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ABSTRAKT 

V první části, teoretické, je popsáno vzdělávání v kontextu současných trendů v oblasti QMS, 

problematika vzdělávání, motivace a společenská odpovědnost organizací. 
 

V druhé části jsou zpracovány základní údaje o společnosti TROJEK a.s., oblasti její 

působnosti, politika jakosti a životního prostředí a mnoho dalších zajímavých informací. 
 

V třetí části, praktické, je provedena analýza současných přístupů vzdělávání ve společnosti 

TROJEK a.s., realizace průzkumu v oblasti vzdělávání CSR a návrh firemního vzdělávání. 
 

Ve čtvrté části, závěrečné, je celá diplomová práce zhodnocena. Jsou zde uvedeny závěry a 

doporučení. 
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ABSTRACT 

The first part, theoretical, contains description of education in context of contemporary 

trends in the area of QMS, the issues of education, motivation and social responsibility of 

organizations. 
 

In the second part  basic facts about the company TROJEK a.s. are processed, including 

areas of its operation, politics of quality and environment and much more interesting 

information.  
 

In the third part, practical, analysis is made of current approach to education in TROJEK a.s. 

company, as well as implementation of research in the field of CSR education and 

suggestions on company education.  
 

In the fourth part, final, the whole thesis is evaluated. Conclusions and recommendations are 

presented.  
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ÚVOD 

Jako téma mojí diplomové práce jsem si vybrala vzdělávání zaměstnanců, obecněji řečeno 

rozšiřování povědomí o problematice společenské odpovědnosti, jejímž cílem je zanalyzovat 

současný stav a navrhnout systém, pomocí něhož jakákoliv organizace, která se společenskou 

odpovědností začíná zabývat, může své zaměstnance s touto problematikou obeznámit.  

Jsem zastánce názoru, že člověk není v organizaci, podniku či firmě pouhým „výrobním 

zdrojem“, ale zároveň i tvůrcem nových hodnot. Každý člověk v organizaci je její součástí, je 

nenahraditelný a výjimečný, každý přistupuje jinak ke svému úkolu. V současném globálním 

světě se mění i požadavky a důraz na znalosti a dovednosti pracovníků. Je tedy potřeba, aby 

byli vhodným způsobem motivování ke zvyšování či zdokonalování svých dosavadních 

schopností a dovedností.  

V posledních letech má zájem o vzdělávání a zvyšování kvalifikace rostoucí tendenci. Ať už 

se jedná o podnikové vzdělávání zaměstnanců či o studenty na vysokých školách. Vybrané 

pracovní pozice zkrátka vyžadují vyšší požadavky na stupeň dosaženého vzdělání či rozšíření 

povědomí o dané problematice.   

Dle mého názoru je společenská odpovědnost organizací v mnoha organizacích uznávaným 

trendem v oblasti managementu, ale existují a existovat budou organizace, které o této 

řekněme aktivitě nemají nejmenší zdání, neví co si pod tímto „heslem“ představit, natož tak 

ho zařadit do svého systému řízení. A možná i právě proto existuje řada organizací, které tuto 

aktivitu, dobrovolnost či iniciativu odsuzují, neuznávají a neřídí se jí. 

V dnešní době už není na organizace nahlíženo jako na pouhé producenty výrobků a 

poskytovatele služeb, kdy jejich hlavním a možná i jediným cílem bylo dosahování 

maximálního zisku, ale očekává se, že organizace budou schopny plnit i ostatní požadavky 

týkající se životního prostředí, rozvoje a podpory vzdělanosti, naplňovat požadavky nejen 

legislativ ale i ty dobrovolné.  

Systém managementu kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dnes 

organizace považují za samozřejmost. Je potřeba si uvědomit, že společenská odpovědnost 

organizací není izolovanou oblastí managementu, ale je součástí komplexní podnikové 

integrace. 
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TEORETICKÁ ČÁST  

1 VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU SOUČASNÝCH TRENDŮ V 

OBLASTI QMS 

Kapitola je věnována oblasti vzdělávání v kontextu současných trendů QMS. I když je 

v názvu kapitoly zmíněnou slovíčko současných trendů, budu se věnovat nejen koncepci 

managementu kvality na bázi norem ISO a koncepci TQM, konkrétně EFQM Modelu 

Excelence, ale také soustavě řízení Baťa. 

1.1 Koncepce managementu kvality na bázi norem ISO  

Mezinárodní organizace pro normy ISO v roce 1987 poprvé zveřejnila sadu norem, které se 

zabývaly požadavky systému managementu kvality. Evropská unie je od samého počátku 

zařadila mezi evropské normy a vyžaduje jejich širokou aplikaci. Normy ISO řady 9000 byly 

zatím třikrát zásadně revidovány, naposledy v letech 2009/2010. [1] 

1.1.1 Normy ISO řady 9000 

Normy ISO řady 9000 jsou tvořeny základním souborem 4 norem, jejichž struktura je 

znázorněna na obr. 1.  

 
Obr. 1  Struktura norem ISO řady 9000 [6; 31] 
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 ČSN EN ISO 9000:2006  Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník 

Jak už z názvu vyplývá, norma popisuje základy a zásady systémů managementu kvality, 

které jsou předmětem norem souboru ISO 9000. Významnou součástí tohoto standardu je 

výklad pojmů, které se v dalších normách opakovaně používají. [7; 31] 

 ČSN EN ISO 9001:2009  Systémy managementu kvality – Požadavky 

V této normě jsou specifikovány požadavky na systém managementu kvality v případech, kdy 

organizace potřebuje prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkt, který splňuje 

požadavky zákazníka a příslušné požadavky předpisů a kdy má v úmyslu zvyšovat 

spokojenost zákazníka, a to efektivní aplikací systému, včetně procesů pro jeho neustálé 

zlepšování. [7; 31] 

 ČSN EN ISO 9004:2010 Řízení udržitelného úspěchu organizace - Přístup 

managementu kvality 

Norma poskytuje návod sloužící jako podpora dosahování trvale udržitelného úspěchu 

jakékoli organizace, působící v neustále se měnícím prostředí. Poskytuje širší pohled na 

systémy managementu kvality než norma ISO 9001 a podrobněji rozpracovává některá dílčí 

témata. [7; 31] 

 ČSN EN ISO 19011:2003 Směrnice pro auditování systémů managementu kvality 

a/nebo systémů environmentálního managementu 

Tato norma slouží jako návod k zásadám auditování, řízení programů auditu, provádění auditů 

systému managementu kvality a systému environmentálního managementu, stejně tak jako 

návod k získávání odborné způsobilosti auditorů systému managementu kvality a systému 

environmentálního managementu. [31] 

1.1.2  Mezinárodní pracovní dohoda ISO/IWA 2:2007   

Tato mezinárodní pracovní dohoda poskytuje vzdělávacím organizacím návod pro 

implementaci efektivního systému managementu kvality souvisejícího a vycházejícího z ISO 

9001. V ISO 9001 jsou specifikovány požadavky na systém managementu kvality, který 

mohou vzdělávací organizace používat při interní aplikaci pro certifikaci nebo pro smluvní 

účely. [20] 
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Dohoda je členěna do pěti důležitých kapitol, jako je systém managementu kvality, 

odpovědnost managementu a management zdrojů ve vzdělávací organizaci, realizace 

vzdělávání a školské služby, měření, analýza a zlepšování ve vzdělávací organizaci. Mimo 

jiné i zde je uveden předmět této pracovní dohody, normativní citace, termíny a definice. [20] 

Cílem této mezinárodní pracovní dohody je zajistit celkovou efektivnost managementu 

kvality vzdělávací organizace a kontinuální dodávání a zlepšování vzdělávání a školských 

služeb pro studenta. Za studenta je zde považován každý příjemce vzdělávání, tedy žák, 

student, účastník kurzu apod. [20] 

V tomto kontextu je důležité definovat alespoň dva základní termíny [20]: 

• Vzdělávací organizace: organizace poskytující vzdělávání nebo školskou službu (tj. 

služba, která doplňuje nebo podporuje vzdělávání nebo s ním přímo souvisí). 

Vzdělávací organizací může být škola poskytující vzdělávání na jakémkoli stupni, 

školící centrum poskytující vzdělávání nezávisle nebo jako součást větší organizace. 
 

• Poskytovatel vzdělávání: subjekt poskytující vzdělávání studentům. 

 

Vzdělávací organizace by měla určit, řídit a usměrňovat proces systému managementu 

kvality. Procesy související se zaměřením organizace by měly být zahrnuty v průběhu a 

následném zajišťování vzdělávacích služeb: 

a) vzdělávací strategie; 

b) vzdělávací program; 

c) realizace vzdělávacího programu; 

d) hodnocení vzdělávací organizace. [20] 
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1.2  Koncepce managementu kvality na bázi TQM, EFQM Model 

Excelence  

Během druhé poloviny 20. století byla formulována koncepce TQM zejména v Japonsku, 

USA a Evropě. TQM lze považovat za otevřenou filozofií managementu organizací. [1] 

• Total – jedná se o úplné zapojení všech pracovníků organizace, a to jak ve smyslu 

zahrnutí všech činností od marketingu až po servis, tak zapojení všech pracovníků 

včetně administrativy, ostrahy apod.; [7] 
 

• Quality – jde o pojetí kvality, jak ve směru splnění očekávání zákazníků, tak jako 

vícerozměrný pojem zahrnující nejen výrobek či službu, ale i proces, činnost; [7] 
 

• Management – řízení je zahrnuto jak z pohledu strategického, taktického i 

operativního řízení, tak z pohledu manažerských aktivit, jako je např. plánování, 

motivace, vedení apod. [7] 
 

Jelikož sama filozofie k praktické aplikaci obvykle nestačí, byly na podporu TQM vyvinuty 

různé modely, označované nejčastěji jako modely excelence organizací, z nichž nejznámější 

je model Demingovy ceny za kvalitu v Japonsku, dále pak model americké Národní ceny 

Malcolma Baldrige a v Evropě nejrozšířenější a velmi respektovaný EFQM Model Excelence. 

EFQM Model Excelence byl vyvinutý a propagovaný Evropskou nadací pro management 

kvality (EFQM). [1] 

1.2.1 Rámec EFQM Modelu Excelence  

EFQM Model Excelence má 9 základních kritérií, která jsou dále členěna celkem na 32 

dílčích kritérií (popř. subkritérií). Zatímco „Předpoklady“, to je prvních 5 kritérií, doporučují, 

jak by mělo být v organizaci postupováno, kritéria „Výsledky“, což jsou zbylá 4 kritéria, 

ukazují, čeho bylo skutečně dosaženo. Zpětná vazba v modelu je reprezentována „Učením se, 

kreativitou a inovacemi“, kdy na základě analýzy dosahovaných výsledků lze určovat směry 

dalšího zlepšování. Na obr. 2 je zobrazen rámec tohoto modelu v nejnovější verzi, tedy verzi 

z roku 2010. [1; 32] 
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Obr. 2  EFQM Model Excelence [32; 39] 

 

V současné době je EFQM Model Excelence považován za nejpropracovanější nástroj řízení 

organizací. V zásadě jde o filozofii managementu, která vychází z jednoduché úvahy, že 

vynikajících výsledků může organizace dosáhnout jen tehdy, pokud dosáhne maximální 

spokojenosti svých zákazníků, svých zaměstnanců a bude respektována okolím. Princip tedy 

spočívá v sebehodnocení organizace, podle přesně stanovených pravidel. Díky tomuto modelu 

se dá přesně určit, v jakých oblastech se organizaci daří a na jaké oblasti je potřeba se více 

zaměřit. [32] 

1.2.2 Změny v EFQM Modelu Excelence  

Jak již bylo zmíněno, nyní je platná nová verze a sice EFQM Model Excelence 2010, dříve to 

byl EFQM Model Excelence 2003. Lze očekávat, že pro tuto změnu byly jisté důvody. Byl to 

zvyšující se význam kreativity a inovací, změny vyvolané potřebou flexibility a rychlosti 

reakce na změny prostředí, potřeby větší rovnováhy zainteresovaných stran s čímž souvisela 

změna vah kritérií, ale i názvů v samotném modelu, potřeby udržitelnosti s pohledem do 

budoucna a také aktualizace na změněné podmínky světové ekonomiky. [22; 25] 
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Za největší změnu lze považovat především nově formulované základní koncepce, které jsou 

přehledně shrnuty v následující tabulce.  

Tab. 1  Změny koncepcí v EFQM Modelu Excelence [22; 25] 

EFQM Model Excelence 2010 EFQM Model Excelence 2003 Hlavní posun v obsahu 

Dosahování vyvážených výsledků Orientace na výsledky 

 

Důraz je kladen na vývoj klíčových 
výsledků organizace, potřebných 
pro monitorování pokroku při 
plnění vize, poslání a strategie, což 
umožňuje vedoucím pracovníkům 
dělat včasná a efektivní rozhodnutí. 
 

Dodání hodnoty pro zákazníky Zaměření na zákazníka 

 

Důraz je kladen na jasně 
definovaný a komunikovaný návrh 
hodnot organizace a aktivní 
zapojení zákazníků v procesech 
návrhu výrobků a služeb. 
 

Vůdcovství s vizí a integritou Vůdcovství a stálost účelu 

 

Koncept je nyní více dynamický, 
zaměřený na schopnost vůdců 
přizpůsobovat, reagovat a získávat 
zapojení všech zainteresovaných 
stran k zajištění trvalého úspěchu 
organizace. 
 

Management prostřednictvím 

procesů 

Management prostřednictvím 

procesů a faktů 

 

Důraz je kladen na to, aby byly 
procesy navrženy tak, že budou 
plnit strategii s řízením celkového 
dodavatelského řetězce a to až za 
klasickou hranici organizace. 
 

Úspěšnost díky lidem Rozvoj a zapojení pracovníků 

 

Zaměření na vytvoření rovnováhy 
mezi strategickými potřebami 
organizace a osobním očekáváním 
a touhou pracovníků pro získávání 
jejich zapojení a angažovanosti. 
 

Péče o tvořivost a inovace 
Neustálé učení se, zlepšování a 

inovace 

 

Koncept nyní uznává, že je potřeba 
rozvíjet a zapojit všechny 
zainteresované strany jako 
potencionální zdroje kreativity a 
inovací. 
 

 

Tvorba partnerství 

 

Vzájemně prospěšné partnerství 

 

Rozšíření o zahrnutí partnerství za 
hranice dodavatelského řetězce. 
Koncept uznává, že pro úspěch by 
mělo být partnerství založeno na 
vzájemném trvalém přínosu. Jde o 
tzv. strategii win win.  
 

Odpovědnost za trvale udržitelnou 

budoucnost 

Společenská odpovědnost 

organizací 

 

Koncept se zaměřuje na aktivní 
převzetí odpovědnosti za řízení 
organizace, jejich činností a aktivit 
a řídí její dopad na širší společnost. 
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1.3 Soustava řízení Baťa   

Myslím si, že je důležité zmínit to, že řadu priorit a aspektů, které byly zmíněny v kapitole 

QMS a TQM, uplatňoval už ve své soustavě podnikového řízení jeden z nejvýraznějších guru 

světového podnikání – Tomáš Baťa. [8] 

„Mé dílo nemůže zaniknout a nezanikne. Tyto budovy – možná. Budovy, komíny, stroje – to 

jsou jen hromady cihel a starého železa. Ale můj systém zůstane k užitku všem, kteří přijdou 

po nás“.              Tomáš Baťa 

Musím podotknout, že tento citát je pravdivý, protože SŘB dodnes slouží jako spolehlivý, 

jedinečný, komplexní a plně integrovaný souhrn zásad pro úspěšné podnikání. Funkčnost 

SŘB je ověřena roky praxe. Dle odborníků tvoří zásady podnikového řízení firmy Baťa 

základ nové školy řízení podniků. Lze tedy tvrdit, že Tomáš Baťa skutečně položil zásady 

nové školy komplexního řízení podniků. [9] 

1.3.1 Tomáš Baťa (* 3.4.1876 - † 12.7.1932)   

Tomáš Baťa přichází na svět 3. dubna 1876 ve Zlíně jako šesté z dvanácti dětí chudého ševce. 

Protože ševcovské řemeslo má v rodině Baťů velkou tradici, předpokládá se, že Tomáš se 

vydá stejným směrem, jako jeho otec, děda, praděda. Po vyučení Baťa načas odchází na 

zkušenou do zahraničí, poté nastupuje v otcově ševcovské dílně. [5; 9; 30; 34] 

Roku 1894 společně s bratrem Antonínem a sestrou Annou ve Zlíně zakládají továrnu na 

výrobu a opravu obuvi. Od počátku začíná Baťa zavádět do podniku moderní způsoby výroby 

a pravidelnou pracovní dobu, plánuje sériovou výrobu obuvi. Závod ale neprosperuje, dluhy 

rostou a vše nasvědčuje tomu, že rodinný podnik bude muset být zavřen. [5; 9; 30; 34] 

V této chvíli ale přijde velký zlom, Baťův závod začíná vyrábět převratnou novinku. Lehkou 

plátěnou obuv, která se stává módním hitem, navíc díky jejich nízké ceně si je může pořídit 

téměř každý. Dříve chodila většina obyvatel bez bot, protože na boty neměli peníze. V roce 

1900 staví Baťa ve Zlíně svou první tovární budovu, do které si nechává dovézt ty 

nejmodernější obuvnické stroje. O čtyři roky později odjíždí do USA a na několik měsíců se 

nechává zaměstnat jako řadový dělník v obuvnickém průmyslu. Po svém návratu zavádí 

dvousměrný provoz a zároveň zakládá prodejní oddělení firmy Baťa. [5; 9; 30; 34] 
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Roku 1908 umírá Tomášův bratr Antonín a Tomáš na sebe formálně přebírá několik 

rozhodujících pravomocí, stává se tak vedoucím. Ještě než stačí uběhnout první desetiletí 20. 

století, stává se Baťa evropským obuvnickým fenoménem. Společnost Baťa vlastní dvě 

moderní tovární budovy, zaměstnává přes 300 zaměstnanců a denně produkuje kolem 3 000 

párů bot. V roce 1912 si bere za svou ženu Marii Menšíkovou a o dva roky později spolu 

"oslavují" narození Tomáše Johna Bati, svého budoucího nástupce. [5; 9; 30; 34] 

V Evropě propukne 1. světová válka, která obrací vzhůru nohama nejen životy Baťových 

zaměstnanců, ale i chod závodu. Baťa získává zakázku pro rakouskouherskou armádu, pro 

kterou vyrobí milióny párů bot, což pomůže válku překonat bez větších ztrát. S koncem války, 

ale přichází očekávaná krize podniku, spojená s poklesem prodeje, Baťovy závody se ocitají v 

několikamilionové ztrátě a nadměrně se zadlužují, Baťa se však nevzdává a do dvou let firma 

opět expanduje do celého světa. [5; 9; 30; 34] 

Tomáš Baťa začíná budovat nový Zlín, pro své zaměstnance staví obytné domky, školy, 

školky, nemocnice, kulturní zařízení, filmové ateliéry a mnoho dalších. V roce 1923 se pak 

Tomáš Baťa stává starostou Zlína. Baťa postupně investuje do pojišťovnictví, leteckého 

průmyslu, výroby pneumatik, punčoch, strojů, plynových masek a do mnoha dalších odvětví, 

které nemají nic společného s ševcovským řemeslem. Svým pracovním nasazením, firemní 

kulturou, vzdělávacími programy a zaměstnaneckým sociálním zázemím přitom mění myšlení 

i pracovní návyky mnoha lidí ve svém okolí. [5; 9; 30; 34] 

12. července 1932 přemlouvá Tomáš Baťa pilota svého letounu k letu za nepříznivých 

povětrnostních podmínek, což se mu stává osudným. V troskách letounu končí život pilota, 

ale i život československé podnikatelské legendy. Vedení společnosti Baťa se ujímá syn 

Tomáše Bati, Tomáš John Baťa. [5; 9; 30; 34]  

1.3.2 Charakteristika SŘB  

Uvádím zde jen vybrané aspekty soustavy podnikového řízení, které dodnes udivují současný 

světový management, a to především svými komplexními a integrujícími přístupy:  

• SŘB je založena na rozhodujícím principu, že člověk, jeho schopnosti a dovednosti, 

jinak řečeno znalostní kapitál, jsou základní formou kapitálu;  
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• efektivní využití všech pracovníků včetně zvýšené samostatnosti v rozhodovacích 

procesech a přejímáním odpovědnosti; 
 

• dominující orientace na zákazníka, jakožto tvůrce podnikové strategie; 
 

• permanentní přejímání všech dostupných zkušeností, metod a praktik od těch 

nejlepších z celého světa; 
 

• integrace rozvoje podniku s rozvojem regionu po stránce hospodářské, politické i 

kulturní; 
 

• nekompromisní využití základních principů morálky a etiky. [4; 8] 

 

V dějinách českého podnikového řízení neměla v tomto směru firma Baťa jediného 

konkurenta, který by vytvořil dokonalejší koncepci péče o zaměstnance. [9] 

Dnešní systém kooperativního vzdělávání znamenal ve firmě Baťa spojení výchovy 

s konkrétní praxí v podniku. Preferoval rozvoj tvořivých schopností před osvojováním si a 

reprodukcí vědomostí. Výchova probíhala individuálně podle schopností a nadání daného 

jedince. [9] 

Pojem celoživotního vzdělávání, který je v současné době velmi rozšířeným pojmem, je 

v podstatě Baťův systematický rozvoj profesionálních schopností během celého 

produktivního věku. Motivace jednotlivce probíhala v souladu s potřebami firmy i celé 

společnosti. Dnešní termín „personální management“ je v podstatě Baťův důraz na 

zdokonalení řídících schopností vedoucích pracovníků na všech stupních řízení. [9] 

1.3.3 A Baťa dnes? 

Jen velmi zjednodušeně uvádím číselné vyjádření, jak je na tom firma Baťa dnes ve světovém 

měřítku:  

 obslouží 1 milión zákazníků za 1 den; 

 zaměstnává více než 50 000 lidí; 

 provozuje 5 000 prodejen; 

 zastoupení ve více než 70 zemích; 

 provozuje cca 30 výrobních závodů ve 20 zemích. [40] 
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1.4 Celkové shrnutí 

V této kapitole je provedeno shrnutí principů koncepce QMS dle ISO 9000, koncepce TQM 

dle EFQM Modelu Excelence a principů SŘB, pomocí tab. 2.  

