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ABSTRACT  
Corporate Social Responsibility (CSR) is a form of company management and relationships 
building with partners which contributes to improving the reputation and credibility of the 

company. In enterprise, the CSR implementation delivers benefits not only in economic but 
also in social and environmental areas. Moreover, effect of socially responsible multinational 

corporations around the world creates prerequisites for solving global environmental and 
social problems. Transport is an important national economic sector which contributes to 
energy consumption, products and materials and affects employment and quality of life. 

Socially responsible behaviour should be one of the priorities of transport companies. 
This paper aims to develop a procedure that allows evaluating the level of CSR or its part 

based on established criteria. For this purpose, fuzzy logic is used. 
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ÚVOD 

Společenská odpovědnost firmy (CSR) představuje integraci pozitivních postojů, 
praktik nebo programů do strategie podniku, a to na úrovni jeho nejvyššího vedení. Dochází 
ke změně priorit – jediným cílem není dosažení zisku, ale uplatňuje se „vícekriteriální 
hledisko zahrnující tři P – people, planet, profit (tzv. triple-bottom-line)“ [3]. 

Společenská odpovědnost tak podporuje „posun k širšímu pohledu na výkonnost, který 
obsahuje také určitý mechanizmus zabraňující zhoršování životních podmínek  lidské 
civilizace“ [14]. 

Koncept CSR představuje takový způsob vedení podniku a budování vztahů 
s partnery, který přispívá ke zlepšení reputace a zvýšení jeho důvěryhodnosti [11].  

Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility, CSR) je 
považována za významný aspekt strategického chování firem a v širším pojetí je úzce 
provázána s problematikou udržitelného rozvoje, a to se všemi jeho pilíři. V rámci CSR se 
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shodně vyžaduje, aby se podnik choval odpovědně nejen v ekonomické oblasti, ale také 

v oblasti sociální a environmentální.  

Na CSR tedy můžeme nahlížet ve dvou rovinách – jaké jsou požadavky na podnik 
vyplývající z působení jeho okolí a jaké požadavky je třeba plnit z hlediska vnitřních 
podnikových procesů. Společensky zodpovědné chování firem se identifikuje především ve 
vztahu s jejich vnějšími aktivitami, i když tím není popírána důležitost vnitřních aktivit [5].  

Z vnějšího pohledu hrají významnou roli zejména stát a veřejnost.  

Z hlediska státu se požadavky na zvyšování společenské odpovědnosti odrážejí 
v právních normách a podporu odpovědného chování firem na úrovni státu lze nalézt 
v různých strategických dokumentech. Ve vztahu k odvětví dopravy se jedná např. 
o Dopravní politiku ČR pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050 [6], která je 
vrcholovým strategickým dokumentem a za její implementaci zodpovídá Ministerstvo 
dopravy.  

Také veřejnost hraje při uplatňování CSR významnou roli, protože posuzuje stále více 
podniky nejen podle kvality produktu nebo poskytované služby, ale také podle míry 
odpovědnosti podniku vůči celé společnosti.  

Cílem tohoto článku je popsat význam a koncepci CSR a s akcentem na její sociální 
aspekty navrhnout způsob, jak činnosti obsažené v CSR sledovat a hodnotit pro potřeby 
podnikového managementu. Za tímto účelem byla využita fuzzy logika a v rámci případové 
studie byly hodnoceny sociální aspekty CSR ve vybraných dopravních podnicích.  

 

Společenská odpovědnost firem a doprava 

Význam CSR vzrůstá díky existenci nadnárodních podniků, které mají koncept CSR 
zahrnut ve své strategii a uplatňují jej i ve svých pobočkách. Prvky CSR lze však vysledovat 
daleko dříve, např. v družstevních principech vytvořených již počátkem 20. st. [12]. Přes výše 
uvedené je nutno zdůraznit, že koncepce CSR vykazuje jako jeden ze svých specifických rysů 
dobrovolnost, tzn., že odpovědné aktivity management podniku zajišťuje nad rámec 
zákonných povinností. Dalším rysem CSR je dialog se stakeholdery, jehož účelem je sladit 
zájmy stakeholderů s řešením sociálních a environmentálních problémů. 

