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Abstrakt 

Ľudský kapitál je jedným z najdôležitejších zdrojov na trhu práce, ktorý organizácie 

musia maximalizovať, aby si na trhu udržali svoju konkurencieschopnosť. Cieľom 

príspevku je vymedziť sociálnu zodpovednosť organizácie ako jednu zo stratégií na 

získanie, udržanie alebo zlepšenie najtalentovanejšieho ľudského kapitálu. Na 

základne analýzy vybranej odbornej literatúry stručne definujeme sociálnu 

zodpovednosť organizácie. Druhú časť príspevku tvorí analýza troch zahraničných 

výskumných štúdií, ktoré sa fokusujú na využitie sociálnej zodpovednosti organizácie 

v rôznych sektoroch na trhu práce. 

 

Kľúčové slová: Sociálna zodpovednosť organizácie, Sociálna práca, Sociálni 

pracovníci a sociálne pracovníčky, Talent, Talent management, Talentovaní 

zamestnanci a talentované zamestnankyne. 

 

Abstract 
Human resources is one of the most important sources on the labour market which the 

organizations are to maximalize to maintain their competition - ability on the market. 

The aim of the work is to delimit the social responsibility of the organization as one of 

the strategies how to gain, maintain or improve the most gifted human resources. On 

the base of the analysis of the specialized literature chosen we strictly define the 

social responsibility of the organization.The second part of the work is created by the 

analysis of the three foreign research studies which are focused on the utilizing the 

social responsibility of the organization in different sectors of the labour market . 

 

Keywords: Social responsibility of the organization, Social work, Social Workers, 

Talent, Talent management, Talented employees. 

_____________________________________________________________________ 

 

Úvod 

V súčasnosti si organizácie čoraz častejšie uvedomujú hodnotu ľudského 

kapitálu, a vynakladajú preto stále väčšiu snahu, aby si udržali čo najviac 

talentovaných jedincov. Práve talentovaní zamestnanci a talentované 

zamestnankyne sú tí, ktorí firmu pomáhajú udržiavať medzi konkurenciou. 
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Ich získanie a udržanie vo firme sa realizuje prostredníctvom rôznych 

stratégií, pričom medzi najčastejšie používané patrí sociálna zodpovednosť 

organizácie. Ak na predmetnú oblasť nazeráme prostredníctvom optiky 

sociálnej práce, potom práve sociálnu zodpovednosť organizácie vnímame 

ako kľúčovú stratégiu. Prostredníctvom príspevku sa poukazujeme na 

sociálnu zodpovednosť organizácie ako jednu zo stratégií na získanie, 

zlepšenie alebo udržanie najtalentovanejšieho ľudského kapitálu. 

Vychádzajúc z uvedeného sme zrealizovali predvýskum, ktorý sa 

fokusoval na analýzu doterajších zistení z predmetnej oblasti v zahraničí. 

Vnímame, že prostredníctvom sociálnej zodpovednosti organizácie môžu 

sociálni pracovníci a pracovníčky plniť sociálne záväzky organizácie, 

minimalizovať negatívne sociálne javy v rámci organizácie, implementovať 

rozličné aktivity zamerané na skupiny a pod. Výsledkom je komparácia troch 

zahraničných výskumných štúdií, ktoré využívajú sociálnu zodpovednosť 

organizácie ako jednu z možností ako pre organizáciu získať a udržať 

talentovaných zamestnancov a zamestnankyne. 

 

1. Sociálna zodpovednosť organizácie 

Sociálnu zodpovednosť organizácií (corporate social responsibility) 

radíme podobne ako Janičová (in: Barinková 2009, s. 187) medzi jeden 

z najdôležitejších aspektov strategického správania sa organizácií, pričom 

autorka dodáva, že v rámci prezentovaného konceptu organizácia koná 

zodpovedne v oblastiach obchodných rozhodnutí, životného prostredia ale aj 

sociálneho dopadu svojho fungovania. K uvedenému tvrdeniu dodáva 

Čarnogurský a Černá (2012, s. 372), že prostredníctvom danej stratégie 

dochádza ku skvalitneniu vzťahu medzi podnikateľskou sférou, štátnymi 

orgánmi, firmami, mimovládnymi organizáciami a samotnými občanmi. 

