9. 12. 2020 Společenská odpovědnost: moderní způsob řízení
organizace

Pozn.: hodnocení na škále 1–5 (jako ve škole)

Vyberte se jednu myšlenku / úvahu / informaci z přednášky, která vás nejvíce zaujala
(54 odpovědí)
Nejvíce mě zaujal ekonomický pilíř.
Firma odráží majitele, slušný majitel = slušná firma
Společenská zodpovědnost patří mezi jedny ze základních předpokladů rozvoje firemní kultury
Tři pilíře aktivity - ekonomické, sociální, enviromentální.
Skvělé příklady z praxe pro lepší pochopení, dokonce odlišné od těch, které jsme probírali ve
škole
3 pilíře, podle kterých můžeme hlídat naše aktivity v sociální odpovědnosti
Zaujalo mě členění pilířů firmy na: ekonomické, environmentální a sociální. Pro společenskou
odpovědnost firmy a její image je určitě vhodné tyto 3 pilíře aplikovat.
Optimální je mít při společenské odpovědnosti 8 zainteresovaných stran (stake holderů) se
kterými intenzivně komunikujeme.
Zmínka o férovém jednání k zaměstnancům
Zaujala mě myšlenka která se týkala ze chování podnikatelů má velký vliv na poctivosti firmy
druhy pilířů společenské odpovědnosti
Zaujalo mne, co vše obnáší společenská odpovědnost.
PILÍŘE AKTIVITY
Nejvíce mě zaujalo, že ještě při přemýšlení co budeme prodávat a komu a také jak, budeme
myslet na to, aby to bylo ekologické nebo jaká je životnost našeho produktu. Abychom na to
mysleli předem.
že firmy chtějí být společensky odpovědné, protože potom vypadají více důvěryhodné,
zvyšujete produktivitu práce a přináší udržitelnou konkurenci.
Velmi se mi líbilo pravidlo tři P, které jsou: lidi, planeta a zisk a někdy je i čtvrté, který je
produkt firmy
Cíle udržitelného rozvoje
zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života.
líbilo se mi, když paní Barošová mluvila o cílech udržitelného rozvoje a zaznělo tam mnoho
věcí, například rovnost mužů a žen nebo klimatická opatření
na základě společenských aktivit firmy se o ní můžeme dozvědět více a zjistit, jestli v ní
chceme pracovat či nikoliv
I když nelze CSR vymáhat, je to v dnešní době naprostá nutnost a je potřeba tomuto tématu
věnovat pozornost.
Ekonomický pilíř
Řízení organizace netrdičními způsoby
Jednotlivé pilíře aktivit
Nejvíce se mi líbilo schéma People planet profit product a výrok, že společenská odpovědnost
buduje důvěru a důvěra buduje společenskou odpovědnost
Líbila se mi myšlenka s tím, že když budeme prodávat nějaký produkt, tak přemýšlíme co,
komu a jak a například, aby měl recyklovatelný obal, jaká je životnost a to jsou aspekty, které
musíme předvídat. A že společenská odpovědnost není nic nového.
Zaujala me důležitost jednotlivých CSR pilířů pro firmy a jejich aplikace do praxe.
Překvapilo mě, že se CSR certifikáty dají koupit.
S ohledem na časový rámec byl proveden úvod do problematiky. Důležitá se mi zdá
informace, že se nejedná o žádnou novou myšlenku a toto chování bylo v dřívějších časech

víceméně v lidech zažité – podpora místní komunity a využívání místních zdrojů (i když před
50 více lety ani jinou možnost neměli).
Nejvíce mě zaujaly pilíře aktivity, konkrétně enviromentální pilíř, který se zaměřuje na vliv na
životní prostředí, třídění odpadu a šetření energií.
Velice se mi líbilo, že paní magistra dávala přínosné příklady k tématu.
zaujali mě tři pilíře zodpovědnosti (ekonomická, sociální a ekologická), protože by jsme se
podle toho měli řídit, aby naše firma byla prosperující
překvapivě velká nabídka a možnost koupě neautentických "rychlých certifikátů" pro naše
fungující firmy
Rozsah společenské odpovědnosti firem a její pilíře.
Společenskou odpovědností by se měla zabývat každá firma.
Demingův cyklus – PDCA
Citát na konci „zajímám se o budoucnost, protože v ní chci strávit zbytek svého života“
"Firma vykácí x stromů, aby postavila parkoviště" a celkové rozvedení této myšlenky.
Informace o benefitech, projekty firem
pilíře aktivity
přímé příklady pilířů Společenské odpovědnosti
zaujal mě výklad o pilířích aktivit (ekonomický, enviromentální, sociální)
Firma s hracími automaty si byla vědoma a chtěla odčinil své dopady na rodiny
Systémy managementu
Nejvíce mě zaujalo fakt, jak je se uplatňuje a je důležitá odpovědnost.
Být společensky odpovědný není jednorázová akce, ale je to dlouhodobý záměr.
Nevím jestli si můžu vybrat pouze jednu myšlenku. Celková problematika mě velice zaujala a
přednáška mi přišla zatím nejzajímavější... Alespoň pro mě.
Zaujalo mě jaké praktické příklady CSR firem přednášející uváděla.
Nejvíce mě zaujaly pilíře, aktivity – rozdělení jich a otázky, které si můžeme položit.
Nemužeme nikomu nakazat aby jednal ferově
zajímavé byly příklady aktivit z jednotlivých pilířů společenské odpovědnosti

