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 Zásady pro vypracování bakalářské práce 

 

I. 
 Bakalářskou prací (dále jen BP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal 

během studia, a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů. 
 

II. 

  
Uspořádání bakalářské práce: 
1. Titulní list 5. Obsah BP 
2. Zásady pro vypracování BP 6. Textová část BP 
3. Prohlášení + místopřísežné prohlášení 7. Seznam použité literatury 
4. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky 8. Přílohy 
 

ad 1) Titulním listem je originál zadání BP, který student obdrží na své oborové katedře.  
 

ad 2) Tyto „Zásady pro vypracování bakalářské práce“ následují za titulním listem. 
 

ad 3) Prohlášení + místopřísežné prohlášení napsané na zvláštním listě (student jej obdrží na své 

oborové katedře) a vlastnoručně podepsané studentem s uvedením data odevzdání BP. 

V případě, že BP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými osobami a 

obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním listě vloženo prohlášení spolupracující právnické 

nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním BP. 
 

ad 4) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listě česky a anglicky v rozsahu max. 1 
strany pro obě jazykové verze. 

 

ad 5) Obsah BP se uvádí na zvláštním listě. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol, 

podkapitol a statí textové části BP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, s 

uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 
 

ad 6) Textová část BP obvykle zahrnuje: 
 Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se 
zadáním BP; 
 Vlastní rozpracování BP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, 

vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému; 
 Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků BP z hlediska stanoveného zadání. 

BP nemusí obsahovat experimentální (aplikační) část. 
BP bude zpracována v rozsahu min. 25 stran (včetně obsahu a seznamu použité literatury). 
Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně bílého 

nelesklého papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy -  písmo 

Times New Roman (nebo podobné) 12b; řádkování 1,5; okraje – horní, dolní – 2,5 cm, levý 

– 3 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a musí na 
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ně být v textu poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to nezbytně nutné, 

jako přílohy (viz ad 8). 
Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí být 

přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost.   
U vzorců, údajů a hodnot převzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden 

jejich pramen - u literatury citován číselným odkazem (v hranatých závorkách) na seznam 

použité literatury. 
Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené chyby v textu 
mohou snížit klasifikaci práce. 

 

ad 7) BP bude obsahovat alespoň 10 literárních odkazů, z toho nejméně 3 v některém ze 

světových jazyků. 
Seznam použité literatury se píše na zvláštním listě. Citaci literatury je nutno uvádět 

důsledně v souladu s ČSN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu použité literatury musí 

být uveden odkaz v textu BP. 
 

ad 8) Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální výpočty, zdrojové texty programů aj.), které 

nelze vhodně včlenit do vlastní textové části, např. z důvodu ztráty srozumitelnosti.  
 

III. 
 Bakalářskou práci student odevzdá ve dvou knihařsky svázaných vyhotoveních, pokud 
katedra garantující studijní obor neurčí jiný počet. Vnější desky budou označeny takto: 
 

nahoře:   Vysoká škola báňská -  Technická univerzita Ostrava 

   Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

   Katedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

uprostřed:    BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
 

dole:   Rok     Jméno a příjmení 
 

Kromě těchto dvou knihařsky svázaných výtisků odevzdá student kompletní práci také 

v elektronické formě do IS EDISON. Práce vložená v elektronické formě do IS EDISON se musí 

zcela shodovat s prací odevzdanou v tištěné formě. 
 

IV. 

 Bakalářská práce, která neodpovídá těmto zásadám, nemůže být přijata k obhajobě. Tyto 

zásady jsou závazné pro studenty všech studijních programů a forem bakalářského studia fakulty 
metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava od 
akademického roku 2011/2012. 
 
 
 
Ostrava 30. 11. 2011    Prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c. 
     děkan fakulty metalurgie a materiálového inženýrství 
             VŠB-TU Ostrava 
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1 Úvod 
 

Významným odvětvím světového hospodářství je průmysl. Průmyslové výrobky 

využívá člověk k práci, v domácnosti i ve volném čase. Díky průmyslu se velmi rychle zavádí 
vědecké objevy a technické vynálezy do praxe. Nové výrobky tak stále více ulehčují lidem 

život. 
Česká republika patřila vždy mezi průmyslové země. Průmysl je u nás jedním z 

nejvýznamnějších odvětví národního hospodářství a vytváří velkou část národního důchodu.  
Mezi hlavní odvětví průmyslu v Česku patří průmysl chemický, strojírenský, 

potravinářský a hutnický. Další významná odvětví jsou průmysl energetický, stavební a 

spotřební. Méně významná odvětví jsou zbrojní průmysl a sklářství (které ovšem má v ČR 

dlouhou tradici). Průmysl tvoří 35% českého hospodářství. Průmysl u nás zaměstnává  přes  

40 %  všech ekonomicky aktivních lidí [4]. 
Společnost očekává po podnicích odpovědné chování. To je, aby se chovaly 

společensky zodpovědně k zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům, místním komunitám a 

u průmyslových podniků šetrně k životnímu prostředí atd. Mimo jiné se po podnicích 

například žádá investovat do aktivit, které přesahují zákonnou povinnost. Obzvlášť to platí 

pro průmyslové podniky, které většinou bývají svou velikostí důležitou součástí pro region, 
kde působí. 

Touto oblastí se zabývá „Společenská odpovědnost firem“, neboli „Firemní 

odpovědnost“. V České republice je používána zkratka CSR, která je odvozená z anglického 

výrazu Corporate Social Responsibility. 
O konceptu CSR jsem se dozvěděl zhruba před pěti lety a natolik mě zaujal, že když 

jsem vybíral téma pro bakalářskou práci, tak jsem doufal, že mi VŠB umožní zpracovat práci 

na toto téma.  

V době, kdy většina podnikatelů je hnána vidinou největšího a nejsnadnějšího zisku, je 

koncept CSR něco převratného a revolučního. Proto má můj obdiv každý podnikatel, který se 

snaží žít v souladu s komunitou v místě podnikání a dokáže si vážit svých zaměstnanců, 

kterým to dává na vědomí ne jen v podobě platu, ale také jinými benefity nad rámec zákona. 
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V České republice se může zdát, že CSR je něco absolutně nového. Není tomu tak, ve 

své historii máme velikána podnikání Tomáše Baťu, který si s sebou nese obdiv napříč 

generacemi a kontinenty. Dále se mu ještě budu věnovat. 
Ve své práci se zabývám firemní odpovědností ve firmě ArcelorMittal Ostrava, kam 

přišel tento koncept se vstupem zahraničního kapitálu a začlenění do struktur ArcelorMittal 

Ostrava. Dal jsem si za cíl zanalyzovat chápání problematiky CSR zaměstnanci. Věřím tomu, 

že pochopení a znalost tohoto konceptu může výrazně pomoci, aby fungoval, což by mělo mít 

za následek dlouhodobé přínosy, o kterých se zmiňuji v této práci. 
Cílem této práce není zjistit, zda koncept CSR je přínosem pro ArcelorMittal Ostrava, 

ale zda zaměstnanci tento koncept znají. 

 

 

2 Problematika firemní odpovědnosti v literatuře 
 

Problematika CSR není přesně definována. Pro začátek si zde dovolím odcitovat tři 

definice CSR. 

