
 

 

3. ročník konference University builds country 
 

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta 
humanitních studií Univerzity Karlovy a VŠE 
v Praze za podpory generálního partnera České 
spořitelny, a.s. zorganizovaly 3. ročník 
mezinárodní konference „University builds the 
country“- zkušenosti o stavu a perspektivách 
sociálního podnikání.  
 

 

Konference, která proběhla od 9. do 12. září 2016, 

sledovala cíl propojit byznys s vysokými školami a 

vzájemně si předat zkušenosti o stavu a perspektivách 
sociálního podnikání. 

Pohledem korporace hovořili o sociálním bankovnictví 

a podpoře inovativních projektů zástupci České 

spořitelny a KPMG Česká republika. Konkrétní příklad 

Dobré praxe s účastníky sdílel zástupce nahrávacího 
studia Amaro v Brně, vítěz soutěže 2. ročníku 

akcelerátoru Impact First. Principy UN Global 

Compact pro tvorbu programů vzdělávání v oblasti 

CSR na vysokých školách vysvětlila ve svém příspěvku 

zástupkyně Asociace společenské odpovědnosti.  

 

„Zkušenosti a programy podnikové sféry v oblasti 
sociálního podnikání představují významnou inspiraci 

při hledání nejlepší praxe, jak inovovat výuku na 

vysokých školách a zapojit studenty do projektů 

sociálního podnikání“, říká Zuzana Dvořáková, 

vedoucí Katedry personalistiky VŠE v Praze. 

 

Konference poskytla příležitosti pro rozvíjení sítě mezi 

univerzitami, které dosahují pozoruhodných výsledků 

v oblasti výzkumu společenské odpovědnosti a 

dosažených výsledků. Jednalo se o zástupce z 

Masarykovy univerzity v Brně, Nadačního fondu 

Univerzity Palackého v Olomouci a Warsaw School of 

Economics, Poland.  
 

„Podělit se o zkušenosti s podniky a univerzitami 

znamená přínos a dává podněty pro plánování dalších 
aktivit“, dodala prof. Dvořáková.          



 

 

Aktuality 
 

  

 

Druhý ročník Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost zná své vítěze 
 
V pondělí 12. září převzali v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem ocenění 
vítězové druhého ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost, 
kterou Ústecký kraj společně s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje 
(HSR-ÚK) a Radou kvality ČR vyhlásili letos v květnu. 
 
 Do druhého ročníku se přihlásilo celkem 27 subjektů z řad malých a velkých podniků, obcí i 
dalších organizací veřejného sektoru. Vítězové všech pěti kategorií převzali cenu z rukou 

hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, společně s diplomem obdrželi dárkový koš 
regionálních potravin, který věnovala Krajská agrární komora Ústeckého kraje. V kategorii 
podnikatelský sektor  – zaměstnavatelé nad 1000 zaměstnanců zvítězila, stejně jako loni, 
společnost AGC Flat Glass Czech, kategorii nad 250 zaměstnanců dominovala společnost Mondi 
Štětí a.s. Mezi malými a středními firmami (do 250 zaměstnanců) hodnotící komise zvolila 

společnost HIT OFFICE. I tato organizace patří k loňským vítězům. V kategorii veřejný sektor 
byla nejlépe ohodnocena Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední škola služeb 
a cestovního ruchu, Varnsdorf a mezi obcemi Statutární město Most. Speciální cenu poroty 
získalo litvínovské Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum (UniCRE), a to za přínos v oblasti 

spolupráce firemní a vzdělávací sféry. 

 
Proběhl 1. ročník regionální konference SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 

ORGANIZACÍ 
Historicky poprvé se 22. září 2016 v Jihlavě uskutečnila konference na téma 
Společenské odpovědnosti organizací, jejímž pořadatelem byl Kraj Vysočina. 
Cílem konference bylo sdílení informací o zkušenostech z oblasti společenské 
odpovědnosti organizací, jako součásti efektivního řízení trvale udržitelného 
rozvoje regionu. 
 
 Konference navazovala na vyhlášení vítězů 1. ročníku Ceny hejtmana Kraje Vysočina za 
společenskou odpovědnost a mezi přednášejícími figurovali a své zkušenosti a poznatky 
sdíleli především držitelé této ceny. Program konference byl zaměřen na prezentaci 
jednotlivých konceptů souvisejících s uplatňováním společenské odpovědnosti v oblasti 
regionální, sociální a ekonomické odpovědnosti a odpovědnosti k životnímu prostředí, 

přírodním zdrojům. Důraz byl kladen na diskusi účastníků a vzájemnou výměnu zkušeností 
s dosavadní aplikací konceptu společenské odpovědnosti. 
 