Zavedení CSR přináší řadu výhod, mezi které patří z manažerského hlediska lepší 
přístup ke kapitálu, zlepšení image podniku nebo růst kvality podnikových činností. 
Pozitivním důsledkem ve finanční oblasti může být růst zisku, snížení nákladů, růst 
produktivity a další. Významným přínosem CSR je také lepší příležitost získat kvalitní 
zaměstnance a zvýšení schopnosti udržet si je. 

V oblasti dopravy je CSR chápána i jako možnost odlišit se svými službami od 
konkurence (což lze doložit např. v oblasti osobní železniční dopravy využívaním služeb 
zejména soukromých společností na vrub společnosti České dráhy, a.s.). Doprava jako jedno 
z odvětví, které negativně přispívá ke klimatickým podmínkám, je navíc k CSR vedena 

i požadavky ze strany Evropské unie.  

Doprava a skladování je z pohledu celkové produkce i přidané hodnoty silným 
odvětvím v ČR. Sektor doprava významně ovlivňuje národní hospodářství především proto, 
že umožňuje zvyšování konkurenceschopnosti České republiky v podmínkách jednotného 
trhu EU. S růstem počtu obchodních vazeb s okolními členskými státy dochází k nárůstu 
poptávky po dopravě. To zvyšuje potřebu zajištění efektivní, spolehlivé a cenově dostupné 
mobility osob i věcí s co nejmenšími dopady nejen na životní prostředí, ale i na sociální 
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aspekty spojené se snahou o udržitelný rozvoj. Přestože doprava postupně zkvalitňuje své 
služby, vykazuje nerovnoměrný růst přepravy v jednotlivých druzích dopravy a dochází také 
k prohlubování disproporcí v dělbě přepravní práce. Objevují se i kapacitní nedostatky (např. 
v případě silniční dopravy je celková délka dálnic a rychlostních silnic pouze 964 km 
z plánovaných téměř 2 200 km, stále se nepodařilo vybudovat většinu délky páteřní 
infrastruktury silniční dopravy), napojení všech regionů ČR na kvalitní silniční a dálniční síť 
není dokončeno, technický stav stávající dopravní infrastruktury není v souladu 
s požadovaným stavem v důsledku dlouhodobého nedostatku financí na jeho údržbu 
a obnovu, systém financování dopravní infrastruktury stále není optimální atd. I přes tyto 
problémy působí v odvětví dopravy velké množství podnikatelských subjektů. V porovnání 
s ostatními zeměmi EU (28) je podíl celkové zaměstnanosti v odvětví doprava a skladování 
v ČR výrazně nadprůměrný – ČR dosahovala v roce 2013 osmé nejvyšší zaměstnanosti [2], 
přičemž z celkových 67 665 podniků v odvětví H podle CZ-NACE (Doprava a skladování) 
bylo 83,7 % soukromých podnikatelů [7]. 

Z výše uvedeného vyplývá, že sektor dopravy hraje významnou roli nejen 
z makroekonomického hlediska, ale i v sociální a environmentální oblasti, a proto je 

uplatňování CSR v dopravních podnicích velmi důležité. 

Uplatňování CSR 

Budování důvěry stakeholderů v rámci uplatňování konceptu CSR lze chápat jako 
nepřetržitý proces. Podmínkou úspěšnosti je schopnost identifikovat co nejpodrobněji své 
stakeholders a správně určit ty nejvýznamnější. K tomu je nutné určit, kteří stakeholders 
podnik ovlivňují a v jaké míře, ale také jaký je dopad podnikových aktivit na tyto subjekty.  

Každodenní činnost podniku ovlivňují zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci, akcionáři či 
investoři – proto jsou tito stakeholdeři často označováni jako primární. Sekundárními 
stakeholdery jsou např. vláda, místní komunity, zástupci státní správy a samosprávy a další, 
kteří nejsou s podnikem v každodenním kontaktu. 