Pozn.: hodnocení na škále 1 – 5 (jako ve škole)

Odůvodněte, proč považujete či nepovažujete téma za přínosné pro studium.
(64 odpovědí)
Protože ho můžeme využít do budoucna.
Považuji to přínosné hlavně do života
Jedna se o jiný úhel pohledu na rozvoj společnosti u nás..., který považuji za jedno základních
témat dnešní doby
Využití v rámci práce, ve studiu pouze částečně.
Lepší pochopení CSR, což je na naši škole jedno z důležitých témat
považuji za přínosné, protože Mgr. Barošová vysvětlila spoustu pro mě nových termínů, které
se mi v průběhu studia budou určitě hodit
Určitě bylo přínosné pro mě do budoucna ohledně vedení firmy. :)
Nyní už ne, protože jsme CSR projekty realizovali na bakalářském studiu. Nicméně přínosné
informace určitě byly uvedeny v přednášce.
V praxi je dobře využitelné. Do budoucna se hodí o takových věcech vědět
Myslím si ze toto tema , opět obohatilo moje vědomosti. Celkově mi přišla přednáška zajímavá
a především proto kdybych si jednou chtěla založit vlastní firmu, tak abych věděla jak se
správně chovat, na co si dávat pozor a na jaké důležité věci myslet.
do předmětů společenské odpovědnosti nebo etiky
Myslím si, že vzhledem k oboru, který studuji si myslím, že toto téma bude probíráno v
následujícím studiu.
hlavně hledisko morálky, které se přenáší do celého studia managementu
Hodí se do předmětu management.
Téma bylo přínosné pro studio i do budoucna pro ty, kteří budou mít vlastní firmu.
Vidím využití v společenské odpovědnosti
CSR jsme v měli v loňském roce, nicméně jsme jej kvůli covidu nerealizovali.
Hodí se nám to , když budeme v nějakým předmětu či v budoucnu dělat nějaký projekt ve
firmě nebo podpořit ho .
mnozí ze studentů uvažují po ukončení studia o svojí vlastní firmě a tohle téma by jim k tomu
mohlo pomoci
téma je přínosné spíše pro budoucí profesní život
Předmět CSR jsem již absolvoval na bakalářském stupni..
Podle mého názoru bylo téma velmi přínosné, ke všemu měla paní přednášející velmi dobrý
přednes, uváděla příklady ze své praxe a bylo znát, že má toto téma velmi dobře zažité.
Některé poznatky mi můžou dopomoci v praxi
V dnešní době nezbytnost pří řízení větší firmy, přínosné pro předmět "Společenská
odpovědnost" v 2. ročníku ZS.
Je důležité o těchto tématech mluvit, má to větší přesah
Přednáška pro mě byla velmi užitečná, jelikož získané informace využiji přímo v předmětu
společenská odpovědnost. A nejblíže si myslím, že v zápočtovém testu, takže jsem ráda, že
jsem svoje znalosti mohla rozšířit
Nevím, jestli budu mít ještě možnost při studiu využít znalost CSR, ale mám praktickou
zkušenost z předchozích ročníků.
Protože se CSR projekty pracujeme během studia.
Přednáška byla přijemným připomenutím absolvovaného kurzu z minulého roku.