Tab. 2  Principy QMS – TQM – SŘB [4; 9] 

Principy QMS dle ISO 9000 
Principy TQM dle EFQM 

Modelu Excelence 
Principy SŘB 

Orientace na zákazníka Orientace na zákazníka 

 

Dominující orientace na zákazníka, 
jako tvůrce podnikové strategie 

 

Vedení Vedení lidí a týmová práce 

 

Člověk - vedení lidí základní 
formou kapitálu 

 

Angažování lidí Rozvoj a angažování lidí 
 

Efektivní využití všech pracovníků 
 

 

Procesní přístup 
 

Orientace na procesy 
 

Orientace na procesy 
 

Systémový přístup Odpovědnost vůči okolí 

 

Integrace rozvoje podniku s 
rozvojem regionu 

 

Kontinuální zlepšování Kontinuální zlepšování a inovace 

 

Flexibilita a inovativnost 
výrobních systémů, jako základ 
konkurence na nejnáročnějších 

trzích 
 

Orientace na fakta při rozhodování Měřitelnost výsledků 

 

Přejímání všech dostupných 
zkušeností, metod a praktik od těch 

nejlepších z celého světa 
 

Vzájemná prospěšnost vztahů s 
dodavateli 

Partnerství s dodavateli 
 

Partnerství 
 

Trvale udržitelný úspěch, etika, 
společenská odpovědnost 

Trvale udržitelný úspěch, etika, 
společenská odpovědnost 

 

Kázeň, sebekázeň, sociální aspekty 
a nekompromisní využití 

základních principů morálky a 
etiky, jako hybných sil úspěšného 

podnikání 
 

 

Ve sloupci QMS a TQM je důležité si povšimnout, že ačkoliv vznikly později, oproti SŘB, 

zcela v nich absentuje poslední řádek, což je podnikatelská etika a morálka, trvale udržitelný 

úspěch a společenská odpovědnost. Pokud si alespoň v tomto kontextu přiznáme, že právě 

etické hledisko se prakticky váže na většinu lidských aktivit, postojů a rozhodnutí, můžeme 

tedy najít i odpověď na otázku spojenou s fungováním, resp. nefungováním řady našich 

organizací. [4] 
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2 VZDĚLÁVÁNÍ A MOTIVACE, PROBLEMATIKA CSR – 

TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V kapitole detailně rozepíši oblast vzdělávání, tedy co vzdělávání obnáší, co znamená, jaké 

jsou metody vzdělávání a řadu dalších informací s touto oblastí spojených. Dále se budu 

věnovat motivaci, jak vhodně motivovat zaměstnance a v neposlední řadě pak popíši 

problematiku společenské odpovědnosti organizací. 

2.1 Vzdělávání 

Doba, kdy nejdůležitějším aktivem organizací byl hmotný majetek, je nenávratně pryč. 

V současnosti existuje řada organizací, které nevlastní žádné nemovitosti ani výrobní linky a 

zdrojem jejich konkurenční výhody se staly „pouhé“ znalosti jejich zaměstnanců a organizace 

jako celku. Manažeři si uvědomují, jakou hodnotu pro ně mají vzdělaní zaměstnanci, kteří 

dovedou spolupracovat, sdílet informace a rozvíjet své znalosti. [10; 11] 

Vzdělávání tedy zajišťuje, aby pracovníci organizace měli znalosti a dovednosti potřebné 

k uspokojivému vykonávání práce nejen v současnosti, ale zároveň i v budoucnosti, 

aktualizuje jejich znalosti v souladu s technickým rozvojem a zvyšuje jejich spokojenost a 

vazbu na organizaci. [17] 

2.1.1 Data, informace, znalosti 

Vzájemné vztahy mezi daty, informacemi a znalostmi můžeme chápat tak, že data 

považujeme za „výrobní surovinu“, která se mění na informaci a ta se postupně přetvoří na 

znalost. Znalosti pak vymezují základní rámec pro myšlenkové procesy interpretace dat a 

informací. [10; 30] 

Rozdíl mezi informací a znalostí je významný. Informace je symbolický popis akce, ať již 

minulé, současné či budoucí a znalost je činnost. Informace jsou vstupem do znalostního 

procesu koordinace činností, informace tedy nejsou znalosti. Pokud tento přesný a striktní 

rozdíl mezi informací a znalostí nepochopíme, pak nám začnou informace se znalostmi 

splývat a začne se ztrácet rozdíl mezi nimi. Informace můžete znát, ale znalosti musíte umět. 

Vědět neznamená umět. [10; 30] 
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Rozdíly mezi informacemi a znalostmi uvádím v následující tabulce, jsou to spíše intuitivní 

rozdíly.  

Tab. 3  Intuitivní rozdíly mezi informacemi a znalostmi [30] 
 

Informace 
 

 

Znalosti 
 

může jich být nadbytek 
 

 

není jich nikdy dost 
 

jsou to věci 
 

 

jsou to procesy 
 

někdo je může mít 
 

 

někdo je může prokázat 
 

kousek po kousku 
 

 

vždy vcelku 
 

pravdivé nebo nepravdivé 
 

 

více nebo méně 
 

individuálně schválené 
 

 

společensky schválené 
 

Obr. 3 názorně zobrazuje vzájemné vztahy mezi daty – informacemi – znalostmi. Jak vyplývá 

z následujícího obrázku, komplexní poznání je pak možno považovat za množinu optimálních 

dat, využitelných informací a potřebných znalostí, vztahujících se k určité problematice. [10] 
 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3  Data – informace – znalosti [10] 

 

2.1.2 Lidský kapitál 

Lidský kapitál můžeme definovat jako znalosti, které si zaměstnanci odnášejí s sebou, když 

odcházejí z organizace, podniku, firmy. Obsahuje tedy znalosti, dovednosti, zkušenosti a 

schopnosti lidí. Některé z těchto znalostí mohou být všeobecné, jiné se mohou týkat jen 

jednotlivce. Příkladem lidského kapitálu je schopnost inovovat, kreativita, know-how, 

schopnost práce v týmu, flexibilita, loajalita, schopnost učit se, formální školení a 

v neposlední řadě také vzdělávání. [11; 14] 

 

KOMPLEXNÍ POZNÁNÍ 

DATA 

DATA 

VAZBA MEZI 

DATY 

INFORMACE 

INFORMACE 

ZKUŠENOSTI 
-metody  
-techniky  

ZNALOSTI 
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2.1.3 Vzdělávání a výchova  

K rozvoji schopností zaměstnanců přispívá výchova a vzdělávání. Proces vzdělávání a proces 

výchovy spolu souvisí a vzájemně se ovlivňují. Výchovu chápeme jako proces vytváření 

osobnosti člověka, vzdělávání představuje formu dotváření a rozvoje osobnosti. V nejširším 

slova smyslu je třeba ho chápat jako rozšiřující, doplňující a inovační vzdělání. Jde o proces 

získávání a osvojování vědomostí z různých oblastí lidského poznání. [11] 

Právě vzdělávání a výchova je významnou složkou činností personálního managementu 

organizace. Je to prostředek sladění měnících se nároků na pracovní činnosti, kvalifikaci a 

chování zaměstnanců s cílem efektivně dosáhnout cílů vytyčených strategií organizace. 

Současně jde o prostředek k dosažení vyššího stupně uspokojení pracovníků při výkonu jejich 

činností. [11] 

Ne všichni, ať už zaměstnanci, organizace či management, jsou přesvědčeni o tom, že se 

vyplatí vzdělávat lidi a že investice do rozvoje lidí mohou přinášet přímé výhody organizaci k 

dosahování jejich cílů. Je mnoho příčin, pro něž management nevidí přínosy investic do 

rozvojových vzdělávacích programů a dává přednost jiným prioritám, tyto příčiny mohou být 

vysvětleny i takovýmto tvrzením:  

• je snazší přijmout lidi, kteří už potřebné dovednosti mají; 

• není zcela jasné kauzální spojení mezi vzděláváním a dosahováním výsledků; 

• nač vzdělávat, když zaměstnanci už delší dobu podávají přiměřený výkon; 

• rozvoj a vzdělávání na pracovišti zaměstnance odvádí od jejich skutečné práce; 

• špatné předchozí zkušenosti se vzdělávacím procesem. [11] 

2.1.4 Podnikové vzdělávání  

Podnikové vzdělávání mohou realizovat interní odborníci, vlastní vzdělávací centrum či 

externí instituce. V zásadě rozlišujeme tři přístupy k realizaci podnikového vzdělávání, viz 

tab. 4. Podnikové vzdělávání není krátkodobou záležitostí, efektivně realizované vzdělávání 

představuje dlouhodobý proces, tvořený čtyřmi fázemi, které jsou na obr. 4. Tento obrázek ve 

své podstatě vychází ze známého Demingova PDCA cyklu. [11] 
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Tab. 4  Přístupy k realizaci podnikového vzdělávání [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4  Cyklus systematického podnikového vzdělávání [11; 18] 

 

• Identifikace potřeb a definování cílů vzdělávání  

Analýza potřeb vzdělávání v podstatě posuzuje, které dovednosti a schopnosti již organizace 

vlastní, které potřebuje doplnit, které aktualizovat, a které si musí nově osvojit a dále rozvíjet. 

Jde tedy o zjištění současného stavu znalostí, schopností a dovedností pracovníků, o 

výkonnosti jednotlivců, týmů či organizace, ale také porovnání zjištěných údajů 

s požadovanou úrovní. Výsledkem analýzy je zjištění mezer ve výkonnosti, které je třeba 

eliminovat, se zaměřením na takové, které je možné odstranit vzděláváním. Za další výsledek 

můžeme považovat návrh vhodného vzdělávacího programu. [11; 18] 

Příprava zaměstnanců se musí vždy zaměřit na zvýšení výkonnosti, na dosažení konkrétních 

cílů, neboť hlavním výsledkem vzdělávání je dosažení nejvyšších cílů organizace. Mnohdy 

není možné zvýšit výkonnost organizace pouze za pomoci vzdělávání. Existují i problémy, 

které prostě vzděláváním řešit nejdou. [11] 

 

Přístup k realizaci vzdělávání 
 

 

Charakteristika 
 

 

Musí se realizovat 

 

jde o základní požadavky na vzdělání, mnohdy dané legislativou, bez nichž 
není možné, aby pracovníci vykonávali požadované práce a dosahovali 
požadovaných cílů 
 

 

Mělo by se realizovat 

 

jde o dovednosti, přinášející podniku pravděpodobně užitek, například 
manažerské dovednosti 
 

 

Podnik je chce realizovat 

 

přínosy nemusejí být okamžitě viditelné, ale jsou zřejmé v dlouhodobém 
horizontu 
 

 

Identifikace potřeb, 
definice cílů vzdělávání 

 

Plánování  
vzdělávání 

 

Realizace vzdělávacího  
procesu 

 

Vyhodnocování výsledků 
vzdělávání 
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• Plánování vzdělávání 

Fáze plánování zahrnuje řadu otázek, přičemž každý dobrý plán vzdělávání by měl být 

odpovědí na tyto otázky. Uveďme tedy jen ty nejdůležitější. [11; 18] 

Tab. 5  Plánování vzdělávání [11; 18] 
 

Otázka 
 

Objasnění 

Kdo se bude vzdělávání účastnit? 

 

Doporučuje se, aby cílová skupina byla homogenní, 
tedy aby její účastníci byli na stejné úrovni ve 
vědomostech i schopnostech.  
 
 

Kdy začne a jak dlouho vzdělávání bude trvat? 

 

Je třeba si ujasnit, zda se bude vzdělávání opakovat 
v pravidelných časových intervalech, nebo půjde o 
jednorázovou akci. Dále je potřeba zvážit, kdy jsou 
pracovníci k dispozici, nedoporučuje se realizovat 
vzdělávání v období dovolených nebo v době, kdy je 
nejvyšší nával pracovních povinností (začátek týdne, 
konec měsíce, nová zakázka apod.). 
 

Jaké metody a techniky použít? 

 

Existuje mnoho klasických i moderních metod, jak 
indoor, tak outdoor, orientovaných na podporu 
aktivity i tvořivosti pracovníků. Viz. kap. 2.1.6 
Metody vzdělávání. 
 

Kde se vzdělávání uskuteční? 

 

Vzdělávání může být realizováno přímo v podniku 
nebo mimo něj. Doporučuje se vzdělávání mimo 
podnik, účastníci nejsou rušeni řešením operativních 
pracovních problémů a jsou schopni lépe se soustředit 
na přijímání nových podnětů. 
 

Kterou vzdělávací instituci vybrat? 

 

Vzdělávání v podniku může tedy být realizováno 
různými institucemi, případně jednotlivci, například:  
1. Interními odborníky nebo vlastním vzdělávacím 
(školícím) centrem,  
2. Externími institucemi, což mohou být veřejné nebo 
podnikatelské subjekty.  
 

Kolik bude vzdělávání stát? 

 

Do těchto nákladů je třeba započítat nejen přímé 
náklady na pracovní a studijní materiál, dopravu, 
stravu, ubytování, na mzdy lektorů, ale i vyčíslený 
takto vynaložený pracovní čas účastníků.  
 

Jak a kdy se bude realizovat hodnocení 
vzdělávacích aktivit? 

 

Zhodnocení vzdělávacího plánu je důležité z hlediska 
posouzení přínosů a efektivity vzdělávání.  
 

 

• Realizace vzdělávacího procesu  

V této fázi probíhá vlastní vzdělávání. Doporučuje se monitorování vzdělávacího procesu, ať 

už průběžně či nárazově. Zjištěné nedostatky by se měly operativně odstraňovat a program 

vzdělávání usměrňovat tak, aby plnil vzdělávací cíle i očekávání účastníků vzdělávacích 

aktivit. [18] 
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• Hodnocení výsledků vzdělávání  

Prvotní hodnocení je orientováno na měření počáteční spokojenosti účastníků a na testování 

využitelnosti implementovaného vzdělávacího systému. Poté následuje hodnocení 

provedeného školení a zpětná vazba indikující úroveň nově nabytých vědomostí. Obvykle se 

efektivita vzdělávání posuzuje podle mnoha charakteristik, pro orientaci uvádím jen dvě 

vybrané. Viz tab. 6. [18] 

Tab. 6  Hodnocení výsledků vzdělávání [18] 
 

Charakteristika 
 

 

Příklad 

Přínos vzdělávání a návratnost investic 

 

Na základě růstu ziskovosti, poklesu absencí, zvýšení 
kvality, nových produktů a inovací, zvýšení úrovně 
dovedností, zvýšení spokojenosti zákazníků, snížení 
prostojů apod. 
 

Nárůst znalostí 

 

Posouzení změn v pracovním chování manažerů i 
zaměstnanců, kteří se vzdělávání účastnili, osvojení si 
nových pracovních postupů, rozšíření specializace 
apod. 
 

 

2.1.5 Okruhy podnikového vzdělávání 

Obecně lze podnikové vzdělávání rozdělit do čtyř základních okruhů podnikového 

vzdělávacího systému. Toto rozdělení se může lišit např. ve srovnání malého a velkého 

podniku. 

A. Rozvoj kvalifikace zaměstnanců ve smyslu obecně závazných předpisů a jejich změn 

a) Povinná školení vyplývající z obecně závazných předpisů a jejich změn. V rámci 

podniku je na základě podnikového číselníku profesí a funkcí, s odkazem na 

konkrétní obecně závazné předpisy, zpracován přehled povinností podniku v této 

oblasti jako zaměstnavatele. 
 

b) Povinná školení plynoucí z certifikace a zajištění systému kvality. V souvislosti 

s certifikací a průběžným zajišťováním systému managementu kvality je založena 

řada povinností podniků ve smyslu odborné přípravy konkrétních skupin 

zaměstnanců zajišťujících přímo nebo nepřímo tyto činnosti. 
 

c) Školení v odborné problematice. Konkrétní formy a obsah školení stanovuje 

vedení příslušných podniků v souladu se svojí strategií, podnikatelskými plány a 
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záměry. Odborná příprava je organizována jednorázově nebo periodicky, což je 

výhodnější z hlediska zachování vysoké úrovně kontinuity, aktuálnosti znalostí a 

dovedností zaměstnanců.  
 

d) Zvyšování kvalifikace zaměstnanců pro využití výpočetní techniky. Na základě 

odborných způsobilostí zaměstnanců jsou stanoveny požadavky práce 

s informačními technologiemi. V praxi jde o zajišťování, ale také o zvyšování a 

prohlubování této kvalifikace. 
 

e) Zajištění jazykové vybavenosti zaměstnanců. V současnosti se prakticky před 

každým podnikem a každým zaměstnancem, avšak v různé míře, rýsuje potřeba 

zvládnutí jednoho či více světových jazyků. K tomu má přispět zajištění 

podnikové jazykové kvalifikační přípravy. [15] 

 

B. Adaptačně vzdělávací programy 

Proces pracovní a sociální adaptace nově přijímaných zaměstnanců tvoří nedílnou součást 

podnikové personální strategie. Zkušební doba (zejména u absolventů SŠ či VŠ) se často 

považuje za formalitu. Takový přístup výrazně přispívá ke skutečnosti, že největší fluktuace 

je u zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni jen krátkou dobu. Praxe ukazuje, že uspokojivým 

řešením pro zvýšení stabilizace a motivace zaměstnanců jsou adaptačně vzdělávací programy 

spojené s koučováním nově přijímaných zaměstnanců. [15] 

C. Vzdělávací a tréninkové programy odborných a manažerských dovedností 

V procesu firemního vzdělávání je žádoucí preferovat skupinu manažerů a klíčových 

odborníků a specialistů (ekonomové, technici, obchodníci apod.). Pro tyto kategorie 

zaměstnanců jsou určeny speciální formy průpravy k rozvoji manažerských způsobilostí, resp. 

odborných dovedností, mohou mít individuální i kolektivní podobu. [15] 

D. Kariérové plánování 

Při plánování kariéry je potřeba posuzovat vztah mezi cílovým místem a úrovní současných 

vědomostí a dovedností. Častou chybou v praxi je, že mnoho lidí se domnívá, že plánování 

kariéry se rovná posunování směrem nahoru v žebříčku hierarchie řízení, což není pravda. 