Podle očekávání stakeholders je potřebné stanovit, na které CSR aktivity se bude 
management podniku zaměřovat. Podaří-li se najít rovnováhu mezi aktivitami 
upřednostňovanými podnikem a zájmy stakeholderů, dochází k optimálnímu stavu (který se 
označuje jako win – win). 

 

Posuzování CSR 

CSR lze posuzovat z více hledisek, v tomto článku je využito členění CSR podle 
jednotlivých pilířů. Ekonomický pilíř CSR je spojen s tím, jak transparentní se jeví podnik 
stakeholderům. Zaměřuje se na dodržování etických kodexů a uplatňování principů dobrého 
řízení při dosahování ekonomických výsledků, na vytváření dobrých vztahů se stakeholders 
v ekonomické oblasti, a to nejen na regionální, ale i národní či globální úrovni.  

Sociální pilíř CSR zahrnuje interní a externí část a zaměřuje se především na přístup 

k zaměstnancům podniku a na podporu komunit v blízkosti podniku.  

V rámci interní části sociálního pilíře se řeší sociální politika podniku, vzdělávání 
a rozvoj zaměstnanců nebo např. zajištění spokojenosti pracovníků, zatímco externí část pilíře 
představuje oblast vnější spolupráce.  

Ekologický pilíř obsahuje problematiku snižování negativního dopadu podnikových 
činností na životní prostředí, takže se jedná např. o omezování emisí a znečišťujících látek, 
o snižování environmentálních rizik nebo o ochranu zdraví zaměstnanců atd.  
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V rámci tohoto příspěvku je CSR posuzována ve vybraných dopravních podnicích 
z hlediska sociálního pilíře, ovšem navržený postup lze aplikovat i pro vyhodnocování 
ekonomického nebo environmentálního pilíře. Odvětví dopravy bylo vybráno jako významný 
sektor národního hospodářství. 

 

Aplikace fuzzy logiky při posuzování CSR 

Využití fuzzy množin umožňuje systematicky přistupovat k vágním a nepřesným 
pojmům. 

Slovo fuzzy znamená neostrý, neurčitý nebo vágní. Vágní pojmy charakterizují určitou 
třídu objektů, jejíž hranice jsou velmi těžce definovatelné. Popis vágní skutečnosti formou 
matematického zápisu vyžaduje určité zjednodušení, což tento popis zkresluje [9]. Zadeh [15] 
toto popsal tzv. principem inkompatibility: „roste-li složitost systému, klesá naše schopnost 
formulovat přesné a významné soudy o jeho chování, až je dosaženo hranice, za níž jsou 
přesnost a relevantnost prakticky vzájemně se vylučující charakteristiky“, a proto definoval 
pojem fuzzy množiny, který umožňuje vágní pojmy matematicky popisovat. 

Podle klasické teorie množin je množina definována jako soubor prvků určitých 
vlastností a prvek do množiny buď patří (úplné členství v množině) nebo nepatří (žádné 
členství v množině). Fuzzy množina připouští i členství částečné, což znamená, že prvek do 
množiny patří s určitou pravděpodobností. Stupeň příslušnosti prvků fuzzy množiny vyjadřuje 
míru přesvědčení hodnotitele, že daný prvek patří do dané fuzzy množiny. Stupně příslušnosti 
tvoří řetězec prvků intervalu <0, 1>, kdy 0 vyjadřuje úplné nečlenství prvku v množině, 
1 úplné členství [8]. Funkce příslušnosti přiřadí každému prvku universa (množiny vymezené 
závisle na kontextu) stupeň příslušnosti [10]. „Fuzzy logika tedy měří jistotu nebo nejistotu 
příslušnosti prvku v množině“ [1]. 

Neurčité informace jsou ve fuzzy logice zpracovány pomocí fuzzy algoritmů. 
Nástrojem je tzv. fuzzy expertní systém, jehož smyslem je „postupně vyhodnocovat všechna 
pravidla a agregovat jejich výsledky do jedné fuzzy množiny“ [4]. 