Na konferenci Společenská odpovědnost firem bude navazovat vyhlášení druhého ročníku 
Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. Předpokládaný termín 

vyhlášení je stanoven na listopad 2016 se sběrem přihlášek do 31. ledna 2017. 



 

 

Rozhovor 
se Sylvií Formánkovou

pedagožkou Ústavu managementu, 

Provozně ekonomické fakulty Mendelovy 
univerzity v Brně

Sylvie, proč je podle Vás důležité hovořit o CSR na 
školách a v čem vidíte hlavní přínosy výuky CSR na 
školách?  

 
Společenská odpovědnost ať už v podnikatelském či jiném 
prostředí nabývá čím dál tím více na důležitosti. Důvodů, 
proč o CSR na školách hovořit, a proč o této problematice 
učit, je celá řada. V současné době se odpovědnost a 
udržitelnost začíná pomalu prokousávat i do legislativy – 
jako například nadcházející povinnost velkých firem 
monitorovat a vykazovat nejen ekonomické, kvantitativní 

ukazatele, ale také kvalitativní hledisko. Nevíme, kam až 
tato iniciativa zajde, je tedy dobré být připraven. Pokud 
někdy vznikne povinnost reportovat své odpovědné 
chování (jak tomu již v některých zemích je), měli bychom 
vědět, o čem je vlastně řeč. Především je to důležité pro 
školy s ekonomickým zaměřením – jako je právě naše 
Provozně ekonomická fakulta, Mendelovy univerzity 
v Brně, kde působím. „Vychováváme“ budoucí manažery, 
majitele firem, a pokud chceme, aby se podniky chovaly 
odpovědně vůči svým zaměstnancům, zákazníkům, 
dodavatelům a dalším tzv. stekoholderům (pozn. osoby, 
které nás nějak ovlivňují nebo my ovlivňujeme je), pak je 

nutné, aby s tímto přístupem bylo vedení ztotožněno. Díky 
výuce na školách dnes žáci/studenti vědí, že odpovědný 
přístup může fungovat, že to neznamená, že firma ze sebe 
dělá charitu, ale snaží se chovat správně a spravedlivě 
s nejlepším přesvědčením a svědomím vůči všem 
zainteresovaným stranám. A díky tomuto přístupu 
nakonec může i profitovat více, než kdyby její zaměstnanci 
nebyli spokojeni, např. protože nejsou zaplaceni a vedení 
se k nim chová jako k otrokům, zákazníci by si stěžovali na 
kvalitu nebo na přemrštěné ceny, místní komunita by 
protestovala třeba proti dalšímu skladu, který tam chce  

 
 
 
firma otevřít atd. Vše je propojeno se vším a studenti to 
musí pochopit z této širší perspektivy. Oni jsou totiž naše 

šance ke změně společnosti, která je v současné době 
bohužel do značné míry zkorumpovaná. Jsou naše okno do 
lepší budoucnosti. Chci jim ukázat, že CSR není utopie a 
proto se snažíme vysvětlit toto téma na mnoha dobrých 
příkladech z praxe a zveme si za tím účelem do výuky i 
manažery a majitele odpovědných firem.  

 
Jak vnímáte optikou společenské odpovědnosti a 
udržitelnosti české (vysoké) školství? 
 
Myslím, že jsme na dobré cestě k pozitivní změně. Dříve, 
když jsem šla na vědeckou konferenci, byl problém téma 
CSR vůbec zařadit do nějaké diskuzní sekce. Obvykle nás 
spojili s obecným managementem, lidskými zdroji apod. 
Dnes je čím dál tím více akademických pracovníků, kteří se 
touto problematikou zabývají a začleňují ji i do své výuky. 
Zatím to obvykle probíhá tak, že je CSR zařazeno v rámci 

jiných vyučovaných předmětů. U nás tomu bylo dříve 
obdobně, zmínka padla v rámci marketingu, 
managementu, PR aj. Nyní máme již vyčleněn předmět 
„Společenská odpovědnost firem“. Ovšem to, že vyučujeme 
tento předmět, nestačí. Pokud chceme po našich 
studentech, aby se chovali odpovědně, pak bychom měli jít 
jako škola příkladem. V souvislosti s tímto tématem se 
začal používat pojem USR = University Social 
Responsibility. Tedy společenská odpovědnost univerzit. 
To je také problematika, kterou zkoumám ve svých 
projektech na národní i nadnárodní úrovni. Nemám   



