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Praktické zavádění systému managementu
společenské odpovědnosti

Vyplněno dotazníků: 37

Otázka: Celkový výsledek:

1. Celkové hodnocení přednášky:
2,32 

2. Odborná úroveň přednášky:
1,68 

3. Osobní projev přednášejícího:
1,76 

4. Aktivita a projev studentů:
3,22 

5. Zajímavost tématu:
2,46 

6. Organizace přednášky:
1,68 

7. Využitelnost předneseného při studiu:
2,30 

8. V jaké disciplíně: Společenská odpovědnost,  v podnikání, ,  pravděpodobně při tvoření csr projektů, CSR projekt - podnikání,  Pri
utváření prezentaci v 2.rocniku., CSR projekty, Mikroekonomie, Užitečné informace při plnění CSR projektu., CSR
projekt, management, CSR - spol. odpovědnost firem, Spol. odpoved. firem, Dá se to využít v projektech CSR,
které máme sami dělat., V předmětech v dalším studiu, Csr projekt ktery realizujeme, Management, Management
v praxi,  Management, Společenská odpovědnost firem ,  Ekonomie, Společenská odpovědnost,  Tyto informace
využiji  právě při  zpracování  svého CSR projektu.,  Systém firmy,  Návrhy CSR projektů v  rámci  předmětu praxe,
Ekonomie, Ekonomie a management, management, podniková ekonomika, podnikání, Projekt CSR, Management,
Informatika pro ekonomy, Psychologie, Při psaní Bakalářské prace, v ekonomii,  CSR projekt, podnikání,  CSR,
management, Do budoucna se chystám zapojit a pomáhat, rozvoj vlastní firmy, Při tvorbě projektů studentů,
management,

9. Využitelnost předneseného pro
budoucí (aktuální) praxi: 2,46 

10. V jaké oblasti: Společensky odpovědné projekty, V oblasti ekonomiky,  nenapadá mě žádná , CSR projekt,  V oblasti CSR., CSR
projekty, Systém společenské odpovědonosti, Užitečné informace pro budoucí projekty, popř. spolupráci s Mgr.
Barošovou., CSR projety, angažování se na projektech, které mají smysl a nejsou jen nutnou povinností, Společenská
odpovědnost, Spol. odpoved. firem, V budoucí práci, V podnikání a utváření csr v podniku, Csr projekt kterem se
zabyvam , Management, Podnikání, vedení podniku, ve vedení firmy nebo marketing, Až bych pracovala ve firmě a
uvažovala nad nějakým CSR projektem, vím na koho se obrátit, aby mi poradil a pomohl jej zrealizovat.,
Podnikání , Řízení lidských zdrojů,  Naší součástí praxe je právě zpracování a realizace CSR projektu, takže tato
přednáška byla určitě přínosem., řízení managementu, Samotná realizace CSR projektu, Podnikání, Management a
řízení, podnikanie, komunikace, Management, V oblasti budování vztahů s partnery, Ve vedení firmy, Podnikání,
lidských zdrojů a politiky podniku, management, Do budoucna se chystám zapojit a pomáhat, rozvoj vlastní
firmy, Ekonomické, management,
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11. Vyberte jednu myšlenku, úvahu,
informaci, která vás nejvíce zaujala a
odůvodněte svoji volbu:

Každá firma by měla myslet na své okolí a podnikat společenský odpovědné projekty.

Na přednášce mně zaujala tady ta to firma. Že vůbec něco takového v České republice existuje. Myslím, si že
je to fajn. Když Vám někdo pomůže a poradí v čem máte chyby.

 Bohužel nic, protože jsem tématu vůbec nerozuměla.

Jak postupovat a na co si dát pozor při vymýšlení nápadů

Zaujala me myšlenka, ze když chcete aby Vaše firma začala se CSR, musí všichni opravdu chtít, a ne aby jim to bylo jen
nařízeno. Protože to je asi základ dobre firmy.

CSR realizace pri skoly

Celá přednáška pro mě byla trošku těžší na pochopení, protože jsem o CSR moc neslyšela, spíš vůbec nic. Přesto mě tato
myšlenka zaujala. Myslím, že zahrnovat všechny sociální i enviromentální hlediska do strategie firem je důležité. Bohužel
to asi není pro každou firmu. Přesto, že mě toto téma velice zaujalo, tak mi ještě není jasná ta praktická stránka věci, ale
věřím, že se více dozvím na ekonomických přednáškách.

Oceňuji reálné ukázky ISO norem, které kolovaly.

Velice se mi líbí práce paní Zdenky Barošové. Nápad pomáhat s organizací CSR po dokumentové stránce pro firmy je
úžasný nápad pro podnikání s budoucí prosperitou, protože CSR jsou v dnešní společnosti žádaným tématem. Myslím si,
že paní Barošová je velice silná nápaditá osobnost.

