních knížek. Posláním nadace je podpora 

vzdělávání v technických a přírodovědných oborech a zvyšování konkurenceschopnosti 

v České republice (Česká spořitelna, a.s., 2016). Přehled výše poskytnutých finančních darů 

těchto nadačních subjektů je uveden v Tab. 5.1. 
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Tabulka 5.1: Přehled výše poskytnutých finančních darů fyzickým a právnickým osobám 
nadačními subjekty České spořitelny 

Rok Nadace České spořitelny Nadace Depositum Bonum 

2014 18 173 700 Kč 5 900 000 Kč 

2015 18 431 168 Kč 6 361 000 Kč 

2016 24 415 501 Kč 5 824 000 Kč 

Zdroj: Výroční zprávy nadačních subjektů za období 2014–2016, které jsou dostupné na 
internetových stránkách www.nadacecs.cz a www.nadacedb.cz 

5.1.2 Komerční banka, a.s. 

CSR aktivity Komerční banky, a.s., která patří do mezinárodní skupiny Société Générale, 

jsou implementovány do strategického rámce a promítají se do každodenních činností banky, 

avšak výsledky a dílčí úspěchy nejsou formálně zpracovány do podoby veřejně přístupného 

reportu. Snahou této organizace je vytvořit a udržovat etické, transparentní, slušné a poctivé 

prostředí poskytování bankovních služeb, což je zachyceno formou pěti strategických pilířů 

zaměřených na zodpovědné financování, nabídku bankovních služeb na principu solidarity, 

odpovědný přístup k zaměstnancům, péči o životní prostředí a občanskou společnost. 

V organizaci je zřízena pozice CSR manažera, který řídí aktivity a iniciativy v oblasti CSR 

a podnikové etiky. Komerční banka prosazuje politiku rovných příležitostí, vytváří příznivé 

podmínky pro harmonizaci rodinného a pracovního života svých zaměstnanců a podporuje 

vzdělávání personálu. Zaměstnanci jsou vedeni k environmentální a sociální odpovědnosti 

v rámci iniciativ odpadového hospodářství, snižování spotřeby energií a úspory nákladů na 

služební cesty a dopravu. Dále se mohou zapojovat také do charitativních sbírek a aktivit či 

projektů firemního dobrovolnictví. Komerční banka vede dialog se svými dodavateli, jejichž 

CSR praktiky systematicky monitoruje a vyhodnocuje, rovněž sdílí osvědčené postupy 

v oblastech trvale udržitelného rozvoje a CSR. Komerční banka uplatňuje tzv. Ethical Sourcing 

Program, platný v celé skupině Société Générale. Každý smluvní dodavatel Komerční banky 

se zavazuje dodržovat zásady environmentálního managementu vyplývající z tohoto programu, 

přičemž Komerční banka si vyhrazuje právo iniciovat provedení nezávislého auditu. Aktivity 

veřejně prospěšného charakteru jsou od roku 1994 zastřešeny činností Nadace Komerční banky 

– Jistota (Komerční banka, a.s., 2017). Přehled výše poskytnutých finančních darů nadace je 

uveden v Tab. 5.2. 
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Tabulka 5.2: Přehled výše poskytnutých finančních darů fyzickým a právnickým osobám 
Rok Nadace Komerční banky – Jistota 

2014 9 204 443 Kč 

2015 8 150 114 Kč 

2016 8 018 040 Kč 

Zdroj: Výroční zprávy nadace za období 2014–2016, které jsou dostupné na internetových 
stránkách www.nadacejistota.cz 

5.1.3 UniCreditbank Czech Republic, a.s. 

Organizace s názvem UniCreditbank Czech Republic, a.s. tvoří součást mezinárodní 

bankovní skupiny, která určuje svým členům závazná etická pravidla a CSR strategii. CSR 

reporty jsou ověřeny nezávislou stranou, avšak obsahují souhrnné údaje a výsledky za celou 

skupinu. Zpráva zaměřená pouze na české prostředí zatím nebyla samostatně publikována. 

Organizace usiluje o poskytování kvalitních finančních produktů a služeb, dále rovněž 

podporuje inovace a zlepšovatelské návrhy. Ve vztahu k zaměstnancům je prosazován etický 

a spravedlivý přístup opírající se o principy work-life balance, rovných příležitostí a otevřeného 

dialogu. Zaměstnanci jsou vedeni k sociální odpovědnosti, neboť sami navrhují vybrané 

neziskové organizace, případně handicapované osoby, kterým je poskytnuta zejména finanční 

pomoc. Podporovány jsou rovněž zaměstnanecké sbírky. Organizace UniCreditbank Czech 

Republic, a.s. dále prosazuje udržitelnost, environmentální odpovědnost společně s širokou 

podporou kulturních, uměleckých, sportovních a vzdělávacích akcí, projektů a zařízení. Dále je 

podporována oblast sociálního podnikání a environmentálních iniciativ zaměřených na úsporu 

energií či financování obnovitelných zdrojů energií (UniCreditbank Czech Republic, a.s., 

2017). 
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5.2 Aplikace metody AHP v oblasti společenské odpovědnosti organizací 

působících v bankovním sektoru 

Skupina vybraných organizací Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s. společně 

s UniCreditbank Czech Republic, a.s. představuje významné zástupce českého bankovního 

sektoru. Hodnocení důležitosti kritérií a subkritérií provádělo individuálně 6 expertů, jejichž 

názory mají stejnou váhu (resp. důležitost). Podle výsledků analýz skupinového rozhodování 

(metodicky popsaných v Kap. 4.2.1.1-4.2.1.3) uvedených v Tab. 5.3 hodnoty indexů 

konzistence CR (Consistency ratio) a GCI (Geometrický index konzistence) nepřesáhly 

doporučené hodnoty tolerované nekonzistence, tudíž je možné názory expertů považovat za 

konzistentní, matematicky přijatelné pro metodu AHP. Dle zjištění Aguaróna a Moreno-

Jiméneze (2003) je možné prostřednictvím indexu GCI přesněji zkoumat problematiku 

dosažení požadovaného stupně konzistence rozhodování v kontrastu s indexem CR. 

V souvislosti s předloženou DDP je index GCI považován za alternativní ukazatel. 

Míra konsensu (shody) byla zkoumána a hodnocena prostřednictvím indexů konsensu 𝑆∗ 

(AHP konsensus indikátor) a GOCIG (Geometrický ordinální index konsensu). Ukazatel 𝑆∗ je 

vyjadřován v procentech a má maximalizační charakter v porovnání s ukazatelem GOCIG. 

Nízká hodnota tohoto ukazatele, blížící se 0, signalizuje vysokou míru shody pořadí prvků 

určených experty s kolektivním pořadím za celou skupinu. Dle číselných údajů uvedených 

v Tab. 5.3 je patrná nejvyšší názorová shoda mezi ohodnocením důležitosti jednotlivých CSR 

oblastí (S* = 99,2 %; GOCIG = 0,0291). Skupina rozhodovatelů shodně určila pořadí důležitosti 

jednotlivých oblastí. Naopak nejnižší shoda panovala v názorech na hodnocení environmentální 

oblasti (S* = 76,4 %; GOCIG = 0,1872), přičemž pouze dva rozhodovatelé shodně determinovali 

pořadí důležitosti uvažovaných environmentálních subkritérií. V ekonomické oblasti byla 

zjištěna názorová shoda S* = 81,6 % (GOCIG = 0,1183), přičemž pouze jeden rozhodovatel 

určil odlišné pořadí důležitosti ekonomických subkritérií. Obdobná situace je zřejmá v rámci 

sociální oblasti, ve které byla zjištěna míra konsensu S* = 89,1 % (GOCIG = 0,1232), přičemž 

pouze dva rozhodovatelé určili odlišné pořadí důležitosti sociálních subkritérií. Výše 

zmiňované ukazatele konsensu poskytují cenné informační podklady pro diagnostiku skupiny 

rozhodovatelů. U ukazatelů 𝑆∗ a GOCIG nejsou striktně definovány hodnotové prahy tak, jak je 

tomu v případě indexů konzistence, které vnášejí do struktury rozhodování matematický 

(logický) požadavek. Přehled rozdělení preferencí jednotlivými rozhodovateli včetně pořadí 

kritérií a subkritérií je uveden v Příloze 1. 
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Tabulka 5.3: Přehled výsledků indexů konzistence a konsensu – bankovní sektor 
Kritéria/Subkritéria CR ≤ 0,1 GCI ≤ 0,31 𝑺∗ 0-100 % GOCIG 

CSR oblasti 
(C1-C3) 0,0481 0,0628 99,2 % 0,0291 

Ekonomická oblast 
 (C11-C13) 0,0162 0,0212 81,6 % 0,1183 

Environmentální oblast 
(C21-C23) 0,0000 0,0000 76,4 % 0,1872 

Sociální oblast (C31-C33) 0,0071 0,0093 89,1 % 0,1232 
Zdroj: vlastní výpočty v MS Excel 

Numerické vyjádření preferencí jednotlivých rozhodovatelů bylo agregováno dle vzorce 

(4.6.), tj. pomocí váženého geometrického průměru vah získaných z individuálních párových 

srovnání provedených každým rozhodovatelem samostatně. Saaty (2000) ve své publikaci 

zdůvodňuje vhodnost použití geometrického průměru, mj. z důvodu dosažení požadovaného 

stupně konzistence výsledků rozhodovacích procesů. V dalším kroku byla provedena série 

dílčích výpočtů lokálních a globálních vah na jednotlivých úrovních hierarchické struktury. Na 

první hierarchické úrovni byla párově srovnávána kritéria s ohledem na jejich vliv na cíl 

rozhodování. Následně byla porovnávána subkritéria v rámci jednotlivých CSR oblastí. Na 

nejnižší hierarchické úrovni byla párově srovnávána CSR aktivita a výkony vybraných 

organizací v rámci tematicky vymezených subkritérií. Výsledky párového porovnávání jsou 

podkladem pro výpočet lokálních a následně globálních vah. Vstupní Saatyho matice 

a doprovodné výpočty jsou součástí Přílohy 2. V Tab. 5.4 je uveden přehled lokálních 

a globálních vah kritérií a subkritérií v relativním vyjádření.  