 

 

prozatím velký přehled o CSR na základních či středních 
školách, ale mohu posoudit z množství informací, které 

studenti mají, když se hlásí k nám na školu. Ve většině, 
nehledě na to, zda jdou z gymnázia či jiných odborných 
škol, o CSR dříve neslyšeli, nebo slyšeli, ale neví, co 
znamená. A co se týká mého pohledu na společensky 
odpovědné chování našich vysokých škol, na to Vám budu 
schopna odpovědět, až dokončím svůj výzkum. Nyní jsem 
ve fázi kvalitativního výzkumu, kde porovnávám naši 
fakultu s jinými zahraničními ekonomicky zaměřenými 
fakultami. Snažím se najít odlišnosti a případnou inspiraci 
ke zlepšení současného stavu. Vzájemně se od sebe učíme.  
 
Jaké jsou trendy ve společensky odpovědném 

vzdělávání v zahraničí? 
 

Záleží na tom kde. Je to velice různorodé a jsou zde patrné 
odlišnosti směrem na „východ“ a „západ“. Například Velká 
Británie je už někde jinde. V této zemi totiž vysoké školy 
publikují svůj CSR report, informují okolí o svých 
odpovědných aktivitách. Belgie je také docela dobrým 
příkladem. Pokud se podíváme do Norska, zjistíme, že zde 
je kladen velký důraz na odpovědnost vůči okolí, 
studentské zázemí a především na environmentální část 
společenské odpovědnosti. Částečně to ovšem vyplívá i 
z jejich legislativy. Východní země mají celkově odlišnou 

strukturu školství a především hierarchický systém. Nelze 
to tedy úplně srovnávat, člověk nejprve musí porozumět 
způsobu vedení a struktuře jejich školství. Nyní jsem na 
projektu v Brazílii a zde je o společný výzkum v oblasti CSR 

velký zájem. Opět to plyne z potřeb obyvatel, z nichž mnozí 
jsou již unavení korupčním prostředím a to v jakémkoliv 
sektoru. O to více se učitelé na vysokých školách snaží 
zapojit do obdobných projektů v naději, že by se 
v budoucnu přeci jen něco mohlo změnit. Zde jsem zatím 
na začátku, projekt teprve rozjíždíme, ale o výsledky 
srovnání brazilských a českých univerzit se s vámi 
v budoucnu určitě ráda podělím. 

 
Jakým způsobem podporuje katedra koncept CSR a 
udržitelného rozvoje? 

 

Ústav managementu, kde působím, je myslím si dobrým 
příkladem jak pro studenty tak pro nás jako zaměstnance. 
Odpovědný přístup je totiž důležitý pro naši vedoucí ústavu 
(doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.) a stejně tak pro mé kolegyně 
a kolegy. Nejsme velká katedra, máme asi 15 kmenových 
zaměstnanců. Obvykle u nás panuje dobrá nálada a ochota 
pomoci, pokud někdo z kolegů či doktorandů potřebuje. 

Myslím si, že tohle je důležité. Tím, že zde máme takového 
zázemí, si můžu dovolit ve svých předmětech i zajít dále 

než je potřeba, protože vím, že se shledám s podporou mojí 
vedoucí i kolegů. Můžu jmenovat například členství 
v Asociaci společenské odpovědnosti a Platformě 
zainteresovaných stran, což je přínosné nejen pro nás ale 
také pro studenty, kteří na téma CSR píší závěrečné práce. 
Mají tak přístup k mnoha informacím. V rámci výuky také 
podporujeme neziskové organizace. Před Vánocemi 
studenti předmětu Manažerské dovednosti organizují 
charitativní bleší trh. Pokud by měl tedy někdo cestu do 
Brna 8. prosince, pak je srdečně zván na naši fakultu 
k návštěvě blešáku. Výtěžek z této akce jde na podporu 
studenty vybraných neziskovek. Studenti předmětu 

Společenská odpovědnost firem také za pomoci vyučujících 
pomáhají neziskovému sektoru - navrhují spolupráci mezi 
firmami a neziskovkami. Někteří studenti byli velmi 
iniciativní a dokonce zorganizovali sběr šatstva, obuvi a 
hraček pro organizaci AIDED. Každým rokem se se 
studenty účastníme akce „Ukliďme Česko“. Na příští 
semestr plánuji také zorganizovat akci darování krve – jak 
pro studenty, tak pro kolegy. Uvidíme, jak se nám to podaří 
zkoordinovat. Snažíme se posouvat dále a dále, a dle 
hodnocení předmětů ze strany studentů, to vnímají tak, že 
nás ta práce baví a že jim jdeme příkladem. Což mě velice 
těší! 