 
„CSR je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních 

firemních operací a interakcí s firemními stakeholders.“ 
Evropská unie (Zelená kniha) [3] 

 
„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 [3] 

 
„CSR je způsob podnikání, který odpovídá či jde nad rámec etických, zákonných, komerčních 

a společenských očekávání.“  

     Business for Social Responsibility [3] 

 

 

Spousta definic společenské odpovědnosti podniků požaduje po organizaci, aby se 

chovala společensky zodpovědně k zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům, místním 
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komunitám, životnímu prostředí atd. Jinými slovy to znamená, že se po ní žádá, aby 

podnikala a žila v souladu s tím, co hlásá. Například investovala do aktivit, které přesahují 

zákonnou povinnost, aniž by bylo zřejmé, proč by se v nich měla angažovat.[3] 
Být odpovědný a chovat se eticky ovlivňuje postavení organizací na trhu, jejich 

schopnost konkurence a v neposlední řadě ovlivňuje i zisk. Nejen potenciální zákazníci, ale i 

obchodní partneři, zaměstnanci nebo představitelé veřejného života vnímají to, jak se 
organizace chová ke svému okolí. Toto platí hlavně pro veliké organizace, které jsou důležité 

jak pro daný region, tak pro stát. Měla by tedy zohledňovat zájmy všech zainteresovaných 

stran. K pojmenování všech zainteresovaných stran si koncept CSR převzal výraz 

„stakeholder“ [3]. Od klasického pojmu shareholder, který znamená akcionář, se liší tím, že 

zahrnuje všechny osoby a instituce, které mají s podnikem jakékoli dočinění. Pojem 
stakeholder zahrnuje: dodavatele, odběratele, zaměstnance, management tzn. vedení podniku, 

akcionáře, různá sdružení se vztahem k ekologii, stát, představitele regionu atd.  
Dle mého názoru veřejnost v České republice je skeptická a od organizací odpovědné 

chování neočekává. O to je samozřejmě těžší přesvědčit jak veřejnost, tak samotné 

zaměstnance o tom, že koncept CSR není jen zviditelňování podniků, ale že to je koncept 

postaven na vzájemné důvěře. 

Firmy pociťují určitý závazek angažovat se ve prospěch společnosti, ve které působí, 

neboť i firemní sektor je součástí občanské společnosti a ostatní její členy ke svému zdárnému 

fungování bezpodmínečně potřebuje.  
Velmi významný pokrok v otázce prosazování konceptu CSR na evropské úrovni 

přinesl Lisabonský summit Evropské unie. Zde se vrcholní představitelé Evropské unie shodli 

na tom, že koncept CSR je jedním z velmi významných nástrojů k dosažení toho stát se 

nejdynamičtější a konkurenčně nejzdatnější znalostní ekonomikou na světě, zajišťující stálý 

ekonomický růst s větším počtem a lepšími pracovními místy a vyšší sociální soudržností.[3] 

Zpočátku byl pojem CSR chápán ve smyslu zodpovědnosti a závazku podnikatele vůči 

společnosti. Nad zákonné omezení existují další závazky podniku ke společnosti. 
Skládají se ze čtyř složek: 

− ekonomické odpovědnosti, tj. povinnosti podniku uspokojovat potřeby trhu a 

zhodnocovat investice vlastníků; 
− zákonné odpovědnosti, tj. povinnosti podniku dodržovat lokální legislativu; 
− etické odpovědnosti, tj. povinnosti podniku chovat se v souladu s očekáváními 

společnosti, která nejsou legislativně upravena; 
− dobrovolných (filantropických) závazků, které nejsou společností očekávány. 
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Ne všichni souhlasí s tímto konceptem. Proti tomuto proudu vystoupil s ostrou 

kritikou Milton Friedman, jako představitel ekonomie hlavního proudu. Podle Friedmana je 

jedinou společenskou odpovědností organizace tvorba zisku pro vlastníka. Všechny 

společensky prospěšné aktivity, které  nevytvářejí zisk, způsobují okrádaní vlastníků. Zastánci 

CSR oponovali, že svým odpovědným chováním sníží potřebu regulací ze stran vlád, které se 

musí vyrovnávat s problémy, které vznikají především vznikem globálních korporací.  

 

2.1 Oblasti CSR 
 

CSR se opírá o tři pilíře, tzv.triple-bottom-line, neboli tři „Pé“: people – planet – profit 
(lidé – planeta – zisk). Překlad napovídá, že vedle pouhého generování zisku firmy 
soustřeďují svou činnost na sociální a enviromentální aspekty. Pojem CSR tak zastřešuje 

aktivity firmy od ochrany životního prostředí a zaměstnanecká práva přes boj proti 

diskriminaci, transparentnost až po sociálně investiční politiku. Jednotlivé konkrétní aktivity 

viz dále. 

 

V rovině ekonomické by organizace měla dbát na: 
− Principy dobrého řízení 
− Kvalitu a bezpečnost produktů či služeb 
− Kodex podnikatelského chování firmy (etický kodex) 
− Vztahy se zákazníkem 
− Odmítání korupce 
− Transparentnost 
− Ochranu duševního vlastnictví 
− Dobré vztahy s investory 
− Férové dodavatelské i odběratelské vztahy (fair trade) 
− Inovace a udržitelnost produktů 
− Etiku marketingu a reklamy 

 

V rovině sociální by se organizace měla věnovat: 
− Zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců 
− Kvalitní zaměstnanecké politice 
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− Péči o vzdělání a rekvalifikaci zaměstnanců 
− Zaměstnávání lidí se zhoršenou pozicí na trhu práce 
− Firemní filantropii a dobrovolnictví 
− Dodržování rovných příležitostí 
− Rovnosti žen a mužů 
− Odmítání dětské práce 
− Dodržování lidských práv 
− Vyváženosti pracovního a osobního života zaměstnanců 
− Rozmanitosti na pracovišti 
− Zajištění rekvalifikace propouštěných zaměstnanců pro jejich další uplatnění 
− Naslouchání a dialogu s různými cílovými skupinami (stakeholdery) 

 

V rovině environmentální by organizace měla dbát na: 
− Šetrnou ekologickou firemní kulturu (recyklace, úspory energií, úspora vody apod.) 
− Omezování negativních dopadů činnosti na životní prostředí a komunitu 
− Ekologickou výrobu, produkty a služby přátelské k životnímu prostředí 
− Úsporné zacházení s přírodními zdroji a jejich ochranu 
− Investice do čistých technologií 
− Ochranu přírodních zdrojů 

 

Jak jsem psal výše, že není možné pojmenovat CSR, tak to samé platí pro uvedené 

principy a aktivity. Záleží čistě na strategii každé organizace, jaké principy si vezme za své a 

na které bude klást největší důraz. 

 

 

2.2 Přínosy CSR 
 

Praktikováním konceptu CSR by měli těžit výhody tyto skupiny klienti organizací 

praktikujících CSR, zaměstnanci organizací praktikujících CSR, dodavatelé spolupracující 

s organizacemi praktikujícími CSR, občané státu, kde je CSR koncept uplatňován, veřejný 

sektor a hlavně organizace praktikující CSR. 
U klientů organizací praktikujících CSR je předpoklad, že dojde ke zvyšování kvality 

nakupovaných produktů/služeb a k inovaci organizací vedoucí k širší nabídce 
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produktů/služeb. Zaměstnanci organizací praktikujících CSR pocítí vliv při zlepšování 

pracovního prostředí a zvyšování péče o zaměstnance, o rozvoj jejich kvalifikace. U 
dodavatelů spolupracující s organizacemi praktikujícími CSR dojde k zefektivnění a 

zprůhlednění dodavatelsko-odběratelských vztahů.   
Občané a veřejný sektor poznají, že má ve svém okolí větší průmyslový podnik 

praktikující koncept CSR podle zlepšujícího se životní prostředí v konkrétním regionu a 

podle zlepšujícího se sociálního stavu v regionu. Dalším znakem by měla být zlepšující se 

kvalita a dostupnost veřejných služeb (díky finanční a kapacitní podpoře organizací 

praktikujících CSR) a tím úspora finančních prostředků. 
Organizace praktikující CSR pocítí výhody ve zvýšení zisku z dlouhodobého 

hlediska, zvýšení hodnoty organizace, zvýšení produktivity a kvality, snížení nákladů, resp. 
zvýšení efektivity, zvýšení loajality klientů, kvalitní, loajální a motivovaní zaměstnanci, 
dobré vztahy v komunitě, v níž firma působí, přímé finanční úspory ze zavádění 

environmentálních opatření, větší důvěryhodnost a přitažlivost pro investory, konkurenční 

výhody vůči firmám bez vlastní CSR strategie, zlepšení reputace a spojování organizace 

s kladnými hodnotami. Blíže se k přínosům pro firmu zavádějící CSR vyjádřím v další 

kapitole. 

 

2.3 Deset důvodů, proč uplatňovat koncept společenské 
odpovědnosti: 

 
1. Zvyšování hodnoty nehmotných aktiv a celé organizace. 

CSR zvyšuje hodnotu nehmotných aktiv, jako je firemní reputace, hodnota značky, 

lidský kapitál či vztahy důvěry a partnerství. Odpovědné podnikání má také pozitivní vliv na 

zvýšení hodnoty podniku pro vlastníky organizace. 