Spolupráca medzi jednotlivými subjektmi je podľa autorov nezávislá na 

autorite a vzťahoch na trhu, čím dochádza ku vzniku výnimočného typu 

solidarity založenej na zdieľaných záujmoch a hodnotách. 

Súčasné vymedzenia sociálnej zodpovednosti organizácie vychádzajú 

z nosnej definície, ktorú nachádzame uvedenú  v Zelenej knihe vydanej 

Európskou komisiou v roku 2001. Potom hovoríme o „dobrovoľnom 

integrovaní sociálnych a ekologických aspektov do každodenných firemných 

operácií s firemnými záujmovými skupinami (stakeholders)37 (Tomancová – 

Stříteská 2008, in: Turóciová 2010, s. 287). 

                                                 
37Pod termínom stakeholder (záujmové skupiny) rozumieme osoby alebo skupiny, ktoré svojím 

pôsobením vplývajú na fungovanie firmy a ovplyvňujú jej aktivity. Macmillian ich definuje ako 
„každú skupinu osôb, ktorá môže ovplyvniť a ovplyvňuje dosahovanie cieľov v organizácií“. 

V najširšom poňatí hovoríme o zákazníkoch, akcionároch, zamestnancoch, obchodných 

partneroch, dodávateľoch, zástupcov štátnej správy a samosprávy, mimovládne organizácie 
a nátlakové skupiny, médiá, odbory a medzinárodné organizácie (Čarnogurský a Černá (2012, s. 

379). 
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Zadefinovaniu tejto stratégie sa venuje viacero autorov, jedným z nich je 

aj Hopkins (2003, in: Turóciová 2010, s. 287), ktorý pod týmto termínom 

rozumie úlohu firmy, ktorá poskytuje nejaký „tovar“ (práca, vývoj, 

filantropia, dodržiavanie práva, environmentálneho spravovania, ochrana 

práv a ďalších očakávaní), a venuje sa zaobchádzaniu so spoluúčastníkom 

firmy etickým alebo zodpovedným spôsobom. Podobné vnímanie ponúka 

Thurzová (2009, in: Barinková 2009, s. 100), ktorá hovorí o podnikaní 

v zmysle takých rozhodnutí, ktoré vo svojej podstate prispejú k zlepšeniu 

súčasného stavu spoločnosti a životného prostredia, pričom sú rešpektované 

záujmy všetkých zúčastnených strán. Ide o praktiky, ktoré by mali byť 

integrálnou súčasťou podnikateľskej stratégie v rámci všetkých úrovní 

riadenia, a založené na etických hodnotách a rešpekte voči zamestnancom, 

obchodným partnerom, komunite a životnému prostrediu. Na odlišné 

nazeranie upozorňuje Viciánová (2013, s. 3) odkazujúc na kolektív autorov 

Bunčák, Bussard, Marček, Markuš, Majdúchová (2008), ktorí zdôrazňujú, že 

ide o novú stratégiu podnikania, pri ktorej je nevyhnutný posun z úrovne 

„profit only“ (orientácia na zisk) na úroveň, ktorá umožní vidieť podnikanie 

firmy v širšom systéme spoločenských a ekologických vzťahov. Vychádzajúc 

z týchto myšlienok autori vnímajú, že podnik funguje s ohľadom na triple-

bottom-line (trojitá výsledovka), z čoho vyplýva, že sa neorientuje len na 

ekonomický rast, ale aj na sociálne a environmentálne dôsledky. Jednotlivé 

oblasti prezentuje obrázok č.1. 

 

 

Obr. č. 1: Oblasti sociálnej zodpovednosti organizácie 

Zdroj: Viciánová, Jana. 2013. Spoločenské aspekty sociálnej 

zodpovednosti podnikania. 