Dle názorů skupiny rozhodovatelů bylo označeno za nejvíce důležité kritérium ekonomické 

oblasti, kde lokální váhy dosáhly relativní hodnoty přibližně 71 %. Dále následovalo kritérium 

sociální oblasti s preferencí na úrovni 21 % a kritérium environmentální oblasti, jehož důležitost 

je možné vyjádřit v hodnotě 8 %. Přisuzovaná důležitost jednotlivých CSR oblastí ovlivnila 

hodnoty globálních vah dílčích tematických subkritérií. Ve skupině ekonomických subkritérií 

byla největší důležitost přidělena oblasti bezpečnosti (C11), která dosáhla hodnoty přesahující 

41 %. V rámci environmentální oblasti bylo za nejdůležitější označeno subkritérium týkající se 

recyklace (C22). Jeho důležitost lze numericky vyjádřit hodnotou 3,6 %. Nejvýznamnější 

důležitost v rámci sociální oblasti získalo subkritérium zahrnující péči o zaměstnance (C31; 

12,37 %). Při komplexním pohledu na důležitost (resp. preferenci) jednotlivých subkritérií jsou 

nejvýznamnější subkritéria týkající se bezpečnosti (C11), transparentního reportingu (C12) 

a péče o zaměstnance (C31). Naopak nejnižší důležitost v rámci jednotlivých oblastí byla 

přisuzována tématu aplikace etických kodexů (C13), firemnímu dobrovolnictví (C33), 

a systémům environmentálního managementu a certifikacím (C23).  
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Tabulka 5.4: Přehled hodnot lokálních a globálních vah – bankovní sektor 
Kritérium Subkritérium Lokální váhy wi,j Globální váhy Wi,j 

Ekonomická oblast 
(C1) 

(70,98 %) 

Bezpečnost (C11) 58,85 % 41,77 % 
Transparentní reporting 
(C12) 24,86 % 17,65 % 

Etické kodexy (C13) 16,29 % 11,56 % 

Environmentální oblast 
(C2) 

(8,22 %) 

Ekologické inovace (C21) 26,72 % 2,20 % 

Recyklace (C22) 44,09 % 3,62 % 
Ekologický management 
a certifikace (C23) 29,19 % 2,40 % 

Sociální oblast (C3) 

(20,80 %) 

Péče o zaměstnance (C31) 59,46 % 12,37 % 

Firemní dárcovství (C32) 30,21 % 6,29 % 
Firemní dobrovolnictví 
(C33) 10,33 % 2,15 % 

∑ = 100,00 %  ∑ = 300,00 % ∑ = 100,00 % 
Zdroj: vlastní výpočty v MS Excel 

Vybrané bankovní organizace byly hodnoceny dle informací plynoucích z obsahové 

analýzy aktuálních CSR reportů, internetových prezentací a ostatních dostupných zdrojů na 

základě názorů autorky. Výše zmiňované zkoumání a hodnocení bylo prováděno v období let 

2014–2017.  

Pro interpretaci výsledků na nejnižší hierarchické úrovni, vztahující se ke stanovení 

preferenčního uspořádání variant, je možné využít dva základní přístupy, které detailně 

charakterizuje Saaty (2000) ve své publikaci. Jedná se o distributivní přístup (distributive mode 

synthesis) a přístup založený na determinaci ideálních hodnot a jejich relativního vyjádření 

(ideal mode synthesis). Oba přístupy jsou popsány v Kap. 4.2. Distributivní přístup je založen 

na principu provedení součtu globálních vah jednotlivých variant (v tomto případě se jedná 

o vybrané organizace). Varianta, která získala nejvyšší skóre, je považována za nejlepší v rámci 

uvažovaného vzorku. 

Při porovnání výsledků získaných distributivním procesem, zachycených v Tab. 5.5, 

vyplývá, že nejkomplexnější a nejkvalitnější úroveň CSR aktivit v rámci posuzovaného vzorku 

byla zjištěna u organizace Česká spořitelna, a.s., kde celkové skóre dosáhlo hodnoty 55,2 %. 

Zmiňovaný bankovní subjekt dosáhl v porovnání s ostatními sledovanými organizacemi 

výrazně lepších výsledků v oblastech bezpečnosti (C11), transparentního reportingu (C12), 

péče o zaměstnance (C31) a firemního dárcovství (C32), přičemž za slabší místa je možné 

považovat angažovanost a aktivitu v environmentální oblasti. Komerční banka, a.s. byla 

celkově ohodnocena 28,3 % a v rámci vzorku zaznamenala své nejlepší výsledky ve všech 
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subkritériích environmentální oblasti. Organizace UniCreditbank Czech Republic, a.s., dosáhla 

nejnižšího celkového skóre dosahujícího 16,5 %. 

Tabulka 5.5: Vyhodnocení variant dle distributivního přístupu – bankovní sektor 

Subkritérium Globální váhy 
Wi,j 

Česká spořitelna, a.s. Komerční banka, a.s. UniCreditbank, a.s. 

Lokální v. Globální v. Lokální v. Globální v. Lokální v. Globální v. 

Bezpečnost (C11) 41,77 % 53,96 % 22,54 % 29,70 % 12,40 % 16,34 % 6,82 % 
Transparentní reporting 
(C12) 17,65 % 69,10 % 12,20 % 9,14 % 1,61 % 21,76 % 3,84 % 

Etické kodexy (C13) 11,56 % 55,84 % 6,45 % 31,96 % 3,69 % 12,20 % 1,41 % 

Ekologické inovace (C21) 2,20 % 10,07 % 0,22 % 67,38 % 1,48 % 22,55 % 0,50 % 

Recyklace (C22) 3,62 % 8,52 % 0,32 % 64,42 % 2,34 % 27,06 % 0,98 % 
Ekologický management 
a certifikace (C23) 2,40 % 12,20 % 0,29 % 55,84 % 1,34 % 31,96 % 0,77 % 

Péče o zaměstnance (C31) 12,37 % 61,44 % 7,60 % 26,84 % 3,32 % 11,72 % 1,45 % 

Firemní dárcovství (C32) 6,29 % 69,55 % 4,37 % 22,90 % 1,44 % 7,54 % 0,47 % 
Firemní dobrovolnictví 
(C33) 2,15 % 56,95 % 1,22 % 33,31 % 0,72 % 9,74 % 0,21 % 

 ∑ = 100,00 % ∑ = 55,21 % ∑ = 28,34 % ∑ = 16,45 % 
Zdroj: vlastní výpočty v MS Excel 

Výsledky určené na základě determinace ideálních hodnot jsou uvedeny v Tab. 5.6. 

Organizace Česká spořitelna, a.s. se stala v rámci posuzování úrovně CSR aktivit ideálem ve 

všech subkritériích ekonomické a sociální oblasti, což se promítlo v celkovém součtu 

dosahujícím 93,1 %. Výsledky Komerční banky, a.s. byly označeny za ideální ve všech 

subkritériích environmentální oblasti, přičemž celkově byly ideální hodnoty stanovené v rámci 

vzorku splněny přibližně na 48,9 %. UniCreditbank Czech Republic, a.s. (27,8 %) dosahuje 

průměrných výsledků v environmentální oblasti. Dle zjištěných výsledků lze této organizaci 

doporučit rozšíření spektra CSR aktivit na poli ekonomickém i sociálním. Výsledky získané 

aplikací metody AHP je možné chápat nejen jako prostředek hodnocení CSR výkonnosti 

sledovaných organizací, ale i výchozí nástroj pro provedení benchmarkingu. Pro praktické 

účely využití výsledků by bylo nesporně vhodné propojit tyto úvahy o možnostech zlepšování 

úrovně CSR aktivit sledovaných organizací mj. s jejich strategickým, investičním a finančním 

kontextem.  

Pro úplnost uveďme jisté nedostatky a specifická omezení plynoucí z aplikace metody 

AHP. Zkreslující může být pojetí kritérií, na která je nahlíženo jako na nezávislé prvky 

hierarchické struktury. Tento nedostatek může být řešen např. použitím metody ANP, při jejíž 

aplikaci se pracuje s předpokladem vzájemné závislosti uvažovaných kritérií (srovnání 
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výsledků metod AHP a DEMATEL-ANP je uvedeno v Kap. 5.4.2 a v Kap. 6). Další úskalí 

spočívá v limitovaném množství posuzovaných prvků odrážející se v náročnosti a spolehlivosti 

provedení párového porovnání, což ovlivňuje mj. rozsah vzorku variant (organizací). Saaty 

(2000) doporučuje, aby počet porovnávaných prvků nepřesahoval hodnotu 7 s ohledem na 

omezení lidského mozku v souvislosti se schopností udržet pozornost a ukládat vjemy do 

krátkodobé paměti. Hodnota 7 je rovněž podpořena matematicky, tj. ve smyslu rozložení vah 

a tolerované nekonzistence mezi uvažované prvky. Uvažujme také skutečnost, že s růstem 

počtu prvků a stupňů hierarchické struktury se zvyšuje celkový počet provedených párových 

srovnání a časová náročnost. 

 Jisté bariéry mohou plynout rovněž z konečného složení vzorku organizací, neboť výběr 

posuzovaných organizací ovlivňuje „parametry“ ideálu, který se stává součástí párového 

srovnávání. V neposlední řadě kritice podléhá také požadavek striktního numerického 

vyjádření preferencí, které neposkytuje prostor pro nejistotu, nejasnost či nejednoznačnost 

představující neodmyslitelnou součást rozhodovacích procesů. Tento nedostatek může být 

řešen např. použitím metody Fuzzy AHP (srovnání výsledků metod AHP a Fuzzy AHP je 

uvedeno v Kap. 5.3 a dále také v Kap. 6). 

Tabulka 5.6: Vyhodnocení variant s ohledem na určení ideálních hodnot – bankovní sektor 

Subkritérium Globální váhy 
Wi,j 

Česká spořitelna, a.s. Komerční banka, a.s. UniCreditbank, a.s. 
% 

vyjádření Globální v. % 
vyjádření Globální v. % 

vyjádření Globální v. 

Bezpečnost (C11) 41,77 % 100,00 % 41,77 % 55,03 % 22,99 % 30,29 % 12,65 % 
Transparentní reporting 
(C12) 17,65 % 100,00 % 17,64 % 13,23 % 2,33 % 31,50 % 5,56 % 

Etické kodexy (C13) 11,56 % 100,00 % 11,56 % 57,24 % 6,62 % 21,84 % 2,52 % 

Ekologické inovace (C21) 2,20 % 14,94 % 0,33 % 100,00 % 2,20 % 33,47 % 0,74 % 

Recyklace (C22) 3,62 % 13,23 % 0,48 % 100,00 % 3,62 % 42,00 % 1,52 % 
Ekologický management 
a certifikace (C23) 2,40 % 21,84 % 0,52 % 100,00 % 2,40 % 57,24 % 1,37 % 

Péče o zaměstnance (C31) 12,37 % 100,00 % 12,37 % 43,68 % 5,40 % 19,08 % 2,36 % 

Firemní dárcovství (C32) 6,29 % 100,00 % 6,29 % 32,93 % 2,07 % 10,84 % 0,68 % 
Firemní dobrovolnictví 
(C33) 2,15 % 100,00 % 2,15 % 58,48 % 1,26 % 17,10 % 0,37 % 

 ∑ = 100,00 % ∑ = 93,11 % ∑ = 48,89 % ∑ = 27,77 % 
Zdroj: vlastní výpočty v MS Excel 

 



65 
 

5.3 Aplikace metody Fuzzy AHP v oblasti společenské odpovědnosti 

organizací působících v bankovním sektoru 

Hybridní metoda Fuzzy AHP (FAHP) poskytuje realističtější zachycení rozhodovacích 

procesů, neboť reálná čísla (tzv. crisp values) jsou nahrazena intervalovými hodnotami (fuzzy 

čísly). Oblast rozhodování o tom, zda prvek patří do určité množiny, je rozšířena z prostého 

vyjádření „ne/ano“ (resp. 0/1) na interval 〈0; 1〉, tzn. posuzovaný prvek patří do dané množiny 

s určitým stupněm příslušnosti (možnosti). Do rozhodování je zapracována možná neurčitost či 

nejasnost, což představuje inovativní postup řešení rozhodovacích úloh. Metoda FAHP 

představuje kombinaci fuzzy přístupu a párového porovnávání prvků hierarchicky 

strukturovaných rozhodovacích úkolů. Bližší metodický popis je uveden v Kap. 4.3.  