 

2. Úspora nákladů 
Většina činností CSR vyžaduje finanční prostředky organizace. Ovšem na druhé straně 

aktivity CSR vedou často k inovacím, které posléze mohou pomoci organizaci snížit náklady, 

resp. zvýšit efektivitu. Tyto náklady, které lze jednoznačně prokázat a které jsou vydané, se 

nazývají explicitní náklady. Aktivity CSR ale mnohdy vedou také ke snížení tzv. implicitních 

nákladů, které souvisí, nebo teprve budou souviset, s činností organizace, ale organizace je 

nemusí okamžitě pocítit. Proto je často ve svých výročních zprávách ani nezahrnuje. 

Příkladem mohou být např. náklady na budoucí odstranění znečištěných ploch, náklady na 
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budoucí spory, náklady související s nízkou fluktuací zaměstnanců či v důsledku 

ekologických opatření. 

 

3. Zvyšování zisku (z dlouhodobého hlediska) 
I když se všeobecně prezentuje, že CSR vede ke zvýšení zisku, patří tato výhoda 

k nejvíce diskutabilním. Relativita výhody CSR může být vysvětlena např. tím, že aktivity 

CSR často přispívají ke zvýšení zisku nepřímo. Některé průzkumy ukazují platnost tvrzení, že 

CSR ke zvýšení zisku přispívá. Patří k nim např. průzkum DePaul University. Vyplynulo 

z něj, že organizace, které se přihlásily k dodržování etických principů, mají lepší ekonomické 

výsledky než organizace, které tak neučinily. K podobnému zjištění docházejí i vědci 

z Harvardské univerzity. Poukazují na to, že organizace, které berou v úvahu zájmy všech 

svých „stakeholderů“, vykazují čtyřikrát větší tempo růstu a osmkrát větší tempo nárůstu 

zaměstnanců než organizace, které se soustředí pouze na uspokojování zájmů klientů. 

 

4. Kvalitní spokojení a loajální zaměstnanci  
Spokojení zaměstnanci se svou spontánností značně podílí na posilování image 

podniku. Loajalita zaměstnanců snižuje fluktuaci a náklady na přijímání nových lidí.  
Odpovědné firemní praktiky umožňují nabírat, rozvíjet a udržet kvalitní zaměstnance a 

podporují kreativní a inovativní prostředí. Motivovaní zaměstnanci bývají velmi produktivní, 

ať již jejich pocit hrdosti pochází z chování firmy ke svému okolí či z firemní politiky 

orientované na zaměstnance.  

 

5. Získávání konkurenční výhody a zvyšování loajality zákazníků 
Tato přednost akcentuje to, že aktivitám v oblasti CSR můžeme také rozumět jako 

určitému prvku odlišení se od konkurence, který dává organizaci možnost oslovit 

potencionálně zajímavou skupinu lidí, kteří tyto aktivity ocení a jsou ochotni za výrobek 

nesoucí pečeť společenské odpovědnosti zaplatit více. Zároveň jsou tito zákazníci loajálnější, 

protože jejich nákupní chování není založeno na cenovém, ale i na ideovém základě. Roste 

počet osob, kterým záleží na tom, zda je firma společensky odpovědná.  

 

6. Možnost otevření nových obchodních příležitostí 
Koncept CSR otevírá podniku nové obchodní příležitosti. Komunikace s různými 

skupinami „stakeholderů“ představuje bohatý zdroj nápadů na nové produkty či procesy, čímž 

přispívá k vytvoření dlouhodobé konkurenční výhody. 
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7. Přilákání investorů 
Finanční instituce stále více zahrnují společenská a environmentální kritéria do 

parametrů hodnocení projektů. Zařazení konceptu CSR do firemní strategie je považováno za 

známku dobrého managementu organizace. V různých nezávislých výzkumech se ukazuje, že 

investice do společensky odpovědných organizací jsou méně rizikové a schopné 

nadprůměrného zhodnocení. Toto je v době plné nejistot a krizí dosti závažná informace. 

 

8. Dosažení statutu „preferovaný dodavatel“ 
Organizace se díky svému aktivnímu přístupu ke konceptu společenského podnikání 

mohou stát žádanými dodavateli. Zejména veřejný sektor a některé nadnárodní firmy 
používají environmentální kritéria pro výběr obchodních partnerů. 

 

9. Zvyšování výkonnosti dodavatelsko-odběratelských vztahů 
Dlouhodobý úspěch organizace závisí na trvalých a kvalitních obchodních sítích. 

Odpovědný přístup k partnerům přispívá k budování vzájemné důvěry, zvyšování kvality 

produktů a služeb. V konečném důsledku k dosahování vyššího zisku v rámci obchodní 

spolupráce.  

 

10. Řízení rizik 
Firma, která naslouchá okolnímu prostředí a bere v úvahu jeho zájmy, dokáže lépe 

předvídat možná rizika a pohotově odpovídat na změny, které mohou nastat a mít vliv na 

úspěšnost podnikání. 

 

 

2.4 Aktivity organizací v oblasti CSR směřující mimo firmu 
 

Existuje spousta aktivit v oblasti CSR. Mezi nejznámější určitě patří sponzorství a 

dárcovství. Tomu se věnuje stále více firem, a to nejen velké nadnárodní společnosti, ale i 

malé a střední podniky. Rozdíl mezi sponzorstvím a dárcovstvím je v tom, že sponzorství 

předpokládá za poskytnuté finanční prostředky nějakou protislužbu - většinou umístění 

reklamy. U dárcovství se nevyžaduje od obdarovaného žádná protislužba. 
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Mezi další aktivity patří nadace a podnikové nadační fondy. Spousta společností se 

kloní k tomu, že část svých prostředků určených na filantropii svěří do rukou nadace nebo 

nadačního fondu. Popřípadě si vytvoří svou nadaci nebo nadační fond, přes který řeší své 

aktivity směrem k veřejnosti. 
Hojně využívanou aktivitou bývá tzv. sociální marketing. Nejznámějším příkladem 

sociálního marketingu jsou reklamní kampaně společností, které se zaváží darovat určitou 

částku z každého prodaného výrobku ve prospěch nějaké charitativní akce nebo organizace. 
Oblíbenou aktivitou je firemní dobrovolnictví. Jedná se o dobrovolnické práce 

zaměstnanců, která je ve prospěch místních komunit především v oblasti sociálních služeb a 

vzdělávání. Tato, neziskovými společnostmi velmi ceněná pomoc, je u nás zatím bohužel 

málo praktikována. Proto jsem rád, že tuto aktivitu podporuje ArcelorMittal Ostrava, jak 

popisuji v kapitole 5. 4. 1. 

 

 

2.5 Koncepce CSR vůči zaměstnancům 
 

Minimální pracovní podmínky zajišťuje zaměstnancům zákoník práce. Výhodnější 

podmínky, které zaměstnavatel vytváří nad rámec minimálních standardů garantovaných 

zákoníkem práce, jsou výrazem společenské odpovědnosti zaměstnavatele [2]. 
Koncepce sociální odpovědnosti v oblasti péče o zaměstnance vychází z několika 

předpokladů. Nejdůležitějším faktorem pro zaměstnavatele by měl být fakt, že zaměstnanci 

jsou na firmě závislí. Je pro ně zdrojem příjmů, které tvoří základ pro uspokojování jejich 

potřeb. Zaměstnání je také místem, kde tráví velkou část dne. Práce také ovlivňuje jejich 

zdraví a v neposlední řadě má vliv i na jejich soukromí a rodinu. Tento vztah existuje i 

opačně. Dlouhodobý úspěch firmy závisí na kvalitě zaměstnanců, kteří firmu řídí, vyrábějí 

produkty, poskytují služby zákazníkům či vykonávají další činnosti podporující dosahování 

předem stanovených cílů.  
Tak jako je zaměstnanec závislý na firmě, tak i firma je závislá na svých 

zaměstnancích. V konkurenčním boji je výkonný a kvalifikovaný zaměstnanec jedním 

z hlavních prvků úspěchu. Potenciál, který zaměstnanec v práci využívá, je ovlivněn z velké 

části i vztahem k zaměstnavateli. Základem každé moderní organizace jsou spokojení 

zaměstnanci. Tato jejich spokojenost se odvíjí od aspektů, které je motivují k pracovním 

výkonům a od zpětného hodnocení jejich pracovních výkonů zaměstnavatelem. V současné 
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době se v oblasti pracovní motivace zdá být nejvýraznějším faktorem hodnocení finanční. 