Firmy by se měly zapojovat do společenského dění.

Zaujalo mě pouze, že zahraniční dodavatelé chtějí po svých českých partnerech certifikáty ohledně CSR apod. Já osobně
v tom nevidím žádnou přidanou hodnotu. Pochopil bych to u Číny. Ale v EU jsou tak přísné zákony ohledně životního
prostředí atp., že nevidím důvod si vynucovat něco navíc.

ISO normy byly zajimave.

Csr není poviné utvářet ale mnoho firem je má a dodržují je aniž by o tom věděly. (Zvyky)

Csr dostat do podvedomi firem

Zaujala mě aktivita firem k CSR

Překvapilo mě, že některé podniky, i když zavedli ve své firmě některé aspekty společenské zodpovědnosti, si
odmítají nechat uznat kritéria a dát vědět o tom, že mají ve svém podniku zavedeny aktivity spojeny se
společenskou zodpovědností. Nechápu jejich rozhodnutí, protože si myslím, že to pro ně může být výhoda.

Bylo to pro mě celé zajímavé, protože jsem zatím o csr neslyšela.

Zaujalo mě, že se v některých krajích uděluje cena hejtmana firmám, které dělají CSR. Je dobré, že jsou
vyzdvihovány firmy, které se zajímají o prostředí okolo sebe a snaží se dělat něco pro oblast, kde podnikají.
Ale je škoda, že se tato cena neuděluje ve všech krajích České republiky, možná by to u ostatních firem
zvýšilo povědomí o CSR.

Něco navíc pro firmu... CSR je to něco co dělá firma dobrovolně a musí splňovat určité body

Firmy musí sami chtít vytvářet a zlepšovat svoje CSR projekty, jinak je to nemožné.

Velmi mě zaujala informace, že spousta firem ani neví, co to společenská odpovědnost je a že už ji  vlastně třeba
vykonávají.

zapojení zainteresovaných stran, které firmu výrazně ovlivňují

Líbila se mi celá přednáška. Všichni si prohloubili znalosti o společenské odpovědnosti firem a pomůže nám to při řešení
našich budoucích projektů. Přednášející říkala hodně informací z praxe, což bylo velmi přínosné.

Zaujala mě celá přednáška.

Žádná myšlenka u mě nepřevážila, přednáška byla pro mě přínosem jako celek.

Niektoré podniky ani nevedia, že podnikajú v súlade s princípmi CSR. Je dobré upozorniť ich na to a rozvíjať
aktivity.

možnost kontaktovat přednášející v případě zájmu

Zaujala mě informace, že některé zahraniční firmy CSR po ostatních vyžadují, ikdyž by se touto činností měla
každá firma zabývat dobrovolně a neměla by být do toho nucena.

Nejvíce mě zaujaly tři roviny aktivit - ekonomická činnost firmy, ochrana životního prostředí a sociální rozvoj.

Celá přednáška, protože jsem o tomto tématu nevěděla snad vůbec nic.

ISO normy, CSR

Téma této přednášky bylo pro mě něco zcela nového a překvapilo mě, že se něco takového ve firmách dělá a
také co všechno to obnáší. Jako například, že firmy se tohoto účastní a ani to většinou nevědí.

Ve firmě je opravdu velmi důležitá organizace a přesné plánování, ale spousta firem toto postrádá. Je určitě užitečné
radit různým firmám či podnikatelům, co a jak mají dělat a jaká volba bude nejlepší.

Je potřeba být společensky odpovědný. Někdy člověk ani neví, že už jím je. Čím dál tím více firem se zapojuje.

nic mě natolik nezaujalo

Přednáška pro mě byla zajímá a přínosná celkově, jelikož jsem se poprvé seznámila s tímto tématem.

radění firmám
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12. Prostor pro komentář: Jakožto studentka prvního ročníku, jsem absolutně netušila, co je společenská odpovědnost. Z celé přednášky jsem
vesměs nepochytila vůbec nic.

Projev paní inženýrky Barošové byl úžasný. Má moc příjemný hlas a přednes. Přednáška byla velmi dobře
zpracována a přednesena s vtipnými poznámkami. Smekám před jejím projevem. Obrovská škoda, že její
přednáška nebyla zorganizována ještě před začátkem odevzdávání CSR projektů, myslím si, že p. Barošová má
schopnost ve studentech projevit zájem o CSR a probudit v nich vlastní kreativitu a to, že naše projekty mají
smysl a ne, že je to další vynucená povinnost, která se musí odevzdat. Opravdu smekám před jejím projevem.

Jelikož jsem studentem 1. ročníku, při studiu jsem se zatím se zaváděním společenské zodpovědnosti do praxe nesetkal,
ale doufám, že informace nabyté díky této přednášce v budoucích letech studia využiji.

Je škoda, že na přednášce nezazněly zrealizované CSR projekty.