Hodnocení důležitosti kritérií a subkritérií rozhodovacího úkolu s cílem porovnat úroveň 

CSR aktivit ve vybraných organizacích bankovního sektoru provádělo individuálně 6 expertů, 

jejichž názory mají stejnou váhu (resp. důležitost). Skupina expertů pracovala s lingvistickými 

proměnnými, které vychází z původní Saatyho hodnotící stupnice. Numericky se jedná 

o trojúhelníková fuzzy čísla, jejich charakteristika je uvedena v Tab. 5.7. Numerické vyjádření 

preferencí jednotlivých rozhodovatelů bylo agregováno dle vzorce (4.6.), tj. pomocí váženého 

geometrického průměru vah získaných z individuálních párových srovnání provedených 

každým rozhodovatelem samostatně. Při dílčích matematických výpočtech byla sledována 

hodnota indexu konzistence CR (Consistency ratio), která nepřesáhla doporučené hodnoty 

tolerované nekonzistence ve výši 10 %. Názory expertů je proto možné považovat za 

konzistentní, matematicky přijatelné pro metodu FAHP. 

Tabulka 5.7: Lingvistická a numerická charakteristika trojúhelníkových fuzzy čísel 

Lingvistická 
proměnná 

t-číslo 
značící 
kladnou 

preferenci 

t-číslo pro 
zápornou 
preferenci 

Lingvistická 
proměnná 

t-číslo 
značící 
kladnou 

preferenci 

t-číslo pro 
zápornou 
preferenci 

Indiference (1,1,1) (1,1,1) Silná 
důležitost (3,5,7) (1/7,1/5,1/3) 

Slabá 
důležitost (1,1,3) (1/3,1,1) Velmi silná 

důležitost (5,7,9) (1/9,1/7,1/5) 
Přiměřená 
důležitost (1,3,5) (1/5,1/3,1) Absolutní 

důležitost (7,7,9) (1/9,1/7,1/7) 

Zdroj: Kabir a Hasin (2011) 

V dalším kroku byla provedena série dílčích výpočtů lokálních a globálních vah na 

jednotlivých úrovních hierarchické struktury. Na první hierarchické úrovni byla párově 
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srovnávána kritéria s ohledem na jejich vliv na cíl rozhodování. Následně byla porovnávána 

subkritéria v rámci ekonomické, environmentální a sociální oblasti CSR. Na nejnižší 

hierarchické úrovni byla párově srovnávána CSR aktivita a výkony vybraných bankovních 

organizací v rámci tematicky vymezených subkritérií. Vzorek porovnávaných bankovních 

subjektů tvoří Česká spořitelna, a.s.(označení A), Komerční banka, a.s. (označení B) 

a UniCreditbank Czech Republic, a.s. (označení C). Výsledky párového porovnávání jsou 

podkladem pro výpočet lokálních a následně globálních vah ve fuzzy vyjádření. Vstupní fuzzy 

matice a doprovodné výpočty jsou zachyceny v Tab. 5.8 – 5.20. Interpretačně nejdůležitější je 

Tab. 5.21, která zachycuje výsledné fuzzy hodnocení sledovaných bankovních organizací 

společně s jeho normalizovanou podobou.  

Optimální varianta byla určena pomocí fuzzy průměru 𝑥(�̃�𝑖), který slouží 

k „defuzzifikačnímu“ kroku (resp. zjednodušení) směřujícímu k získání „crisp“ čísla. Dle 

hodnot fuzzy průměru se na nejvyšší pozici v rámci vzorku umístila organizace Česká 

spořitelna, a.s.( 𝑥(�̃�𝑖) = 1.683). Následovaly ji organizace Komerční banka, a.s. (𝑥(�̃�𝑖) = 

1.020) a UniCreditbank Czech Republic, a.s. (𝑥(�̃�𝑖) = 0.531). Grafická podoba výsledného 

fuzzy hodnocení v normalizované podobě je zachycena na Obr. 5.2. 

Ze srovnání výsledků získaných aplikací metod AHP pracující s deterministickými 

vstupními daty a FAHP vyplývá shodné pořadí variant (tj. uvažovaných bankovních 

organizací). Nespornou výhodou metody AHP je její jasná a srozumitelná matematická 

proveditelnost, která s sebou přináší jisté zjednodušující úvahy (mj. rozhodovatel je schopen 

s jistotou stanovit důležitost uvažovaných prvků a porovnat je). V tomto ohledu fuzzy přístup 

přináší pokročilejší pohled na rozhodovací procesy a otevírá prostor pro jejich další možné 

zkoumání. Nabízí se aplikace dalších tvarů fuzzy čísel s odlišnými charakteristikami 

a možnostmi porovnávání a hodnocení fuzzy čísel, což podrobněji zachycují mj. Kahraman 

(2008), Wang a Chin (2011). 

Tabulka 5.8: Přehled fuzzy hodnot vah na úrovni CSR oblastí včetně hodnot indexů 

Zdroj: vlastní výpočty v MS Excel 

 
 

CSR oblasti (C1-C3) Fuzzy hodnota vah 

Ekonomická (0.306, 0.694, 1.353) RI = 0.580 lmax= 3.080 

Environmentální (0.060, 0.132, 0.223) CI = 0.040 N = 3 

Sociální (0.105, 0.174, 0.549) CR = 0.069   
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Tabulka 5.9: Přehled fuzzy hodnot vah v ekonomické oblastí včetně hodnot indexů 

Zdroj: vlastní výpočty v MS Excel 

Tabulka 5.10: Přehled fuzzy hodnot vah v environmentální oblastí včetně hodnot indexů 

Zdroj: vlastní výpočty v MS Excel 

Tabulka 5.11: Přehled fuzzy hodnot vah v sociální oblastí včetně hodnot indexů 

Zdroj: vlastní výpočty v MS Excel 

Tabulka 5.12: Vstupní fuzzy matice a přehled fuzzy hodnot vah: Bezpečnost (CR =0.025) 

C11 A B C Fuzzy hodnota lokálních 
vah 

Fuzzy hodnota globálních 
vah 

A (1, 1, 1) (1, 1, 3) (3, 5, 7) (0.258, 0.430, 1.050) (0.020, 0.185, 1.768) 
B (1/3, 1, 1) (1, 1, 1) (1, 3, 5) (0.124, 0.363, 0.651) (0.010, 0.156, 1.096) 
C (1/7, 1/5, 1/3) (1/5, 1/3, 1) (1, 1, 1) (0.055, 0.102, 0.264) (0.004, 0.044, 0.444) 

Zdroj: vlastní výpočty v MS Excel 

 
 
 

Ekonomická oblast Fuzzy hodnota 
lokálních vah 

Fuzzy hodnota 
globálních vah 

Bezpečnost (C11) (0.258, 0.620, 1.245) (0.079, 0.431, 1.685) RI = 0.580 lmax= 3.029 

Transparentní 
reporting (C12) (0.105, 0.174, 0.549) (0.032, 0.121, 0.743) CI = 0.015 N = 3 

Etické kodexy 
(C13) (0.065, 0.147, 0.264) (0.020, 0.102, 0.357) CR = 0.025   

Environmentální 
oblast 

Fuzzy hodnota 
lokálních vah 

Fuzzy hodnota 
globálních vah 

Ekologické inovace 
(C21) (0.065, 0.147, 0.264) (0.004, 0.019, 0.059) RI = 0.580 lmax= 3.029 

Recyklace (C22) (0.258, 0.620, 1.245) (0.015, 0.082, 0.277) CI = 0.015 N = 3 

Eko. management 
a certifikace (C23) (0.105, 0.174, 0.549) (0.006, 0.023, 0.122) CR = 0.025   

Sociální oblast Fuzzy hodnota 
lokálních vah 

Fuzzy hodnota 
globálních vah 

Péče o zaměstnance 
(C31) (0.306, 0.481, 1.142) (0.032, 0.084, 0.626) RI = 0.580 lmax= 3.080 

Firemní dárcovství 
(C32) (0.124, 0.363, 0.651) (0.013, 0.063, 0.357) CI = 0.040 N = 3 

Firemní 
dobrovolnictví 

(C33) 
(0.050, 0.091, 0.223) (0.005, 0.016, 0.122) CR = 0.069   
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Tabulka 5.13: Vstupní fuzzy matice a přehled fuzzy hodnot vah: Transparentní reporting 
(CR =0.056) 

C12 A B C Fuzzy hodnota lokálních 
vah 

Fuzzy hodnota globálních 
vah 

A (1, 1, 1) (5, 7, 9) (3, 5, 7) (0.442, 0.823, 1.514) (0.014, 0.100, 1.124) 
B (1/9, 1/7, 1/5) (1, 1, 1) (1/5, 1/3, 1) (0.050, 0.091, 0.223) (0.002, 0.011, 0.165) 
C (1/7, 1/5, 1/3) (1, 3, 5) (1, 1, 1) (0.094, 0.212, 0.451) (0.003, 0.026, 0.335) 

Zdroj: vlastní výpočty v MS Excel 

Tabulka 5.14: Vstupní fuzzy matice a přehled fuzzy hodnot vah: Etické kodexy (CR =0.025) 

C13 A B C Fuzzy hodnota lokálních 
vah 

Fuzzy hodnota globálních 
vah 

A (1, 1, 1) (1, 1, 3) (3, 5, 7) (0.258, 0.430, 1.050) (0.005, 0.044, 0.375) 
B (1/3, 1, 1) (1, 1, 1) (1, 3, 5) (0.124, 0.363, 0.651) (0.002, 0.037, 0.232) 
C (1/7, 1/5, 1/3) (1/5, 1/3, 1) (1, 1, 1) (0.055, 0.102, 0.264) (0.001, 0.010, 0.094) 

Zdroj: vlastní výpočty v MS Excel 

Tabulka 5.15: Vstupní fuzzy matice a přehled fuzzy hodnot vah: Ekologické inovace 
(CR =0.069) 