Zaměstnavatelé ve většině případů kladou největší důraz na peněžní odměnu za odvedenou 
práci, proto zůstává v pozadí zájmu firem motivace nefinančního charakteru. 

Odpovědné firemní praktiky umožňují nabírat, rozvíjet a udržet kvalitní pracovníky. 

Tím snižují jejich fluktuaci a potažmo i náklady na nábor, rozvíjení a udržení pracovníků 

nových. Základním nástrojem pro udržení spokojenosti zaměstnanců je motivace. Motivovaní 

zaměstnanci jsou velmi produktivní, ať již jejich pocit loajality pochází z chování firmy ke 

svému okolí, nebo z firemní politiky orientované na zaměstnance [1]. 

Motivace zaměstnance se dá definovat známou definici Maslowovy pyramidy 

hierarchie potřeb. Tuto pyramidu stačí transportovat na hierarchii motivace odměňování viz 
obrázek č. 1. 

 
Obrázek č. 1. Maslowova pyramida přenesená na hierarchii motivace odměňování 

  
Zdroj: vlastní zpracování 

Z této pyramidy vyplývá, že na uspokojení základních fyziologických potřeb 

zaměstnance je nutná mzda. Peníze a prémie jako finanční motivace jsou však již často 

nedostačující, mimo jiné také proto, že na zvýšení platu si průměrný zaměstnanec zvykne již 

po třech měsících. Motivační účinek pak polevuje a nevyplacení prémie může působit 

dokonce kontraproduktivně. 
Zaměstnanecké výhody neboli benefity jsou stručně řečeno odměnou za pracovní úsilí 

zaměstnance poskytovanou jako jisté přilepšení ke sjednané mzdě.  
Zaměstnanci, kteří již dosáhli na první tři stupně motivační pyramidy, potřebují 

motivaci vyšší. Je nutné, aby organizace podporovala jejich snahy o sebevzdělávání. Může jít 

o financování studia, poskytnutí placené dovolené na studium nad rámec zákonného nebo 

podnikového fondu dovolených, celopodnikové vzdělávání, úhradu odborného školení nebo 
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jinou formu podpory. Zároveň by úspěšné završení studia mělo být spojeno s patřičným 

finančním ohodnocením. 
Poslední schůdek ke spokojenosti je pracovní kariéra. Při definování individuálních 

kariér je nutné vzít v úvahu ambice jednotlivců a účelně je včlenit do celofiremního systému 

zastávaných pozic. 

Stres ze ztráty jistot, peněz, zdraví, vztahů s ostatními lidmi, by měl být tím, co má 

koncepce CSR ve firmě odbourat, což by mělo vést k růstu produktivity práce a loajality 

pracovníka až k udržitelnému rozvoji firmy. 

 

2.5.1 Baťa – průkopník CSR v České republice 
 

Pokud se ve své práci věnuji CSR, určitě nemohu nevzpomenout průkopníka firemní 

odpovědnosti u nás, kterým byl Tomáš Baťa (* 3. 4. 1876, † 12. 7. 1932). Zakladatel firmy 
Baťa, kde hlavní výrobní činností byla výroba obuvi a později také výroba pneumatik.[13] 

Činnost Tomáše Bati v různých oborech podnikání a národního hospodářství, jeho 

působení ve veřejné správě, iniciativy ve školství a různých formách vzdělávání, ve 

zdravotnictví a sociální sféře, ve stavebnictví a v dalších směrech zanechaly trvalou stopu – v 
podobě měst, ve vzorech organizace, a třeba také v literatuře a umění. Svědčí o tom množství 

knih napsaných o jeho osobnosti, systému i firmě. Vedle knih jsou to i filmy a další typy 

dokumentů, jichž neustále přibývá. 
Základem úspěchu Tomáše Bati byla morálka, kterou ne jen vyžadoval a plnil, ale také 

učil ve své Baťové škole práce. V morálce viděl úspěch všeho. 
Tomáš Baťa respektoval místo, kde podnikal, rozvíjel město, choval se ohleduplně k 

přírodě, stavěl byty a domy pro zaměstnance atd.  

 

 

3 Způsoby sociologického šetření 
 

Sociologický výzkum je cílevědomé, systematické a organizované získávání, 

zpracování a interpretace informací o sociální dimenzi objektivní reality. V oblasti 
vnitropodnikového řízení je sociologický výzkum jen těžko nahraditelnou metodou poznávání 

postojů, názorů, hodnotových orientací a preferencí i jednání pracovníků a pracovních skupin. 
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Plní jak poznávací, tak i motivační a kontrolní funkci na všech úrovních, ve všech oblastech a 

fázích řídicího procesu [5]. 
Realizaci empirického sociologického průzkumu lze rozdělit do tří etap. 

Přípravná etapa – nejnáročnější a zároveň nejdůležitější část průzkumu, která ovlivní 

konečnou kvalitu získaných informací. 
Realizační etapa – tato etapa se věnuje samotnému sběru informací. 
Etapa zpracování výsledků a jejich interpretace – v první fázi jde o prostý popis a statistické 

zpracování a hledání souvislostí. Následně jde o závěrečnou zprávu o výzkumu. 
Existují různé techniky, pomocí kterých se získávají data, tyto techniky jsou 

označovány jako výzkumné techniky. 

K technikám získávaní údajů patří: 
− Techniky dotazovací 
− Techniky pozorování 
− Dokumentární prameny 
− Sociální experiment 
− Speciální techniky 

 
Já jsem si pro svou práci vybral techniku dotazovací a to formou dotazníku. Dotazník 

je určen k předání pro vyplnění konkrétním osobám, od kterých se dotazníky vybírají, a to 

rovněž organizovaně [5]. 

 
 

4 ArcelorMittal Ostrava, a.s. 
 

Jelikož jsem zaměstnancem ArcelorMittal Ostrava, která převzala koncept CSR se 

vstupem zahraničního kapitálu do tehdejší Nové huti, tak se samozřejmě nabízí provést 

sociologické šetření v této firmě. 

ArcelorMittal Ostrava je největší hutní firmou v České republice. Roční kapacita 

výroby společnosti jsou 3 miliony tun oceli. Zhruba 50% produkce se exportuje do 50 zemí 

celého světa. ArcelorMittal Ostrava je největším dodavatelem širokého sortimentu výrobků, 

které slouží k uspokojování potřeb mnoha koncových uživatelů. Zákazníky ArcelorMittal 

Ostrava jsou firmy podnikající zejména ve stavebnictví, těžebním průmyslu, strojírenství, 

dopravě, energetice a přepravě médií produktovody. Společnost momentálně zaměstnává 
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zhruba 4 200 lidí, dohromady s dceřinými společnosti více jak 7 tisíc zaměstnanců. Jediným 

akcionářem je ArcelorMittal Holdings A. G. 
Výrobní činnost společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování surového 

železa a oceli a hutní druhovýrobu. 
Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. Servis a 

obslužné činnosti jsou v převážné míře zajišťovány vlastními obslužnými závody a dceřinými 

společnostmi. 

 
Ploché výrobky 

− za tepla válcované svitky, pásy a plechy 
− za studena válcované profily 

Užití: žluté zboží (bagry, buldozery, manipulátory), svařované trubky pro rozvody 
vody, plynu a ropy; svodidla, ocelové konstrukce, tvarové výpalky. Po dalším zpracování ve 

válcovnách za studena: plechy pro elektrotechniku, bílé zboží (skříně praček, ledniček), díly 

pro automobilový průmysl (drobné díly a příslušenství). 