 
Jste řešitelkou projektu Institucionální spolupráce v 
oblasti odpovědného a udržitelného vzdělávání, 
můžete nám o projektu říci něco bližšího? 

 
Ve stručnosti se jedná o projekt dotovaný z grantu 
Norských fondů (Norway grants) mezi naší fakultou a 
norskou Faculty of Business Administration, Hedmark 
University of Applied Sciences, která se nachází asi 2 
hodiny severně od Osla, v malém městečku Rena. Projekt 
je právě zaměřen na porovnání našich fakult v oblasti 
společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Pro srovnání 

jsme použili modifikovanou verzi normy ISO 26000, která 
je na CSR zaměřena. Vytvořili jsme set otázek a pomocí 
hloubkových rozhovorů s jednotlivými zástupci fakulty 
jsme dospěli k zajímavým zjištěním. Některé výstupy jsou 

publikovány formou vědeckých článků, celý výzkum je 
publikován ve vědecké monografii, která je nyní ve 
vydavatelství Pearson a čekáme na vydání. Vše je 
v angličtině, proto jsou tyto informace dostupné i pro 
kolegy ze zahraničí. Cílem je především zjistit, jak to 
funguje u nich a u nás, na co kladou důraz a co je naopak 



 

 

v pozadí, a na základě toho se pak snažit zlepšit v oblasti 
odpovědného a udržitelného vzdělávání. 

 
 
Jaké další projekty v rámci CSR fakulta chystá? 
 
Projekt Institutionální spolupráce v oblasti odpovědného a 
udržitelného vzdělávání byl pro mne prvním krokem. Díky 
kvalitativnímu výzkumu, který jsme prováděli v Norsku a 
ČR a nyní pokračujeme v Brazílii, se snažím identifikovat 
odlišnosti a klíčové oblasti odpovědnosti vysokého školství 

u nás a v zahraničí. Pomocí těchto informací plánuji 
sestavit dotazník, který bude rozeslán na všechny vysoké 

školy u nás a dalších vybraných zemích. Sít zájemců ze  
zahraničí o zapojení do projektu se rozrůstá, už to, že jsme 
se již nyní dostali za hranice Evropy a zkoumáme situaci 
v Brazílii, považuji za úspěch. Samozřejmě nelze 
porovnávat hrušky s jablky, takže já se zaměřuji především 
na školy s ekonomickým zaměřením. Dostaneme se tak 
postupně od kvalitativního ke kvantitativnímu výzkumu a 
věřím, že se veřejné i soukromé české vysoké školy budou 
chtít do tohoto projektu zapojit. Jsem optimista  

 

 
 
Jaký je podle vás klíč k efektivní spolupráci napříč 
sektory? 
 
Napříč sektory i napříč kontinenty – potkávat se s lidmi 
v rámci konferencí, tematicky zaměřených „snídaní“ či 
„svačinek“, summitů a dalších společenských události. Zde 
totiž člověk naváže nejvíce kontaktů a ty jsou pro 
spolupráci to nejdůležitější. Potká se zde zástupce velkého, 

středního či malého výrobního či nevýrobního podniku se 
zástupci vzdělávacího sektoru, poskytovateli služeb, 
studenty aj. Pokud bych seděla v kanceláři za počítačem a 
nikam nechodila, nejsem schopna ani jeden z těchto 

projektů rozjet. Mám štěstí, že jsem extrovert, nebojím se 
navázat kontakt s jinými lidmi. Mám trochu problém říkat 
NE, ale už se to pomalu učím, protože jsem si přišla na to, 
že všechno opravdu sama nezvládnu. Aby byli lidé schopni 
spolupracovat, je tedy nutná komunikace, nebát se oslovit  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
jiné lidi, nabídnout jim férové podmínky a chovat se k nim 
tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám. Možná to 
zní otřepaně, ale vždy se mi v životě vyplatilo pozitivní 

myšlení a být nápomocný ostatním. Vím, že když budu přát 
něco zlého jiným lidem, vrátí se mi to jako bumerang. Když 
někomu pomůžu, můžu se spolehnout, že tady bude pro 
mě, až budu potřebovat já. Proto se vždy snažím i o své  
projektové partnery starat, jak nejlépe dokážu, vše se 
snažíme vzájemně „vykomunikovat“, aby nedošlo 
k nějakým nedorozuměním a pokud dojde k nějakému 
problému, tak jej s co největším klidem vyřešit. Protože 

vždycky existuje nějaké řešení. No, „s klidem“ - tohle je pro 
mne jako temperamentní osobu občas náročné , ale mám 
kolem sebe kolegy, kteří mi hodně pomáhají, a dobré 
zázemí naší katedry. Vím, že se na své spolupracovníky 

můžu spolehnout a to je další faktor, který je při efektivní 
spolupráci důležitý. Klíčové faktory efektivní spolupráce 
napříč sektory bych tedy shrnula do tří hesel – komunikace, 
férový přístup a spolehlivost. 