 

Medzi charakteristické znaky stratégie sociálnej zodpovednosti 

organizácie radí Európska komisia tieto (Čarnogurský a Černá 2012, s. 373): 
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- koncept je vnútorne spojený s konceptom trvalého rozvoja, tzn. podniky 

začleňujú ekonomické, sociálne a environmentálne dopady svojich 

každodenných činností, 

- koncept podnikovej sociálnej zodpovednosti je dobrovoľným spôsobom 

správania firiem a pokračuje nad rámec zákonných požiadaviek, pretože 

podniky sledujú predovšetkým dlhodobý zámer, 

-  jedná sa o spôsob riadenia, nejedná sa o voliteľný „doplnok“ k hlavnej 

podnikateľskej činnosti. 

Prezentovanú charakteristiku sociálnej zodpovednosti organizácie 

považujeme za výstižnú, no napriek tomu máme za potrebné doplniť ju o tzv. 

model podstaty podľa  Archieho Carolla. Model tvoria štyri časti – 

ekonomická, právna, filantropická a etická časť. Ide o viacúrovňový koncept, 

ktorého jednotlivé časti tvoria súvislé vrstvy v rámci pyramídy, pričom 

sociálna zodpovednosť organizácie si vyžaduje stret všetkých častí (Crane 

a Matten 2004, in: Turóciová 2010, s. 289). 

V súvislosti so sociálnou prácou vnímame podobne ako Thurzová (2009, 

in: Barinková 2009, s. 100), že práve zodpovedný prístup, korektné správanie 

k vlastným zamestnancom, dodržiavanie pracovnoprávnych noriem, 

rešpektovanie rodinného života a integrovanie sociálnych faktorov do 

zamestnania aj nad rámec zákona je imanentnou súčasťou predmetnej 

stratégie. Na základe prezentovaných skutočností sa domnievame, že práve 

sociálni pracovníci a sociálne pracovníčky môžu v praxi zabezpečovať 

aktivity úzko súvisiace so sociálnou zodpovednosťou organizácie. Podľa 

Steinerovej (2008, in: Čarnogurský a Černá 2012, s. 373) jej zabezpečenie 

v praxi znamená dobrovoľne: 

- podnikať v súlade s etickými princípmi, 

- pestovať dobré vzťahy so svojimi obchodnými partnermi, 

- starať sa o svojich zamestnancov, 

- podporovať región, v ktorom pôsobí, 

- snaží sa minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie. 

Sociálnu zodpovednosť organizácie vychádzajúc z vyššie uvedeného 

vnímame ako dobrú investíciu do rozvoja, dobrej reputácie, vzťahov, 

motivovania a udržania kvalifikovaného personálnu, pričom disponuje 

potenciálom, ktorý umožňuje riešenie náročných situácií v rámci fungovania 

organizácie. 

 

2. Súčasný stav poznania v zahraničí 

Ako sme uvádzali vyššie cieľom nášho príspevku je ponúknuť 

komparáciu troch zahraničných výskumných štúdií, ktoré sa vo svojej 

podstate fokusujú na plnenie sociálnej zodpovednosti organizácie v rôznych 

organizáciách a oblastiach. Prvý je príspevok s názvom Podniková sociálna 

zodpovednosť ako zdroj prilákania talentov: vytvorenie Iberiánskej štruktúry 

analýzy v sektore riadenia cestovného ruchu a pohostinstva, ktorého autormi 
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sú Jesus Barrena-Martinez, Joaquim Pinto Contreiras, Fátima Jorge a Paulo 

Carraso. Ako druhý sme analyzovali príspevok autora Amini Amira 

s názvom Prioritizácia všeobecných zručností manažérov a ich vplyv na 

plnenie podnikovej sociálnej zodpovednosti z pohľadu znalcov (situácia 

nektárskeho priemyslu v Urmii). Ostatný príspevok, ktorý sme zvolili je 

príspevok Úloha podnikovej sociálnej zodpovednosti pri posilnení vzťahov 

záujmových skupín: Terénny experiment od kolektívu autorov C.B. 

Bhattacharya, Sankar Sen a Daniela Korschuna. Z dôvodu zjednodušenia 

a prehľadnosti sme sa rozhodli v nasledujúcej komparácií nepoužívať 

kompletné názvy jednotlivých príspevkov, ale využívame označenie prvý, 

druhý a tretí príspevok, resp. príspevok orientovaný na cestovný ruch 

a pohostinstvo, príspevok orientovaný na nektársky priemysel a príspevok 

orientovaný na posilnenie vzťahov záujmových skupín. 