Strategie firmy je určitě jednou z částí našeho studia na MVŠO, proto si myslím, že téma
Společenská odpovědnost, která je nedílnou součástí právě této firemní strategie, je velice
relevantní a přínosné.
Téma bylo velice přínosné, protože v rámci studia dělají studenti také CSR projekty.
pro studium asi to není úplně důležité, ale myslím si že pro náš osobní život určitě, pokud
budeme chtít založit firmu nebo když budeme někde pracovat tak tu firmu rozvíjet jenom k
lepšímu
CSR je zahrnuto do několika předmětů na MVSO
Přednášku považuji za přínosnou pro podnikovou ekonomiku, marketing a společenskou
odpovědnost, CSR.
Přednáška se mi líbila, protože se snažila otevřít oči budoucím podnikatelům, že by měli ve
svých firmách podporovat CSR.
Téma považuji za přínosné, protože se to týká mé budoucnosti a týká se budování lepší
budoucnosti, což je to nejdůležitější v nynějších podmínkách ekologické, politické a sociální
krize. Tudíž je to možná víc užitečné pro můj osobní život než pro studium.
Obsahovalo velmi přínosné informace a na co si dát pozor
Ke studiu už tolik ne, jelikož jsem v posledním ročníku studia, takže spíš do praxe.
V managementu do budoucna.
myslím si, že téma bylo přínosné a potkáme se s ním v reálném životě
nejvíce přínosné je pro bakalářské studium - přímo pro předmět Společenskou odpovědnost
Téma považuji za přínosné spíše do budoucna až dokončím školu, např. až založím nějakou
firmu
Prezentující měla spoustu připomínek z praxe což považuji za přínosné ke studiu
Pokud člověk bude postupovat podle ty čtyř základních činnosti tak pak člověk může mít
jistotu, že jeho úkoly či projekty do školy i mimo školu budou kvalitní
Další poskytnutí podložených fakt a informací, ověřené a důvěryhodné rady.
Společenská odpovědnost je velice důležitá, a proto by jsme měli vědět co znamená.
Téma se dotklo mnoha věcí, o které se zajímám, jak příroda, tak firma a marketing s
managementem.
Jelikož jsem již na navazujícím magisterském studiu a měla jsem tu možnost, mít předmět
zabývající se společenskou odpovědností firem, pak musím zhodnotit, že danou
problematikou jsem si již prošla a nebylo tam pro mne toho tolik mnoho nového.
Myslím si, že to bude určitě užitečné v oblasti ekonomiky. Zatím úplně nevím jak a v čem
přesně, ale až ta chvíle přijde, tak si snad na tuto přednášku vzpomenu.
Je to z oblasti marketingu, pro mě osobně to přinosné bylo
do předmětu společenské odpovědnosti se to studentům bude určitě hodit, já to mám již za
sebou, tak to bylo spíše informativní

Prostor pro komentář
(20 odpovědí)
:)
Paní přednášející byla velice příjemná a přednáška se mi moc líbila.
Děkuji za pestrou nabídku témat k diskuzi
Nemám další komentář.
Moc hezká přednáška. Děkuji!
Inspirativní přednáška z praxe byla velmi přínosná především pro studenty 1. ročníku
bakalářské formy studia, i já jsem se dozvěděla spoustu zajímavých a nových informací.
Zjistil jsem nové informace, co přesně znamená společenská odpovědnost firmy a jaké má
výhody.
Jelikož se zabýváme touto problematikou, tak jsem rád, že jsem to slyšel z jiného úhlu
pohledu. U odpovědné firmy mě zaujala stabilita, která se zabývá dlouhodobou udržitelností.
Při způsobu komunikace bych se měl zaměřit na to, jak velký vliv na mě má a p odle toho s
nimi komunikuji a setkávám se. Sociální aktivity musí obsahovat tři oblasti jako jsou třeba
dodržování lidských práv (zde vstupuje zákoník práce). Jedním slovem můžeme říct, že se
jedná o péči. Vyžádaná přednáška s mi líbily, jelikož jsem si zopakoval a připomněl důležité
informace pro společenskou odpovědnost.
Přednáška byla zajímavá.
Kvalitní přednáška
Líbila se mi sociální oblast, kdy paní říkala své zkušenosti, když pracovala s dětmi, který byli
ze špatných podmínek, a paní dostala nabídku daru do této organizace od firmy, která dělala
automaty. Firma s automaty si chtěla pravděpodobně "odpustit" to co firma dělá. Taktéž se mi
líbilo téma, že se nemusí poskytovat jen peníze, ale i know-how, a že i toto je společenská
odpovědnost, to mě zaujalo moc.
Paní nám dávala velice zajímavé příklady, vyprávěla kromě teorie i hodně vlastních
zkušeností, a to mě zaujalo. Dnes už vím, jak realizovat CSR ve vlastní praxi.
Přednášející měla velice vřelý a kultivovaný projev. Líbilo se mi, že před kamerou stál a,
připadala jsem si opravdu jako na přednášce.
velmi příjemná paní, která vystupuje příjemně a dobře se poslouchala, dokázala zaujmout
svým tématem
Děkuji za tuto přednášku, hodně jsem si odnesl
Bylo to pojato skvělou formou, paní byla velice milá a sympatická, věci vysvětlovala na
příkladech, že vše bylo více než jasné. Přednáška nám návod do života, do budoucí praxe, jak
zavést CSR koncept jednou třeba ve firmě, kde budeme zaměstnaní, nebo budeme na
vedoucí pozici.
Hrozně moc se mi líbil přednes přednášející. Byl takový osobitý a upřímný a přátelský, ale
zároveň odborný.