Proměnné „představují kritéria charakterizující podstatu rozhodovací úlohy a nabývají 
hodnot/stavů, které jsou definovány slovně (tj. fuzzy množinami na odpovídajícím universu)“  
[4, s. 62]. Označíme-li soubor zvolených proměnných X1 až Xn jako nezávislé proměnné a Y 
jako závislou proměnnou, pak pro tuto závislou proměnnou platí funkční závislost: 

( )
n

XXXfY ...
21

= . 

Jazykové operátory (slovníky proměnných) se využívají pro upřesnění subjektivně 
definovaných proměnných, jsou to slovní hodnoty používané pro kvantifikaci příslušné 
proměnné. Kvantifikátory mohou vyjadřovat subjektivní postoj typu „vysoký, dostatečný, 
nevhodný“ apod. nebo například přibližné hodnoty „asi 20, něco málo přes 20, méně než 20“ 
atd. Všechny použité kvantifikátory musí být zahrnuty do slovníku pro příslušnou proměnnou 
a slovníky musí být vytvořeny pro všechny n nezávisle proměnné X a pro závislou proměnnou 
Y. 

Fuzzy vyjádření – hodnoty charakterizující proměnné uvedené ve slovnících se převádějí do 
fuzzy množin tak, že pro každý kvantifikátor ve všech slovnících jsou zvoleny hodnoty 
(uspořádané čtveřice čísel a-d) popisující stupeň příslušnosti prvků k fuzzy množině: 

• a, d – krajní hodnoty množiny, jejich stupeň příslušnosti je 0, 

• b, c – krajní hodnoty množiny se stupněm příslušnosti 1. 
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Potenciální možné situace jsou poté vyjádřeny pomocí nezávislých a závislých 
proměnných (pokud nastane A11 a… a A1n potom B1 nebo; A21 a… a A2n potom B2 nebo; atd.; 
pokud Am1 a… a Amn potom Bm). 

 

Hodnocení sociálních aspektů CSR v dopravních podnicích pomocí fuzzy logiky 

Tato studie se zaměřuje na uplatňování CSR ve vybraných malých podnicích (do 50 
zaměstnanců) poskytujících přepravní služby. Zkoumané společnosti provozují svou činnost 
ve Středočeském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji prostřednictvím vlastních vozidel 
i formou spolupráce s dalšími dopravci. 

Pro vymezení kritérií, která budou hodnocena, byla využita národní technická norma 
ČSN 010391:2013 Systém managementu společenské odpovědnosti organizací – Požadavky 
[13], která byla vytvořena v souladu s mezinárodními dokumenty OSN, OECD a EU s cílem 
stanovení základních požadavků v oblasti odpovědného přístupu k podnikání a společnosti.  

Jak již bylo uvedeno, vzhledem k rozsahu příspěvku je posuzován pouze jeden z pilířů 
CSR, a to pilíř sociální.  

V rámci sociálního pilíře jsou sledovány vztahy k zaměstnancům, veřejnosti a místním 
komunitám. K jednotlivým oblastem jsou přiřazeny iniciativy, které pozitivně rozvíjejí vztahy 
mezi podnikem a vymezenou skupinou (viz tabulka 1). Výběr iniciativ byl proveden 
v návaznosti na výše uvedenou normu a následně zredukován na základě řízeného rozhovoru 
s manažery ze sledovaných dopravních podniků. K iniciativám byly poté určeny indikátory 
pro jejich vyhodnocování. 
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Tabulka 1 Sociální pilíř CSR v dopravních podnicích 

Oblast Iniciativa Indikátor 

Vztah 
k zaměstnancům 

Vytvoření souboru firemních 
hodnot (např. formou kodexu) 
a zajištění informovanosti 
zaměstnanců. 

Míra informování zaměstnanců 
o firemních hodnotách 

Zajištění školení podle zákonných 
a profesních požadavků a školení 
nad rámec norem. 