Kariérou se rozumí i horizontální pohyb bez „povýšení“, kdy si zaměstnanec osvojuje 

náročnější profese či více profesí, přebírá větší odpovědnost, řeší náročnější úkoly apod.  
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Jednoduše řečeno, získává schopnosti k výkonu kvalifikovanější, složitější a odpovědnější 

práce. [15] 

2.1.6 Metody vzdělávání  

Metod vzdělávání existuje celá řada, avšak k výběru té nejvhodnější a nejúčinnější metody 

neexistuje žádný návod.  Výběr metody bude záviset na individuální potřebě a požadavku 

organizace, ale také by měl reagovat na současné celosvětové trendy technického a 

ekonomického vývoje. Zvolení vhodné metody je však ovlivňováno různými faktory, jako 

například počet a věk účastníků, jejich současná a požadovaná úroveň vědomostí, dovedností, 

motivace k učení, zastávaná pozice. [11] 

Metody vzdělávání jsou důležitým nástrojem zajišťující vzdělávací proces a je možné je 

rozdělit do dvou základních skupin, vzdělávání na pracovišti (on the job) a vzdělávání mimo 

pracoviště (off the job). [11; 12] 

Metody vzdělávaní na pracovišti jsou prováděny na konkrétním pracovním místě, při 

vykonávání běžných pracovních povinností, jsou vhodnější zejména u vzdělávání dělníků. Do 

této skupiny můžeme zařadit následující metody. [12] 

 Instruktáž při výkonu práce. Jedná se o metodu, při níž zkušený pracovník či 

nadřízený převede pracovní postup a vzdělávaný pracovník (nový, popř. méně 

zkušený pracovník) si pozorováním a napodobováním tento pracovní postup osvojí při 

plnění svých vlastních pracovních úkolů. [12; 17]  
 

 Koučování. Představuje dlouhodobé vysvětlování, sdělování připomínek a periodickou 

kontrolu výkonu pracovníka ze strany vzdělavatele (nadřízeného). Jde vlastně o 

soustavné podněcování, směrování vzdělávaného k žádoucímu výkonu práce a 

k vlastní iniciativně, přičemž se bere v úvahu jeho individualita. [4; 12; 14]  
 

 Mentoring. Je v podstatě obdobou koučování. Určitá iniciativa a odpovědnost však 

spočívá na samotném vzdělávaném pracovníkovi, který si sám vybírá jakéhosi rádce, 

svůj osobní vzor (mentora). Ten mu radí, stimuluje jej a usměrňuje, pomáhá mu v jeho 

kariéře, prosazuje jej, stává se jeho patronem. [4; 12; 14]  
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 Couselling. Jedná se o vzájemné konzultování a vzájemné ovlivňování, které 

překonává jednosměrnost vztahu mezi vzdělaným a vzdělavatelem (podřízeným a 

nadřízeným). Učí se vlastně oba. [4; 12; 17] 
 

 Asistování. Vzdělávaný pracovník je přidělen jako pomocník ke zkušenému 

pracovníkovi, pomáhá mu při plnění jeho úkolů a učí se od něj pracovním postupům, 

nakonec je schopen vykonávat práci zcela samostatně. [12; 17] 
 

 Pověření úkolem. Jde o určitou formu asistování, popřípadě její závěrečnou fází. 

Vzdělávaný pracovník je svým vzdělavatelem (nadřízeným) pověřen splnit určitý 

úkol, přičemž má vytvořeny všechny potřebné podmínky a je vybaven příslušnými 

pravomocemi. [12; 17] 
 

 Rotace práce. Metoda, při níž je vzdělávaný pracovník postupně vždy na určité období 

pověřován pracovními úkoly, a to v různých částech firmy (pracovních místech, 

úsecích, pracovištích). [4; 12] 
 

 Pracovní porady. Během nich se účastníci seznamují s fakty, ale i problémy týkajících 

se nejen vlastního pracoviště, nýbrž celé firmy. [12] 

 

Metody vzdělávání mimo pracoviště jsou vhodnější u vzdělávání manažerů a specialistů. Do 

této skupiny můžeme zařadit následující metody. [12] 

 Přednáška. Je to verbální prezentace určitého tématu, která je vhodná zejména při 

předávání velkého množství informací velkým skupinám, vhodné je zejména využití 

moderních multimediálních prostředků. Při přednášce chybí možnost vzájemné 

interakce přednášejícího s účastníky, z hlediska uchování informací přednášky nejsou 

příliš efektivní. [11; 12; 14]  
 

 Seminář. Je v podstatě rozšířená forma přednášky, která zprostředkovává spíše 

znalosti a zapojuje více účastníků do diskuse. Seminář musí být ale důkladněji 

organizačně připraven a vhodně moderován. [12; 14; 17]  
 

 Demonstrování (názorné vyučování). Vnáší do vzdělávání důraz na praktické 

využívání znalostí, více se orientuje na dovednosti. Znalosti a dovednosti jsou 

předávány názorným způsobem za použití audiovizuální techniky, počítačů či 
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trenažérů, převádění pracovních postupů, obsluha zařízení ve výukových dílnách, na 

vývojových pracovištích apod. [12] 
 

 Případová studie. Jedná se o skutečné nebo smyšlené vylíčení nějakého problému 

nebo komplexu problémů. Jednotliví účastníci vzdělávání či jejich malé skupinky je 

studují, snaží se zmapovat situaci a navrhnout vhodné řešení. [12; 14] 
 

 Workshop. Jde o variantu případových studií, praktické problémy se řeší týmově a 

z komplexnějšího hlediska. [12] 
 

 Brainstorming. Jde také o variantu případových studií, kdy skupina účastníků je 

vyzvána, aby každá z nich navrhla (ústně či písemně) způsob řešení daného problému. 

Po předložení všech návrhů je uspořádána diskuse o navržených řešeních a hledá se 

optimální návrh resp. optimální kombinace návrhů. [12] 
 

 Simulace. Metoda, která je ještě více zaměřená na praxi a aktivní účast vzdělávaných. 

Účastníci dostanou podrobný scénář a jsou požádáni, aby během určité doby učinili 

řadu rozhodnutí, obvykle jde o řešení běžné životní situace vyskytující se v práci 

vedoucích pracovníků. [12] 
 

 Hraní rolí. Účastníci na sebe berou určitou roli, v níž poznávají povahu mezilidských 

vztahů, střetů a vyjednávání. Scénář role jim může ponechávat větší či menší prostor 

pro dotváření role, nicméně vždy je nutné řešit konkrétní situaci. Metoda je zaměřena 

na osvojení si určité role a žádoucích vlastností. [12; 14]  
 

 Assessment centre. Účastník plní různé úkoly a řeší problémy, tvořící náplň práce 

manažera. Úkoly a problémy jsou mnohdy náhodně generovány počítačem, lze měnit 

jejich frekvenci a vytvářet tak různou úroveň obtížnosti. Vyhodnocení i řešení 

problémů bývá vyhodnoceno počítačem. [12] 
 

 Učení se hrou či pohybovými aktivitami. Manažeři se učí manažerským dovednostem, 

např. hledáním optimálního řešení nějakého úkolu, snaží se koordinovat určitou 

činnost, učí se komunikovat se spolupracovníky a pověřovat je úkoly, spolupracovat 

v týmu, apod. Úkol se řeší kolektivně, přičemž se vedení ujímá jeden účastník. 

Vzdělávání se odehrává většinou ve volné přírodě, ale také v tělocvičně či učebně. 

[12; 14] 
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 Elektronické vzdělávání (e-learning). Tato forma vzdělávání je rychlejší a levnější než 

ostatní formy vzdělávání. Použití této formy vzdělávání je však omezeno tématem 

vzdělávání a technologickým vybavením podniků. Nese však řadu výhod, můžeme 

zde zařadit například to, že účastník může se vzděláváním začít kdykoliv a tempo si 

určuje sám, náklady jsou ve srovnání s běžnou formou vzdělávání minimální, 

aktualizovaný výukový materiál je rychle dostupný apod. [11; 12; 14]  

2.2 Motivace 

Vysoké výkonnosti dosahují organizace především tam, kde lidé mají svoji práci rádi, nechodí 

do ní se strachem a obavami, jsou správně motivováni. Lidé mají vlastní vůli, vlastní názory a 

svůj originální způsob uvažování. Jestliže právě zaměstnanci nejsou vhodně a dostatečně 

motivováni k realizaci cílů organizace, nikdy nemůže dojít k jejich úspěšnému naplnění. 

Motivovat zaměstnance tedy znamená vyvolat u nich zájem podílet se na plnění strategie a 

cílů organizace, sladit jejich osobní zájmy s potřebami organizace. Avšak zaměstnanci 

v každé organizaci jsou různí a rovněž i jejich potřeby (hodnoty) se značně odlišují. Co 

jednoho zaměstnance může motivovat k výkonu, nechává jiného zase zcela lhostejným. Je 

tedy důležité se zaměstnanci komunikovat, poznat jejich zájmy a motivovat je podle jejich 

hodnotových stupnic. [1; 19] 

2.2.1  Teorie motivace 

Mezi nejslavnější teoretiky v oblasti motivace patří bezesporu Maslow a Herzberg, kterým 

bude ještě věnovaná pozornost. Mezi další můžeme zařadit např. Taylora, Portera, Adamse a 

řadu dalších. [1; 14] 

• A. H. Maslow vytvořil teorii zaměřenou na obsah, jejímž základem je přesvědčení, že 

obsah motivace tvoří potřeby. Právě tato teorie je dnes považována za nejznámější. 

Existuje hierarchie pěti potřeb, které jsou názorně zakresleny v pyramidě (viz obr. 5). 

Na nejvyšším stupni této pyramidy stojí potřeba seberealizace, na nejnižším stupni to 

jsou pak základní fyziologické potřeby. Čím méně jsou uspokojeny potřeby jistoty a 

sociální potřeby, tím větší jsou potom potřeby uznání. Přehled jednotlivých potřeb je 

uveden v tab. 7. [1; 14] 
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Tab. 7  Maslowova hierarchie potřeb [1; 14] 
 

Úroveň 
 

 

Druh potřeby 
 

 

Příklad potřeby 
 

1 Základní fyziologické potřeby hlad, žízeň, plat, pracovní podmínky  

2 Potřeba jistoty a bezpečí pocit jistoty, bezpečí a spokojenosti v práci 

3 Sociální potřeby potřeby přátelství, spolupráce, společenského zařazení 

4 Potřeba uznání pocit užitečnosti, ocenění jinými, dobrá pověst, sebeúcta 

5 Potřeba seberealizace využití vlastního potenciálu, talentu, potřeba vzdělávání 

 

• F. Herzberg ve své dvou faktorové teorii rozlišuje faktory motivace tzv. satisfaktory a 

faktory hygieny tzv. dissatisfaktory. Faktory hygieny považuje za pouhé potřeby, 

faktory motivace už za hodnoty. Podle Herzberga se účinná motivace uplatňuje pouze 

v souvislosti s pozitivní stránkou resp. hodnotou. I tato teorie má úspěch, zčásti proto, 

že je pro laika snadno srozumitelná a také proto, že dobře ladí s vysoce uznávanými 

myšlenkami Maslowa. [1; 14] 

 

    Obr. 5  Herzberg – Maslowova pyramida [1] 

 
Motivování tedy znamená uspokojování hodnot zaměstnanců, nikoliv potřeb! [1] 

2.2.2  Motivační metody a techniky 

Existuje celá řada motivačních metod a technik, uvádím zde jen dvě vybrané.  

a) Metoda šesti bodů: 

1.  Informace – informovat zaměstnance o tom, co dělají a proč to dělají. 

2. Zpětná vazba – najít hodnotící kritérium pro měření výkonu zaměstnanců. 

3. Uznání – pochválit zaměstnance při zlepšení jejich výkonu a zeptat se, jak toho dosáhli. 
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4. Naslouchat – ptát se zaměstnanců na jejich názor při řešení problému, vyslechnout jejich 

připomínky a návrhy. 

5. Zapojit ostatní – využít jejich znalosti a zkušenosti, požádat o pomoc při řešení problému. 

6. Zmocnit – delegovat, tj. předat pravomoc zaměstnancům a vést je k samostatnosti a   

 zodpovědnosti. [19] 

 

b) Tříbodová motivační metoda: 

1. Zopakovat to, co pracovník udělal dobře, vysvětlit co nejpřesněji další úkol nebo 

požadavek na zlepšení. 

2. Poukázat na prospěch ze splnění nového úkolu pro organizaci. 

3. Osobně poděkovat. [19] 

2.2.3  Motivace ke vzdělávání   

Lidé by si měli být vědomi toho, že úroveň jejich znalostí, dovedností či schopností nebo 

jejich postoje a chování je třeba neustále rozvíjet nebo zlepšovat, aby byli schopni vykonávat 

svou práci ke své vlastní spokojenosti, ale i ke spokojenosti jiných. [14] 

Aby byli motivováni, musejí vzdělávající se lidé nalézat ve vzdělávání uspokojení. Ke 

vzdělávání bývají nejochotnější, jestliže to uspokojuje jednu nebo více jejich potřeb. I nejlepší 

programy vzdělávání mohou selhat, jestliže je jejich účastníci nepovažují za užitečné. [14] 

2.3 Společenská odpovědnost organizací 

V dnešní době lidé už nevnímají organizace pouze jako producenty výrobků a poskytovatele 

služeb, jejichž jediným cílem je maximalizace zisku. Aby byla organizace dlouhodobě či 

dokonce trvale úspěšná, musí plnit všechna očekávání svého okolí. Jedním z těchto 

předpokladů je bezesporu její odpovědné chování vůči společnosti, v níž působí. [3; 26] 

Být společensky odpovědnou organizací neznamená pouze plnění legislativy, ale také více 

investovat do lidského kapitálu, životního prostředí a vztahů se zainteresovanými stranami, 

tedy jít nad rámec běžného plnění. CSR nemá striktně vymezené pole působnosti, je 

aplikovatelná ve všech typech organizací a ve všech odvětvích, tedy od malých a středních 

podniků až po nadnárodní organizace. Organizace s dobrou sociální a environmentální pověstí 
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dokazují, že tyto činnosti mohou mít za následek lepší výkon a mohou vyvolat vyšší zisk a 

růst. [3; 26] 

2.3.1 Historie společenské odpovědnosti 

Teoretikové managementu se koncepcí CSR začínají metodicky zabývat zhruba od poloviny 

20. století. Rok 1953 lze považovat za klíčový, jelikož Bowen vydává svou knihu Social 

Responsibilities of Businessman, v níž uvádí první definici společenské odpovědnosti: 

„Jedná se o závazky podnikatele uskutečňovat takové postupy, přijímat taková rozhodnutí 

nebo následovat takový směr jednání, které jsou žádoucí z hlediska cílů a hodnot naší 

společnosti“. [3; 12] 

I když tato definice hovoří spíše o odpovědnosti podnikatele nežli o odpovědnosti organizace, 

tedy samotného podnikatelského subjektu, můžeme konstatovat, že je rámcově platná dodnes. 

V 60-tých a 70-tých letech byla tato definice upřesňována a postupně doplňována o 

názorovou platformu, že organizace, které naplňují pouze základní legislativní požadavky, 

nelze považovat za společensky odpovědné. [3] 

Po sloučení jednotlivých poznatků navrhl roku 1979 Carroll definici CSR, kterou opírá o čtyři 

základní pilíře, o nichž se však mnozí dlouho domnívali, že se navzájem vylučují. Jednalo se 

o odpovědnost ekonomickou (tj. povinnosti podniku uspokojovat potřeby trhu a zhodnocovat 

investice vlastníků), odpovědnost zákonnou (tj. povinnosti podniku dodržovat lokální 

legislativu), odpovědnost etickou (tj. povinnosti podniku chovat se v souladu s očekáváními 

společnosti, která nejsou legislativně upravena) a o odpovědnost dobrovolnou (tj. závazky, 

které nejsou společností očekávány). [2; 3; 12] 

V 80-tých letech 20. století dochází k vzájemnému propojení koncepce CSR se skupinou tzv. 

„stakeholders“, jinak řečeno zainteresovanými stranami. [3] 

Velký význam, pro rozvoj CSR,  měla Freemanova formulace stakeholderské koncepce 

(1984), která popsala podnikovou realitu a identifikovala nejdůležitější skupiny, které podnik 

ovlivňují. Tím do značné míry pomohla manažerům, kteří měli zájem aplikovat CSR v praxi 

určit, kam mají zaměřit svou pozornost a upřesnila, vůči komu mají být odpovědní. [3; 12] 
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V průběhu dalšího desetiletí byla zaznamenána řada kritických argumentací pro CSR, což se 

samozřejmě dalo očekávat, ale také další podpůrné aktivity nejrůznějších iniciativ v této 

oblasti. [3] 

Důležitým se stává rok 1996, kdy Jacques Delors inicioval vznik evropské expertní centrály 

(CSR Europe), jejímž cílem byla „pomoc podnikům dosáhnout ziskovosti, dlouhodobě 

udržitelného růstu a rozvoje lidského kapitálu tím, že zakotví CSR do svých podnikatelských 

zvyklostí“. [3] 

Evropská komise se problematikou CSR zabývá od 90-tých let 20. století, ale výraznější 

aktivity můžeme zaznamenat až od roku 2001, kdy vydává tzv. Zelenou knihu, ve které je 

uvedena první evropská definice CSR. [3] 

V českých zemích byla již v meziválečném období řada podniků v čele s firmou Baťa, jejichž 

koncepce rozboje nebyla založena jen na vysoké produkci, zákazníkovi nebo postupném 

rozšiřování trhu, ale také na dlouhodobém rozvoji podniku, zahrnující mimo jiné péči o rozvoj 

zaměstnanců a jejich rodin, a to od zvyšování kvalifikace, přes zdravotní péči, rekreaci, až po 

sportovní a společenské vyžití. Všechny uvedené aktivity vedly daleko za hranice továren a 

přispívaly ke zdravému rozvoji obcí, měst či regionů, potažmo i celé společnosti. Dá se tedy 

tvrdit, že v tomto ohledu Baťa významně předběhl svou dobu. [3; 16] 

Velmi významný pokrok v prosazování konceptu CSR na evropské úrovni přinesl zejména 

tzv. Lisabonský summit Evropské unie, na němž si vrcholní představitelé Evropské unie 

vymezili pro Evropu strategický cíl, stát se do roku 2010 nejdynamičtější a konkurenčně 

nejzdatnější znalostní ekonomikou na světě, zajišťující stálý ekonomický růst s větším počtem 

a lepšími pracovními místy a vyšší sociální soudržností. Zároveň se shodli na tom, že koncept 

CSR je jedním z velmi významných nástrojů k dosažení tohoto strategického cíle a proto je 

zcela žádoucí podporovat jeho rozvoj. [2] 

2.3.2 Termíny a definice 

Vybrané termíny a definice jsem použila z  normy ČSN ISO 26 000:2011. [21]   

 Odpovědnost (Accountability): Stav, kdy je organizace za svá rozhodnutí a své 

aktivity odpovědná vůči svým řídícím orgánům, právním orgánům a v širším smyslu 

vůči zainteresovaným stranám. 
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 Životní prostředí (Environment): Přirozené okolí, ve kterém organizace působí, včetně 

ovzduší, vody, půdy, přírodních zdrojů, flóry, fauny, lidí, vesmírného prostoru a jejich 

vzájemných vztahů. 
 

 Etické chování (Ethical Behavior): Chování, které je v kontextu konkrétní situace 

v souladu s uznávanými principy správného nebo dobrého chování a je v souladu 

s mezinárodními standardy chování. 
 

 Společenská odpovědnost (Social Responsibility): Odpovědnost organizace za dopady 

jejích rozhodnutí a aktivit na společnost a životní prostřední prostřednictvím 

transparentního etického chování, které: 

 - přispívá k udržitelnému rozvoji, zdraví a dobrým životním podmínkám; 

 - bere v úvahu očekávání zainteresovaných stran; 

 - je v souladu s příslušnou legislativou a mezinárodními standardy chování; 

 - je integrováno v rámci celé organizace a uplatňováno v jejich vztazích. 
 

 Zainteresovaná strana (Stakeholder): Osoba nebo skupina se zájmem na jakémkoliv 

rozhodnutí nebo aktivitě organizace. 
 