 
Dlouhé výrobky 

− nosníky, tyče, betonářská ocel, válcovaný drát 
Užití: Ocelové konstrukce, stropní překlady, stožáry el. rozvodů, různé výrobky 

strojírenství, výroba armovacích sítí a armatury pro výztuž do betonu, výroba taženého drátu, 

hřebíků, spojovacích částí. Potažení za studena: nákupní košíky, oplocení, sítě, vázací dráty. 

 
Další produkty 

− Koks - Pro výrobu koksu se používá zejména uhlí z ostravsko-karvinského revíru, 

které má nízký obsah síry a vhodné vlastnosti ke koksování. 
− Surový černouhelný dehet -  Vzniká při vysokoteplotní karbonizaci černého uhlí. Je 

zpracováván v chemickém průmyslu na finální výrobky. 
− Kapalná síra -  Využívá se v chemickém a papírenském průmyslu. 
− Koksárenský plyn technický čistý -  Je určen pro vnitřní potřebu společnosti 

ArcelorMittal Ostrava. 
− Surový koksárenský benzol -  Získává se z koksárenského plynu vypíráním pracím 

olejem, z něhož se pak destilací odděluje surový benzol. 
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ArcelorMittal Ostrava, a.s. je rozdělená na samostatné závody. To jsou Koksovna, 

Vysoké pece, Ocelárna, Válcovny dále to jsou obslužné závody Údržba a Doprava. 
Pro svůj průzkum jsem si vybral závod Válcovny a to z důvodu jeho velikosti a 

rozmanitosti, jak dále popisuji tento závod.  

 

4.1 Válcovny 
 
Válcovny vyrábí a dodávají dlouhé a ploché válcované výrobky určené pro stavby a 

konstrukce na tuzemském i zahraničním trhu. Hotovní tratě prezentují dvě profilové tratě, 

jedna pásová a drátová trať, které zajišťují široký sortiment profilů, pásů a drátů. 
Válcovací trať HCC vyrábí střední a hrubou profilovou ocel od jednoduchých tyčí 

kruhových přes tvarové profily až po profily speciálních průřezů. Tato trať vyrábí také profily 

ocelových výztuží a plochou ocel šířky 130 až 170 mm. 
Kontidrátová trať vyrábí ocelový drát válcovaný za tepla o průměrech 5,5 – 14 mm a 

tyče pro výztuž do betonu menších průměrů. 
Středojemná válcovna vyrábí široký sortiment za tepla válcovaných dlouhých výrobků 

-  jemnou a střední profilovou ocel základních tvarů, tyče pro výztuž do betonu v žebírkovém 

provedení, tyče průřezu I, IPE do rozměru 140 mm a U profil do rozměru 120 mm a některé 

speciální profily.  
Pásová trať P1500 vyrábí pás z ocelí konstrukčních, konstrukčních se zvýšenou 

pevností, konstrukčních pro tváření i pro hluboké tváření za studena, konstrukčních 

uhlíkatých, konstrukčních nízkolegovaných (se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi; 

pro elektrotechnické účely), mikrolegovaných. V rozměrech: tloušťka od 1,5 do 15 mm, šířka 

od 740 do 1550 mm s hladkým povrchem, nebo s oválnými výstupky (slzičkový).  
Na válcovnách je momentálně zaměstnáno 653 zaměstnanců. 

 

 

5 Společenská odpovědnost ArcelorMittal Ostrava a.s. 
 

ArcelorMittal Ostrava si plně uvědomuje svou odpovědnost za region, ve kterém 

působí, za lidi, kteří v něm žijí a za své zaměstnance. Důsledně uplatňuje politiku firemní 

odpovědnosti, kterou považuje za nedílnou součást systému řízení společnosti. Politika 
firemní odpovědnosti ArcelorMittal Ostrava je plně v souladu s politikou firemní 
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odpovědnosti celé skupiny ArcelorMittal. V návaznosti na priority a cíle skupiny v této 

oblasti stanovuje představenstvo základní vize a dlouhodobé cíle firmy. Průběžně monitoruje 
jejich naplňování a za jejich splnění nese také finální odpovědnost. 

 

5.1 Dlouhodobý cíl ArcelorMittal Ostrava 
− Být dobrým a odpovědným sousedem, který chápe potřeby regionu, ve kterém působí, 

a dokáže se jim přizpůsobit. 
− Aby z přítomnosti společnosti na Ostravsku profitovali všichni zúčastnění – nejen 

akcionáři a obchodní partneři, ale také zaměstnanci, okolní obce, místní sdružení a 

spolky, region i Česká republika. 

 

5.2 Priority ArcelorMittal Ostrava 
− Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jak zaměstnanců, tak dodavatelů. 
− Poskytovat kvalitní výrobky a služby. 
− Chránit životní prostředí pro příští generace a veškerou činnost provádět s ohledem na 

ně. 
− Otevřeně a čestně komunikovat. 
− Chovat se spravedlivě a s úctou ke svým zaměstnancům. 
− Ve spolupráci s klíčovými partnery zmírnit dopad obchodních operací na společnost a 

životní prostředí. 

 

5.3 Strategie společenské odpovědnosti v ArcelorMittal Ostrava 
ArcelorMittal Ostrava vychází z globální strategie společenské odpovědnosti 

ArcelorMittal. Veškeré aktivity v oblasti firemní odpovědnosti lze rozdělit do čtyř základních 

skupin. Jde o kategorie, které se zaměřují na plnění cílů vůči zaměstnancům, životnímu 

prostředí a okolním komunitám. To vše podpořeno transparentním řízením. Pro tuto část své 

práce jsem čerpal převážně z interního materiálu ArcelorMittal Ostrava. 

 

5.3.1 ArcelorMittal Ostrava investuje do svých zaměstnanců 
Společnost považuje zaměstnance za svůj nejcennější kapitál, který se významně 

podílí jak na hospodářských výsledcích, tak na budování dobrého jména a značky 

ArcelorMittal v regionu. Výše finančních prostředků určených na vzdělávání, zvyšování 
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bezpečnosti, ale také na zajištění příznivé atmosféry na pracovišti se každoročně pohybuje v 

řádech desítek milionů korun. Dodržování základních lidských práv je pro ArcelorMittal 

Ostrava samozřejmostí. Zaměstnanci společnosti jednají vždy v souladu nejen s platnou 
legislativou, ale také s firemním kodexem, který mnohé vztahy upravuje ještě precizněji než 

právní předpisy. Kodex společnosti velmi podrobně popisuje například, co je vnímáno jako 

střet zájmů, jak nakládat s důvěrnými či osobními informacemi, jaká jsou ve společnosti 

pravidla chování. Všichni zaměstnanci byli s jeho obsahem seznámeni při odborných 

školeních. 
Cílem ArcelorMittal Ostrava je dosáhnout toho, aby počet závažných a smrtelných 

pracovních úrazů byl nulový a zcela zamezit ostatním pracovním úrazům nebo je 

minimalizovat. Proto pokračuje a rozvíjí se projekt Journey to zero – Cesta k nulové 

úrazovosti. Postupně se zavádí korporátní bezpečnostní standardy v ustanoveních, která jsou 

přísnější než česká legislativa. Využívá se zkušeností z minulých let, ale i nových nástrojů. V 

ArcelorMittal Ostrava stanovili například Zlatá pravidla BOZP, zavedli opatření zabraňující 

opakovanému výskytu úrazů, platí certifikace dle normy OHSAS 18001, v platnosti jsou 

pravidla pro práci externích firem, apod. 

 

5.3.2 ArcelorMittal Ostrava vyrábí trvale udržitelnou ocel 
Společnost využívá svých zkušeností v ocelářství k vývoji procesů, které budou 

šetrnější k životnímu prostředí. Investuje do životního prostředí, snaží se omezit dopady své 

výroby na životní prostředí na minimum. 
Přístup k ochraně ovzduší  
Činnost ArcelorMittal Ostrava se řídí integrovanými povoleními vydanými krajským 

úřadem, které společnost ve všech oblastech plní. Pomocí nejlepších dostupných technologií 

se snaží ještě více snížit svůj vliv na životní prostředí. Nejvýznamnějším projektem v ochraně 

ovzduší je odprášení aglomerace. Nejmodernější textilní filtry snížily prašnost aglomerace o 

více než 70 %. Účinnost textilních filtrů je velmi vysoká. Pro čištění spalin z každého pásu 

slouží čtyři komory, prach zachytává tkanina o ploše 44 000 m2. Důležitou součástí 

ocelového potrubí, kterým jsou spaliny přiváděny a odváděny, jsou rovněž tlumiče hluku. 
ArcelorMittal Ostrava stále snižuje množství emisí prachu. Od privatizace v roce 2003 
společnost investovala do projektů pro zlepšení životního prostředí více než 2,5 miliardy 

korun. I díky těmto projektům se v posledních letech daří snižovat emise tuhých 
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znečišťujících látek. Realizací tkaninových filtrů na aglomeraci snížili množství emitovaných 
tuhých částic o dalších 200 tun za rok.  

