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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, 
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 
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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 
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. 
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2 Cíl a struktura práce 

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: 

• 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 
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 



 

5 
 

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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5.2 Aplikace metody AHP v oblasti společenské odpovědnosti organizací 
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4 Obsah a metodický postup práce 

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. Široké spektrum CSR aktivit sledovaných 
organizací 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. 

• 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. 
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• 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 
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. 4.1). 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.  

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. 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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Na základě údajů uvedených jednotlivými experty byla následně zkoumána míra 
konzistence a konsensu celé skupiny. Výpočtem míry konzistence bylo prověřeno, zda byla 
dodržena nutná podmínka tranzitivity1 mezi uvažovanými prvky rozhodování, aby bylo možno 
získat kvalitní výsledky rozhodovacího procesu. Ukazateli konsensu skupiny byla hodnocena 
úroveň názorové shody mezi experty. Matematická agregace názorů jednotlivých expertů byla 
provedena pomocí výpočtu váženého geometrického průměru. 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 4.1: Výchozí hierarchická struktura rozhodovacího problému 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle pojetí Triple-bottom-line 
 

 
  

                                                            
1 Matematický axiom tranzitivity 
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5 Aplikované metody práce 

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. Dále je uveden metodický popis vybraných MADM 
metod využitých při řešení problematika měřitelnosti CSR aktivit vybraných bankovních 
organizací. 

5.1 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

,  (5.1) 

 přičemž N představuje řád matice S s prvky si,j.  
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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 
vypočítat charakteristické číslo matice označované symbolem 𝜆𝑚𝑎𝑥. Jednou z možností 
výpočtu je tato: 

𝜆𝑚𝑎𝑥 =
1

𝑁
∑ (𝑆 ∙ 𝑤)𝑖/𝑤𝑖
𝑁
𝑖 , (5.2) 

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

. (5.3) 

Celý proces vyhodnocování konzistentnosti Saatyho matic je zakončen propočtem 
koeficientu konzistentnosti (Consistency Ratio):  

                                                                    𝐶𝑅 = 𝐶𝐼

𝑅𝐼
,      (5.4) 

přičemž RI (Random Index) je stanoven empiricky v závislosti na řádu N Saatyho matice S 
a dosahuje hodnot uvedených v Tab. 5.1. Hodnota koeficientu konzistence musí splňovat 
podmínku 𝐶𝑅 ≤ 0,1. 
Tabulka 5.1: 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, (5.5) 

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). 

5.2 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: 
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• 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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, (5.6) 

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).  
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 5.2, 5.3 a 5.4). 
Mějme Saatyho matici S = (sij) a vektor vah w, vypočítaný na základě geometrického průměru 
řádků matice, pak je možné GCI získat výpočtem dle vzorce: 

 𝐺𝐶𝐼 =  2

(𝑁−1)(𝑁−2)
∑ log2 𝑒𝑖𝑗𝑖<𝑗 , (5.7) 

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. 
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)]⁄ ,  (5.8) 

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: 
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𝐻𝛼 𝑚𝑖𝑛 = −
𝑐𝑚𝑎𝑥

𝑁+𝑐𝑚𝑎𝑥−1
ln (

𝑐𝑚𝑎𝑥

𝑁+𝑐𝑚𝑎𝑥−1
) − (𝑁 − 1)

1

𝑁+𝑐𝑚𝑎𝑥−1
ln

1

𝑁+𝑐𝑚𝑎𝑥−1
,  (5.9) 

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
),      (5.10) 

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). 
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 , (5.11) 

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).  

5.3 Metoda Fuzzy Analytic Hierarchy Process 

Metoda AHP (viz Kap. 5.1) 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 (5.12). 
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𝜇�̃� =

{
 
 

 
 
𝑥 − 𝑎𝑙
𝑎𝑚 − 𝑎𝑙

, 𝑎𝑙 ≤ 𝑥 < 𝑎𝑚

𝑎𝑢 − 𝑥

𝑎𝑢 − 𝑎𝑚
, 𝑎𝑚 ≤ 𝑥 < 𝑎𝑢

0, jinak.