Struktura a počet školení pro 
zaměstnance 

Pohovory s pracovníky s cílem 
seznámit je s podnikovými cíli 
a zjistit soulad podnikových cílů 
s cíli osobními 

Míra sladění pracovních cílů 
s osobním životem 

Vytvoření motivačního systému 
v oblasti inovací, úspor a zlepšování 
pracovních podmínek 

Motivační a stimulační prvky 
v podnikovém motivačním 
programu a jejich využívání 

Vztah 

s veřejností 

Zajištění informovanosti veřejnosti 
o činnostech, které (i přechodně) 
podporují či omezují kvalitu života 
v podnikovém okolí  

Způsob informování veřejnosti 
včetně četnosti informací 

Využívání možností zapojit se do 
veřejných projektů (na všech 
úrovních). 

Účast na veřejných projektech 
a míra participace na veřejných 
projektech 

Vztah s místními 
komunitami 

Navázání a rozvoj spolupráce 
s místními organizacemi  

Míra spolupráce (na vzájemných 
projektech, apod.) 

Podpora odborné výuky z hlediska 
praxe 

Počet studentů/žáků přijatých na 
praxi; počet absolventů přijatých 
do pracovního procesu 

Umožnění exkurzí v podniku  
Počet exkurzí do podniku, počet 
a kvalita prezentovaných informací 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Míra informování zaměstnanců o firemních hodnotách kladně ovlivňuje sounáležitost 
zaměstnanců s firemní kulturou podniku a zvyšuje jejich produktivitu práce. Z pohledu CSR 
lze považovat tento ukazatel za velmi důležitý, z toho důvodu bylo stanoveno hodnocení 
následovně: 

· Amn = 50 [bodů], zaměstnavatel pravidelně informuje zaměstnance a vede je k tomu, 

aby firemní hodnoty aktivně podporovali a vytvářeli, 

· Amn = 40 [bodů], zaměstnavatel pravidelně informuje zaměstnance a sleduje, zda se 

s nimi ztotožňují, 

· Amn = 20 [bodů], zaměstnavatel částečně informuje zaměstnance o firemních 
hodnotách a nesleduje, zda se s nimi zaměstnanci ztotožňují, 
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· Amn = 5 [bodů], zaměstnanci nejsou informováni o firemních hodnotách, 

· Amn = 0 [bodů], zaměstnavatel nemá jasně vymezené firemní hodnoty, Amn – hodnota 

nezávisle proměnné XM v n-tém pozorování. 

 

Struktura a počet školení pro zaměstnance zvyšuje know-how společnosti, pozitivně 
ovlivňuje úroveň lidského kapitálu a umožňuje podniku přeměnu ve znalostní společnost. 
Podle přístupu managementu k zajišťování školení bylo hodnocení stanoveno následovně: 

· Amn = 45 [bodů], zaměstnavatel často a pravidelně zajišťuje i profesní školení 

a podporuje zvyšování kvalifikace (včetně umožnění dalšího studia), 

· Amn = 35 [bodů], zaměstnavatel často a pravidelně zajišťuje i profesní školení, 

· Amn = 25 [bodů], zaměstnavatel pravidelně umožňuje i profesní školení, 

· Amn = 10 [bodů], zaměstnavatel realizuje zákonem stanovená školení a občas 

(nepravidelně) další profesní školení, 

· Amn = 0 [bodů], zaměstnavatel zajišťuje pouze legislativně vyžadovaná školení (např. 

v oblasti bezpečnosti práce), Amn – hodnota nezávisle proměnné XM v n-tém 

pozorování. 