 
 

 
 

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy 
univerzity v Brně (PEF MENDELU) byla 

založena již v roce 1959 a je nejstarší ekonomickou 
fakultou na Moravě. Má akreditovány všechny typy 
studijních programů: bakalářské, magisterské i 
doktorské. Na základě jejich poslední akreditace byla 
fakulta zařazena do skupiny "A" nejlepších fakult z 
celkového počtu 21 ekonomických fakult působících 
na území ČR. 



 

 

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE 
UCEEB - UNIVERZITNÍ CENTRUM ENERGETICKY 

EFEKTIVNÍCH BUDOV 

 

 
Ambicí Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze je změnit celkové přemýšlení o strategii udržitelného 
rozvoje a ukázat cestu pro holistické řízení města. V souladu s programem Evropské komise Horizon 2020, který má 
jako jedno ze tří hlavních témat energeticky efektivní budovy, se UCEEB - UNIVERZITNÍ CENTRUM ENERGETICKY 

EFEKTIVNÍCH BUDOV ČVUT zaměřuje na obnovitelné zdroje energie, chytré sítě, materiály pro renovace a 
inteligentní budovy. 
 
„Budovy jsou jednou z oblastí s nejvyšším potenciálem pro 
dosažení energetických úspor a pro podstatné snížení 
negativního dopadu lidské aktivity na životní prostředí. K 
využití tohoto potenciálu je nezbytný integrovaný přístup 
ke všem fázím životního cyklu budov, a to jak stávajících, 
tak nových“, říká prof. Zdeněk Bittnar, děkan Stavební 
fakult ČVUT. 
„Zaměřujeme se na výzkum s vysokým aplikačním 
potenciálem. Aktivně vyhledáváme potenciální produkty 

v našem výzkumném portfoliu a nabízíme je konkrétním 
firmám. Máme odborníky na komercializaci a 
vychováváme další, klademe důraz na rozvoj jejich 
manažerských schopností. Díky smluvnímu 
výzkumu pomáháme zvyšovat konkurenceschopnost 
regionálních malých a středních podniků“, říká doc. Ing. 
Tomáš Matuška, Ph.D. - vedoucí výzkumného týmu 
Energetické systémy budov. 
Konkrétním projektem UCEEBu, který má v budoucnosti 
domácnostem nabídnout soběstačný zdroj levné elektřiny 
je mikroelektrárna WAVE, která jako palivo využívá 

biomasu, konkrétně dřevní štěpky. Aktuálně jsou 
připravovány první pilotní instalace. 
Pro UCEEB ČVUT je mikroelektrárna WAVE dalším 
potvrzením, že svou činností přispívá k rozšiřování inovací 
a zvyšování transferu technologií a znalostí v České 
republice. 
Prototyp, který je ve fázi testování a přípravy pro 
komercializaci, bude v průběhu tohoto roku vylepšován. 
Cílem je zefektivnit zařízení tak, aby bylo nejen cenově 

dostupné, ale i jednoduše ovladatelné. Kotelna bytového 
domu může vyrobenou elektřinu využít pro vlastní 
spotřebu, nebo ji prodat do veřejné distribuční sítě. 
Zařízení je možné technologicky vybavit i pro takzvaný 
ostrovní provoz, tedy pro nasazení v místech bez připojení 
k elektrizační soustavě. Tento typ zařízení se také může 
stát velmi dobrým technologickým základem pro rozšíření 
Smart grids, což je silová elektrická i komunikační síť 
umožňující regulovat spotřebu a výrobu energie v reálném 
čase. 



 

 

NENECHTE SI UJÍT … 
 
PRAHA – 8. 11. 2016 

 Konference „Kvalitou pro výsledky“ 

 
 Galavečer s Českou kvalitou 

 

PRAHA – 22. 11. 2016 

 Konference vítězů (Winners Conference) Národní ceny 
kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost 
a udržitelný rozvoj 
 

 Slavnostní předávání Národní ceny kvality ČR a Národní 
ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj 
na Pražském hradě

 