Všechny své odpadní vody čistí v čistírně odpadních vod Lučina, kde společnost 

zprovoznila zařízení na neutralizaci odpadních vod pomocí oxidu uhličitého. Tato technologie 

nahradila dosud používaný síran železitý. Podle předpokladů tím sníží množství rozpuštěných 

látek ve vypouštěných odpadních vodách o více než 900 t/rok.  
V květnu 2010 uvedli do trvalého provozu stáčení a skladování hnědouhelného 

generátorového dehtu (HUGD) na závodě 12. Jde o moderní zařízení, které při manipulaci s 
HUGD zachycuje a likviduje páry TOC (těkavých organických látek) s účinností vyšší než 99 

%.  Ocel je ideální produkt – je stoprocentně recyklovatelná. Opětovné zpracování je navíc 

energeticky daleko méně náročné než primární výroba oceli. 

 

5.3.3 ArcelorMittal Ostrava obohacuje místní komunitu 
Existence ArcelorMittal Ostrava hraje důležitou roli ve všech oblastech, ve kterých 

působí. Společnost jedná otevřeně a transparentně a navazuje aktivní partnerství s místními 

organizacemi. 

ArcelorMittal Ostrava chce být součástí svého okolí, dobrým a odpovědným 

sousedem, kterého si lidé mohou vážit. Cílem společnosti je, aby přítomnost v regionu byla 

přínosem pro všechny zúčastněné strany, tedy nejen pro naše zaměstnance a jejich rodiny, ale 

také pro naše obchodní partnery, dodavatele, okolní obce a spolky, region i celou Českou 

republiku. ArcelorMittal chce i do budoucna maximalizovat prospěch, který svým 

podnikáním   přináší společnosti jako celku a minimalizovat jeho nepříznivé dopady. 
Komunikují a aktivně spolupracují se zainteresovanými skupinami. Setkávají se na 

pravidelných čtvrtletních schůzkách se starosty okolních obvodů a účastní se některých 

zasedání jejich zastupitelstev. Zvou občany, zástupce regionálních úřadů a zainteresovaných 

skupin na návštěvy svého podniku, aby se mohli sami přesvědčit o iniciativách směřujících k 

udržitelnosti životního prostředí. 

Mezi oblasti, kam tradičně směrují svou pomoc, patří vzdělávání. Finanční podporu 

školám nepovažují za dar, ale za investici do budoucnosti. Školám nabízí možnost spolupráce 

na zajímavých projektech zaměřených právě na podporu technického vzdělávání. Pro studenty 

připravuji atraktivní soutěže, možnost účasti na stipendijním programu, mnozí z nich chodí na 

bezplatné odborné praxe, stáže a v době letních prázdnin i na brigády přímo do provozů. 

Uspořádali také týden otevřených dveří pro 8. a 9. ročníky základních škol, který měl velký 
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úspěch. Odborníci z ArcelorMittal Ostrava se celoročně věnují studentům vysokých škol, jsou 

konzultanty bakalářských, diplomových a doktorandských prací a vedou oborové praxe 

studentů přímo ve firmě. Podílí se i na veletrhu pracovních příležitostí pro studenty vysokých 

škol Kariéra+. 

 

5.3.4 Transparentní řízení 
Obchodní strategie ArcelorMittal Ostrava, provoz a každodenní činnost jsou 

podpořeny otevřenou a transparentní komunikací podporováno otevřeným a pohotovým 

řízením. 

V ArcelorMittal Ostrava si uvědomují, že s jejich pozicí v oblasti výroby oceli je 

spojena také výjimečná odpovědnost. Nastavili proto celosvětově akceptovatelné standardy 
tak, aby odpovídaly potřebám i příštích generací. Dodržování základních lidských práv je zde 

samozřejmostí. Zaměstnanci společnosti jednají vždy nejen v souladu s platnou legislativou, 
ale také s firemním kodexem, který mnohé vztahy upravuje ještě precizněji, než právní 

předpisy. 
Společnost ArcelorMittal má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při 

svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Na různých stupních  

pracovního zařazení jsou všichni ochránci dobré pověsti společnosti. Z tohoto důvodu 

společnost očekává od každého zaměstnance odpovídající chování a jednání. Kodex 

společnosti se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti a jejich dceřiných společností na 

celém světě.  Slouží k tomu, aby pomohl pochopit etické a právní povinnosti, se kterými se 

zaměstnanci při práci setkávají. 
Ve svém kodexu se mimo jiné zavazuje: 

− Jednat s každým čestně a důstojně. 
− Netolerovat žádnou diskriminaci podle rasy, barvy pleti, pohlaví, věku, náboženství, 

etnického či národnostního původu, postižení, či jiných nezákonných důvodů.  
− Poskytnout všem rovné příležitosti.  
− Rozlišovat mezi zaměstnanci pouze na základě jejich výkonnosti, schopností či 

kvalifikace. 
− Zajistit všem pracovní prostředí bez jakékoli formy sexuálního či jiného obtěžování 
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5.4 Začlenění  zaměstnanců  ArcelorMittal Ostrava do CSR 
 

ArcelorMittal Ostrava se snaží začlenit své zaměstnance dvěmi nejvýraznějšími 

projekty, které jsem použil ve svém dotazníku. Jedná se o minigranty a firemní 

dobrovolnictví. 

 

5.4.1 Firemní dobrovolnictví 
 

Firemnímu dobrovolnictví se věnují zaměstnanci napříč celou firmou. Dobrovolnictví 

se věnují jak zaměstnanci dělnických profesí, tak manažeři a ředitelé. Podpora dobrovolnictví 

firmou je v tom, že každý zaměstnanec může jednou ročně využít možnost mít zaplacenou 
směnu jako by vykonával svou práci, ale pracuje pro nějakou neziskovou organizaci. 

Z pohledu zaměstnance nejde úplně o dobrovolnictví, které by měl vykonávat ve svém 

volném čase. Přínos je v tom, že spousta zaměstnanců se dobrovolnictví věnovala už před tím, 

jen teď si můžou dovolit jeden den navíc. Ještě větší přínos je v tom, že mnoho zaměstnanců 

dostalo impuls a chodí pomáhat dále i ve svém volném čase. Tento projekt z mého pohledu 

obohacuje jak neziskové organizace, které jsou vděčné za každou pomoc, tak i samotné 

zaměstnance. Tito zaměstnanci dostanou často možnost dostat se do prostředí, které znají jen 

zprostředkovaně, a proto mají zkreslený pohled na fungování těchto organizací.     

 

5.4.2 Minigranty 
 

Jedná se o projekty, které pro neziskové organizace podávají zaměstnanci 

ArcelorMittal Ostrava a dceřiných společností a to ve fixních nákladech 5 000,-  Kč,    

10 000,-  Kč nebo 20 000,-  Kč Podmínkou je, že zaměstnanec musí aktivně spolupracovat na 

předkládaném projektu. Dále projekt musí být zaměřen na oblast sociální, životního prostředí 

nebo volnočasové aktivity dětí. Tento projekt bývá vyhlášen 2x ročně a mezi zaměstnanci je 

velmi oblíben. O kvalitě tohoto projektu svědčí fakt, že ho začaly uplatňovat i další firmy 

ArcelorMittal po celém světě. 