 

Míra sladění pracovních cílů s osobním životem vypovídá do jisté míry o loajalitě 
zaměstnanců ke společnosti založené na ztotožnění se s cíli podniku a o spokojenosti 

pracovníků. Význam tohoto indikátoru spočívá v tom, že nesoulad pracovních a osobních cílů 
představuje pro podnik riziko spojené s poklesem zájmu a angažovanosti zaměstnanců a může 
vést až k odchodu pracovníků. Z tohoto důvodu byly body přiřazeny takto: 

· Amn = 45 [bodů], zaměstnavatel podporuje osobní cíle zaměstnanců v maximálně 

možném rozsahu, 

· Amn = 35 [bodů], zaměstnavatel podporuje osobní cíle zaměstnanců i v rámci 

individuálních řešení, ale ke slaďování dochází po delších časových intervalech, 

· Amn = 25 [bodů], zaměstnavatel částečně umožňuje sladění osobních a profesních cílů 

(např. formou úpravy pracovní doby), 

· Amn = 10 [bodů], zaměstnavatel upřednostňuje podnikové cíle a minimálně přihlíží 

k osobním cílům zaměstnance, 

· Amn = 0 [bodů], zaměstnavatel se nezajímá o osobní cíle zaměstnanců, Amn – hodnota 

nezávisle proměnné XM v n-tém pozorování. 

 

Motivační a stimulační prvky v podnikovém motivačním programu a jejich využívání 
podporují aktivní zapojení zaměstnanců při efektivní implementaci CSR do podnikových 
činností. Body byly přiřazeny: 
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·  Amn = 50 [bodů], motivační systém je pravidelně inovován, 

· Amn = 40 [bodů], motivační systém je vytvořen, ale je inovován v dlouhých časových 

intervalech, 

· Amn = 20 [bodů], motivační systém je zpracován, ale nedostatečně zohledňuje aktivitu 

zaměstnanců,  

· Amn = 5 [bodů], zaměstnavatel motivuje zaměstnance pouze v omezené míře (spíše 

stimuluje pouze výší mzdy), 

· Amn = 0 [bodů], zaměstnavatel nemá zpracován motivační systém, Amn – hodnota 

nezávisle proměnné XM v n-tém pozorování. 

 

Způsob informování veřejnosti včetně četnosti informací vypovídá o přístupu 
managementu k vnějším stakeholderům a o efektivním zapojení PR oddělení. Z pohledu CSR 

se jedná o důležitou oblast ohodnocenou následovně: 

· Amn = 60 [bodů], management podniku poskytuje informace veřejnosti pravidelně 

a efektivně, 

· Amn = 40 [bodů], informace jsou poskytovány nepravidelně, některé jsou poskytovány 

se zpožděním, komunikační forma zvolena efektivně, 

· Amn = 10 [bodů], informace jsou poskytovány nepravidelně, k jejich šíření je zvolena 

neefektivní komunikační forma,  

· Amn = 0 [bodů], management podniku neinformuje veřejnost, Amn – hodnota nezávisle 

proměnné XM v n-tém pozorování. 

 

Účast na veřejných projektech a míra participace na veřejných projektech pro malé 
dopravní podniky představuje problematickou oblast, neboť možnost výhry ve výběrovém 
řízení je značně omezena vzhledem k požadavku nízké ceny. Z tohoto důvodu je podnik 
účastnící se veřejných projektů hodnocen 20 body, nezapojující se podnik 0 body. 

 

Míra spolupráce s místními organizacemi představuje možnost, jakou podnik může ovlivnit 
vnímání své image. Pokud daný podnik spolupracuje s místními komunitami (např. nabízí 
zpracování bakalářské či diplomové práce studentům univerzity), budou tyto aktivity 
ohodnoceny 20 body, v opačném případě 0 body. 

 

Počet exkurzí do podniku, počet a kvalita prezentovaných informací souvisí s postojem 
managementu k poskytování informací. Vzhledem k velikostem sledovaných dopravních 
podniků je podnik pořádající exkurze ohodnocen 10 body, pokud neumožňuje exkurzi 0 body. 
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Výše uvedené ukazatele jsou dále porovnávány v pěti dopravních podnicích. 
Vyhodnocení lze použít k posouzení, nakolik sledované společnosti spojují zájmy 
stakeholderů s řešením sociálních problémů. 