C21 A B C Fuzzy hodnota lokálních 
vah 

Fuzzy hodnota globálních 
vah 

A (1, 1, 1) (1/9, 1/7, 1/5) (1/3, 1, 1) (0.060, 0.132, 0.223) (0.000, 0.003, 0.013) 
B (5, 7, 9) (1, 1, 1) (1, 3, 5) (0.306, 0.694, 1.353) (0.001, 0.013, 0.079) 
C (1, 1, 3) (1/5, 1/3, 1) (1, 1, 1) (0.105, 0.174, 0.549) (0.000, 0.003, 0.032) 

Zdroj: vlastní výpočty v MS Excel 

Tabulka 5.16: Vstupní fuzzy matice a přehled fuzzy hodnot vah: Recyklace (CR =0.025) 

C22 A B C Fuzzy hodnota lokálních 
vah 

Fuzzy hodnota globálních 
vah 

A (1, 1, 1) (1/7, 1/5, 1/3) (1/5, 1/3, 1) (0.055, 0.102, 0.264) (0.001, 0.008, 0.073) 
B (3, 5, 7) (1, 1, 1) (1, 1, 3) (0.258, 0.430, 1.050) (0.004, 0.035, 0.291) 
C (1, 3, 5) (1/3, 1, 1) (1, 1, 1) (0.124, 0.363, 0.651) (0.002, 0.030, 0.180) 

Zdroj: vlastní výpočty v MS Excel 

Tabulka 5.17: Vstupní fuzzy matice a přehled fuzzy hodnot vah: Ekologický management 
a certifikace (CR =0.025) 

C23 A B C Fuzzy hodnota lokálních 
vah 

Fuzzy hodnota globálních 
vah 

A (1, 1, 1) (1/7, 1/5, 1/3) (1/5, 1/3, 1) (0.055, 0.102, 0.264) (0.000, 0.002, 0.032) 
B (3, 5, 7) (1, 1, 1) (1, 1, 3) (0.258, 0.430, 1.050) (0.002, 0.010, 0.128) 
C (1, 3, 5) (1/3, 1, 1) (1, 1, 1) (0.124, 0.363, 0.651) (0.001, 0.008, 0.079) 

Zdroj: vlastní výpočty v MS Excel 
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Tabulka 5.18: Vstupní fuzzy matice a přehled fuzzy hodnot vah: Péče o zaměstnance 
(CR =0.025) 

C31 A B C Fuzzy hodnota lokálních 
vah 

Fuzzy hodnota globálních 
vah 

A (1, 1, 1) (1, 1, 3) (3, 5, 7) (0.258, 0.430, 1.050) (0.008, 0.036, 0.658) 
B (1/3, 1, 1) (1, 1, 1) (1, 3, 5) (0.124, 0.363, 0.651) (0.004, 0.030, 0.408) 
C (1/7, 1/5, 1/3) (1/5, 1/3, 1) (1, 1, 1) (0.055, 0.102, 0.264) (0.002, 0.009, 0.165) 

Zdroj: vlastní výpočty v MS Excel 

Tabulka 5.19: Vstupní fuzzy matice a přehled fuzzy hodnot vah: Firemní dárcovství 
(CR =0.069) 

C32 A B C Fuzzy hodnota lokálních 
vah 

Fuzzy hodnota globálních 
vah 

A (1, 1, 1) (1, 1, 3) (5, 7, 9) (0.306, 0.481, 1.142) (0.004, 0.030, 0.408) 
B (1/3, 1, 1) (1, 1, 1) (1, 3, 5) (0.124, 0.363, 0.651) (0.002, 0.023, 0.232) 
C (1/9, 1/7, 1/5) (1/5, 1/3, 1) (1, 1, 1) (0.050, 0.091, 0.223) (0.001, 0.006, 0.079) 

Zdroj: vlastní výpočty v MS Excel 

Tabulka 5.20: Vstupní fuzzy matice a přehled fuzzy hodnot vah: Firemní dobrovolnictví 
(CR =0.025) 

C33 A B C Fuzzy hodnota lokálních 
vah 

Fuzzy hodnota globálních 
vah 

A (1, 1, 1) (1, 1, 3) (3, 5, 7) (0.258, 0.430, 1.050) (0.001, 0.007, 0.128) 
B (1/3, 1, 1) (1, 1, 1) (1, 3, 5) (0.124, 0.363, 0.651) (0.001, 0.006, 0.079) 
C (1/7, 1/5, 1/3) (1/5, 1/3, 1) (1, 1, 1) (0.055, 0.102, 0.264) (0.000, 0.002, 0.032) 

Zdroj: vlastní výpočty v MS Excel 

Tabulka 5.21: Výsledné hodnocení a pořadí organizací 

 Výsledné fuzzy 
hodnocení 

Normalizované fuzzy 
hodnocení )~( iUx  Pořadí 

Česká spořitelna, a.s. 
(Organizace A) (0.055, 0.415, 4.579) (0.012, 0.091, 1.000) 1.683 1. 

Komerční banka, a.s. 
(Organizace B) (0.027, 0.322, 2.711) (0.006, 0.070, 0.592) 1.020 2. 

UniCreditbank ČR, 
a.s. (Organizace C) (0.014, 0.137, 1.442) (0.003, 0.030, 0.315) 0.531 3. 

Zdroj: vlastní výpočty v MS Excel 
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5.4 Aplikace hybridní metody DEMATEL-ANP v oblasti společenské 

odpovědnosti organizací působících v bankovním sektoru 

Metoda DEMATEL představuje nástroj určený pro kvantifikaci vzájemných vlivů 

a závislostí mezi vybranými kritérii rozhodovacího problému, které není možné graficky 

charakterizovat pouze lineárními hierarchickými strukturami, které jsou využívány mj. při 

aplikaci metody AHP. Podrobný popis metody DEMATEL je uveden v Kap. 4.5.  

Metodu ANP je možné považovat za pokročilejší aplikaci metody AHP, umožňující 

komplexnější a realističtější řešení rozhodovacích problémů. Metoda ANP je využívána 

k řešení rozhodovacích úkolů, tvořících nelineární síťové struktury se zpětnými vazbami 

a vnitřními i vnějšími závislostmi. Podrobný popis metody ANP je uveden v Kap. 4.4.  

Hybridní metoda DEMATEL-ANP představuje kombinaci obou výše popisovaných 

přístupů, přičemž metoda DEMATEL je využita k určení vazeb a závislostí uvažovaného 

systému (rozhodovacího problému). Pomocí metody ANP jsou vypočítány váhy a je určena 

optimální varianta rozhodovacího úkolu. Obě metody shodně využívají párového porovnávání 

uvažovaných prvků. Metoda DEMATEL je založena na maticových počtech. Metoda ANP 

vychází z vektorových propočtů. Autorský kolektiv Azizi et al. (2014) ve svém článku 

prezentoval výsledky hybridního přístupu DEMATEL-ANP v porovnání s ANP. Kvalitnější 

hodnocení bylo přisuzováno právě hybridnímu modelu. S tímto tvrzením se shoduje celá řada 

autorů, kteří využívají a aplikují hybridní přístup DEMATEL-ANP v řadě ekonomických 

témat. Např. otázkou výběru dodavatele se zabývá autorský kolektiv Abdollahi et al. (2015), 

investiční rozhodování řeší Lee et al. (2011), hodnocení tržních strategií popisuje Wang (2012). 

Časté jsou rovněž aplikace z oblasti zdravotnictví, např. Ahmadi et al. (2015) nebo při řešení 

ekologických témat, mj. Chen et al. (2010), Büyüközkan a Güleryüz (2016). Objevuje se rovněž 

hybridní rozšíření DEMATEL-ANP-TOPSIS (např. Govindan et al. (2016) – výběr materiálu 

s ohledem na jeho ekologickou udržitelnost) a DEMATEL-ANP-VIKOR (mj. Wang a Tzeng 

(2012) – marketing značek).  

Přehled kritérií a subkritérií sledované rozhodovací úlohy s cílem hodnocení CSR aktivit 

vybraných bankovních organizací je uveden v Tab. 5.22, kde se nachází taktéž stručná 

charakteristika a dále používané označení uvažovaných prvků rozhodovací struktury. Pro větší 

přehlednost jsou výsledky získané aplikací obou metod rozděleny do dílčích podkapitol.  
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Tabulka 5.22: Přehled vybraných kritérií a subkritérií 
C

1:
 

E
ko

no
m

ic
ká

 
ob

la
st

 

C11: Bezpečnost Celková bezpečnost, sociálně odpovědné investování, 
BOZP, bezpečné zacházení s informacemi 

C12: Transparentní reporting  Pravidelné zveřejňování finančních i nefinančních 
informací, ověřování těchto údajů 

C13: Etické kodexy Používání etických kodexů, jejich aktualizace 
a způsoby tvorby 

C
2:

 
E

nv
ir

on
m

en
t

ál
ní

 o
bl

as
t C21: Ekologické inovace Podpora zlepšovatelských návrhů v organizaci, 

podpora vědy a výzkumu 

C22: Recyklace Třídění odpadového materiálu, podpora recyklace, 
minimalizace odpadů 

C23: Environmentální 
management a certifikace 

Certifikace ISO 14001 nebo ISO 14004, značky 
kvality, environmentální audity 

C
3:

 S
oc

iá
ln

í 
ob

la
st

 

C31: Péče o zaměstnance 
Systém benefitů, flexibilní pracovní doba, vzdělávání 
a rozvoj, nadstandardní zdravotní péče, ergonomické 
vybavení kanceláří aj. 

C32: Firemní dárcovství Finanční i nefinanční dárcovství, firemní nadace 
a nadační fondy 

C33: Firemní dobrovolnictví Podpora firemního dobrovolnictví v organizaci, 
zaměstnanecké sbírky a vlastní projekty 

Zdroj: vlastní zpracování dle pojetí Triple-bottom-line 

5.4.1 Výsledky metody DEMATEL 

Důvodem aplikace metody DEMATEL v oblasti hodnocení CSR aktivit bankovních 

organizací byla identifikace vzájemných vazeb mezi vybranými prvky (tj. jejich systémová 

charakteristika) a konstrukce síťové rozhodovací struktury, která se stane východiskem pro 

aplikaci metody ANP. 

Pro hodnocení bylo osloveno 6 expertů, kteří pracovali samostatně a párově srovnávali 

míru vlivu souboru kritérií a příslušných skupin subkritérií. Vyplněné počáteční matice expertů 

byly pomocí aritmetického průměru převedeny do podoby souhrnných průměrných matic A. 

V další fázi bylo nutné normalizovat matice A, tzn. vypočítat normalizované výchozí matice D 

a následně komplexní matice vztahů T, které poskytly interpretačně nejdůležitější informace 

v podobě (ri + cj) a (ri - cj) hodnot včetně příslušných prahových hodnot   vypočítaných dle 

vzorce (4.30), tj. průměr prvků v matici T. 