I když v normě ČSN ISO 26 000 je definován pojem společenské odpovědnosti, tak dodnes 

neexistuje jednotná definice. Je to způsobeno zejména tím, že CSR je založena na 

dobrovolnosti a nemá striktně vymezené hranice své působnosti, což má za následek to, že 

existuje spousta definic a přístupů k vymezení CSR. [2] 

Uvádím alespoň tři nejznámější definice CSR: [2] 

„CSR je dobrovolné integrovaní sociálních a ekologických hledisek do každodenních 

firemních operací a interakcí s firemními stakeholders“. 

             Zelená kniha [26] 

 

„CSR je kontinuální závazek podniků chovat se eticky, přispívat k ekonomickému růstu a 

zároveň se zasazovat o zlepšení kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako lokální 

komunity a společnosti jako celku“. 

             World Business Council for Sustainable Development 
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„CSR je způsob podnikání, který odpovídá či jde nad rámec etických, zákonných, komerčních 

a společenských očekávání“. 

                     Business for Social Responsibility 

2.3.3 Oblasti CSR  

Společenská odpovědnost organizací je velmi široký pojem a zahrnuje celou řadu aktivit, 

které se dají rozčlenit do ucelených oblastí. 

Koncept CSR se opírá o tzv. tři pilíře, a to ekonomický, sociální a environmentální. 

Organizace odhodlaná ctít zásady CSR, by měla činit kroky ve všech třech uvedených 

oblastech současně. Vyžaduje tedy posun pohledu z úrovně "profit only" (tj. pouze zisk) k 

širšímu pohledu, dnes často označované strategii „3P“ nebo-li „triple – bottom – line“, jehož 

bližší význam je uveden v tab. 8. Tento koncept dále uznává, že všechny pilíře jsou vzájemně 

propojeny a nelze je posuzovat jednotlivě. Znamená to tedy, že organizace se soustřeďuje 

nejen na ekonomický růst, ale i na environmentální a společenské aspekty své činnosti. CSR 

je trendem, který apeluje na změnu orientace organizací z krátkodobých cílů na dlouhodobé, z 

maximálního zisku na zisk optimální. Tyto tři oblasti jsou návodem, v jakém rozsahu by měly 

organizace podávat reporty – zprávy o svém podnikání, resp. CSR aktivitách. [2; 3;  23; 27] 

       Tab. 8  Souvislosti mezi 3P a CSR [2; 3] 
 

Jednotlivá „P“ 
 

Český ekvivalent 
 

Oblast CSR 
 

Planet 
 

planeta environmentální 
 

People 
 

lidé sociální 
 

Profit 
 

zisk ekonomická 

 

V jednotlivých oblastech CSR organizace vykonávají, resp. mohou vykonávat následující: 

 V oblasti ekonomické by organizace měly dbát na: 

- kvalitu a bezpečnost produktů či služeb; 

- kodex podnikatelského chování, popř. etický kodex; 

- principy dobrého řízení; 

- dobré vztahy se zákazníky, dodavateli, investory; 

- inovace a udržitelnost produktů; 

- odmítání korupce; 
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- transparentnost; 

- ochranu duševního vlastnictví; 

- férové dodavatelské i odběratelské vztahy; 

- etiku marketingu a reklamy. [2; 3]  

 

 V oblasti sociální by se organizace měly věnovat: 

- kvalitní zaměstnanecké politice; 

- zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců; 

- rozvoj lidského kapitálu, vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců; 

- zaměstnávání lidí se zhoršenou pozicí na trhu práce; 

- firemní filantropii a dobrovolnictví; 

- dodržování rovných příležitostí, lidských práv; 

- odmítání dětské práce; 

- vyváženosti pracovního a osobního života zaměstnanců; 

- zajištění rekvalifikace propouštěných zaměstnanců pro jejich další uplatnění; 

- naslouchání a dialogu s různými zainteresovanými stranami (stakeholdery). [2; 3] 

 

 V oblasti environmentální by organizace měly dbát na: 

- šetrnou ekologickou firemní kulturu (např. recyklace, úspory energií a vody, atd.); 

- ekologickou výrobu, produkty a služby přátelské k životnímu prostředí; 

- omezování negativních dopadů činnosti na životní prostředí a komunitu; 

- úsporné zacházení s přírodními zdroji a jejich ochranu; 

- investice do čistých technologií (snižování dopadů na životní prostředí, investice do   

   nejlepších dostupných technologií); 

- ochranu přírodních zdrojů; 

- soulad s národními a mezinárodními standardy. [2; 3] 

 

Upozorňuji, že uvedené principy nebo aktivity v jednotlivých oblastech CSR nejsou 

vyčerpávající, existuje jich mnohem více. Záleží na strategii organizace, na které z principů 

bude klást největší důraz. 
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2.3.4 Přínosy CSR  

Přínosů, které jsou spojeny s aplikací CSR v organizacích je spousta. Pro větší názornost jsem 

tyto přínosy rozčlenila do šesti následujících skupin. [2; 3] 

 Zaměstnanci organizací praktikujících CSR: 

- zlepšování pracovního prostředí; 

- zvyšování péče o zaměstnance, rozvoj jejich kvalifikace. 

 

 Dodavatelé spolupracující s organizacemi praktikujícími CSR: 

- zefektivnění a zprůhlednění dodavatelsko-odběratelských vztahů; 

- pozitivní tlak na zvyšování kvality služeb dodavatelů. 

 

 Zákazníci organizací praktikujících CSR: 

- zvyšování kvality nakupovaných produktů (služeb); 

- inovace organizací vedoucích k širší nabídce produktů (služeb). 

 

 Občané: 

- zlepšující se životní prostředí v regionu; 

- zlepšující se sociální vztahy v regionu. 

 

 Veřejný sektor: 

- zlepšující se kvalita a dostupnost veřejných služeb; 

- úspora finančních prostředků. 

 

 Organizace praktikující CSR: 

- zvýšení zisku z dlouhodobého hlediska; 

- zvýšení hodnoty organizace; 

- zvýšení produktivity a kvality; 

- snížení nákladů, resp. zvýšení efektivnosti; 

- zvýšení loajality klientů; 

- kvalitní, loajální a motivovaní zaměstnanci; 

- dobré vztahy v komunitě, v níž organizace působí; 

- přímé finanční úspory ze zavádění environmentálních opatření; 

- větší důvěryhodnost a transparentnost; 
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- větší přitažlivost pro investory; 

- konkurenční výhody vůči organizacím bez CSR strategie; 

- zlepšení reputace a spojování organizace s kladnými hodnotami; 

- zvýšení hodnoty nehmotných aktiv (dobrého jména, hodnoty značky, kvality    

    výrobků a služeb, kvality managementu). 

2.3.5 CSR a technická normalizace  

V současnosti není koncept CSR nijak právně upraven, a to ani ve svých základních 

myšlenkách, což ovšem ani není smyslem koncepce společenské odpovědnosti. Úvodem bylo 

zmíněno, že je postaven především na dobrovolném stanovování si závazků ze strany 

samotných organizací. Idea dobrovolnosti dodává konceptu CSR sílu a organizacím, které se 

rozhodly jej aplikovat, poskytuje významné výhody oproti těm, které se spokojily při svém 

fungování s „pouhým“ dodržováním právních předpisů, a to jak v národním, tak i 

mezinárodním kontextu. [3] 

Samotný koncept CSR je stále výrazněji podporován ze strany národních, ale i nadnárodních 

a mezinárodních společností. V posledních desetiletích vzniklo v EU a OSN několik 

konkrétních iniciativ, které si kladou za cíl podpořit rozšíření společenské odpovědnosti 

organizací jako podnikatelského standardu na národní i globální úrovni. [3] 

V roce 1995 v rámci sjednocené Evropy byla z iniciativy Evropské komise zřízena organizace 

s názvem CSR Europe, která je evropskou expertní centrálou na problematiku CSR. Jejím 

posláním je zajišťovat propagaci, poradenství a vzdělávání v dané oblasti, dále pak fungovat 

v rámci Evropy jako referenční bod, shromažďovat poznatky a příklady a také formulovat 

konkrétní výstupy dokládající jednoznačné přínosy CSR. Organizace CSR Europe má 

přibližně 80 nadnárodních korporací a 33 národních partnerských organizací po celé Evropě. 

V České republice je jejím partnerem Business Leaders Forum. [3; 41]   

V následujících tabulkách je uveden přehled norem, které jakýmkoliv způsobem zmiňují 

problematiku CSR. [3]   
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Tab. 9  Oblast managementu kvality [3; 31]   

MANAGEMENT KVALITY 
 

Označení a název dokumentu 
 

Stručná charakteristika 

ČSN EN ISO 9001:2009 
Systémy managementu kvality - Požadavky 

 

Specifikuje požadavky na systém managementu kvality, 
který mohou organizace používat pro interní aplikaci, 
certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a 
zákazníky. Klade důraz na procesní přístup. 
 

ČSN EN ISO 9004:2010 
Řízení udržitelného úspěchu organizace - Přístup 

managementu kvality 
 

 

Uvádí návod na širší rozsah cílů systému managementu 
kvality, než poskytuje ČSN EN ISO 9001. Je soustředěna 
zejména na neustálé zlepšování výkonnosti a efektivnosti 
celé organizace.  
 

EFQM Model Excelence  

 

Jde o filozofii managementu, která vychází z jednoduché 
úvahy. Vynikajících výsledků může organizace dosáhnout 
jen tehdy, jestliže dosáhne maximální spokojenosti svých 
zákazníků, svých zaměstnanců a bude respektována 
okolím. EFQM Model Excelence je tvořen devíti kritérii, 
které korespondují s oblastí CSR. 
 

 

Tab. 10  Oblast environmentálního managementu [3; 31]   

ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT 
 

Označení a název dokumentu 
 

 

Označení a název dokumentu 
 

ČSN ISO 14001:2005 
Systémy environmentálního managementu – 

Požadavky s návodem pro použití 
 
 

 

Specifikuje požadavky na systém environmentálního 
managementu tak, aby organizaci umožnila vytvořit a 
zavést politiku a stanovit cíle, které zahrnou požadavky 
právních předpisů a požadavky, které se na organizaci 
vztahují. 
 

ČSN ISO 14004:2005 
Systémy environmentálního managementu – 
Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a 

podpůrným metodám 

 

Popisuje prvky systému environmentálního managementu, 
poskytuje organizacím návod pro vytvoření, zavedení, 
udržování a zlepšování systému environmentálního 
managementu. 
 

 

Tab. 11  Oblast managementu lidských zdrojů [3; 31]   

MANAGEMENT LIDSKÝCH ZDROJŮ 
 

Označení a název dokumentu 
 

 

Označení a název dokumentu 
 

ČSN ISO 10015:2001 
Management kvality - Směrnice pro výcvik 

 

Úlohou této normy je poskytnout návod, který může 
napomoci organizaci identifikovat a analyzovat potřeby 
výcviku, navrhnout a naplánovat výcvik, poskytnout 
výcvik, vyhodnotit závěry z výcviku a monitorovat a 
zlepšovat proces výcviku, aby dosáhla svých cílů.  
 

Investors in People 

 

Tento dokument nemá charakter normy a byl vydán 
organizací IIP. Investors in People propojuje všechny 
prvky řízení lidských zdrojů od vzdělávání přes systémy 
personální politiky, až po komunikaci strategických cílů. 
 

 

 

 



33 

 

Tab. 12  Oblast společenské odpovědnosti [3; 21; 27]   

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 
 

Označení a název dokumentu 
 

 

Označení a název dokumentu 
 

SA 8000:2008 
Social Accountability 

 

SA 8000 je nejen řídící pracovní norma, ale zároveň i 
verifikační systém, který nabízí ucelenou kombinaci 
ukazatelů. Věnuje se tématům jako je např. práce dětí, 
nucená práce nebo zdraví a bezpečnosti při práci. Byla 
vytvořena v roce 1997, aktuální verze normy je z roku 
2008.  
 

ČSN ISO 26000:2011  
Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti 

 

Tato norma poskytuje metodické pokyny k základním 
principům společenské odpovědnosti, přičemž rozlišuje 
společenskou odpovědnost a zapojení zainteresovaných 
stran, základní témata a otázky náležící do oblasti 
společenské odpovědnosti.  
 

OECD 
Guidelines for Multinational Enterprises 

 

OECD vydala v roce 2000 poslední verzi svých Směrnic, 
jež obsahují řadu doporučení formulovaných vládami, 
týkajících se odpovědného chování nadnárodních 
korporací. Mezi doporučovaná témata patří politika firmy, 
řízení firmy, transparentnost a otevřenost, zaměstnanecké 
vztahy, životní prostředí, boj proti korupci, výsledky 
hospodaření firmy, řízení rizik, konkurenční boj. 
 

AA 1000 
Accoutability (Assurance) Standard 

 

Obecně aplikovatelná norma pro všechny typy organizací, 
jejímž cílem je prověřené důvěryhodnosti a kvality Zpráv o 
CSR (reportů) organizací v oblasti ekonomické, 
environmentální, sociální i etické odpovědnosti. 
Vlastníkem normy je nezisková organizace Account 
Ability se sídlem v Anglii, jejímž cílem je podpora 
férového podnikání. 
 

Global Compact 

 

Dokument obsahuje aspekty, jako např.: ochrana lidských 
práv, uznání svobody sdružování a práva na kolektivní 
vyjednávání, eliminace jakékoliv formy nucené práce, 
práce dětí a diskriminace v zaměstnání, ochrana životního 
prostředí, odmítání korupce včetně vydírání a nabízení 
úplatků apod. 
 

SAN Ltd. 
Social Audit Network 

 

Nezisková organizace působící v Anglii, provádějící 
sociální audity. Cílem je pomáhat organizacím získávat 
údaje o dopadech jejich aktivit pro stakeholdery, podávat 
reporty v oblasti sociální, environmentální a ekonomické a 
zabezpečovat informace pro plánování budoucích aktivit 
organizace a zlepšování procesů. 
 

ETHIBEL 
 

 

Belgická organizace provádějící sociální audity, v rámci 
kterých ověřuje, jak organizace plní očekávání svých 
stakeholders. Součástí hodnocení je i etické chování 
organizace při výrobě a poskytování služeb. Uděluje 
značku „ETHIBEL Quality Label“.  
 

GRI 
Global Reporting Initiative 

 

GRI je velká mezinárodní organizace, která vytvořila 
koncept, který organizacím poskytuje návod, jak vytvářet 
zprávy (tzv. reporty) zaměřené na trvale udržitelný rozvoj a 
soustavu ukazatelů vhodných k implementaci a 
porovnatelnému měření a hodnocení zpráv o společenské 
odpovědnosti organizací. 
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Tab. 13  Oblast managementu bezpečnosti a ochrany [3; 7; 31]   

MANAGEMENT BEZPEČNOSTI A OCHRANY 
 

Označení a název dokumentu 
 

 

Označení a název dokumentu 
 

ČSN OHSAS 18001:2008 
Systém managementu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci – Požadavky 
 

 

Specifikuje požadavky na systém managementu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Je 
koncipována tak, aby umožňovala integraci se systémem 
řízení kvality a ochrany životního prostředí.   

Bezpečný podnik  

 

Program „Bezpečný podnik“ má za cíl především zvýšit 
úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně 
ochrany životního prostředí, docílit tím zároveň i vyšší 
úrovně kultury práce a pracovní pohody a vytvořit 
podmínky pro zavedení integrovaného systému řízení. 
 

ČSN ISO/IEC 27001:2006  
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - 
Systémy managementu bezpečnosti informací - 

Požadavky 

 

Účelem je zajistit kontinuitu podnikání a eliminovat 
poškození podnikání ochranou a minimalizací vlivu 
bezpečnostních incidentů. Systém bezpečnosti informací 
zajistí prostředky k identifikaci rozhodujících aktiv, které 
je nutno chránit, a tím poskytnout bezpečnostní jistotu pro 
zaměstnance, zákazníky, vlastníky a celkově pro celou 
společnost. 
 

HACCP  
 

Systém kritických kontrolních bodů HACCP i norma ČSN 
EN ISO 22000:2006 jsou nedílnou součástí potravinářské 
legislativy EU.  Jejich prvky přímou souvisí s naplňováním 
předpokladů norem ISO řady 9000, jsou však zaměřeny 
především na zajištění bezpečnosti potravin. 
 

ČSN EN ISO 22000:2006  
Systémy managementu bezpečnosti potravin - 

Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci 

 

Tab. 14  Oblast auditování systému managementu [3; 31]   

AUDITOVÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU 
 

Označení a název dokumentu 
 

Označení a název dokumentu 

ČSN EN ISO 19011:2003 
Směrnice pro auditování systému managementu 

jakosti a/nebo systému environmentálního 
managementu 

 

Stanovuje návod k zásadám auditování, řízení programů 
auditu, provádění auditů systému managementu jakosti a 
systému environmentálního managementu. 
 

2.3.6 Zainteresované strany  

Za zainteresované strany jsou považováni všichni, ať jednotlivci, skupiny nebo subjekty, kteří 

přímo a nepřímo ovlivňují chod organizace nebo jsou přímo a nepřímo ovlivňování jejím 

působením a fungováním. Zainteresované strany, dále jen ZS, se u každé organizace liší, 

stejně jako se liší význam jednotlivých členů. Obecně lze říci, že organizace má mnoho svých 

ZS. [2; 3; 12] 

CSR by měla začínat právě identifikací tzv. klíčových stakeholders, což jsou takové ZS, na 

něž by se měla organizace prioritně zaměřit a nalézt způsob, jak uspokojit a sladit jejich 

očekávání. Vhodná je technika tzv. mapovaní, což je způsob, jak vizuálně reprezentovat 
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vztahy mezi organizací a jednotlivými ZS a jejich sílu. Nástrojů na toto mapování existuje 

hned několik, některá organizace používá matici, v níž jsou ZS kategorizovány podle dvou 

ukazatelů: úrovně vlivu a úrovně očekávání, jak je zřetelné z obr. 6. Klíčové stakeholdery zde 

představuje skupina, která má na organizaci velký vliv a zároveň od ní mnoho očekává. Jiná 

organizace používá zase kruhy, kdy se postupuje tak, že v nejmenším kruhu, tedy ve středu je 

samotná organizace, resp. zástupce (ředitel, majitel apod.) dané organizace, v následujícím 

kruhu, jsou pak takové ZS, které mají na organizaci největší vliv, tedy klíčové ZS a 

v posledním kruhu jsou ostatní ZS, tedy ty, jejichž vliv na organizaci je menší, viz obr. 7. [3; 

28; 29] 

                                

                  Obr. 6 Matice stakeholders [3]                             Obr. 7 Kruhy stakeholders (vlastní zpracování)   

2.3.7 Etika v podnikání 

Etika v podnikání se týká etického jednání ve styku organizace s jinými organizacemi. 

Zahrnuje vztahy mezi organizacemi a vládními orgány, organizacemi, jejich partnery, 

dodavateli, zákazníky, konkurenty a asociacemi, v nichž jsou členy. [16; 21] 

V oblasti CSR se etika týká způsobu, kterým organizace využívá vztahy s jinými 

organizacemi k podpoře pozitivních výsledků. Existence etických programů, etického kodexu, 

odmítání úplatků, nepřípustnost nevhodné reklamy a nečestného marketingu, jsou 

samozřejmostí společensky odpovědné organizace. Etika by neměla chybět zejména v žádné 

z těchto podnikových činností, jako je zveřejňování informací o organizaci, zaměstnanost a 

pracovní vztahy, ochrana životního prostředí, potírání korupce, zájmy spotřebitelů, 

hospodářská soutěž, daňový systém atd. Odpovědnost a etiku ovlivňuje vrcholový 

management, etika a odpovědnost však musí být nedělitelnou součástí managementu. [16; 21] 
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2.4 Malé a střední podniky  

Do této kapitoly jsem zařadila i oblast malých a středních podniků, jelikož společnost, ve 

které jsem zpracovávala diplomovou práci, se řadí mezi střední podniky. 