Ako celok majú všetky tri príspevky jasnú a logicky vystavanú štruktúru, 

aplikujúc model IMRAD, ktorý je doplnený o abstrakt. Zjavným rozdielom 

medzi jednotlivými príspevkami je detailné rozpracovanie jednotlivých častí, 

ktoré nachádzame v poslednom príspevku. Kým prvé dva príspevky 

poskytujú stručné a prehľadné informácie o zrealizovanom výskume, tretí 

príspevok prináša detailne rozpracovanú výskumnú štúdiu, ktorej obsahom je 

zhustená no zrozumiteľná prezentácia terénneho prieskumu. Napriek tejto 

skutočnosti, teoretickú základňu nachádzame len v príspevku zameranom na 

nektársky priemysel. Vnímame však, že všetky prezentované príspevky 

akcentujú skutočnosť, že práve ľudský kapitál je jedným z najdôležitejších 

zdrojov, ktorý organizácie musia maximalizovať za pomoci sociálnej 

zodpovednosti organizácie, aby si na trhu udržali svoju 

konkurencieschopnosť. 

Autori a autorky sa realizáciou výskumnej činnosti snažili naplniť 

stanovené výskumné ciele. Cieľom prvého príspevku je vybudovať teoretický 

rámec potrebný na analýzu, či sociálna zodpovednosť organizácie môže byť 

nástrojom na prilákanie kandidátov s vysokým potenciálom alebo talentom. 

Druhý príspevok sa fokusuje na priorizovanie niektorej zo schopností, 

ktorými disponujú manažéri, a ich dopad na sociálnu  zodpovednosť 

organizácie z pohľadu manažérov. A posledný príspevok si kladie za cieľ 

preskúmať potencionálny prínos podnikových združení založených na 

sociálnej zodpovednosti organizácie preskúmaním reakcií záujmových 

skupín (Stakeholders) na iniciatívu  v oblasti sociálnej zodpovednosti 

v reálnom svete. Domnievame sa, podobne ako autori a autorky výskumných 

štúdií, že odlišnosť jednotlivých výskumných orientácií je zapríčinená 

skutočnosťou,  že v súčasnosti sú v akademickom svete dokázané pozitívne 

účinky danej stratégie, no sú v rozpore resp. úplne absentujú zistenia zo  

„skutočného“ sveta. 

Po informačne stručných úvodoch príspevky plynulo pokračujú 

predstavením dizajnu výskumu. Napriek skutočnosti, že vo všetkých 
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príspevkoch nachádzame kvantitatívnu výskumnú stratégiu, s dotazníkom 