Pro určení významných vazeb mezi uvažovanými prvky na úrovni CSR oblastí byla 

vypočítána prahová hodnota  = 0,1676 (viz Tab. 5.23). Dle (ri + cj) hodnot, určujících 

celkovou míru vlivu, tedy součet přijímaného i předávaného efektu, bylo možné stanovit pořadí 

důležitosti jednotlivých CSR oblastí. Za nejdůležitější prvek byla považována ekonomická 

oblast (C1), která dosáhla hodnoty 1,1173. Následovala oblast sociální (C3) s výsledkem 1,0755 

a poté oblast environmentálních aktivit (C2) s hodnotou 0,8236. S ohledem na dosažené (ri - cj) 
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hodnoty zachycující čistý vliv, kterým daný prvek přispívá systému, platilo, že environmentální 

a sociální oblasti bylo možné klasifikovat jako příčinu, zatímco ekonomická oblast byla 

považována za výsledek (viz Tab. 5.23). 

Tabulka 5.23: Matice T oblastí CSR aktivit společně s přehledem přímých a nepřímých vlivů 
CSR oblasti Ekonomická Environmentální Sociální (ri + cj) (ri - cj) 

Ekonomická 0.0886 0.1364 0.2812 1.1173 -0.1049 

Environmentální 0.2476 0.0449 0.1478 0.8236 0.0569 

Sociální 0.2748 0.2020 0.0848 1.0755 0.0479 
Zdroj: vlastní výpočty v MS Excel 

Jak je zachyceno na Obr. 5.3, vzájemná závislost znázorněná oboustrannou šipkou existuje 

mezi ekonomickou a sociální oblastí (tj. C1 a C3). Navíc ekonomická oblast (C1) je rovněž 

ovlivňována také environmentální oblastí (C2). Významná vazba existuje mezi sociální oblastí 

(C3) a environmentální doménou (C2). 

Obrázek 5.3: Zachycení vzájemných vazeb mezi oblastmi CSR aktivit 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Na základě údajů v Tab. 5.24 byla určena mezní hodnota   ve výši 0,1636, která stanovila 

hranici pro posouzení významnosti vlivů. Je patrné, že hranici   přesáhly všechny zvýrazněné 

buňky matice T, které byly následně zaznamenány do Obr. 5.4. Dle (ri + cj) hodnot, určujících 

celkovou míru vlivu, bylo možné stanovit pořadí důležitosti jednotlivých subkritérií 

v ekonomické oblasti: C11 > C13 > C12. Za nejdůležitější subkritérium byla považována 

bezpečnost (C11) s hodnotou 1,1395. Dále následovala subkritéria týkající se aplikace etických 

kodexů (C13) a transparentního reportingu (C12). S ohledem na dosažené (ri - cj) hodnoty 
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vyplynulo, že subkritérium zaměřené na etické kodexy (C13) bylo možné chápat jako příčinu 

(tzn. prvek, který významně ovlivňuje ostatní). Naopak subkritéria zahrnující bezpečnost (C11) 

a transparentní reporting (C12) se nacházely v pozici subkritérií přijímajících vliv (tzn. prvky, 

které jsou významnou mírou ovlivňovány) (viz Tab. 5.24). 

Tabulka 5.24: Matice T ekonomických subkritérií společně s přehledem přímých a nepřímých vlivů 
Ekonomická oblast C11 C12 C13 (ri + cj) (ri - cj) 

Bezpečnost (C11) 0.0890 0.1675 0.1885 1.1395 -0.2494 
Transparentní 

reporting (C12) 0.2856 0.0509 0.0914 0.8634 -0.0076 

Etické kodexy (C13) 0.3198 0.2170 0.0624 0.9415 0.2570 
Zdroj: vlastní výpočty v MS Excel 

Jak je zachyceno na Obr. 5.4, vzájemná závislost znázorněná oboustrannou šipkou existuje 

mezi subkritérii týkající se bezpečnosti a transparentního reportingu (tj. C11 a C12). Vzájemně 

se rovněž ovlivňují také subkritéria zahrnující bezpečnost a aplikaci etických kodexů (tj. C11 

a C13). Míra využití etických kodexů (C13) má vliv na transparentní reporting (C12). 

Obrázek 5.4: Zachycení vzájemných vazeb mezi ekonomickými subkritérii 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Na základě informací v Tab. 5.25 byla vypočítána mezní hodnota   ve výši 0,1625, která 

určila hranici pro posouzení významnosti vlivů. Je patrné, že hranici   přesáhly všechny 

zvýrazněné buňky matice T, které byly následně zaznamenány do Obr. 5.5. Dle (ri + cj) 

výsledků, určujících celkovou míru vlivu, bylo možné určit pořadí důležitosti jednotlivých 

subkritérií v environmentální oblasti: C22 > C21 > C23. Za nejdůležitější subkritérium byla 

považována recyklace (C22), která dosáhla hodnoty 1,0419, dále následovala subkritéria týkající 
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se oblasti ekologických inovací (C21) a environmentálního managementu a certifikací (C23). 

S ohledem na dosažené (ri - cj) hodnoty zachycující čistý vliv, kterým daný prvek přispívá 

systému, platilo, že ekologické inovace (C21) a environmentální management a certifikace (C23) 

bylo možné klasifikovat jako příčinu (tzn. prvky, které významně ovlivňují ostatní), zatímco 

recyklace (C22) byla považována za výsledek (tzn. prvek, který je významnou mírou 

ovlivňován) (viz Tab. 5.25). 

Tabulka 5.25: Matice T environmentálních subkritérií společně s přehledem přímých a nepřímých 
vlivů 

Environmentální 
oblast C21 C22 C23 (ri + cj) (ri - cj) 

Ekologické inovace 
(C21) 0.0574 0.3611 0.1424 0.9707 0.1511 

Recyklace (C22) 0.1215 0.0678 0.1806 1.0419 -0.3021 
Eko management 

a certifikace (C23) 0.2309 0.2431 0.0574 0.9117 0.1511 

Zdroj: vlastní výpočty v MS Excel 

Jak je zachyceno na Obr. 5.5, vzájemná závislost znázorněná oboustrannou šipkou existuje 

mezi subkritérii týkající se recyklace a environmentálního managementu a certifikací (tj. C22 

a C23). Kritérium recyklace (C22) je ovlivňováno ekologickými inovacemi (C21). Úroveň 

ekologického managementu a certifikací (C23) má vliv na ekologické inovace (C21). 

Obrázek 5.5: Zachycení vzájemných vazeb mezi environmentálními subkritérii 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Na základě údajů v Tab. 5.26 byla určena mezní hodnota   ve výši 0,1664, která stanovila 

hranici pro posouzení významnosti vlivů. Je patrné, že hranici   přesáhly všechny zvýrazněné 

buňky matice T, které byly následně zaznamenány do Obr. 5.6. Dle (ri + cj) hodnot, určujících 

celkovou míru vlivu, bylo možné stanovit pořadí důležitosti jednotlivých subkritérií v sociální 

oblasti: C33 > C32 > C31. Za nejdůležitější subkritérium bylo považováno firemní dobrovolnictví 

(C33) s hodnotou 1,0782. Dále následovala subkritéria týkající se firemního dárcovství (C32) 
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a péče o zaměstnance (C31). S ohledem na dosažené (ri - cj) hodnoty vyplynulo, že subkritérium 

zaměřené na péči o zaměstnance (C31) bylo možné chápat jako příčinu (tzn. prvek, který 

významně ovlivňuje ostatní). Naopak subkritéria zahrnující firemní dárcovství (C32) a firemní 

dobrovolnictví (C33) se nacházely v pozici subkritérií přijímajících vliv (tzn. prvky, které jsou 

významnou mírou ovlivňovány) (viz Tab. 5.26). 

Tabulka 5.26: Matice T sociálních subkritérií společně s přehledem přímých a nepřímých vlivů 
Sociální oblast C31 C32 C33 (ri + cj) (ri - cj) 

Péče o zaměstnance 
(C31) 0.0627 0.2005 0.2673 0.9427 0.1182 

Firemní dárcovství 
(C32) 0.1692 0.0684 0.2200 0.9735 -0.0583 

Firemní 
dobrovolnictví (C33) 0.1803 0.2470 0.0818 1.0782 -0.0599 

Zdroj: vlastní výpočty v MS Excel 

Jak je zachyceno na Obr. 5.6, vzájemné závislosti znázorněné oboustrannými šipkami 

existují mezi subkritérii péče o zaměstnance a firemního dárcovství (tj. C31 a C32), dále mezi 

subkritérii péče o zaměstnance a firemního dobrovolnictví (tj. C31 a C33). Vzájemná vazba je 

patrná také mezi firemním dárcovstvím a firemním dobrovolnictvím (tj. C32 a C33).  

Obrázek 5.6: Zachycení vzájemných vazeb mezi sociálními subkritérii 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Při souhrnném pohledu na získané výsledky metody DEMATEL bylo možné považovat 

dle ukazatele celkové míry vlivu (tj. (ri + cj) hodnoty) za nejdůležitější prvek na první 

hierarchické úrovni ekonomickou oblast (C1). Na druhé hierarchické úrovni byla nejvyšší 

důležitost přiřazena subkritériím bezpečnosti (C11), recyklace (C22) a firemního dobrovolnictví 

(C33). Na základě posouzení čistého vlivu, kterým jednotlivé prvky přispívají celému systému 
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(tj. (ri - cj) hodnoty), byla následující kritéria klasifikována jako příčiny: environmentální oblast 

(C2), sociální oblast (C3), etické kodexy (C13), ekologické inovace (C21), environmentální 

management a certifikace (C23), a péče o zaměstnance (C31). Tzn., že tato skupina kritérií 

významně ovlivňuje zbývající prvky systému. Naopak ekonomická oblast (C1), bezpečnost 

(C11), transparentní reporting (C12), recyklace (C22), firemní dárcovství (C32) a firemní 

dobrovolnictví (C33) reprezentuje skupinu označovanou jako výsledky. Jedná se o kritéria, která 

jsou významnou mírou ovlivňována. 

Významné vzájemné závislosti byly zjištěny mezi subkritérii zahrnující bezpečnost 

a transparentní reporting (tj. C11 a C12), dále bezpečnost a aplikaci etických kodexů (tj. C11 

a C13), recyklaci a environmentální management a certifikace (tj. C22 a C23), péči o zaměstnance 

a firemní dárcovství (tj. C31 a C32), péči o zaměstnance a firemní dobrovolnictví (tj. C31 a C33) 

a firemní dárcovství a firemní dobrovolnictví (tj. C32 a C33). Významné jednostranné vazby 

byly identifikovány mezi následujícími dvojicemi subkritérií. Míra využití etických kodexů 

(C13) ovlivňuje transparentní reporting (C12). Ekologické inovace (C21) ovlivňují kritérium 

recyklace (C22). Zároveň úroveň ekologického managementu a certifikací (C23) má vliv na 

ekologické inovace (C21). Grafické znázornění síťové struktury rozhodovacího úkolu je 

zachyceno na Obr. 5.7. 