Podle Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky v roce 2010 byl podíl malých a 

středních podniků na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů 99,84%. [33] 

Existují dva odlišné přístupy, jak lze nahlížet na skupinu malých a středních podniků. První je 

ten, že pro malé a střední podniky platí stejná pravidla, jako pro jakékoliv jiné organizace, 

takže není třeba jakkoliv zvýrazňovat tuto kategorii podniků. Druhý přístup je ten, že malé a 

střední podniky mají výjimečné postavení v ekonomice každého státu, a proto je třeba této 

skupině podnikatelských subjektů věnovat zvláštní pozornost a péči. [13] 

2.4.1 Společenské přínosy  

Malé a střední podniky reprezentují místní kapitál, místní vlastnické poměry a efekty 

z podnikání zůstávají v daném regionu, popř. státě, není typické, aby byly vlastněny 

zahraničními subjekty.  Podniky tohoto charakteru jsou obvykle mnohem těsněji svázány 

s daným regionem. Vedle toho, že poskytuje danému regionu zaměstnanost a ekonomické 

přínosy, není výjimečné, že se stává sponzorem různých charitativních a dalších 

dobrovolných akcí. Nelze pominout ani tu skutečnost, že ve vztahu k danému prostředí jsou 

tito podnikatelé mnohem méně anonymní. Jejich okolí je zná a jejich činy jsou tak pod 

veřejnou kontrolou. [13] 

2.4.2 Řízení lidských zdrojů  

Malé eventuelně i některé střední podniky se obvykle vyznačují menším množstvím zdrojů, 

úzkou škálou aktivit, nižším počtem pracovníků, menší rozmanitostí používané techniky a 

technologie, jednodušší organizační strukturou, bezprostředním a intenzivním kontaktem 

mezi vedením a pracovníky ve srovnání s velkým popř. středním podnikem. [12] 

U rodinného podniku mohou nastat určité nepříjemnosti, kdy např. má vliv na řízení 

zaměstnanců spíše rodinná než firemní kultura. Nejčastějším problémem může být oddělení 

vlastnické role od manažerské, ale také odvaha jednotlivce zříci se odpovědnosti za členy 

rodinného kruhu. Rodinný podnik se tak dostává pod tlak zaměstnat, povýšit nebo ukončit 
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pracovní vztah s blízkým nebo vzdáleným členem rodiny. Objektivně zacházet s rodinnými 

příslušníky není pro vrcholového manažera příliš snadné, příbuzenské vztahy vytvářejí křehké 

situace při výběru, hodnocení zaměstnanců, odměňování a zejména při rozvoji zaměstnanců a 

přípravě nástupce. Mnohý rodinný podnik se chová doslova „introvertně“, což znamená, že 

není otevřený vůči zaměstnancům, neposkytuje informace a není vstřícný k vyjednávání např. 

s odbory o podmínkách zaměstnávání. V důsledku nízkého počtu zaměstnanců se od nich 

očekává plnění řady různých pracovních požadavků. Zaměstnanci musí mít často 

všeoborovou kvalifikaci, aby mohli vykonávat různé pracovní úkoly, pracovat za nejasných 

hranic odpovědnosti a být časově či prostorově flexibilní. Za to se jim dostává: 

 osobní přístup a atmosféra důvěry mezi zaměstnancem a vedením; 

 prostředí, kde je větší vstřícnost akceptovat spojení pracovního a osobního života; 

 prostor pro autonomní a flexibilní nasazení; 

 práce v malých skupinách, kde jsou příjemnější osobní vztahy. [13] 

2.4.3 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců  

Většina malých a středních podniků zpravidla nedisponuje pracovníkem či útvarem, který by 

se systematicky zabýval vzděláváním a rozvojem zaměstnanců. Tato situace se projevuje 

v tom, že různé formy školení zaměstnanců se realizují nahodile, nemají charakter 

soustavného, systematického a hromadného vzdělávání. [12; 13] 

Je důležité však dbát na to, že zaměstnavatel musí zabezpečit a udržovat způsobilost 

pracovníků, pokud to vyplývá z legislativních předpisů, které navíc vyžadují ve stanovených 

časových intervalech její obnovování, což se týká kvalifikace elektrikářů, svářečů, jeřábníků, 

osob pracujících ve výškách, vazačů břemen, řidičů profesionálů i referenčních vozidel, 

obsluhy vysokozdvižných vozíků atd. Z bezpečnostních, požárních či hygienických předpisů 

vyplývají další požadavky na periodická školení. Většinu těchto školení mohou provádět 

pouze autorizované osoby a jsou doprovázena ověřováním znalostí či schopností a následným 

vydáním osvědčením o způsobilosti pracovníka. [12; 13] 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

3     CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI TROJEK A.S. 

Dříve než začnu popisovat společnost TROJEK a.s., chtěla bych upozornit, že v této 

společnosti jsem již zpracovávala svou bakalářskou práci, která se také, stejně jako má 

diplomová práce týkala společenské odpovědnosti. Nicméně tato diplomová práce na 

předchozí bakalářskou práci nenavazuje. 

Ze strany společnosti TROJEK a.s. mi bylo nabídnuto, že bych zde mohla zpracovat i svoji 

diplomovou práci, což jsem uvítala. Nejen z důvodu toho, že jsem už tuto společnost znala, 

ale také z důvodu toho, že vím, jak těžké je v dnešní době sehnat firmu, která by měla zájem o 

studenty, kteří chtějí zpracovávat diplomové či bakalářské práce. Myslím si, že naopak i 

společnost TROJEK a.s. ocenila tuto skutečnost, jelikož věděla, jakým způsobem přistupuju 

k řešení daného problému, tedy co ode mne mohou očekávat.  

3.1  Základní údaje o společnosti  

Společnost TROJEK a.s. se řídí mottem: „Nebereme šrot na lehkou váhu“. 

Jak z výše uvedeného motta vyplývá, společnost se převážně zabývá zpracováním a 

nakládáním s ocelovým šrotem.  

TROJEK a.s. působí ve třech oblastech, které budou detailně rozepsány v následujících 

podkapitolách: 

 kovošrot, 

 hutní prodej, 

 likvidace automobilů. [24; 35] 
 

Jde o nejvýznamnější tuzemskou společnost, která byla založena 30. března 1994 panem Ing. 

Zdeňkem Trojkem. Jedná se o rodinnou společnost, která zaměstnává přibližně 180 

pracovníků a její roční obrat dosahuje téměř 5,5 mld. Kč. Řadí se tak mezi střední společnosti 

z pohledu počtu zaměstnanců, ale z pohledu ročního obratu je společnost TROJEK a.s. řazena 

mezi velké společnosti. [24; 35] 
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Společnost je od 4. května 2009 akciovou společností, dříve byla společností s ručením 

omezeným. Od svého založení, se jako každá jiná firma rozrostla, má více provozů, techniky, 

ale i hodně zkušeností a spolupracuje s mnoha obchodními partnery. [24] 

Společnost TROJEK a.s. je certifikována dle norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 

14001:2005 v oboru nákupu, prodeje a zpracování kovového odpadu a oboru nákupu a 

prodeje hutního materiálu. [35] 

Sídlo společnosti TROJEK a.s. se nachází v Praze. Vedení společnosti je v Ostravě – Přívozu, 

kde jsem společnost pravidelně navštěvovala. Společnost vlastní řadu provozoven, které jsou 

v Ostravě, Bohumíně, Bystřici pod Hostýnem, Kolíně, Krnově, Opavě, Otrokovicích a 

Valašském Meziříčí, viz obr. 8. 

 
Obr. 8  Provozovny v ČR [35] 

 

Dovolím si tvrdit, že tato společnost je dosti stabilní z personálního hlediska, jelikož 

v posledních třech letech propustila nejvýše 5 zaměstnanců. Tito zaměstnanci chtěli 

společnost opustit z osobních důvodů, převážně z důvodu lepšího pracovního místa. Přijato 

bylo 8 nových zaměstnanců, což má za následek to, že společnost se neustále rozrůstá. Na 

obr. 9, který je na str. 40, je uvedena organizační struktura společnosti TROJEK a.s. [24] 

Mezi významná ocenění společnosti patří: 

 Rok 2008: Exportér roku, 

 Rok 2003: Nejlepší dodavatel Vítkovice a.s. a dceřiných společností, 

 Je nositelem osvědčení o dodavatelské způsobilosti vydané Českou asociací pro nákup 

a logistiku. [24] 
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Obr. 9  Organizační struktura společnosti TROJEK a.s. [24] 

 

 

 

 

 



 

3.1.1   Kovošrot 

V této oblasti se společnost

obchodní činností nejen na území 

činnosti společnosti, jedná se v

TROJEK a.s. Jak kovošrot vypadá, m

 

TROJEK a.s. je významným p

společností Evraz Vítkovice

Ostrava a.s., Třinecké železárny 

ocelových šrotů do hutí v Polsku, N

Společnost disponuje rozlehlými vle

Mariánských Horách, Ostravě

menších provozů. Vlastní kvalitní technické vybavení pro svoz ocelový

manipulační techniku. Mezi technické vybavení

vozidla, kamiony a další techniku

     Obr. 11  Tahač
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čnost specializuje na nakládání s ocelovými odpady, 

na území České republiky. Kovošrot je v rozsahu 95% celkové 

nosti, jedná se v podstatě o nejdůležitější oblast podnikání spole

. Jak kovošrot vypadá, můžete vidět na obr. 10. [24] 

 
Obr. 10  Kovošrot [35] 

je významným přímým dodavatelem ocelového odpadu do 

ítkovice Steel a.s., Vítkovice Heavy Machinery

inecké železárny a.s., U.S. Steel Košice s.r.o. a významným exportérem 

Polsku, Německu, Rakousku a Itálii. [24] 

disponuje rozlehlými vlečkovými šrotišti v Ostravě – Heř

Ostravě – Vítkovicích, Otrokovicích a v Kolíně. Také provozuje 

Vlastní kvalitní technické vybavení pro svoz ocelový

. Mezi technické vybavení můžeme zařadit tahač

ší techniku, některá z nich jsou na následujících obrázcích. 

                      
Tahač  [35]                           Obr.12  Užitkové vozidlo

ocelovými odpady, barevnými kovy a 

rozsahu 95% celkové 

jší oblast podnikání společnosti 

ímým dodavatelem ocelového odpadu do českých hutních 

achinery a.s., ArcelorMittal 

a významným exportérem 

Heřmanicích, Ostravě – 

. Také provozuje řadu 

Vlastní kvalitní technické vybavení pro svoz ocelových odpadů a 

řadit tahače, bagry, užitková 

nich jsou na následujících obrázcích. [24; 35] 

 
Užitkové vozidlo [35] 



 

Další činnosti v této oblasti:

 Výkup železného šrotu:

legovaných odpadů 
 

 Nakládka po celé Morav

po celé Moravě. 
 

 Kontejnerový servis:

následné pravidelné č
 

 Likvidace technologických celku:

technologických celků
 

 Prodej užitkového materiálu:

L, I, U. [24] 

3.1.2   Hutní prodej  

Hutní prodej, další z oblastí, v

skladováním, úpravou a prodejem plochých výrobk

převážně s produkty hutních podnik

Ostrava, Třinecké železárny a.s, U

v Posku, Itálii, Maďarsku, Rusku, Ukrajin

v rozsahu 5% činností společ

 

Mezi produkty patří například 

pozinkované svitky a plechy, válcované svitky za tepla a za studena

Doprava materiálu k zákazník

spolupráci se smluvními partnery
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této oblasti: 

Výkup železného šrotu: v provozovnách se provádí výkup všech druh

 včetně odpadů z barevných kovů. 

Nakládka po celé Moravě: společnost provádí nakládku a odbě

Kontejnerový servis: společnost poskytuje přistavení požadovaného kontejneru a jeho 

idelné či jednorázové vyvezení. 

Likvidace technologických celku: společnost zajišťuje demolice a likvidace

technologických celků (od kotelen až po celé závody). 

Prodej užitkového materiálu: trubky černé, Jäkl, plochá ocel, žebírková ocel, profily 

oblastí, v níž společnost TROJEK a.s. působí, se 

skladováním, úpravou a prodejem plochých výrobků. V současné době spole

produkty hutních podniků, jako jsou např. Evraz Vítkovice Steel a.s, Mittal Steel 

inecké železárny a.s, U.S.S. Košice, hutě v rámci skupiny ArcellorMittal, dále hut

ďarsku, Rusku, Ukrajině a jiných zemích. Hutní prodej je ovšem jen 

společnosti. [24; 35] 

 
Obr. 13  Hutní prodej [35] 

ř říklad kvartoplechy, ocelové plechy válcované za tepla a za studena, 

pozinkované svitky a plechy, válcované svitky za tepla a za studena. [35

zákazníkům je zajištěna prostřednictvím vlastního vozového parku 

partnery. [35] 

provozovnách se provádí výkup všech druhů ocelových a 

provádí nakládku a odběr materiálu kdekoliv 

í požadovaného kontejneru a jeho 

demolice a likvidace 

Jäkl, plochá ocel, žebírková ocel, profily - 

ůsobí, se zabývá nákupem, 

asné době společnost obchoduje 

Evraz Vítkovice Steel a.s, Mittal Steel 

rámci skupiny ArcellorMittal, dále hutě 

 a jiných zemích. Hutní prodej je ovšem jen 

kvartoplechy, ocelové plechy válcované za tepla a za studena, 

35] 

ednictvím vlastního vozového parku či ve 



 

3.1.3   Likvidace automobilů

Společnost TROJEK a.s. se v

všech značek, typů, stáří a kategorií. 

který byl zmiňován jako první

 

Autovrakoviště je odděleným provozem v

vybaveno nejmodernější technikou zaru

technologických operacích souvisejících se zpracováním motorových vozidel. Automobily 

jsou na tomto místě soustř ď

zpracovávají. [24; 35] 

Všechny činnosti jsou provád

nebezpečných látek. Celé pracovišt

odlučovačem kapalin, díky č

do okolí a tudíž k ohrožení 

obdržela dotaci na likvidaci automobil

tak i druhém čtvrtletí roku 2010

3.2   Politika kvality 

Pro zajištění tvorby systému 

trvalého zlepšování ve společ

životního prostředí: 
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Likvidace automobilů 

se v této oblasti zabývá ekologickou likvidací motorových vozidel 

ů ří a kategorií. Likvidace automobilů je v podstatě

ován jako první, tvoří z něj jen 5%. [24; 35] 

 
Obr. 14  Likvidace automobilů [35] 

 

ěleným provozem v areálu Ostrava – Mariánské Hory, které

ější technikou zaručující ekologicky šetrné nakládání p

technologických operacích souvisejících se zpracováním motorových vozidel. Automobily 

soustřeďovány a rozebírány na jednotlivé druhy odpad

innosti jsou prováděny na ekologických plochách tak, aby ned

elé pracoviště je zajištěno izolovanou nepropustnou plochou a 

em kapalin, díky čemuž nemůže dojít k úniku žádné z provozních 

do okolí a tudíž k ohrožení či poškození životního prostředí. Společ

obdržela dotaci na likvidaci automobilů ze Státního fondu životního prost

tvrtletí roku 2010. [35] 

Politika kvality a životního prostředí 

ní tvorby systému kvality a systému životního prostředí, jejich udržování, rozvoj

ání ve společnosti TROJEK a.s. je stanovena následující politika 

této oblasti zabývá ekologickou likvidací motorových vozidel 

podstatě součástí kovošrotu, 

Mariánské Hory, které je 

ující ekologicky šetrné nakládání při všech 

technologických operacích souvisejících se zpracováním motorových vozidel. Automobily 

ovány a rozebírány na jednotlivé druhy odpadů, které se dále 

aby nedocházelo k úniku 

no izolovanou nepropustnou plochou a 

že dojít k úniku žádné z provozních kapalin vozidla 

ředí. Společnost TROJEK a.s. 

 ze Státního fondu životního prostředí, jak v prvním, 

ředí, jejich udržování, rozvoje a 

je stanovena následující politika kvality a 
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• Hlavním cílem společnosti je, aby se stala vyhledávaným obchodním partnerem a 

dodavatelem v oblasti nákupu, zpracování a prodeje železného a neželezného odpadu, 

u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance; 
 

• vedení společnosti se plně ztotožňuje s požadavky norem ISO řady 9000 a ISO 14000, 

to je s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení procesů 

ovlivňujících kvalitu výroby a služeb a životního prostředí ve společnosti; 
 

• vytváří podmínky pro vzdělávání zaměstnanců společnosti v oblastech nákupu, 

zpracování a prodeje železného a neželezného odpadu; 
 

• vedení společnosti neustále vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje 

pro zavedení, rozvoj a zlepšování systému kvality a systému životního prostředí; 
 

• trvalým cílem je neustálé zlepšování a zabezpečování kvality poskytovaných služeb; 
 

• významnou spoluúčast na tvorbě kvality poskytovaných služeb mají jejich 

subdodavatelé, proto s nimi budou rozvíjet neustálou aktivní spolupráci při 

objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci; 
 

• společnost provádí pravidelné přezkoumání systému řízení kvality a systému 

životního prostředí; 
 

• stanovuje cíle kvality, cíle a cílové hodnoty v oblasti životního prostředí pro udržení a 

neustálé zlepšování systému kvality a systému životního prostředí; 
 

• plní požadavky legislativy platné pro oblast životního prostředí s důrazem na 

preventivní přístup k této problematice; 
 

• v rámci technických i ekonomických možností minimalizuje vznik odpadů; 
 

• zpřísněním kontroly materiálových vstupů i samotných technologických postupů chce 

zabránit plýtvání surovinami a energiemi. [24; 35] 
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4   ANALÝZA SOUČASNÝCH PŘÍSTUPŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ VE 

SPOLEČNOSTI TROJEK A.S. 

V kapitole bude uvedeno shrnutí současných přístupů ke vzdělávání ve společnosti TROJEK 

a.s., včetně analýzy stávajícího stavu řešené problematiky, tedy vzdělávání v oblasti CSR. 

V další části této kapitoly bude navrženo firemní vzdělávání, týkající se CSR a přehled 

organizací poskytujících vzdělávání v oblasti společenské odpovědnosti. 

4.1 Analýza současných přístupů ke vzdělávání 

Důležitou součást praktické části mé diplomové práce tvoří právě analýza současných 

přístupů ke vzdělávání ve vybrané společnosti. 

Jak již bylo v teoretické části diplomové práce řečeno, organizace, která nemá příliš mnoho 

zaměstnanců, většinou nedisponuje útvarem, který by se zabýval vzděláváním, jelikož 

vzdělávání je realizováno zpravidla nahodile. Výjimku netvoří ani společnost TROJEK a.s. 

4.1.1 Proškolení nového zaměstnance  

Do společnosti TROJEK a.s. přijímá nové zaměstnance ředitel. Pro příjem zaměstnance do 

společnosti jsou rozhodující požadavky uvedené v popisu funkčního či pracovního místa. 

Školení nového zaměstnance navazuje na závěry z přijímacího řízení. Při příjmu zaměstnance 

provede vedoucí technického úseku školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(dále jen BOZP) a v oblasti požární ochrany (dále jen PO). Vedoucí jednotlivých pracovišť 

seznámí nového zaměstnance s provozními podmínkami a pracovními procesy. Představitel 

managementu provede vstupní školení o systému managementu kvality (dále jen QMS) a 

systému environmentálního managementu (dále jen EMS). O všech školeních jsou vedeny 

záznamy. Formulář pro záznam o vstupním školení BOZP a PO je uveden v příloze 1. 
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4.1.2 Vzdělávání zaměstnanců  

Vzdělávání zaměstnanců se provádí dle aktuálního plánu výcviku, který zpracovává vedoucí 

technického úseku na základě požadavků vedoucích zaměstnanců na kalendářní rok. 

Jednotlivé požadavky na vzdělávání jsou předkládány do konce měsíce listopadu. Plán 

výcviku musí být schválen ředitelem společnosti. Viz další kapitola. 

Zaměstnanci mohou v průběhu celého roku absolvovat řadu vzdělávacích aktivit, na základě 

aktuální nabídky. O tom, zda zaměstnanec se vybraného školení, kurzu, semináře či 

rekvalifikačního kurzu účastní nebo ne, rozhoduje ředitel společnosti. 

U technickohospodářských pracovníků provádí představitel managementu záznam o 

absolvovaném výcviku a o ověření kvalifikace. U dělníků tuto činnost provádí vedoucí 

technického úseku zaznamenáním do evidenční karty zaměstnance.  