 

5.4.3 Den zdraví a bezpečnosti 
 

Den zdraví a bezpečnosti je projekt, který je zaměřen výhradně na zaměstnance. Jedná 

se o den, kdy mají zaměstnanci možnost v podniku se zúčastnit různých přednášek na téma 



 21 

bezpečnosti a prevence zdraví. Součástí dne zdraví bývá např. měření cukru v krvi, 
cholesterolu, tlaku, kontrola zraku a další. Mezi další aktivitu patří osvěta pro cyklisty a 

kontrola kol, zdali mají zákonem předepsané vybavení. Ve firemní stravovací firmě jsou 

nabízené zeleninové saláty se slevou, popřípadě je zdarma ovoce a jiné.  

 

 

6 Analýza dotazníkového šetření 
 

Dotazníkového šetření, které se zabývalo povědomím zaměstnanců závodu Válcovny 

v Arcelormittal Ostrava, se zúčastnilo celkem 76 respondentů. Je to vzorek, který představuje 

11,6 % zaměstnanců z 653 zaměstnanců závodu 14. Celkově jsem rozdal 100 ks dotazníků, 

z toho vyplývá, že se mi vrátilo 76% dotazníků. Dotazník je přiložen v příloze č.1.  
Pomoci dotazníku jsem si respondenty rozdělil na několik skupin. Pro potřeby 

rozdělení dle pracovního zařazení jsem si udělal tři skupiny. Jsou to manažeři, kteří by měli 

mít nejvíce zdrojů informací, dále technicko hospodářští pracovníci (dále jen THP) a 
pracovníci na dělnických pozicích. Rozdělení na tyto tři skupiny jsem udělal záměrně, protože 

se domnívám, že každá skupina má jiné možnosti jak získává informace. Jak níže zobrazuje   

graf č.1. S tímto rozdělením respondentů jsem pracoval při vyhodnocování dotazníku nejvíce.  

 
Graf č. 1-Rozdělení dle pracovního zařazení 

Rozdělení dle pracovního zařazení
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Zdroj: vlastní zpracování 
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Další rozdělení dotazovaných jsem udělal podle délky zaměstnání viz graf č .2, kde už 

využívám zároveň rozdělení dle pracovního zařazení. 
Graf č. 2 -  Délka zaměstnání v ArcelorMittal Ostrava 

7
8

35

22
4

01

5

10

00
5

6

3

7
7

25

15
1

0%

20%
40%
60%
80%

100%

Celkem Manažer THP Dělník

Délka zaměstnání v ArcelorMittal Ostrava

Méně než 5 let 5 -  15 let 16 - 25 let 26 - 35 let Déle než 35 let
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Z grafu č. 3 je patrné rozdělení podle věku, kde už opět rozděluji respondenty zároveň podle 

pracovního zařazení. 
 

  Graf č. 3 -  Věk respondentů 
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 Zdroj: vlastní zpracování 

 
První část dotazníku je věnována pojmu „Firemní odpovědnost“. 
Na otázku, zda respondenti znají pojem firemní odpovědnost, odpovědělo 59 respondentů 

kladně. Jak je vidět v grafu č. 4,  záporně odpověděli jen pracovníci v dělnických profesích. 
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Graf č. 4- Znáte pojem „Firemní odpovědnost? 

Znáte pojem firemní odpovědnost ?

59
7 14

38

17
0 0

17

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Celkem Manažer THP Dělník

ANO NE
  

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Při kontrolní otázce, která měla potvrdit, zda pojem „Firemní odpovědnost“ znají správně, se 

ukázalo, že 16 respondentů neodpovědělo správně nebo neodpovědělo vůbec. Podle 

pracovního zařazení chybně neodpověděl nikdo s manažerů. U THP pracovníků odpovědělo 

správně 9 pracovníků, což představuje 64,3%. Z dělnických profesí odpovědělo správně 27 

pracovníků. To je 49% z celkového počtu respondentů, ale zároveň to je 71% z těch, kteří 

odpověděli kladně na otázku, zda znají pojem „Firemní odpovědnost“.  Tato otázka, měla 

ukázat, zda firemní odpovědnost vnímají jen jako obor, který se zabývá činnosti mimo firmu, 

nebo zdali se zabývá také děním v podniku.  
Graf č. 5- Jaké projekty zahrnuje firemní odpovědnost? 
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Na otázku, zda má ArcelorMittal Ostrava oddělení zabývající se „Firemní odpovědností“ 

odpověděli správně všichni manažeři. U THP pracovníků odpovědělo správně 71,4% 

pracovníků, zbývající pracovníci této skupiny odpověděli, že neví. U pracovníků v dělnických 

profesích převládala odpověď, že neví a to 56,4%.  Dva pracovníci odpověděli chybně. Počet 

správných odpovědí u této otázky je obdobný jako u předešlé kontrolní otázky. 
Graf č. 6- Má ArcelorMittal Ostrava oddělení zabývající se firemní odpovědnosti? 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Další otázky se týkaly aktivit, do kterých jsou zaměstnanci ArcelorMittal Ostrava zapojeni a 
to „Minigranty“ a „Firemní dobrovolnictví“.  
Na otázku zda respondenti znají minigranty odpovědělo kladně 64 respondentů, to je 84,2% 

ze všech.  
Graf č. 7- Znáte pojem „minigranty“? 
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Zaměstnance, kteří odpověděli záporně, jsem si rozdělil ještě podle délky zaměstnání jak je 

vidět v grafu č. 8. 
 
Graf č. 8- Respondenti, kteří neznají pojem minigranty, podle délky zaměstnání v AMO 

Respondenti, kteří neznají pojem "minigranty", podle délky zaměstnání v 

AMO.
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z manažerů a THP nikdo neodpověděl záporně a své odpovědi potvrdili kontrolní otázkou, na 

kterou odpověděli v těchto skupinách zaměstnanců všichni správně, jak je vidět v grafu č. 9. 
 
Graf č. 9- Kdo může požádat o minigrant? 
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U zaměstnanců dělnických profesí bylo správných odpovědí 36, to je 65% ze všech 

respondentů z dělnických profesí a zároveň 83,7% z respondentů, kteří odpověděli, za 

dělníky, že minigranty znají. U této otázky je znát, že pojem minigranty běží už nějakou dobu 

a je zaměřen na zaměstnance, jak je popsáno výše v kapitole 5.4.2. Za zamyšlení stojí určitě 

fakt, který se dá vyčíst z grafu č. 10, že nikdo z dělnických profesí o minigrant nikdy nežádal.  
Graf č. 10- Žádal/a jste někdy o „minigrant“? 
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Zdroj: vlastní zpracování 
 

Další aktivita CSR, do které jsou vtažení zaměstnanci je „firemní dobrovolnictví“. Otázka 

zněla, zdali zaměstnanci znají firemní dobrovolnictví. Kladně odpovědělo 63 respondentů, 

což představuje 82,9% ze všech kategorií. Z kategorie manažerů a THP, neodpověděl nikdo 

záporně jak je vidět v grafu č. 11. Nicméně v následující kontrolní otázce dva pracovníci THP 

odpověděli špatně. 
 

Graf č. 11- Znáte pojem „firemní dobrovolnictví“? 
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Opět jsem si zaměstnance, kteří odpověděli záporně, rozdělil podle délky zaměstnání jak je 

vidět v grafu č. 12. 
 
Graf č. 12- Respondenti, kteří neznají pojem firemní dobrovolnictví, podle délky zaměstnání v AMO 

Respondenti, kteří neznají pojem "firemní dobrovolnictví", podle délky 

zaměstnání  v AMO
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Zdroj: vlastní zpracování 

 
U zaměstnanců v dělnických profesích bylo správných 35 odpovědí, to je 63,6% ze všech 

respondentů z dělnických profesí a zároveň 83,3% z respondentů, kteří odpověděli, za 
dělníky, že firemní dobrovolnictví znají. Podrobně je to zobrazeno v grafu č. 13. 

 
Graf č. 13- Jakým způsobem AMO podporuje firemní dobrovolnictví 
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Firemního dobrovolnictví se zúčastnilo 10 z dotázaných, to je 13,2%. Jak je vidět v grafu č. 
14 firemního dobrovolnictví se zúčastnili zaměstnanci zastoupení ve všech skupinách. 