Obrázek 5.7: Síťová struktura rozhodovacího problému 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle pojetí Triple-bottom-line 
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5.4.2 Výsledky metody ANP 

Při řešení rozhodovací úlohy s cílem porovnání úrovně CSR aktivit vybraných organizací 

působících v bankovním sektoru byla použita síťová struktura zachycená na Obr. 5.7, která byla 

vytvořena aplikací metody DEMATEL. Soubor variant byl tvořen organizacemi Česká 

spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s. a UniCreditbank Czech Republic, a.s., které reprezentují 

významné zástupce českého bankovního sektoru. Popis jejich CSR aktivit je uveden v Kap. 

5.1.1–5.1.3.   

Na hodnocení důležitosti kritérií a subkritérií se podílela skupina 6 expertů, kteří 

individuálně vyplnili hodnotící matice. Názory expertů mají stejnou váhu (tj. jsou rovnocenné). 

Numerické vyjádření preferencí jednotlivých rozhodovatelů bylo agregováno dle vzorce (4.6.), 

tj. pomocí váženého geometrického průměru vah získaných z individuálních párových 

srovnání. Saaty (2000) ve své publikaci objasňuje vhodnost použití geometrického průměru, 

mj. z důvodu dosažení požadovaného stupně konzistence výsledků rozhodovacích procesů. 

V dalším kroku byla provedena série dílčích výpočtů lokálních a globálních vah zapisovaných 

do výchozí supermatice. Přehled vstupních nevážených supermatic a limitních supermatic 

společně s lokálními a globálními váhami je uveden v Příloze 3 a v Příloze 4.  

Hodnoty indexu konzistence (CR) nepřesáhly stanovenou hranici, tudíž je možné 

považovat vstupní údaje za konzistentní, matematicky přijatelné pro metodu ANP. Dle názorů 

expertní skupiny rozhodovatelů bylo označeno za nejvíce důležité kritérium sociální oblasti, 

kde lokální váhy dosáhly relativní hodnoty 38 % (AHP = 20,8 %). Dále následovalo kritérium 

ekonomické oblasti s preferencí na úrovni 35,4 % (AHP = 71 %) a kritérium environmentální 

oblasti, jehož důležitost je možné vyjádřit v hodnotě 26,6 % (AHP = 8,2 %). Ve skupině 

ekonomických subkritérií byla největší důležitost přidělena oblasti bezpečnosti (C11), která 

dosáhla hodnoty přesahující 15 %. V rámci environmentální oblasti bylo 11 % důležitosti 

ohodnoceno subkritérium týkající se environmentálního managementu a certifikací (C23). 

Nejvyšší důležitost v rámci sociální oblasti získalo subkritérium zahrnující péči o zaměstnance 

(C31; 16,80 %). Naopak nejnižší důležitost v rámci jednotlivých oblastí byla přisuzována 

tématu aplikace etických kodexů (C13), ekologickým inovacím (C21) a firemnímu 

dobrovolnictví (C33). 

Při porovnání hodnot vah jednotlivých kritérií a subkritérií vypočítaných metodami AHP 

a ANP jsou patrné rozdíly. Pořadí důležitosti je shodné v rámci CSR oblastí, ekonomických 
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a sociálních subkritérií. Odlišné pořadí bylo zjištěno ve skupině environmentálních subkritérií. 

Podrobněji je tato problematika zaznamenána v Tab. 5.27. 

Vybrané bankovní organizace byly hodnoceny dle informací plynoucích z obsahové 

analýzy aktuálních CSR reportů, internetových prezentací a ostatních dostupných zdrojů na 

základě názorů autorky. Výše zmiňované zkoumání a hodnocení bylo prováděno v období let 

2014–2017. 

Výsledky hodnocení CSR aktivit vybraných organizací (viz Tab. 5.28 uvádějící rovněž 

srovnání s výslednými hodnotami získanými aplikací metody AHP) byly získány dle 

distributivního přístupu (viz Kap. 4.2). Distributivní přístup je založen na principu provedení 

součtu globálních vah jednotlivých variant (v tomto případě se jedná o vybrané organizace). 

Varianta, která získala nejvyšší skóre, je považována za nejlepší v rámci uvažovaného vzorku 

(Saaty, 2000). Při srovnání výsledků obou metod bylo pořadí organizací shodné. Organizaci 

Česká spořitelna, a.s. je možné v rámci sledovaného vzorku považovat za nejúspěšnější subjekt 

(DEMATEL-ANP = 47,8 %, AHP = 55 %). Organizace Komerční banka, a.s. dosáhla skóre 

35 % dle výsledků metody DEMATEL-ANP a 28 % při použití metodiky AHP. UniCreditbank 

Czech Republic, a.s. získala prakticky shodné skóre v rozmezí 16-17 % dle výsledků obou 

metod. Výsledky aplikace metody AHP jsou detailně popsány v Kap. 5.2. 

Tabulka 5.27 Porovnání výsledků globálních vah kritérií a subkritérií vypočítaných metodami 
AHP a ANP  

Oblasti AHP D-ANP Subkritéria AHP D-ANP 

Ekonomická 
oblast (C1) 70,98 % 35,40 % 

Bezpečnost (C11) 41,77 % 15,74 % 

Transparentní reporting (C12) 17,65 % 10,02 % 

Etické kodexy (C13) 11,56 % 9,64 % 

Environmentální 
oblast (C2) 8,22 % 26,61 % 

Ekologické inovace (C21) 2,20 % 7,10 % 

Recyklace (C22) 3,62 % 8,47 % 
Environmentální management 

a certifikace (C23) 2,40 % 11,04 % 

Sociální oblast 
(C3) 20,80 % 37,99 % 

Péče o zaměstnance (C31) 12,37 % 16,80 % 

Firemní dárcovství (C32) 6,29 % 14,82 % 

Firemní dobrovolnictví (C33) 2,15 % 6,37 % 
Zdroj: vlastní výpočty v MS Excel 
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Tabulka 5.28: Porovnání výsledků skóre jednotlivých organizací získaných metodami AHP 
a DEMATEL-ANP 

Organizace AHP D-ANP 

Česká spořitelna, a.s. 55,21 % 47,84 % 

Komerční banka, a.s. 28,34 % 35,10 % 

UniCreditbank Czech Republic, 
a.s. 16,45 % 17,06 % 

Zdroj: vlastní výpočty v MS Excel 

I když se konečné výsledky určující pořadí vybraných organizací liší u obou metod pouze 

minimálně, použití metody ANP v oblasti CSR poskytuje prostor pro hledání a zkoumání 

možných vzájemných vztahů mezi kritérii, což přináší realističtější pohled na zkoumanou 

oblast. Hybridní metoda DEMATEL-ANP tak představuje „sofistikovaný“ nástroj k zjišťování 

a charakteristice rozhodovacích systémů.  
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6 Shrnutí dosažených výsledků a diskuse 

V reakci na řešení problematiky exaktního měření CSR aktivit, jejichž definice jsou velmi 

různorodé a terminologicky nejednotné, což se jednoznačně promítá také do odlišných 

metodických postupů a komplexnosti vyhodnocování CSR přístupu, byly aplikovány vybrané 

metody vícekriteriálního rozhodování (tj. AHP, Fuzzy AHP, DEMATEL-ANP). Zmiňovaná 

oblast byla chápána jako vícekriteriální rozhodovací úloha s jasně specifikovaným cílem, který 

bylo možné dekomponovat na dílčí části. V případě metody AHP (resp. FAHP) jsou dílčí prvky 

hierarchické struktury chápány jako nezávislé, naopak u metody ANP se připouští možnost 

vzájemné interakce a vazeb mezi prvky tvořící nelineární strukturu. K identifikaci vzájemných 

vazeb a jejich grafické prezentaci pomocí IRM diagramu byla využita metoda DEMATEL. 

Výše zmiňované metody vícekriteriálního rozhodování byly zvoleny v návaznosti na dílčí 

cíle DDP reflektující vývojové tendence a směry praktického využívání a metodického 

formování této široké rozhodovací disciplíny. V tomto smyslu představuje metoda AHP 

výchozí nástroj vícekriteriálního rozhodování, který může být kritizován pro zjednodušující 

a zkreslující předpoklady zejména v podobě nezávislých prvků rozhodovací struktury, nebo 

nutnosti striktního vyjádření preferencí. Tyto nedostatky jsou řešeny mj. metodami FAHP, při 

které jsou preference zachycovány formou fuzzy čísel, a ANP pracující s předpokladem 

nelineárních rozhodovacích struktur. Výhodou metody AHP v porovnání s FAHP či ANP je 

její méně náročná matematická proveditelnost a interpretace. Vybrané metody jsou založeny na 

principu párového porovnávání, které způsobuje omezení při určování preferencí (pořadí 

důležitosti) uvažovaných prvků. Saaty (2000) uvádí, že při posuzování 7 a více kritérií je lidské 

vnímání a logika stanovení priorit náchylnější k chybám. Při větším počtu kritérií se zvyšuje 

rovněž časová náročnost provádění párových srovnání. 

Z výše uvedených důvodů byla vytvořena rozhodovací struktura tvořená třemi 

tematickými oblastmi, které byly blíže charakterizovány pomocí tří dílčích subkritérií. 

Jednotlivá kritéria a subkritéria zmiňovaného rozhodovacího problému byla vybrána dle 

definice triple-bottom-line. Jako varianty dílčích rozhodovacích úloh byly chápány vybrané 

organizace působící na území České republiky v bankovním sektoru. Jednalo se o organizace 

Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s. a UniCreditbank Czech Republic, a.s., které tvoří 

významné zástupce českého bankovního sektoru. Hodnocení důležitosti (preference) souboru 

kritérií a subkritérií prováděla skupina 6 expertů, kteří pracovali individuálně. Vybrané 

organizace byly následně hodnoceny dle informací plynoucích z obsahové analýzy aktuálních 



82 
 

CSR reportů, internetových prezentací a ostatních dostupných zdrojů na základě názorů 

autorky. Výše zmiňované zkoumání a hodnocení bylo prováděno v období let 2014–2017. 

Při aplikaci metody AHP byla v bankovním sektoru za nejdůležitější označena ekonomická 

oblast (C1; 70,98 %). Ve skupině ekonomických subkritérií byla největší důležitost přidělena 

oblasti bezpečnosti (C11), která dosáhla hodnoty 41,77 %. V rámci environmentální oblasti 

bylo nejvýznamněji hodnoceno subkritérium týkající se recyklace (C22; 3,62 %). Nejvyšší 

důležitost v rámci sociální oblasti získalo subkritérium zahrnující péči o zaměstnance (C31; 

12,37 %). Dle distributivního přístupu, založeného na provedení součtu globálních vah 

jednotlivých variant (tj. organizací), bylo možné v rámci posuzovaného vzorku bankovních 

subjektů považovat Českou spořitelnu, a.s. za nejúspěšnější organizaci na poli CSR aktivit, 

neboť dosáhla celkového skóre 55,21 %. Následovala ji Komerční banka, a.s., která získala 

28,34 %, přičemž závěrečnou pozici obsadila organizace UniCreditbank Czech Republic, a.s. 

s 16,45 %.  