Při pravidelných rozhovorech se zaměstnanci, které provádí vedoucí pracovník u všech přímo 

podřízených zaměstnanců, je hodnocena účinnost a efektivnost výcviku, který zaměstnanec 

absolvoval v období od posledního rozhovoru. Tyto rozhovory jsou realizovány 1x ročně. 

Obsah pravidelného rozhovoru tvoří i hodnocení práce zaměstnance za uplynulé období (např. 

množství a kvalita vykonané práce, samostatnost, iniciativa, pracovní kázeň apod.) a také 

splnění úkolů uložených při minulém rozhovoru. Nedílnou součástí tohoto rozhovoru je i 

vyjádření zaměstnance k jeho celkové spokojenosti ve společnosti. O těchto rozhovorech je 

opět veden záznam. 

4.1.3 Plán výcviku zaměstnanců 

V předcházející kapitole byl zmíněn plán výcviku zaměstnanců. Tento plán se skládá ze tří 

částí. Jedná se o periodické školení, odborné školení a sebevzdělávání.  

Periodické školení zahrnuje pro všechny zaměstnance školení v oblasti BOZP, PO, QMS a 

EMS, pro dělníky pak periodické školení zahrnuje profesní školení (jeřábníci, strojníci, 

vazači, řidiči vysokozdvižných vozíků apod.) a zároveň školení v oblasti provozní 

dokumentace (provozní, pracovní, místní řády apod.). Periodické školení dále zahrnuje 

proškolení řidičů referenčních vozidel. 
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V oblasti odborného školení je pro všechny zaměstnance naplánován rozvoj praktických 

činností a zkušeností v oblasti QMS a EMS, dále pak provozní předpisy a požadavky. Pro 

vedení společnosti a vedoucí pracovníky je to školení týkající se zvyšování kvalifikace 

v oblasti QMS a EMS, pro ekonomický úsek je to školení v oblasti změn v účetnictví a pro 

všechny technickohospodářské pracovníky jsou to vybraná odborná školení.  

Zaměstnanci jsou povinni formou sebevzdělávání zvyšovat svou kvalifikaci a dovednosti 

v jednotlivých oblastech profesního zaměření své funkce. 

4.1.4 Současný stav vzdělávání ve společnosti TROJEK a.s. 

Společnost TROJEK a.s. se účastní školícího projektu „Komplexnost – naše přednost“, který 

byl vypracován Společenstvím průmyslových podniků Moravy a Slezska, týkající se 

zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků, který je hrazen 

Evropskou unií. Tento projekt byl schválen Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, dotace byla vydána koncem roku 2010. 

Generálním dodavatelem školících kurzů se stala společnost GES spol. s.r.o. OSTRAVA.  

 

Obr. 15  Komplexnost – naše přednost [38] 

Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska má 45 členů, společnost TROJEK a.s. 

je jednou z nich. Pro společnost TROJEK a.s. to tedy znamenalo, že v časovém předstihu 

obdržela plán a harmonogram školení, z něhož si vybrala, o jaká témata školení bude mít 

zájem a kolik zaměstnanců se ho bude účastnit. Stejným postupem se řídilo ostatních 44 

firem.  

Na jednotlivá školení se přihlásí účastníci z jednotlivých firem a školení probíhá buď 

v prostorách školící společnosti, eventuelně v prostorách společnosti TROJEK a.s., jestliže je 

jedinou společností, která měla zájem o vybrané školení. Záleží ovšem také na počtu 

účastníků daného kurzu.  
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4.1.5 Přehled absolvovaných školení v rámci projektu 

U společnosti TROJEK a.s. byla zahájena první školení počátkem roku 2011 a budou trvat až 

do konce roku 2013, tento dotační projekt tedy trvá tři roky. V loňském roce u společnosti 

TROJEK a.s. bylo realizováno v rámci tohoto projektu celkem 172 školení. Někteří 

zaměstnanci neabsolvovali žádné školení, jiní absolvovali naopak dvě až tři školení, 

nepočítaje ovšem ta, která jsou povinná. Záleželo tedy na individuální potřebě, koho a v čem 

proškolit. 

V letošním roce již proběhla řada školení. Na mysli mám pouze první kvartál letošního roku, 

konkrétně leden, únor a březen. Celkem bylo proškoleno 32 zaměstnanců, z čehož bylo 12 

dělníků a zbytek technickohospodářských pracovníků. Na těchto školeních byli převážně jiní 

zaměstnanci než loni.  

Nabídka kurzů a seminářů v rámci tohoto dotačního projektu je natolik široká a pestrá, že 

zatím plně pokrývá potřeby společnosti TROJEK a.s. Znamená to tedy, že společnost nemá 

potřebu vyhledávat žádná jiná školení. Veškeré vzdělávací aktivity plně čerpá z nabídky 

školícího projektu. Účastníci kurzu dostanou vždy osvědčení o absolvovaném kurzu.  

Zaměstnanci, kteří absolvovali vybraný kurz či školení, vyplní dotazník, který slouží pro 

měření spokojenosti účastníků, viz příloha 2. 

4.1.6 Celkové srovnání 

Dříve, když společnost TROJEK a.s. nečerpala vzdělávací aktivity z dotačního projektu, 

probíhalo vzdělávání, kromě povinného školení, převážně nahodile (individuálně). Společnost 

měla vypracovaný plán výcviku na daný rok.  

Situace byla tedy taková, že to, co bylo zrovna potřeba proškolit, bylo proškoleno, což bylo 

dáno např. novou pracovní pozicí, potřebou zvýšit znalosti pracovníka v dané oblasti či na 

základě vyhlášek, směrnic, norem apod.  

Pokud bych měla provést srovnání, kolik vzdělávacích aktivit proběhlo dříve a kolik probíhá 

nyní - při čerpání dotačního projektu, pak musím konstatovat, že pracovníci společnosti 

absolvují o mnoho školení více než dříve. Využívají v maximální míře možnosti dotačního 

projektu.  
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Analýzou, kterou jsem ve společnosti TROJEK a.s. provedla, jsem zjistila, že hodnocení 

výsledků absolvovaného vzdělávání se provádí pouze formou pravidelných pohovorů se 

zaměstnanci. Vytvořila jsem tedy dotazník, uvedený v příloze 3, který je složen z pěti 

jednoduchých otázek.  

4.2 Analýza stávajícího stavu řešené problematiky 

V současné době společnost TROJEK a.s. nemá zaveden systém vzdělávání v oblasti 

společenské odpovědnosti, jelikož se s touto problematikou setkala teprve před 2 lety, kdy 

jsem v této společnosti vykonávala bakalářkou práci. 

Společnost TROJEK a.s. neměla v plánu, že by v současné či blízké době chtěla vzdělávat své 

zaměstnance v oblasti CSR. Tuto možnost jsem navrhla společnosti až já. Vrcholové vedení 

společnosti souhlasilo s přípravou vzdělávacího procesu CSR.  

4.3 Návrh firemního vzdělávání v oblasti CSR 

Je potřeba uvést skutečnost, že pokud chceme, aby se společnost stala skutečně společensky 

odpovědná, je potřeba, aby zaměstnanci, přednostně ti, kteří budou za tuto oblast odpovědní, 

dobře chápali hlavní myšlenku a principy konceptu CSR. 

Aby zaměstnanci, kteří se budou zabývat společenskou odpovědností, byli schopni tuto oblast 

správným způsobem implementovat, řídit a zlepšovat, musí být nejprve seznámeni se 

základními informacemi o společenské odpovědnosti. K získání těchto informací a 

transformací do znalostí slouží kurz manažera společenské odpovědnosti (dále jen MCSR). 

Více informací o tomto kurzu bude uvedeno v kapitole 4.4.  

Návrh firemního vzdělávání bude vycházet z obr. 16. Na tomto obrázku jsou zobrazeny tři 

podnikové úrovně.  
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Obr. 16  Podnikové úrovně 
 

4.3.1 Top management 

Důležitým krokem, dovolím si tvrdit, že možná i nejdůležitějším, je podpora a přímá účast top 

managementu na vzdělávání a šíření principů CSR do firemní kultury.  

Top management (vrcholové vedení) musí naplánovat a vyčlenit potřebné zdroje pro realizaci 

vzdělávání. Dále musí zajistit, aby byli vhodným způsobem motivováni zaměstnanci na 

nižších úrovních k účasti na procesu vzdělávání.   

Z vrcholového vedení nebo středního managementu musí být jmenován představitel 

managementu CSR, který se musí účastnit prvního školení a je vhodné, aby měl dobrovolnou 

iniciativu a vhodný přístup k CSR. Tato osoba bude zodpovědná za budování a udržování 

systému managementu CSR ve společnosti a plánuje další vzdělávací aktivity ostatních 

zaměstnanců, což mohou být různá školení, konference, semináře apod.  

4.3.2 Střední management 

Střední management se řídí příkazy od top managementu. Jestliže se organizace nachází ve 

fázi, kdy vrcholové vedení rozhodlo o tom, že se organizace chce profilovat jako společensky 

odpovědná, musí být vytvořena funkce manažera CSR. Náplní této práce bude implementace 

systému managementu CSR do organizace, tvorba dokumentace (možnost zařadit do 

dokumentace IMS), jeho udržování a neustálé zlepšování.   

To se může jevit jako problém například u malé organizace, která nedisponuje velkým 

množstvím pracovníků na střední úrovni. Nicméně lze tato situace řešit tak, že si tuto pozici či 
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možná lépe řečeno funkci může přibrat např. manažer integrovaného systému řízení, o němž 

rozhodne vrcholové vedení. Je vhodné, aby pověřená osoba absolvovala kurz manažera CSR 

a hodnotitele CSR. 

4.3.3 Nižší management 

Nižší management (dělnické profese), který se velkou měrou podílí na profilu organizace, 

musí být také obeznámen o tom, že právě jejich organizace, v níž pracují, se chová jako 

společensky odpovědná.  

Záleží tedy na vrcholovém vedení eventuelně na středním managementu, jakou formou bude 

o této situaci informovat své zaměstnance.  

Chtěla bych zdůraznit, že všichni zaměstnanci, nevyjímaje nižšího managementu, se můžou 

podílet na aktivitách společenské odpovědnosti organizace, avšak každý v poněkud jiné míře. 

4.3.4 Vytvoření prezentace o oblasti CSR 

Při tvorbě prezentace jsem vyšla z nabídky kurzů MCSR, jejich přehled je uveden v kapitole 

4.4 a ze všeobecných informací o CSR, které jsem měla zpracované ve své bakalářské i 

diplomové práci a ve svých seminárních prácích. 

Prezentaci jsem vypracovala v programu Microsoft Power Point, která je přiložena v příloze 4 

a zároveň je nahraná na CD pro potřeby použití. Tato prezentace může sloužit i jako 

informativní materiál, podklad pro organizaci, která by se rozhodla zavést systém 

managementu společenské odpovědnosti a chtěla by získat základní informace. 

Je vytvořena jednoduchým a srozumitelným stylem a doplněná obrázky. Cílem prezentace 

bylo vytvořit náhled na to, co organizaci, dodavatelům, zákazníkům, zaměstnancům a 

občanům může CSR přinést a co to pro ně bude znamenat.  
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4.3.5 Shrnutí 

Můj osobní názor je takový, že je velmi důležité sdílet informace z nejvyšší úrovně 

organizace postupně na nejnižší úroveň. Nestačí pouze informace o této řekněme aktivitě 

zveřejnit na své webové stránky či vyvěsit na nástěnky uvnitř organizace.  

Jestliže vrcholový či střední management absolvuje školení, kurzy nebo různé semináře 

týkající se CSR, měl by získané informace předat na nižší stupně organizace, aby celá 

organizace měla základní údaje o společenské odpovědnosti. 

4.4 Přehled organizací poskytujících vzdělávání v oblasti CSR 

To, že existují vzdělávací organizace, které poskytují vzdělávací kurzy šité přímo na míru, 

není v dnešní době žádná novinka. Zákazník si tak může kurz přizpůsobit dle vlastních potřeb, 

tak jak mu to vyhovuje.  

V následující kapitole budou uvedeny dvě vzdělávací organizace, které měly v nabídce svých 

kurzů a školení uvedeny kurzy manažera společenské odpovědnosti. Osobně si myslím, že 

vzdělávací programy v oblasti CSR jsou určeny nejen manažerům či odborným pracovníkům, 

ale i studentům a pedagogům. Ovšem záleží na konkrétní vzdělávací organizaci, která určuje, 

kdo může daný kurz absolvovat.  

4.4.1 Společnost DTO CZ, s.r.o. 

Tato společnost, dříve působící pod názvem Dům techniky Ostrava, je moderní a pružně 

fungující organizace, která poskytuje servis v oblastech své působnosti, což umožňuje 

dosahovat cílů, které si kladou její klienti. 

Zabývá se přípravou a realizací vzdělávacích, poradenských a certifikačních aktivit, 

organizováním odborných akcí, ale také poradenstvím v managementu. [37] 

Společnost připraví ročně přes 250 odborných kurzů, seminářů a konferencí, kterých se 

účastní více než 7000 lidí z celé ČR. V tab. 15 jsou uvedeny kontaktní údaje. [37] 
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       Tab. 15  Kontaktní údaje společnosti DTO CZ, s.r.o. [37] 
  

 

 

 
 

Společnost DTO CZ, s.r.o. má kurz MCSR, rozložený do pěti dní a to vždy po osmi hodinách.  

V prvním dnu získají účastníci kurzu obecné informace o problematice CSR, tedy formou 

teorie. Jako příklad, co od prvního dne kurzu očekávat můžu zmínit např. základní pojmy, 

rysy, principy, historický vývoj CSR, stakeholders, přínosy CSR, požadavky systémových 

norem, přehled normativů v této oblasti (SA 8000, ISO 26000,…) a mnoho dalších 

zajímavých informací. [37] 

V druhém dnu tohoto kurzu se účastníci dozvídají informace týkající se trvale udržitelného 

rozvoje, tedy jeho historický vývoj, zásady, jaká je situace v ČR v této oblasti apod., ale 

zároveň i informace z oblasti přínosů společenské odpovědnosti. [37] 

Třetí den se týká manažerských dovedností v oblasti CSR, tedy komunikace, etika 

v podnikání, vůdcovství a vedení, motivace a také role a postavení hodnotitele společenské 

odpovědnosti a mnoho dalších. [37] 

Ve čtvrtém dnu jsou na řadě standardy v oblasti CSR, tedy např. EMAS, SA 8000, GRI, AA 

1000, ISO 26000 atd., dále pak požadavky a legislativní požadavky na jednotlivé pilíře CSR 

(ekonomický, environmentální a sociální). [37] 

V pátém a zároveň i posledním dni tohoto kurzu je řešena praktická ukázka implementace 

principů CSR do řízení firmy. Účastníci jsou obeznámeni s problematikou implementace, 

certifikace či ustavení týmu pro budování systému společenské odpovědnosti. Dále nechybí 

důležité údaje o možnostech monitorování a hodnocení dosahovaných výsledků a podávání 

reportů o společenském chování organizace, auditování, oceňování či prokazování CSR. [37] 

Tento kurz u společnosti DTO CZ, s.r.o. je určen především pro manažery, řídící pracovníky a 

personalisty organizací. Dále je určen i pro studenty a pedagogy manažerských oborů 

technických a ekonomických SŠ, VŠ a univerzit. Tento kurz je možno na základě splnění 

podmínek ukončit certifikací. [37] 

 

Název: 
 

 

DTO CZ, s.r.o. 
 

Adresa: 
 

Mariánské náměstí 480/5 
709 28 Ostrava - Mariánské Hory 
 

 

Webové stránky: 
 

 

http://www.dtocz.cz/ 
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4.4.2 Česká společnost pro jakost, o.s. 

Česká společnost pro jakost je občanské sdružení, které sdružuje široké spektrum osob a 

organizací, působící v  různých oblastech systémů managementu.  

Společnost je nezávislou, nepolitickou a neziskovou organizací. Členskou základnu tvoří více 

než 1350 individuálních členů a 160 členů kolektivních. [36] 

Společnost poskytuje svým členům a zákazníkům široké spektrum služeb a produktů v oblasti 

systémů managementu, ať už se jedná o vzdělávání, publikace, konference či semináře, ale 

také nástroje managementu kvality (Model excelence EFQM, model CAF). [36] 

Tab. 16  Kontaktní údaje České společnosti pro jakost, o.s. [36] 
 

Název: 
 

 

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST, o.s. 
 

Adresa: 
 

Novotného lávka 200/5 
116 68 Praha 1 

 

Webové stránky: 
 

 

http://www.csq.cz/ 

 
Česká společnost pro jakost, o.s. má v nabídce kurz MCSR. Tento kurz je rozložen do dvou 

třídenních soustředění a má poskytnout ucelené poznatky o tom, co je to vlastně společenská 

odpovědnost, jaké pilíře zahrnuje, jaké standardy v této oblasti použít a spoustu dalších 

poznatků. [36] 

Tento kurz je určen všem manažerům, podnikatelům a odborným pracovníkům, kteří mají 

zájem seznámit se s problematikou společenské odpovědnosti. Požadavkem je středoškolské 

vzdělání. [36] 

Účastníci kurzu zpracují závěrečnou práci na vybrané téma, kterou musí v závěru kurzu 

prezentovat. Na základě prezentace a splnění minimálně 80% docházky obdrží účastníci 

osvědčení o absolvování kurzu. Úspěšný absolvent kurzu má možnost se přihlásit k 

certifikační zkoušce u  certifikačního orgánu CSQ-CERT. [36] 
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5  REALIZACE PRŮZKUMU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 

FORMOU DOTAZNÍKŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ CSR 

Jak celá realizace průzkumu v Moravskoslezském kraji probíhala, bude rozebráno 

v jednotlivých kapitolách, jež jsou názorně zobrazeny vývojovým schématem, které je 

uvedeno na obr. 17.  

Začnu popisem prvotní myšlenky s realizací průzkumu, přes vytvoření dotazníků, rozeslání a 

rozdání dotazníků až po celkové vyhodnocení průzkumu a závěrem uvedu celkové shrnutí a 

určitá doporučení, která z průzkumu vyplynula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 17  Schéma průzkumu 

5.1 Nápad s realizací průzkumu 

Jak jsem již v předcházející kapitole zmiňovala, společnost TROJEK a.s. se vzděláváním 

v oblasti CSR nemá žádné zkušenosti. Proto mě zajímalo, jak je to u ostatních organizací, zda 

existují organizace, které své zaměstnance v této oblasti pravidelně či ojediněle vzdělávají, 

rozšiřují jejich povědomí o této dobrovolné aktivitě, či nikoliv. Také mě velmi zajímalo, zda 

je, eventuelně zda by byl, zájem o takové vzdělávání ze stran jednotlivých organizací. 

Napadlo mě tedy, že bych mohla realizovat průzkum, jehož výstupem by bylo vyhodnocení 

jednotlivých otázek pomocí grafů, návrh a doporučení na zlepšení.   

Nápad s realizací průzkumu 

Vytvoření dotazníku 

Rozeslání či rozdání dotazníků 

Vyhodnocení dotazníků 

Závěr a doporučení  
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5.2 Vytvoření dotazníku 

Při vytvoření dotazníku jsem musela brát v úvahu to, že pokud vytvořím dotazník, který bude 

mít mnoho otázek, bude rozsáhlý a bude tvořen pouze otevřenými otázkami, tak jen malý 

počet respondentů by ho vyplnilo. 

Proto jsem zvolila takový styl dotazníku, který je výstižný a složený z šesti jednoduchých 

otázek. Čtyři otázky byly na principu výběru vhodné odpovědi prostým zatržením, zbývající 

dvě otázky byly určeny k tomu, aby respondent dopsal odpověď dle vlastního názoru. 

Dotazník byl vytvořen v textovém editoru Microsoft Word, který sloužil pro tištěnou podobu 

dotazníků, tedy pouze pro účely, že dotazník byl respondentům „fyzicky“ rozdán. Viz příloha 

5. Dotazník byl zpracován ale i v tabulkovém editoru Microsoft Excel, který sloužil pro účely 

rozeslání elektronickou poštou, aby se usnadnilo jeho vyplnění. Viz příloha 6. 

5.3 Rozeslání či rozdání dotazníků 

Jak již název této kapitoly napovídá a také jak již bylo zmíněno v úvodní kapitole, dotazníky 

nebyly pouze rozdávány, ale i elektronicky rozesílány. V následujících bodech, je popsáno 

kdy, kde a jakou formou jsem dotazníky předala respondentům.   