 
Graf č. 14- Zúčastnil jste se někdy firemního dobrovolnictví? 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 
Další část dotazníku je věnována regiograntům. Jedná se o granty určené pro projekty, které 

jsou zaměřeny na jednu z oblastí podpory, kterými jsou: vzdělávání, sociální a charitativní 

oblast, oblast zdraví a bezpečnosti, ekologie, zachování a šíření tradic regionu. Přihlásit se 

mohou neziskové organizace, které působí v Moravskoslezském kraji a přihlášený projekt 

musí být v kraji i realizován. Zde se projevil rozdíl v informovanosti, kdy 60,5% dotázaných 
nikdy o tomto termínu neslyšelo. Viz graf č. 15. 

 
Graf č. 15- Znáte pojem regiogrant? 
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Při kontrolní otázce odpověděli všichni, kdo tento termín znají, správně, jak dokládám v grafu 
č. 16. 

Graf č. 16- Kdo může požádat o regiogrant? 
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Poměrně malá část z respondentů zná nějakou organizaci, která regiogrant získala. Je to jen 9 
zaměstnanců, což představuje necelých 12 % dotázaných jak je vidět v grafu č. 17. 

 
Graf č. 17- Znáte nějakou organizaci, která získala regiogrant? 
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Poslední část dotazníku se zabývám tou části firemní odpovědnosti, která je zaměřena 
vyloženě na pracovníky. Protože firma ArcelorMittal Ostrava si dala za úkol, že bude patřit 

mezi nejbezpečnější firmy v hutní výrobě, směřovala má otázka tímto směrem.  Ve firmě je 

věnována bezpečnosti a zdraví velká pozornost. Do této kategorie patří také „Den zdraví a 

bezpečnosti“. Jedná se o aktivitu, která je vyhlášená pro celý ArcelorMittal, kdy je věnován 

jeden den ještě intenzivněji bezpečnosti a zdraví jak popisuji v kapitole 5.5.  
To, že je tato aktivita velice známá, je vidět v grafu č. 18, kde je výsledek 94,7%  kladných 

odpovědí na otázku, zda zaměstnanci znají Den zdraví a bezpečnosti. 

  
Graf č. 18- Znáte Den zdraví a bezpečnosti? 
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Protože se ve firmě na bezpečnosti hodně dbá, nedával jsem kontrolní otázku, ale zajímal 

jsem se, co upřednostňují zaměstnanci a v čem vidí přínos Dne bezpečnosti a zdraví. 
Respondenti dostali tři možnosti a důležitost měli oznámkovat jako ve škole. 
Jak je vidět v grafu č. 19, nejhorší průměrnou známku u všech respondentů dostala odpověď, 

že den zdraví a bezpečnosti slouží ke zvýšení bezpečnosti na pracovišti. Je to pravděpodobně 

dáno tím, že bezpečnosti na pracovišti je věnováno hodně času v běžném pracovním dni. 
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Graf č. 19- Průměrné známky na otázku v čem vidí respondenti přínos Dne zdraví a bezpečnosti 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 
Skupina manažerů nejlépe ohodnotila odpověď, že vidí největší přínos v získání informací o 

prevenci zdraví. U THP je nejlepší průměrná známka u odpovědi získání informací o svém 

zdraví a u dělnických profesí byla na obě odpovědi stejná průměrná známka. Známkování 

pravděpodobně hodně ovlivnila zkušenost, kterou získali při Dni zdraví. 
Do dotazníku jsem záměrně vložil také jednu otázku, která je zaměřena na to, odkud 
respondenti získávají informace. Jak je vidět v grafu č. 20, manažeři a THP získávají nejvíce 

informací z intranetu. U dělnických profesí to je firemní časopis. Ve všech kategoriích 

dopadly nejhůře informační televize, které jsou umístěné ve stravovacích zařízeních.  

V dotazníku dostali respondenti možnost napsat ještě další možnosti, jak se k nim dostávají 

informace. Zmínili, osobní kontakt, interní dokumenty a nástěnky. 

 

 

 

 

 



 32 

 

 

 
Graf č. 20-  Průměrné známky na otázku z jakého zdroje získávají respondenti informace  
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

 
Poslední otázku dotazníku, mimo rozdělovací otázky, jsem věnoval zmiňované hierarchii 
motivace odměňování v kapitole 2.5. Tato otázka není v dotazníku pro zjištění povědomí 

pracovníků o CSR, ale je navíc, zdali se potvrdí hypotéza hierarchie odměňování.   
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Graf č. 21 – Průměrné známky na otázku „Co Vás motivuje při Vaší práci“  
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Zdroj: vlastní zpracování 

 
Výsledek v grafu č. 21 ukazuje hypotézu hierarchii odměňování jako správnou. Skupina 
manažerů dala v průměru nejlepší známku 1,86 pro motivaci ve své práci možnost kariéry. 
Tento výsledek ukazuje fakt, že pracovníci v manažerských profesích berou jako 

samozřejmost odpovídající finanční ohodnocení a motivace je pro ně vrchol hierarchie 
odměňování a tím je kariérní postup. Naopak pro dělnické profese je průměrná známka pro 

možnost kariéry jako motivaci výrazně nejhorší. Je zajímavé, že pracovníci v dělnických 

profesích dali lepší průměrnou známku pro možnost vzdělávat se, než technickohospodářští 

pracovníci.   
Všechny tabulky ke grafům jsou v příloze č.2. 
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7 Shrnutí a doporučení 
 

Z analýzy dotazníku vyplývá, že informovanost zaměstnanců v oblasti firemní 

odpovědnosti se dá rozdělit na několik částí. Aktivity, do kterých je zapojen zaměstnanec, 

jsou mezi dotázanými poměrně známé a oblíbené. Délka zaměstnání nehraje roli, což svědčí o 

tom, že pravidelným opakováním se dostávají tyto aktivity ve známost mezi zaměstnance. 
Pokud se jedná o aktivity, které nejsou nijak spojené se zaměstnanci, je informovanost horší.  

Nejhůře informování jsou zaměstnanci v dělnických profesích, což je dáno tím, že tito 

zaměstnanci nemají přístup k intranetu, který nejvíce preferují manažeři i technicko 
hospodářští pracovníci jako prostředek k přijímání informací.  

Doporučuji vybudovat terminály s intranetem u vstupu do šaten, svačinářem nebo na 

jiných frekventovaných místech, kterými zaměstnanci prochází. Přínos tohoto doporučení 

není jen v informovanosti v oblasti firemní odpovědnosti, ale celkově by se tento nejpružnější 

komunikační kanál dal využít i pro přenos jiných užitečných informací.  
Dále doporučuji více využít televize ve stravovacích zařízeních. Průběžně informovat 

jinou formou než jen strohou informací o dění. Stravovací zařízení se dá využít také pro 
rozmístění informačních letáčků, například jako podložka v tácu. 

Bylo by vhodné získávat pravidelně podněty od zaměstnanců např. formou soutěže o 

nejlepší CSR projekt. Zaměstnanci se o firemní odpovědnosti více dovědí, když budou 

aktivně vyhledávat témata, obzvlášť pokud bude pro vítěze zajímavá odměna. Tento postup 

by mohl mít u zaměstnanců podobný efekt jako minigranty nebo firemní dobrovolnictví. 
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8 Závěr 
 

Firemní odpovědnost je v dnešní době poměrně populární zejména u velkých firem, 

ale pomalu si ji začínají všímat také menší firmy. O popularitě svědčí také fakt, že v červenci 

v roce 2011 byla vydána norma ČSN ISO 26000 – Pokyny pro oblast společenské 

odpovědnosti. Informovanost zaměstnanců v oblasti firemní odpovědnosti u firmy, ve které 

pracují, je důležitá. Tyto znalosti posilují loajalitu k firmě a sami zaměstnanci šíří tyto 
informace ve svém okolí, což působí kladně na propagaci dobrého jména firmy. 

Pomocí dotazníku a následné analýzy se mi podařilo splnit cíl, který jsem si zadal. 

Podařilo se mi zjistit, jak na tom jsou zaměstnanci ArcelorMittal Ostrava, a.s. se znalostí 

konceptu firemní odpovědnosti a doporučit taková řešení, která by mohla zvýšit povědomí 

zaměstnanců o tak náročné a zajímavé problematice jakou firemní odpovědnost bezesporu je.  
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