Dle výsledků určených na základě determinace ideálních hodnot se organizace Česká 

spořitelna, a.s. stala v rámci posuzování úrovně CSR aktivit ideálem ve všech subkritériích 

ekonomické a sociální oblasti, což se promítlo v celkovém součtu 93,1 %. Výsledky Komerční 

banky, a.s. byly označeny za ideální ve všech subkritériích environmentální oblasti, přičemž 

celkově byly ideální hodnoty stanovené v rámci vzorku splněny přibližně na 48,9 %. 

Organizace UniCreditbank Czech Republic, a.s. splňuje ideální hodnoty z 27,8 %, přičemž 

dosahuje průměrných výsledků v environmentální oblasti.  

Ze srovnání výsledků získaných aplikací metod AHP pracující s deterministickými 

vstupními daty a FAHP vyplývá shodné pořadí variant (tj. uvažovaných bankovních 

organizací). Optimální varianta byla určena pomocí fuzzy průměru 𝑥(�̃�𝑖). Nejlépe hodnocena 

v rámci vzorku byla organizace Česká spořitelna, a.s.( 𝑥(�̃�𝑖) = 1.683). Následovaly ji 

organizace Komerční banka, a.s. (𝑥(�̃�𝑖) = 1.020) a UniCreditbank Czech Republic, a.s. 

(𝑥(�̃�𝑖) = 0.531). 

Při aplikaci hybridního přístupu DEMATEL-ANP byly v první fázi určeny významné 

vzájemné závislosti mezi subkritérii zahrnující bezpečnost a transparentní reporting (tj. C11 

a C12), dále bezpečnost a aplikaci etických kodexů (tj. C11 a C13), recyklaci a environmentální 

management a certifikace (tj. C22 a C23), péči o zaměstnance a firemní dárcovství (tj. C31 a C32), 

péči o zaměstnance a firemní dobrovolnictví (tj. C31 a C33) a firemní dárcovství a firemní 

dobrovolnictví (tj. C32 a C33). Významné jednostranné vazby byly identifikovány mezi 
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následujícími dvojicemi subkritérií. Míra využití etických kodexů (C13) ovlivňuje transparentní 

reporting (C12). Ekologické inovace (C21) ovlivňují kritérium recyklace (C22). Zároveň úroveň 

ekologického managementu a certifikací (C23) má vliv na ekologické inovace (C21). 

Metoda DEMATEL umožňuje také klasifikaci kritérií na výsledky a příčiny dle ukazatele 

čistého vlivu, kterým jednotlivé prvky přispívají celému systému. Environmentální oblast (C2), 

sociální oblast (C3), etické kodexy (C13), ekologické inovace (C21), environmentální 

management a certifikace (C23), a péče o zaměstnance (C31) patří do skupiny příčin, které 

významně ovlivňují zbývající prvky systému. Naopak ekonomická oblast (C1), bezpečnost 

(C11), transparentní reporting (C12), recyklace (C22), firemní dárcovství (C32) a firemní 

dobrovolnictví (C33) reprezentuje skupinu označovanou jako výsledky. Jedná se o kritéria, která 

jsou významnou mírou ovlivňována. Dle ukazatele celkové míry vlivu bylo možné považovat 

za nejdůležitější prvek na první hierarchické úrovni ekonomickou oblast (C1). Na druhé 

hierarchické úrovni byla nejvyšší důležitost přiřazena subkritériím bezpečnosti (C11), recyklace 

(C22) a firemního dobrovolnictví (C33). 

Při následné aplikaci metody ANP byla v bankovním sektoru za nejdůležitější označena 

sociální oblast (C3; 37,99 %). Ve skupině ekonomických subkritérií byla největší důležitost 

přidělena oblasti bezpečnosti (C11), která dosáhla hodnoty přesahující 15 %. V rámci 

environmentální oblasti bylo 11 % důležitosti ohodnoceno subkritérium týkající se 

environmentálního managementu a certifikací (C23). Nejvyšší důležitost v rámci sociální 

oblasti získalo subkritérium zahrnující péči o zaměstnance (C31; 16,80 %). Při použití 

hybridního přístupu DEMATEL-ANP byla zjištěna větší důležitost u environmentální oblasti 

a rovněž u sociální oblasti. Pořadí důležitosti jednotlivých subkritérií v rámci příslušných 

oblastí bylo shodné v případě ekonomické i sociální oblasti. Odlišnosti v pořadí jsou patrné 

u environmentálních subkritérií.  

Při srovnání výsledků získaných distributivním procesem bylo u obou metod pořadí 

organizací shodné. Organizaci Česká spořitelna, a.s. je možné v rámci sledovaného vzorku 

považovat za nejúspěšnější subjekt (DEMATEL-ANP = 47,8 %, AHP = 55 %). Organizace 

Komerční banka, a.s. dosáhla skóre 35 % dle výsledků metody DEMATEL-ANP a 28 % při 

použití metodiky AHP. UniCreditbank Czech Republic, a.s. získala prakticky shodné skóre 

v rozmezí 16-17 % dle výsledků obou metod. 

Komplexní shrnutí získaných výsledků na úrovni CSR oblastí a uvažovaných subkritérií je 

zachyceno v Tab. 6.1. Přehled výsledného hodnocení organizací získaného aplikací metod 

AHP, FAHP a DEMATEL-ANP je uveden v Tab. 6.2. 
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Tabulka 6.1: Přehled získaných výsledků 
Oblasti AHP D-ANP Subkritéria AHP D-ANP 

Ekonomická 
oblast (C1) 70,98 % 35,40 % 

Bezpečnost (C11) 41,77 % 15,74 % 

Transparentní reporting (C12) 17,65 % 10,02 % 

Etické kodexy (C13) 11,56 % 9,64 % 

Environmentální 
oblast (C2) 8,22 % 26,61 % 

Ekologické inovace (C21) 2,20 % 7,10 % 

Recyklace (C22) 3,62 % 8,47 % 
Environmentální management 

a certifikace (C23) 2,40 % 11,04 % 

Sociální oblast 
(C3) 20,80 % 37,99 % 

Péče o zaměstnance (C31) 12,37 % 16,80 % 

Firemní dárcovství (C32) 6,29 % 14,82 % 

Firemní dobrovolnictví (C33) 2,15 % 6,37 % 

Výsledky metody DEMATEL 

Ukazatel celkové míry vlivu - (ri + cj) hodnoty 

Ekonomická oblast (C1) > Sociální oblast (C3) > Environmentální oblast (C2) 

Bezpečnost (C11) > Etické kodexy (C13) > Transparentní reporting (C12) 

Recyklace (C22) > Ekologické inovace (C21) > Eko-management a certifikace (C23) 

Firemní dobrovolnictví (C33) > Firemní dárcovství (C32) > Péče o zaměstnance (C31) 

Ukazatel čisté míry vlivu - (ri - cj) hodnoty 

PŘÍČINA VÝSLEDEK 

Environmentální oblast (C2) Ekonomická oblast (C1) 

Sociální oblast (C3) Bezpečnost (C11) 

Etické kodexy (C13) Transparentní reporting (C12) 

Ekologické inovace (C21) Recyklace (C22) 

Eko-management a certifikace (C23) Firemní dárcovství (C32) 

Péče o zaměstnance (C31) Firemní dobrovolnictví (C33) 
Zdroj: vlastní výpočty v MS Excel 

Tabulka 6.2: Přehled výsledného hodnocení organizací dle jednotlivých metod 

Organizace / metody AHP FAHP DEMATEL-ANP Pořadí 

Česká spořitelna, a.s. 
(Organizace A) 55,21 % 1.683 47,84 % 1. 

Komerční banka, a.s. 
(Organizace B) 28,34 % 1.020 35,10 % 2. 

UniCreditbank ČR, 
a.s. (Organizace C) 16,45 % 0.531 17,06 % 3. 

Zdroj: vlastní výpočty v MS Excel 
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Při hodnocení CSR aktivit bankovních organizací dle metody AHP budou dosahovat 

nejlepšího skóre ty subjekty, které budou vykazovat nejlepší výsledky primárně v ekonomické 

oblasti a následně v sociální oblasti (tj. ekonomická oblast tvoří téměř 71 % z celkového 

hodnocení). Při hodnocení dle hybridní metody DEMATEL-ANP je důležitost jednotlivých 

oblastí rovnoměrněji rozložena, což by pro CSR hodnocení znamenalo realističtější zachycení 

skutečnosti. Takovéto hodnocení by mohlo být vnímáno jako spravedlivější a v určitém smyslu 

by vyvolávalo větší iniciativu a aktivitu hodnocených organizací. Pro srovnání uveďme, že 

ekonomická oblast, která u AHP hodnocení zastávala dominantní pozici, zaujímá při hybridním 

pojetí 35 % z celkového hodnocení.  

V závislosti na zvoleném přístupu k CSR hodnocení je následně možné formulovat 

doporučení pro hodnocené organizace. U metody AHP vyplývá jednoznačná důležitost pro 

CSR aktivity v ekonomické oblasti (tj. bezpečnost (C11), transparentní reporting (C12), etické 

kodexy (C13)) a rovněž v sociální oblasti (tj. zejména péče o zaměstnance (C31)). Ekologická 

oblast je značně opomenuta. Při kauzálním pohledu na uvažovaná subkritéria je možné 

zdůraznit důležitost etických kodexů (C13) a péče o zaměstnance (C31), neboť dle metody 

DEMATEL byly identifikovány jako příčiny, které mají podstatný vliv na podobu a výsledky 

ostatních subkritérií v systému.  

U metody DEMATEL-ANP lze doporučit zaměřit se na subkritéria týkající se etických 

kodexů (C13), ekologických inovací (C21), environmentálního managementu a certifikací 

(C23) a péče o zaměstnance (C31), protože se jedná o příčiny, které jsou jednak hodnoceny 

s vysokou důležitostí, nebo ovlivňují zbývající subkritéria významná pro celkové hodnocení 

(např. bezpečnost (C11) a firemní dárcovství (C31)). 

Při aplikaci metody FAHP nebylo v popředí zájmu formování odlišné rozhodovací 

struktury obsahující závislosti a vazby ani sledování odchylek a změn pořadí důležitosti. 

Jednalo se spíše o matematické a metodické uchopení neurčitosti a nejednoznačnosti, která 

neodmyslitelně vstupuje do rozhodovacích procesů a je opomíjena jak u metody AHP, tak 

u přístupu DEMATEL-ANP. Do popředí zde byla kladena práce s lingvistickými proměnnými 

při rozdělování a hodnocení preferencí a následné výpočty s intervalovými hodnotami se 

snahou o realističtější zachycení a pochopení rozhodování.  