 Měsíc kvality  

Dne 23. 11. 2011 se konal na DTO CZ, s.r.o. Měsíc kvality. Jakožto studentka VŠB-TU 

Ostrava jsem měla vstup na tento seminář zajištěný v rámci výuky. Tento seminář se skládal 

z řady zajímavých přednášek, ať už pedagogů či představitelů různých institucí a firem, 

zmínka o CSR tam nechyběla.  

Byla to velká příležitost, jak získat mnoho vyplněných dotazníků. Každoročně se tohoto 

semináře účastnilo mnoho osob. Ať už to byli pedagogové z vysokých škol, studenti nebo 

zástupci jednotlivých firem či institucí. Soustředila jsem se pouze na zástupce firem a 

institucí. Některou firmu však zastupovalo hned více pracovníků najednou, což snížilo můj 

počet potenciálních respondentů, aby bylo toto dotazníkové šetření objektivní a nebylo 

zkresleno tím, že za jednu firmu budou vyplněny třeba hned dva nebo tři dotazníky. 
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Předpokládala jsem, že když potenciální respondenty oslovím osobně a požádám je o 

vyplnění dotazníku, bude návratnost vyplněných dotazníků vyšší, než kdyby dotazníky pouze 

ležely na stole. Snažila jsem se tedy oslovit co nejvíce zástupců firem a institucí a to vždy při 

příchodu na jejich místo. Požádala jsem je o vyplnění dotazníku a ujistila je, že dotazník je 

zcela anonymní. Nepodařilo se mi oslovit úplně všechny zástupce firem, jelikož někteří 

chodili na seminář až v průběhu a narušovat chod tohoto semináře jsem rozhodně nechtěla. 

Na neobsazená místa jsem dala zbylé dotazníky, pro případ, že by se někdo v průběhu 

semináře dostavil později.  

Vyplněné dotazníky mohli respondenti nechat buď na svých stolech, nebo je vložit do 

krabice, která byla umístěna na viditelném místě a sloužila pro shromáždění vyplněných 

dotazníků. Někteří z účastníků byli natolik laskaví, že mi dotazníky o přestávce nosili osobně, 

což mě velice potěšilo. 

Celkem se mi podařilo rozdat 53 dotazníků, z čeho 30 dotazníků bylo vyplněno. Vyplněné 

dotazníky tak tvoří 56,6% z celkového počtu rozdaných dotazníků.  

 2. Konference společenské odpovědnosti 

Jelikož se měla 25.11.2011 konat 2. Konference společenské odpovědnosti a já jsem se 

konference měla zúčastnit, napadlo mě, že je to opět ideální příležitost pro rozdání mého 

dotazníku.  

Avšak z důvodu toho, že k tomuto datu, kdy se měla tato konference konat, bylo naplánováno 

v Moravskoslezském kraji ještě mnoho jiných konferencí, což mělo za následek malý počet 

přihlášených zájemců, byla tato konference přesunuta na náhradní termín s datem 21.3. 2012. 

Musela jsem tedy hledat jinou alternativu řešení, nespoléhat se pouze na to, že bych 

eventuelně mohla dotazníky rozdat na konferenci 21.3.2012. 

Nakonec se konference skutečně konala dne 21.3.2012 v budově Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje. Od vedoucí mé diplomové práce jsem se ještě před termínem 

konání této konference dozvěděla, že na konferenci, stejně jako já, chce student bakalářského 

studia z Vysoké školy podnikání také rozdat svůj dotazník, týkající se společenské 

odpovědnosti, konkrétně sociálního pilíře, složený z deseti otázek. Abychom účastníky na 

konferenci neodradili hned dvěma různými dotazníky, napadlo nás, že tyto dotazníky 
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sepneme k sobě a dotazník se bude tvářit jako jeden, skládající se ze dvou oblastí, tedy oblasti 

vzdělávání a oblasti přístupu k zaměstnancům. 

Na této konferenci jsme společně s mým kolegou rozdali celkem 49 dotazníků. Počet 

vrácených dotazníků byl 24. Návratnost dotazníků tak dosáhla 49%.   

 Vlastní oslovení 

Formou vlastního oslovení jsem kontaktovala 70 firem z Moravskoslezského kraje pomocí 

nově vytvořeného e-mailu, který sloužil pouze pro komunikaci s firmami ohledně tohoto 

průzkumu. Mezi oslovenými firmami byla i společnost TROJEK a.s., s prosbou, zda by mohli 

vyplnit zaslaný dotazník (v MS Excel), který bude sloužit pouze pro účely mé diplomové 

práce.  

Měla jsem předem stanovený časový limit, který byl 14 dní. Nebyl nikde uváděn, sloužil 

pouze pro mé účely. Jelikož už z vlastní zkušenosti vím, že pokud daná osoba, na níž byl 

tento e-mail směřován ho nevyplní hned během dne, kdy byl doručen, popř. do dvou dnů od 

doručení, už ho později vyplňovat nebude, zapomene, ztratí se v nově přicházející se poště 

apod.  

Návratnost dotazníků byla po uplynutí 14 denního limitu tak nízká, že mi nezbývalo nic 

jiného, než firmy oslovit znovu a požádat je ještě jednou o vyplnění. Situace se však bohužel 

nijak závratně nezměnila a počet vyplněných dotazníků se vyšplhal na pouhých 11. 

Návratnost dotazníků tak tvořila jen 15,7%. Můžeme počítat i se situací, že dotazník byl 

některým organizacím doručen do spamové pošty nebo nebyl doručen vůbec. 

 Kurzy na DTO CZ, s.r.o. 

Velké poděkování patří Prof. Ing. Růženě Petříkové, CSc., vedoucí mé diplomové práce, která 

byla natolik ochotná, vstřícná a laskavá a když měla příležitost, rozdala na vybraných kurzech 

pořádaných na DTO CZ, s.r.o. můj dotazník, aby alespoň o pár vyplněných dotazníků vzrostl 

počet získaných dotazníků.  

Hodnotit návratnost u toho způsobu rozdání dotazníků by nebylo dle mého názoru příliš 

objektivní, protože tento dotazník byl vyplněn v rámci daného kurzu. Postupně jsem získala 

dalších 29 vyplněných dotazníků.  



 

5.4 Vyhodnocení prů

V rámci průzkumu bylo celkem rozdáno

dotazníků.  

Výsledky průzkumu vzdělávání v

převážně graficky, aby výsledky byly názorné a srozumitelné.

tabulky s počtem jednotlivých odpov

5.4.1 Vyhodnocení otázk

První otázka v dotazníku zn

Formulovala jsem ji tak, abych zjistila, zda se firma CSR zabývá 

zabývá, zajímalo mě jak dlouho.

uvedeny v tab. 17. Z této tabulky je také vid

otázky odpovědělo a kolik procent

   Tab. 17  Vyhodnocení otázky 

Možnost odpovědi

nezabývá se 

1 – 2 roky 

3 – 4 roky 

5 a více let 

Celkem 

 

Jak dlouho a zda v

59 

Vyhodnocení průzkumu 

zkumu bylo celkem rozdáno a odesláno 201 dotazníků

vzdělávání v oblasti CSR v Moravskoslezském kraji budu hodnotit 

 graficky, aby výsledky byly názorné a srozumitelné. Chybět nebudou ani p

jednotlivých odpovědí, doplněné vždy komentářem. 

tázky č. 1 

dotazníku zněla „Jak dlouho a zda vůbec se vaše firma zabývá CSR?“

Formulovala jsem ji tak, abych zjistila, zda se firma CSR zabývá či nikoliv. 

jak dlouho. Byly definovány čtyři možnosti odpov

této tabulky je také vidět, kolik respondentů na jednotlivé možnosti 

lo a kolik procent z celku jednotlivé odpovědi představovaly. 

Vyhodnocení otázky č. 1  

ědi Počet odpovědí 
Počet odpovědí 

v %

43 4

24 25

8 

19 20

94 100

Obr. 18  Grafické vyhodnocení otázky č. 1 

46%

25%

9%

20%

Jak dlouho a zda vůbec se vaše firma zabývá CSR?

nezabývá se

1 – 2 roky

3 – 4 roky

5 a více let

dotazníků, navráceno bylo 94 

Moravskoslezském kraji budu hodnotit 

ět nebudou ani přehledné 

bec se vaše firma zabývá CSR?“. 

či nikoliv. V případě, že se 

i možnosti odpovědi, které jsou 

na jednotlivé možnosti 

ředstavovaly.  

et odpovědí vyjádřených 
v % 

46 

25 

9 

20 

100 

 

bec se vaše firma zabývá CSR?

nezabývá se

2 roky

4 roky

5 a více let



 

Z obr. 18 je zřetelné, že 

nezabývají, což tvořilo 46%. 

být zapříčiněna i tím, že mnoho organizací o 

v ní angažovat a vzdělávat.

Naopak celkem 54% oslovených

odpovědělo, že se jejich organizace spole

se problematikou CSR zabývá 3

5.4.2 Vyhodnocení otázky

„Vzdělává vaše firma své zam

Respondenti měli na výběr 

  Tab. 18  Vyhodnocení otázky 

Možnost odpovědi

ano 

ne 

Celkem 

 

Jak z výše uvedeného grafu, který je zobrazen na obr. 

oslovených organizací nevzdě

organizací své zaměstnance

Vzdělává vaše firma své zam

60 

etelné, že převládá možnost odpovědi, že oslovené organizace se CSR 

46%. Situace, že se organizace touto problematikou nezabývají

na i tím, že mnoho organizací o této aktivitě nemá ani poně

. 

oslovených organizací, se CSR zabývá. Z čehož 

jejich organizace společenskou odpovědností zabývá 

zabývá 3-4 roky a 20% organizací se CSR zabývá 

Vyhodnocení otázky č. 2 

firma své zaměstnance v oblasti CSR?“. Tak zněla druhá otázka v

ěr pouze ze dvou možných odpovědí, ano nebo

Vyhodnocení otázky č. 2 

ědi Počet odpovědí 
Počet odpovědí 

v %

30 3

64 68

94 100

Obr. 19  Grafické vyhodnocení otázky č. 2 

výše uvedeného grafu, který je zobrazen na obr. 19 vyplývá, že

oslovených organizací nevzdělává své zaměstnance v oblasti CSR, naopak 32% oslovených 

ěstnance v této oblasti vzdělává.  

32%

68%

ělává vaše firma své zaměstnance v oblasti CSR?

ano

ne

di, že oslovené organizace se CSR 

Situace, že se organizace touto problematikou nezabývají, může 

 nemá ani ponětí, nevidí potřebu se 

čehož 25% respondentů 

zabývá 1-2 roky, pouhých 9% 

se CSR zabývá 5 a více let. 

ěla druhá otázka v dotazníku. 

, ano nebo ne.  

et odpovědí vyjádřených 
v % 

32 

68 

100 

 

vyplývá, že většina, tedy 68% 

, naopak 32% oslovených 

oblasti CSR?
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Jestliže sami zaměstnanci nepochopí principy CSR a nezačnou se i oni chovat odpovědně, 

nebude organizace v globálu dosahovat takových výsledků, jako ta, která své zaměstnance 

vzdělává.  

Prioritně mě zajímalo, kolik organizací své zaměstnance v oblasti CSR vzdělává. Jestliže 

budu kombinovat tuto otázku s otázkou první, dojdu k závěru, do které kategorie (1-2 roky; 3-

4 roky; 5 a více let) spadají organizace, které své zaměstnance vzdělávají. K tomu slouží 

přehledná tab. 19. 

   Tab. 19  Vyhodnocení odpovědi „ano“  vzděláváme 

Možnost odpovědi Počet odpovědí 
Počet odpovědí vyjádřených 

v % 

1 – 2 roky 11 37 

3 – 4 roky 3 10 

5 a více let 16 53 

Celkem 30 100 
 

Jak jste si možná povšimnuli v tab. 19 chybí možnost odpovědi, že se organizace CSR 

nezabývá. Je logické, že jestliže se organizace danou problematikou nezabývá, nebude k tomu 

vzdělávat ani své zaměstnance.  

Dá se předpokládat, že organizace, které se CSR zabývají mnoho let, budou své zaměstnance 

vzdělávat ve větší míře než ty organizace, které se jí teprve začínají věnovat. Toto tvrzení 

částečně potvrzuje i můj průzkum.  

Organizace, které se s CSR potýkají 5 a více let a vzdělávají své zaměstnance, představovaly 

53%, naopak organizace, jež se CSR zabývají 3-4 roky a vzdělávají své zaměstnance v této 

oblasti, tvořilo pouhých 10%. Organizací, které se s CSR potýkají 1-2 roky a vzdělávají své 

zaměstnance, představovaly 37%.   

 

 



 

5.4.3 Vyhodnocení otázky

Třetí otázka v sobě zahrnuje

otázku č. 2 „ne“, měla by vaše firma (resp. vaši zam

CSR?“. Stejně jako u předcházející otázky byly pouze dv

Tab. 20  Vyhodnocení otázky 

Možnost odpovědi

ano 

ne 

Celkem 

 
 

Z grafu je názorně vidět, že 47% organizací

CSR by o vzdělávání měl

zaměstnance v oblasti CSR

Domnívám se, že mezi mnoho organizací

kurzy v oblasti CSR. Tato školení se v

nedávno, nicméně si myslím, že mnoho 

si se školením spojí pouze 

mohou své zaměstnance o této problematice pou

pouze jeden zástupce organizace

mezi ostatní zaměstnance.  

Měla by vaše firma (resp. vaši zam
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Vyhodnocení otázky č. 3 

zahrnuje odpověď z předcházející otázky. „Jestliže je Vaše odpov

ěla by vaše firma (resp. vaši zaměstnanci) zájem o vzd

ředcházející otázky byly pouze dvě možnosti odpov

Vyhodnocení otázky č. 3  

ědi Počet odpovědí 
Počet odpovědí 

v %

30 4

34 53

64 100

Obr. 20  Grafické vyhodnocení otázky č. 3 

 

že 47% organizací, které nevzdělávají své zam

ělo zájem. Zbytek, tedy 53% organizací, které nevzd

oblasti CSR, nemají o vzdělávání zájem.   

mezi mnoho organizací se nedostala informace, že v dnešní dob

oblasti CSR. Tato školení se v nabídkách školících organizací objevila teprve 

ě si myslím, že mnoho organizací označilo odpověď „ne“ z

spojí pouze vynaložené náklady. Nenapadla je už myšlenka, že oni sami 

ance o této problematice poučit a obeznámit je s ní

organizace a tyto informace mohly být vhodným zp

 

47%53%

ěla by vaše firma (resp. vaši zaměstnanci) zájem o 
vzdělávání v oblasti CSR?

„Jestliže je Vaše odpověď na 

stnanci) zájem o vzdělávání v oblasti 

odpovědi.  

et odpovědí vyjádřených 
v % 

47 

53 

100 

 

lávají své zaměstnance v oblasti 

zájem. Zbytek, tedy 53% organizací, které nevzdělávají své 

dnešní době už existují 

školících organizací objevila teprve 

ěď „ne“ z důvodu toho, že 

vynaložené náklady. Nenapadla je už myšlenka, že oni sami 

je s ní. Navštívit kurz mohl 

být vhodným způsobem sdíleny 

stnanci) zájem o 

ano

ne
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I u této otázky se nabízí zjištění, do jaké kategorie (nezabývá se; 1-2 roky; 3-4 roky; 5 a více 

let) spadají organizace, které by měly o takové vzdělávání zájem, k čemuž opět slouží 

přehledná tab. 21. 

   Tab. 21  Vyhodnocení odpovědi „ano“  máme zájem 

Možnost odpovědi Počet odpovědí 
Počet odpovědí vyjádřených 

v % 

nezabývá se 15 50 

1 – 2 roky 9 30 

3 – 4 roky 5 17 

5 a více let 1 3 

Celkem 30 100 
 

Dalo se předpokládat, že organizace, které se CSR zabývají už delší dobu, nebudou mít velký 

zájem o vzdělávání a naopak ty, které se jí nezabývají, projeví zájem. V předcházející kapitole 

bylo dokázáno, že právě organizace působící v této oblasti déle své zaměstnance vzdělávají a 

naopak.   

Největší zájem o vzdělávání v oblasti CSR projevily skutečně ty organizace, které se doposud 

s problematikou CSR nesetkaly. Tato kategorie tvořila 50%. Dalších 30% představovala 

kategorie, která se CSR zabývala pouze 1-2 roky. Naopak necelých 17% zájmu představovaly 

organizace, zabývající se CSR 3-4 roky a pouhé 3% tvořily organizace, které se s CSR 

potýkají 5 a více let. 

5.4.4 Vyhodnocení otázky č. 4 

Tato otázka byla formulována odlišným způsobem, než otázky předešlé. Vycházela opět 

z otázky č. 2. Na otázku „Jestliže je Vaše odpověď na otázku č. 2 „ano“, kde se vaši 

zaměstnanci vzdělávají v oblasti CSR a jakou formou?“ respondenti odpovídali vlastními 

slovy. Pod otázkou byl v dotazníku vytvořen prostor pro odpověď. 
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Tab.  22  Odpovědi na otázku č. 4 

Přehled odpovědí 
 

 Externí školení v oblasti QMS, EMS, OH/SMS a CSR (v měsíčních, čtvrtletních či ročních periodách). 
 

 Interní školení v oblasti QMS, EMS, OH/SMS a CSR. 
 

 Besedy, konference, přednášky o CSR. 
 

 Nenásilná forma – firemní porady, debaty, vlastní příklady, firemní časopis, firemní akce, Intranet. 
 

 Samostudium zaměstnanců – z dostupných zdrojů. 
 

 Úvodní proškolení o CSR, stejně jako OH/SMS při náboru nových zaměstnanců. 
 

Odpovědí na tuto otázku bylo mnoho, ovšem ne všichni respondenti, kteří ji měli vyplnit, ji 

vyplnili. I přesto se v dotaznících vyskytovalo mnoho stejných či významově podobných 

odpovědí. Abych v tabulce neuváděla opakující se odpovědi, vytvořila jsem šest oblastí 

nejčastěji se vyskytujících odpovědí, viz tab. 22. 

Mnoho organizací přistupuje ke vzdělávání v oblasti CSR stejným způsobem. Dovolím si tyto 

způsoby rozdělit do tří skupin. První skupina je ta, která ke vzdělávání využívá podobu 

pravidelných interních či externích školení, týkající se buď CSR nebo QMS, EMS či 

OH/SMS nebo využívá různých konferencí, přednášek apod. Naopak druhá skupina se snaží 

své zaměstnance vzdělávat spíše z pohledu ne tak finančně a časově náročného, tedy formou 

porad, firemních akcí, firemního časopisu, vlastních příkladů či samostudiem. Třetí a poslední 

skupina bere společenskou odpovědnost jako součást své firemní strategie, seznamuje nově 

přicházející zaměstnance s problematikou CSR hned při úvodním školení. Na CSR klade 

stejný či podobný důraz jako na OH/SMS.  

5.4.5 Vyhodnocení otázky č. 5 

„Slyšeli jste již o možnosti vzdělávání v oblasti CSR na DTO CZ, s.r.o.?“, tak to je pátá 

otázka v pořadí dotazníku. Odpovědi na tuto otázku byly opět pouze jenom dvě, a sice ano 

nebo ne.  

  Tab.  23  Vyhodnocení otázky č. 5 

Možnost odpovědi Počet odpovědí 
Počet odpovědí vyjádřených 

v % 

ano 61 65 

ne 33 35 

Celkem 94 100 

 

 



 

Z grafu, uvedeného na obr. 21 je vid

společnost DTO CZ, s.r.o. má ve svých nabídkách kurz

společenské odpovědnosti. Avšak 

ponětí. Tato situace může být 

ve vzdělávání. 

I přesto, že je 65% poměrně

s.r.o. více rozšířila povědomí o

své klienty.  