Základní stavová matice byla sestavena na základě informací získaných v řízeném 
rozhovoru od kompetentních pracovníků a z interních materiálů dopravních společností. 
Transformovaná matice je uvedena v tabulce 2. 

Tabulka 2 Transformační matice 

Oblast Indikátor 
Dopravní podnik [body] 

A B C D E 

Vztah 

k zaměstnancům  

Míra informování zaměstnanců 
o firemních hodnotách 20 0 40 5 20 

Struktura a počet školení pro 
zaměstnance 25 10 35 10 25 

Míra sladění pracovních cílů s osobním 
životem 10 35 25 10 25 

Motivační a stimulační prvky 

v podnikovém motivačním programu 
a jejich využívání 20 5 40 5 5 

Vztah 
s veřejností 

Způsob informování veřejnosti včetně 
četnosti informací 40 0 60 10 10 

Účast na veřejných projektech a míra 
participace na veřejných projektech 0 0 0 0 20 

Vztah 
s místními 

komunitami 

Míra spolupráce (na vzájemných 
projektech apod.) 20 20 0 0 20 

Počet exkurzí do podniku, počet a kvalita 
prezentovaných informací 0 10 0 0 0 

Celkem [body] 135 80 200 40 125 

Celkem [%] 45,00 26,67 66,67 13,33 41,67 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výsledné hodnoty lze zpětně převést na jazykovou proměnnou (uvedeno v tabulce 3). 

Tabulka 3 Retransformační matice 

Interval hodnocení 
Jazyková proměnná 

[body] [%] 

(240, 300> (80, 100> Podnik úspěšně implementuje CSR v sociální oblasti 

(180, 240> (60, 80> Podnik implementuje CSR v sociální oblasti s menšími nedostatky 

(120, 180> (40, 60> Podnik implementuje CSR v sociální oblasti s většími nedostatky 

(60, 120> (20, 40> Podnik implementuje CSR v sociální oblasti pouze částečně 

<0, 60> <0, 20> Podnik neimplementuje CSR v sociální oblasti  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z výsledků vyplývá, že sledované podniky ještě mají v implementaci CSR značné 
rezervy. Nejvíce úspěšným se v tomto průzkumu jeví podnik C, který jako jediný začlenil 
CSR v sociální oblasti do své činnosti s menšími nedostatky. Další sledované podniky (A a E) 

implementovaly CSR s většími nedostatky, podnik B pak pouze částečně a podnik D se 
praktickému využití CSR v sociální oblasti nevěnoval. 

 

ZÁVĚR 

Uplatňování společenské odpovědnosti v podniku a zejména hodnocení těchto aktivit 
nejsou zcela jednoduché. Management podniků ještě často upřednostňuje ekonomické 
výsledky před sociálními a environmentálními problémy a před dialogem se všemi 
stakeholdery. S tímto tvrzením koresponduje i provedený průzkum, i když jej nelze vzhledem 
k malému počtu zkoumaných podniků považovat ze statistického hlediska za dostatečně 
vypovídající.  

Ze studie, jejímž cílem bylo ukázat možnost použití fuzzy logiky při hodnocení 
aplikace CSR ve vybraných podnicích,  vyplynulo, že zkoumaná oblast, tj. sociální část CSR, 
ve sledovaných podnicích není příliš aplikována. Určení aktivit, které bude management 
podniku v rámci CSR podporovat a rozvíjet, je obvykle ovlivněno velikostí podniku a jeho 
finanční stabilitou. Přesto, i v případě malých a středních podniků, je možné účinně využívat 
CSR pro zlepšení image podniku i pro podporu podnikového prostředí a rozvoj zaměstnanců. 
Důležité je vymezit aktivity, které budou podporovány, určit jejich indikátory a stanovit 
způsob hodnocení. Jednou z možností je využití fuzzy logiky tak, jak bylo popsáno 
v příspěvku. Vypovídací schopnost je ovlivněna tím, jak jsou vymezeny jednotlivé aktivity, 
jim přiřazené ukazatele a následně kvantifikátory pro jazykové proměnné. 
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