Při souhrnném pohledu na výsledné hodnocení bankovních organizací bylo pořadí 

organizací shodné. Nejlepšího skóre v rámci uvažovaného vzorku dosáhla organizace Česká 

spořitelna, a.s. následovaná Komerční bankou, a.s. a UniCreditbank Czech Republic, a.s. 

Získané výsledky je možné chápat nejen jako prostředek hodnocení CSR výkonnosti těchto 
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organizací, ale i jako výchozí nástroj pro provedení CSR benchmarkingu. Pro praktické účely 

využití výsledků by bylo nesporně vhodné propojit tyto úvahy o možnostech zlepšování úrovně 

CSR aktivit sledovaných organizací popsaných výše mj. s jejich strategickým, investičním 

a finančním kontextem.  

Ze získaných výsledků vyplývá, že vybrané metody vícekriteriálního rozhodování mohou 

být vhodným prostředkem pro řešení CSR hodnocení organizací. Nejedná se o nástroj, který by 

zcela vyčerpávajícím způsobem hodnotil CSR výkon organizace v porovnání např. s reporty 

G4 Guidelines (resp. GRI Sustainability Reporting Standards), které usilují mj. o zhodnocení 

manažerského přístupu k CSR v dané organizaci. Předpokládá se, že oblast CSR se bude 

neustále rozvíjet a formovat. Z tohoto pohledu je možné rozhodovací strukturu uvedenou 

v DDP považovat za výchozí krok přizpůsobený podmínkám a úrovni CSR v České republice, 

který je možný dále měnit, rozšiřovat a upravovat o další kritéria. Zde by mohlo být limitující 

pouze metodické doporučení provádět párová porovnávání nejvýše se 7 prvky (viz Saaty 

(2000)). 

Metody vícekriteriálního rozhodování mohou být dále využity také při kolektivním 

vyjednávání o podobě CSR programu v dané organizaci, příp. při řešení různorodých 

manažerských úkolů obsahujících kvantitativní i kvalitativní proměnné. Je nutné poznamenat, 

že aplikace těchto metod vyžaduje určitou úroveň znalostí rozhodovatelů, nebo odborné vedení. 

Volba příslušné metody pak závisí na očekávání a požadavcích rozhodovatele (resp. skupiny 

rozhodovatelů). Méně náročné matematické provedení a snazší interpretaci poskytuje metoda 

AHP za předpokladu přijetí určitých omezení, která zjednodušují zkoumanou realitu. Naopak 

metody FAHP a DEMATEL-ANP usilují o realističtější pohled na řešení rozhodovacích úloh 

odrážející se ve vyšší náročnosti. 

Pro úplnost poznamenejme, že předložené výsledky prezentují názor skupiny odborníků, 

který nereprezentuje všeobecně platné tvrzení. Smyslem práce s méně početnou skupinou osob 

bylo přiblížit se organizačním podmínkám rozhodování užšího managementu, příp. skupiny 

hodnotitelů či porotců CSR žebříčků, soutěží a anket. Lze předpokládat, že rozdělení uvažované 

důležitosti (preferencí) se pravděpodobně bude měnit v závislosti na posuzovaném odvětví 

působnosti organizací, které budou hodnoceny a srovnávány.  
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7 Závěr 

Hlavním cílem DDP bylo navrhnout a ověřit přístup založený na aplikaci vybraných metod 

vícekriteriálního rozhodování určený k řešení problematiky měřitelnosti a vzájemného 

srovnávání CSR výkonu bankovních organizací působících v České republice. Struktura DDP 

koresponduje s dílčími cíli, které směřovaly k dosažení hlavního cíle. Předložená DDP je 

složena ze dvou základních částí, teoreticko-metodické a aplikačně-ověřovací.  

Teoreticko-metodická část obsahuje historický přehled významných milníků ve vývoji 

konceptu CSR a alternativních přístupů v celosvětovém měřítku, dále pak v Evropské unii 

a v České republice, včetně kategorizace teorií a pojetí CSR. S ohledem na živelný, 

nekoordinovaný a neohraničený vývoj problematiky CSR projevující se terminologickou 

nejednotností bylo stěžejní vymezit definici a pojetí společenské odpovědnosti organizací pro 

potřeby aplikace uvažovaných metod vícekriteriálního rozhodování. V této části jsou dále 

popsány nástroje a prostředky měření a hodnocení výsledků v oblasti CSR a rovněž základní 

principy rozhodování a rozhodovacích procesů s využitím vícekriteriálních metod. Taktéž jsou 

blíže charakterizovány vybrané metody vícekriteriálního rozhodování (tj. AHP, fuzzy AHP, 

ANP, DEMATEL), které jsou využity v aplikační části práce. Popsána je rovněž oblast 

skupinového rozhodování a vybrané možnosti analýzy úrovně konzistence názorů 

rozhodovatelů a míry vzájemné shody (tj. Geometrický index konzistence, AHP konsensus 

indikátor a Geometrický ordinální index konsensu). 

Výše uvedené metody vícekriteriálního rozhodování byly zvoleny s ohledem na vývojové 

tendence a směry praktického využívání a metodického utváření rozsáhlé rozhodovací 

disciplíny. V tomto ohledu reprezentuje metoda AHP výchozí nástroj vícekriteriálního 

rozhodování. Nedostatky metody AHP mohou být řešeny mj. aplikací fuzzy rozšíření (tj. Fuzzy 

AHP), při kterém jsou preference vyjadřovány pomocí lingvistických proměnných 

reprezentující příslušná fuzzy čísla. Do rozhodovacího procesu tak vstupuje neurčitost 

či nejasnost, která je opomíjena a v jistém smyslu i potlačována. Při použití metody ANP 

se připouští možnost vzájemné interakce a vazeb mezi prvky tvořící nelineární strukturu, což 

představuje reakci řešící nedokonalou hierarchickou strukturu uvažovanou u metody AHP. 

Kombinace DEMATEL-ANP tvoří hybridní přístup, při kterém slouží metoda DEMATEL 

k zachycení vzájemných vazeb uvažovaného systému.  

V aplikačně-ověřovací části práce je podrobně charakterizována výchozí hierarchická 

rozhodovací struktura. Jako varianty jednotlivých rozhodovacích úloh byly chápány vybrané 
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bankovní organizace působící na území České republiky. Jednalo se o organizace Česká 

spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s. a UniCreditbank Czech Republic, a.s., které reprezentují 

významné a stabilní zástupce českého bankovního sektoru. Hodnocení důležitosti (preference) 

souboru kritérií a subkritérií prováděla skupina 6 expertů, kteří pracovali individuálně. CSR 

výkon a aktivity sledovaných organizací byl následně hodnocen dle informací plynoucích 

z obsahové analýzy aktuálních CSR reportů, internetových prezentací a ostatních dostupných 

zdrojů na základě názorů autorky. Výše zmiňované zkoumání a hodnocení bylo prováděno 

v období let 2014–2017. CSR aktivity hodnocených organizací byly chápány jako legislativně-

nadstandardní (tj. převyšující rámec zákonných povinností). V této části práce je uveden 

přehled dosažených výsledků získaných aplikací vybraných metod a hodnocení úrovně CSR 

aktivit sledovaných bankovních organizací.  

Komplexní shrnutí získaných výsledků na úrovni CSR oblastí a uvažovaných subkritérií je 

zachyceno v Tab. 6.1. Přehled výsledného hodnocení organizací získaného použitím metod 

AHP, Fuzzy AHP a DEMATEL-ANP je uveden v Tab. 6.2. Při souhrnném pohledu na výsledné 

hodnocení bankovních organizací bylo pořadí organizací shodné. Nejlepšího skóre v rámci 

uvažovaného vzorku dosáhla organizace Česká spořitelna, a.s. následovaná Komerční bankou, 

a.s. a UniCreditbank Czech Republic, a.s.  

Dílčím výstupem DDP je ověření navrženého přístupu využívajícího metodu AHP, Fuzzy 

AHP a DEMATEL-ANP. V oblasti měření a porovnávání CSR aktivit se jedná o inovativní 

krok, který nebyl doposud odbornou veřejností podrobněji zkoumán a hodnocen. Z tohoto 

pohledu přináší předložená DDP cenné teoretické a metodologické poznatky, které mohou být 

přínosné pro rozvoj CSR hodnocení přinášející větší transparentnost a objektivitu jakožto 

žádoucích prvků rozhodovacích procesů. K dosažení stanovených výstupů DDP bylo použito 

poznatků z odborných publikací a zdrojů, výsledků výzkumných projektů a vlastních 

publikačních výstupů, které sloužily k ověření dílčích kroků výzkumu. 

Široké spektrum metod vícekriteriálního rozhodování nabízí další možnosti aplikací nejen 

v oblasti CSR hodnocení, ale i při řešení různorodých manažerských úkolů obsahujících 

smíšený soubor kritérií. Volba příslušné metody vícekriteriálního rozhodování by měla 

vycházet z požadavků a očekávání rozhodovatele (resp. skupiny rozhodovatelů) a rovněž 

z úrovně znalostí a zkušeností s aplikací zmiňovaných metod.  Při interpretaci výsledků je 

důležité zohlednit také omezující podmínky a limity používaných metod. Méně náročné 

matematické provedení umožňuje metoda AHP za předpokladu přijetí určitých omezení 

zjednodušujících zkoumanou realitu. Naopak aplikací metody FAHP a DEMATEL-ANP je 
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dosaženo realističtějšího pohledu na řešení rozhodovacích úloh odrážející se však ve vyšší 

náročnosti.  

Pro další rozvoj získaných poznatků by bylo vhodné aplikovat výše zmiňované metody 

vícekriteriálního rozhodování při hodnocení CSR výkonu organizací v dalších odvětvích. Lze 

předpokládat, že rozdělení důležitosti (preferencí) se pravděpodobně bude lišit v porovnání 

s výsledky bankovního sektoru. Dále je nutné brát v úvahu také skutečnost, že pojetí CSR se 

bude nadále formovat a vyvíjet, což by měla reflektovat také podoba a složení rozhodovací 

struktury. Z tohoto důvodu není možné vnímat uvažovaný soubor kritérií a sub-kritérií, ze 

kterých vychází předložená DDP, jako obecně platný. Obdobná situace nastává také u složení 

vzorku organizací, neboť situace na trhu se rovněž dynamicky mění. 

Získané výsledky a dílčí závěry plynoucí z DDP otevírají prostor pro další výzkumnou 

činnost. Metody vícekriteriálního rozhodování by mohly být dále aplikovány při zkoumání 

vazby mezi CSR a výkonností konkrétní organizace (resp. podniku), včetně hodnocení dopadu 

CSR na výkonnost vybrané organizace. Důležitým požadavkem při volbě dané organizace by 

byl fungující informační systém, který by zohledňoval CSR a obsahoval data vztahující se 

k CSR, což v podmínkách nejen České republiky může narazit na překážky v podobě 

dostupnosti informací společně s možností jejich ověřování. 
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