5.4.6 Vyhodnocení otázky

Šestá a zároveň poslední otázka 

Odpovídali na otázku „O jaké vzd

          Tab.  24  Odpovědi na otázku 

 

 QMS, EMS
 CSR (všeobecné informace, manažer CSR, 
 Asertivita, kreativita
 Kalibrace, v
 Jazykové kurzy 
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 Logistika 
 FMEA, 5S 
 ISO/TS16949
 Reklamace, inovace produkt
 Žádné 

Slyšeli jste již o možnosti vzd
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Obr. 21  Grafické vyhodnocení otázky č. 5 

 

na obr. 21 je vidět, že 65% oslovených respondent

nost DTO CZ, s.r.o. má ve svých nabídkách kurzů zaveden i kurz manažera 

ědnosti. Avšak 35% oslovených respondentů o tomto 

ůže být zapříčiněna i tím, že kurzy v oblasti CSR jsou 

ěrně vysoká hodnota, doporučovala bych, aby spole

ědomí o možnosti navštěvovat kurzy vzdělávání

Vyhodnocení otázky č. 6 

 poslední otázka dotazníku byla opět ve stylu vlastní odpov

„O jaké vzdělávání, pro své zaměstnance, byste mě

Odpovědi na otázku č. 6 

Přehled odpovědí 

EMS a OH/SMS  
CSR (všeobecné informace, manažer CSR, hodnotitel CSR) 

sertivita, kreativita, kultivace mezilidských vztahů, firemní komunikace
Kalibrace, výrobková certifikace, orientace v materiálových normách
Jazykové kurzy  

souvislosti s legislativními změnami 

 
ISO/TS16949, Quality automotive, obsluha vysokozdvižných vozíků
Reklamace, inovace produktů 

65%

35%

Slyšeli jste již o možnosti vzdělávání v oblasti CSR na 
DTO CZ, s.r.o.?

 

t, že 65% oslovených respondentů dobře ví, že 

ů zaveden i kurz manažera 

o tomto vzdělávání nemá 

oblasti CSR jsou novým trendem 

ovala bych, aby společnost DTO CZ, 

ělávání v oblasti CSR mezi 

t ve stylu vlastní odpovědi respondenta. 

stnance, byste měli zájem?“.  

, firemní komunikace 
normách 

obsluha vysokozdvižných vozíků 

oblasti CSR na 

ano

ne
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Jelikož byly v mém dotazníkovém šetření zahrnuty organizace s různým předmětem 

podnikání v různých oborech a s různým počtem zaměstnanců, tak i odpovědi na tuto otázku 

se značně odlišovaly. O co má zájem jedna organizace, určitě nemá zájem jiná a naopak. 

Každý z respondentů odpověděl něco jiného. I přesto se v dotaznících vyskytovaly podobné 

oblasti vzdělávání, o něž projevily oslovené organizace zájem. Jednotlivé odpovědi jsem opět 

uspořádala do přehledné tabulky, viz tab. 24. 

Mnoho odpovědí směřovalo k oblasti CSR, ze kterých bylo nejčastěji zmiňováno získání 

základních všeobecných informací. Mimo to se v dotaznících vyskytl zájem i o kurz manažera 

a hodnotitele CSR. 

5.5 Závěr a doporučení vyplývající z realizovaného průzkumu 

Cíl tohoto průzkumu byl naprosto jednoduchý.  Rozdat či odeslat co nejvíce dotazníků a 

zajistit jeho dostatečnou vypovídací schopnost, tedy aby návratnost byla co nejvyšší, což 

nebylo zcela jednoduché.  

Oslovit někoho, ať už osobně či prostřednictvím e-mailu, mi nečinilo problém. Ten ovšem 

nastal v okamžiku, až když jsem někoho požádala, aby vyplnil můj dotazník. Bohužel není 

v mých silách a asi ani nikdy nebude, abych někoho přiměla k jeho vyplnění, hovořím 

především o dotaznících, které byly rozesílány elektronicky, když je jeho přístup zcela 

negativní.  

Naopak se mi touto situací potvrdilo to, že existuje jen málo lidí z těch, co byli osloveni, kteří 

by chtěli člověku vyjít vstříc a byli ochotni mu věnovat pár minut, ať už svých soukromých či 

pracovních. Naopak si velmi cením těch, kteří byli ochotni daný dotazník vyplnit, mezi nimiž 

byli i takoví, kteří se zeptali, jestli mi opravdu stačí jen dotazník vyplnit a nepotřebuji něco 

víc.  

Každá otázka byla vždy komentována samostatně, takže dílčí závěry byly uvedeny vždy u té 

dané otázky. Nyní je prostor pro to, abych celý realizovaný průzkum shrnula a uvedla celkový 

závěr. Co tedy závěrem říci? Doporučit?  
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Situace je bohužel taková, což potvrdil i průzkum, že mnoho organizací nemá o aktivitách 

společenské odpovědnosti ani ponětí. Tato situace je podle mě zapříčiněna tím, že mnoho 

organizací se nezamýšlí, nechce se zamyslet nad jakousi alternativou či řešením, že by mohla 

dělat pro své okolí, zaměstnance či životní prostředí mnohem více, než to, co nařizuje pouhá 

legislativa, normy a předpisy. Myslím si, že problematika společenské odpovědnosti by měla 

být zařazena do studijních osnov nejen na vysokých školách.  
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6 VYHODNOCENÍ A DOPORUČENÍ 

V kapitole je provedeno vyhodnocení analýzy současných přístupů ke vzdělávání ve 

společnosti TROJEK a.s., dále pak vyhodnocení návrhu firemního vzdělávání v oblasti CSR a 

vyhodnocení průzkumu v Moravskoslezském kraji. V této kapitole je navrženo také 

doporučení na zlepšení, týkající se oblasti vzdělávání ve společnosti TROJEK a.s. 

6.1 Vyhodnocení 

Vyhodnocení bude provedeno u analýzy současných přístupů k vzdělávání ve společnosti 

TROJEK a.s., u návrhu firemního vzdělávání v oblasti CSR a také u průzkumu 

v Moravskoslezském kraji.  

6.1.1 Vyhodnocení analýzy současných přístupů ke vzdělávání  

Analýza současných přístupů ke vzdělávání ve společnosti TROJEK a.s. ukázala, že 

společnost v loňském roce začala využívat vzdělávací aktivity hrazené z dotačního projektu. 

Tato školení jsou využívána v maximální míře a plně pokrývají potřeby společnosti, tzn., není 

potřeba sledovat nabídky vzdělávacích organizací. Tato situace se však opět změní v roce 

2013, kdy už vzdělávací aktivity nebudou hrazeny z dotačního projektu.  

Hodnocení přínosu vykonaného kurzu (semináře) bylo ve společnosti TROJEK a.s. 

prováděno pouze pomocí pravidelného rozhovoru se zaměstnanci. V rámci dotačního projektu 

absolventi kurzů vyplní dotazník, který byl vypracován Společenstvím průmyslových podniků 

Moravy a Slezska. Vyplněné dotazníky jsou odesílány zpět Společenství, které je 

vyhodnocuje pro své účely.  

6.1.2 Vyhodnocení návrhu firemního vzdělávání v oblasti CSR  

Návrh firemního vzdělávání byl vypracován a nastaven na obecné úrovni, aby byl 

aplikovatelný nejen ve společnosti TROJEK a.s. ale i v jiných společnostech. Cílem tohoto 

kroku bylo, aby byl vytvořený jednotný návod k tomu, jak v jakékoli společnosti vybudovat 

systém managementu CSR a jakým způsobem informovat zaměstnance společnosti o tom, že 

právě jejich společnost se stala společensky odpovědnou.  
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Cíl tohoto kroku mé diplomové práce byl ze strany společnosti TROJEK a.s. naplněn. Byl 

vytvořen návrh firemního vzdělávání a také přehled organizací, které poskytují vzdělávání 

v oblasti CSR. Prezentace, která byla vytvořena pro získání základních informací o 

problematice CSR byla předána vedení společnosti TROJEK a.s. Zda bude tato prezentace 

společností využita, bude záležet na tom, zda se společnost skutečně rozhodne, že zavede 

systém managementu CSR. 

Dle mého názoru se společnost TROJEK a.s. už dnes chová jako společnost, která je 

odpovědná, jak k životnímu prostředí, tak i ke svým zaměstnancům. 

6.1.3 Vyhodnocení průzkumu v Moravskoslezském kraji  

Vyhodnocení dotazníkového šetření bylo provedeno tak, že každá z otázek byla rozebrána a 

vyhodnocena zvlášť, pomocí přehledných tabulek, grafů a komentářů.  

Osloveno bylo celkem 201 organizací, resp. jejich zástupců. Mé původní očekávání bylo, že 

se mi vrátí více než polovina dotazníků. Bohužel to bylo ještě méně než polovina, bylo to 94 

dotazníků. I tak si myslím, že tento počet vrácených dotazníků není až zas tak malý vzorek, i 

když uznávám, že dotazníků mohlo být ještě více.  

Pokud bych přeci jen měla říci, jaká byla celková návratnost dotazníků, pak bych dala do 

poměru počet vyplněných (vrácených) dotazníků k počtu odeslaných (rozdaných) dotazníků. 

Došla bych k závěru, že celková návratnost je ve výši 47%. Nicméně mi tento způsob 

vyhodnocení návratnosti dotazníků nepřijde jako příliš objektivní, jelikož je ovlivněn tím, že 

oslovení organizací pomocí e-mailu vykázalo velice nízkou návratnost, a naopak dotazníky 

vyplněné v rámci kurzů na DTO CZ, s.r.o. vykazují 100% návratnost. 

Chtěla bych jen dodat, že pokud se nám nepodaří najít způsob jak přesvědčit lidi, aby vyplnili 

pouhý dotazník, pak se nám nikdy nepodaří zjistit, jaká situace skutečně je. Nehovořím pouze 

o mém průzkumu, myslím to spíše všeobecně. Bez toho aniž by se lidé zapojili do procesu 

poskytnutí informací o tom, jakým způsobem se přistupuje v jejich organizaci k danému 

problému, dojdeme vždy jen ke zkreslenému výsledku. Pokud se v dotazníku vyskytují 

důvěrné otázky, je jasné že to mnoho respondentů odradí, avšak pokud je dotazník navržen na 

obecné úrovni, což ten můj byl, pak nevidím důvod, proč dotazník nevyplnit a nepřispět tak 

k celkovému vyhodnocení.  
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6.2 Doporučení na zlepšení 

Již v praktické části byla navržena řada drobných doporučení, která byla uvedena 

v jednotlivých kapitolách. Ať to byla doporučení týkající se návrhu vzdělávání v oblasti CSR 

či doporučení, která se týkala dotazníkového šetření.  

6.2.1 Doporučení na zlepšení v oblasti vzdělávání ve společnosti TROJEK a.s.  

Pro společnost TROJEK a.s. byl vytvořen formulář (dotazník), který slouží pro zjištění, zda 

byla absolvovaná vzdělávací aktivita pro zaměstnance přínosem, co se naučili a jakých cílů 

dosáhli, jakým způsobem uplatní nově získané znalosti a také o vzdělávání v jaké oblasti mají 

do budoucna zájem. Tento dotazník byl společností schválen a nic nebrání tomu, aby jej 

společnost TROJEK a.s. plně využívala. 

Myslím si, že společnost TROJEK a.s. by mohla začít využívat jednu z moderních metod 

vzdělávání, e-learning. Stačí mít k dispozici pouze počítač. Ušetří se nejen náklady, které jsou 

s kurzem (seminářem) spojeny, ale i spousta času. 

Další doporučení je, aby společnost TROJEK a.s. zvýšila motivaci zaměstnanců ke 

vzdělávacím aktivitám, tak aby zaměstnanci nepovažovali vzdělávání pouze jako přínos pro 

organizaci, ale především jako přínos pro sebe samotné.  

Při analýze jsem zjistila, jak přistupuje společnost TROJEK a.s. k pracovníkům, kteří jsou 

nově přijímáni. Při příjmu jsou hned proškoleni v oblasti BOZP a PO, QMS a EMS. Na 

základě tohoto přístupu navrhuji, aby v případě, že společnost TROJEK a.s. zařadí CSR do 

své firemní strategie, byli noví zaměstnanci proškolováni při příjmu i v oblasti CSR. O tomto 

školení by také měly být vedeny záznamy. Pracovník potvrdí vlastnoručním podpisem, že byl 

v dané oblasti proškolen. Pro ostatní pracovníky, kteří ve společnosti TROJEK a.s. pracují už 

déle, bude vzdělávání prováděno formou interních pravidelných školení. Na základě 

individuálních potřeb absolvuje představitel managementu kurz manažera společenské 

odpovědnosti.   
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo, abych navrhla takový model vzdělávání v oblasti společenské 

odpovědnosti, který bude možné uplatnit nejen ve společnosti TROJEK a.s., ale i v ostatních 

podnicích. Nejen v podnicích, které jsou svou strukturou podobné společnosti TROJEK a.s., 

tedy podniky střední velikosti, ale i v podnicích zcela odlišných. Šlo tedy o to, aby tento 

model byl nastaven na obecné úrovni, což si myslím, že se mi podařilo. 

V teoretické části diplomové práce je popsána nejen problematika vzdělávání potažmo i 

společenská odpovědnost organizací, což vzhledem k mému tématu bylo předpokládáno. Dále 

byly do této práce zařazeny a popsány současné trendy týkající se vzdělávání v oblasti QMS. 

Nedílnou součástí této práce byla i kapitola, která se týkala Tomáše Bati.  Další kapitolu pak 

tvořila motivace, význam malých a středních podniků apod. 

V praktické části byl kromě návrhu modelu vzdělávání proveden i průzkum 

v Moravskoslezském kraji v oblasti společenské odpovědnosti organizací, jejímž výstupem 

byla především grafická prezentace výsledků, doplněná vždy vhodným komentářem. Dále 

byla v praktické části provedena analýza současných přístupů ke vzdělávání ve společnosti 

TROJEK a.s. a byl navrhnut formulář pro hodnocení přínosu vzdělávací aktivity. 

Dovolím si tvrdit, že zadání mé diplomové práce naplnilo svá očekávání, a že společnost 

TROJEK a.s. se v budoucnu bude chtít podílet na aktivitách společenské odpovědnosti. 

Chtěla bych ale tak vyzdvihnout fakt, že si myslím, že tato práce nebyla, resp. neměla být 

užitečná jen pro společnost TROJEK a.s., ale i pro řadu dalších účelů. Výsledky z průzkumu 

v rámci mé diplomové práce chtěl poskytnout i Projekt společenské odpovědnosti. 

Společnosti DTO CZ, s.r.o. byly poskytnuty průběžné výsledky z průzkumu, v rámci 

naplánování dalších kurzů pro rok 2012.  

Závěrem bych chtěla poděkovat všem organizacím, které byly ochotny vyplnit můj dotazník. 

Další neméně cenné poděkování patří těm, kteří mi s realizací tohoto dotazníkového šetření 

pomohli, ať už formou drobných doporučení a rad či s umožněním rozdání dotazníku na 

konferenci a semináři.  
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PŘÍLOHY 



Příloha 1    Formulář pro záznam o vstupním školení BOZP a PO 
  

 

 



Příloha 2    Dotazník po vzdělávací aktivitě v rámci dotačního programu List: 1/2 

 

 



Příloha 2     Dotazník po vzdělávací aktivitě v rámci dotačního programu List: 2/2 

 

 



 

 
Příloha 3     Vytvořený dotazník po vzdělávací aktivitě 

Za vyplnění dotazníku Vám děkujeme. 

 

 

DOTAZNÍK PO VZDĚLÁVACÍ AKTIVITĚ 

 

Jméno a příjmení: ………………………………………… 

Pracovní zařazení:   □ dělník  □ THP 

Název školení/kurzu: ……………………………………… 

 

1. Čemu jste se naučil(a), jakých cílů jste dosáhl(a)? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
2. Jakým způsobem uplatníte nově získané znalosti? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
3. Bylo Vám toto školení/kurz přínosem? 

 

□ ano,  

zdůvodněte  proč…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
 

□ ne,  

zdůvodněte  proč………...…………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………….. 

 
4. Vyhodnoťte (1 – minimum; 5 – maximum) 

Množství poskytnutých informací 1    2    3    4    5 
Časová organizace školení  1    2    3    4    5  
Poskytnuté materiály   1    2    3    4    5 
Přístup školitele   1    2    3    4    5 

 
5. O vzdělávání v jaké oblasti máte do budoucna zájem? 

………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
   
 

Datum, podpis účastníka: …………………………………… 



P íloha 4     Vytvo ená prezentace o CSR  List: 1/4



P íloha 4     Vytvo ená prezentace o CSR  List: 2/4



P íloha 4     Vytvo ená prezentace o CSR  List: 3/4



P íloha 4     Vytvo ená prezentace o CSR  List: 4/4



 

 

 

Příloha 5     Dotazník vypracovaný v
 

                           

Tento dotazník zpracovala studentka VŠB
(Katedry kontroly a řízení jakosti),
v oblasti CSR, pod záštitou Projektu spole
CZ s.r.o. 

 

 

VZD

1. Jak dlouho, a zda vů
�  nezabývá se
�  1 – 2 roky 
�  3 – 4 roky 
�  5 a více let 

 
2. Vzdělává vaše firma své zam

�  ano 
�  ne 

 
3. Jestliže je Vaše odpověď

zaměstnanci) zájem o vzd
�  ano 
�  ne 

 
4. Jestliže je Vaše odpověď

v oblasti CSR a jakou formou?
 

 
 
 
 
 
 

5. Slyšeli jste již o mož
�  ano 
�  ne 

 
6. O jaké vzdělávání, pro své zam
 

 

 

 

Mnohokrát Vám d

   

   

Dotazník vypracovaný v Microsoft Word 

                                                    

vala studentka VŠB-TU Ostrava, Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství
ízení jakosti),  Bc. Markéta Lačná, jakož to podklad pro vypracování diplomové práce 

oblasti CSR, pod záštitou Projektu společenské odpovědnosti, Ankety společenské odpov

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI CSR 
 

, a zda vůbec, se vaše firma zabývá CSR? 
nezabývá se 

lává vaše firma své zaměstnance v oblasti CSR? 

odpověď na otázku č.2 „ne“, měla by vaše firma (resp. vaši 
stnanci) zájem o vzdělávání v oblasti  CSR? 

odpověď na otázku č.2 „ano“, kde se vaši zaměstnanci vzd
v oblasti CSR a jakou formou? 

Slyšeli jste již o možnosti vzdělávání v oblasti CSR na DTO CZ, s.r.o.

pro své zaměstnance, byste měli zájem? 

Mnohokrát Vám děkuji za vyplnění dotazníku. 

    Zde je prostor pro Vaši odpov

    Zde je prostor pro Vaši odpov

                    

akulty metalurgie a materiálového inženýrství 
ná, jakož to podklad pro vypracování diplomové práce 

čenské odpovědnosti a DTO 

la by vaše firma (resp. vaši 

ěstnanci vzdělávají 

lávání v oblasti CSR na DTO CZ, s.r.o.? 

Zde je prostor pro Vaši odpověď: 

Zde je prostor pro Vaši odpověď: 



P íloha 6     Dotazník vypracovaný v Microsoft Excel

VZD LÁVÁNÍ V OBLASTI CSRVZD LÁVÁNÍ V OBLASTI CSR

1.       Jak dlouho, a zda v bec, se vaše firma zabývá CSR?

2.   Vzd lává vaše firma své zam stnance v oblasti CSR?

3.    Jestliže je Vaše odpov  na otázku .2 „ne“, m la by vaše firma (resp. vaši zam stnanci)

     zájem o vzd lávání v oblasti  CSR?

     v oblasti CSR a jakou formou?

4.   Jestliže je Vaše odpov  na otázku .2 „ano“, kde se vaši zam stnanci vzd lávají 

Zde je prostor pro Vaši odpov :

5.   Slyšeli jste již o možnosti vzd lávání v oblasti CSR na DTO CZ, s.r.o.?

6. O jaké vzd lávání, pro své zam stnance, byste m li zájem?6.     O jaké vzd lávání, pro své zam stnance, byste m li zájem?

Zde je prostor pro Vaši odpov :

Tento dotazník zpracovala studentka VŠB-TU Ostrava, Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství (Katedry 

kontroly a ízení jakosti),  Bc. Markéta La ná, jakož to podklad pro vypracování diplomové práce v oblasti CSR, pod 

záštitou Projektu spole enské odpov dnosti, Ankety spole enské odpov dnosti a DTO CZ s.r.o.

Mnohokrát Vám d kuji za vypln ní dotazníku.