 (5.12) 

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), (5.13) 

�̃� ⊗ �̃� = (𝑎𝑙𝑏𝑙 , 𝑎𝑚𝑏𝑚, 𝑎𝑢𝑏𝑢), (5.14) 

�̃� ⊘ �̃� = (𝑎𝑙/𝑏𝑢, 𝑎𝑚/𝑏𝑚, 𝑎𝑢/𝑏𝑙); 𝑏𝑙 , 𝑏𝑚, 𝑏𝑢 ≠ 0, (5.15) 

𝜆�̃� = 𝜆(𝑎𝑙 , 𝑎𝑚, 𝑎𝑢), 𝜆 > 0, 𝜆 ∈ 𝐑,  (5.16) 

�̃�−1 =
1

�̃�
= (

1

𝑎𝑢
,
1

𝑎𝑚
,
1

𝑎𝑙
). (5.17) 

Náročnější disciplínou je vzájemné porovnávání fuzzy čísel. Stupeň možnosti, že �̃� ≥ �̃�, je 
možné matematicky vyjádřit jako:  

𝑉(�̃� ≥ �̃�) = 𝑠𝑢𝑝𝑥≥𝑦(min(𝜇�̃�(𝑥), 𝜇�̃�(𝑦))),  (5.18) 

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. 5.2 jsou zaznamenávány do fuzzy matice �̃� (5.19). Matematické vyjádření a slovní 
charakteristika lingvistických proměnných vychází z původní Saatyho hodnotící stupnice, 
avšak podoba proměnných může být modifikována. 
Tabulka 5.2: 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) 

�̃� =

(

 

(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) )

  (5.19) 

Po vyplnění fuzzy Saatyho matic následuje výpočet fuzzy normovaných vah �̃�𝑖 pro 
jednotlivá kritéria např. pomocí řádkového geometrického průměru dle příslušných vzorců: 
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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

. (5.20) 

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 (5.21) 

kde 𝑠𝑖𝑗 značí prvek Saatyho matice a �̃�𝑖 symbolizuje váhu i-tého porovnávaného prvku. Za 
použití vzorce (5.15) je možné matematický vzorec (5.21) využít k rozdělení fuzzy Saatyho 
matice �̃� na tři submatice (5.22). 

  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

)

 
 

 (5.22) 

Závěrečný krok spočívá v agregaci dílčích fuzzy hodnocení variant vzhledem k cíli 
rozhodování. Obdobně jako u deterministického AHP (v Kap. 5.1) je celkové fuzzy hodnocení 
𝑈�̃� počítáno dle vzorce (5.23) 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 (5.23) 

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 
dále popsána v publikacích např. Akther a Ahmad (2009), Ayhan (2013), Kabir a Hasin (2011), 
Zhu, Jing a Chang (1999). 

5.4 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. 5.1), 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. 5.1 (Saaty a Vargas, 2012). 
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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, (5.24) 

kde �̅�𝑘 představuje supermatici bez cyklu umocněnou k-krát. Postup pro výpočet cyklických 
limitních supermatic je zachycen ve vzorci: 

�̅�𝑵 =
1

𝑁
∑ �̅�𝑘𝑁
𝑘 . (5.25) 

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). 
Obrázek 5.1: 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 

5.5 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 5.26, kde M 
představuje celkový počet expertů: 

𝑎𝑖𝑗 =
1

𝑀
∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑀
𝑚=1  (5.26) 
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Další krok spočívá ve výpočtu normalizované výchozí matice přímých vazeb (initial direct-
relation matrix), označované symbolem D, dle vzorce: 

               𝐃 = 𝜆 × 𝐀, kde (5.27) 

𝜆 = 𝑚𝑖𝑛 [
1

max
𝑖
∑ |𝑎𝑖𝑗|
𝑛
𝑗=1

,
1

max
𝑗

∑ |𝑎𝑖𝑗|
𝑛
𝑖=1

]. (5.28) 

Dále následuje výpočet komplexní matice vztahů T (total relation matrix) dle 
matematického předpisu, kde I představuje jednotkovou matici: 

𝐓 = 𝐃 ∙ (𝐈 − 𝐃)−1 (5.29) 
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
, (5.30) 

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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6 Shrnutí dosažených výsledků a závěry práce 

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. 

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 
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 
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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). Grafické znázornění síťové struktury rozhodovacího 
úkolu je zachyceno na Obr. 6.1. 
Obrázek 6.1: Síťová struktura rozhodovacího problému 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle pojetí Triple-bottom-line 
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. 
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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. 

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 
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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 
 

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 
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 
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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. 

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 
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 
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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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9 Summary  

Verification of Possible Application of Selected Multiple Attribute Decision Making 
Methods in Field of Corporate Social Responsibility 

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  
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