ako výskumným nástrojom, sú jednotlivé výskumy unikátne. V prvom 

príspevku bola použitá komparatívna longitudinálna štúdia, ktorá sa 

zameriavala na zisťovanie dôsledkov sociálnej zodpovednosti organizácie 

v procese prilákania talentovaných ľudí. Výskumným nástrojom bol 

dotazník, s uzavretými otázkami, ktoré bolo možné kodifikovať 

prostredníctvom Likertovej škály. Oproti zvyšným dvom výskumným 

štúdiám, sekundárna týkajúca sa nektárskeho priemyslu v meste Urmia, 

obsahuje len stručný heslovitý popis dizajnu výskumu. V rámci metodológie 

výskumu autor deklaruje, že ide o „prierezový výskum z hľadiska cieľa, 

a induktívny výskum z hľadiska metódy“. Použitým výskumným nástrojom 

bol distribuovaný dotazník manažérskych zručností, ktorý obsahoval 84 

otázok o všeobecných manažérskych schopnostiach a 26 otázok týkajúcich sa 

sociálnej zodpovednosti organizácie. Stručnosť informácií, s ktorou sa 

stretávame v rámci výskumného dizajnu, kompenzuje časť analýza získaných 

údajov, ktorá je informačne veľmi bohatá. Skôr než sa budeme samotnou 

analýzou zaoberať predstavíme dizajn tretieho výskumu. Posledný výskum sa 

od prechádzajúcich odlišuje takmer vo všetkých rámcoch. Špecifikum 

nachádzame v jeho dvojfázovej realizácií. Výskum prebiehal v jednej 

z univerzít, ktorej členom bolo prostredníctvom všetkých dostupných 

možností oznámené (vrátane e-mailov, tlačových správ, oznámenie 

v univerzitných novinách a časopisoch), že dostanú finančný dar. V súvislosti 

s tým, že  dar bol oznámený vopred všetci získali teoretické informácie 

o sociálnej zodpovednosti organizácie (nemohli určiť kontrolnú skupinu), 

čoho výsledkom bol náhodný výber respondentov do experimentálnej 

a kontrolnej skupiny. Zber údajov prebiehal prostredníctvom internetom 

distribuovaného dotazníka 2 týždne pred a 2 týždne po oznámení daru. 

Všetky tri typy výskumu sú jedinečné, a každý svojim spôsobom predstavuje 

odlišnú stránku sociálnej zodpovednosti organizácie.  

Prv než prezentujeme ich výsledky poukážeme aj na odlišnosti v rámci 

výskumnej vzorky. Kým v prvom príspevku výskumnú vzorku tvorilo 265 

Portugalských vysokoškolských študentov, v druhom príspevku to 124 z toho 

65 vysokoškolských učiteľov a 59 odborníkov z praxe, a v poslednom 

príspevku 692 opäť študentov vysokej školy. Súčasťou všetkých troch 

príspevkov, je aj tvrdenie, že dotazník zvolili práve s ohľadom na oslovenie 

čo najviac respondentov a respondentiek a následné uľahčenie analýzy 

získaných údajov. 

V nasledujúcej časti príspevkov sú prezentované konkrétne výskumné 

zistenia. Najstručnejšiu interpretáciu ponúka príspevok zameraný na cestovný 

ruch a pohostinstvo. Absentujú tu akékoľvek informácie o potvrdení resp. 

vyvrátení stanovených hypotéz či jednotlivých výskumných zisteniach. 

V tejto časti autori a autorky percentuálnym vyjadrením konštatujú znalosť 

a dôležitosť sociálnej zodpovednosti organizácie u respondentov 
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a respondentiek. Na rozdiel od tohto príspevku, obsahom sekundárnej 

výskumnej štúdie je detailný sumár získaných údajov. Autor, využívajúc 

tabuľkové zobrazenie, ponúka informácie týkajúce sa testovaných hypotéz 

a tiež rebríček jednotlivých manažérskych zručností podľa účastníkov 

výskumu. Napriek obsiahlosti prezentácie tu nenachádzame žiadne 

informácie týkajúce sa demografických charakteristík respondentov 

a respondentiek. Ako sme už uvádzali vyššie, tretí príspevok vnímame ako 

najdetailnejšie rozpracovaný, čo potvrdzuje aj časť zameraná na prezentáciu 

výsledkov výskumu. V rámci tejto časti  sú prezentované aj informácie nad 

rámec ako napr. celkový počet oslovených ľudí, počet neúplných dotazníkov, 

počet ľudí, ktorí sa k dotazníkom vôbec nedostali. Následne osobitne 

prezentujú zistenia týkajúce sa platnosti hypotéz. V závere tejto časti máme 

za potrebné vyzdvihnúť, že napriek tomu, že neboli potvrdené všetky 

stanovené hypotézy, výsledky všetkých troch výskumov ukazujú dôležitosť 

a opodstatnenosť realizácie stratégie sociálnej zodpovednosti organizácie. 

Poslednú časť príspevkov tvorí diskusia, ktorej súčasťou sú odporúčania 

pre prax resp. pre budúci výskum. V rámci tejto časti všetky tri príspevky 

deklarujú potenciál, ktorým disponuje daná stratégia pre oslovenie a udržanie 

kvalifikovaného personálu. Akcentujú aj fakt plynúci  z výskumov, že 

povedomie spoločnosti o sociálnej zodpovednosti organizácie je veľmi slabé. 

Opierajúc sa o výskumné zistenia autori a autorky príspevkov upozorňujú 

tiež na riziká stratégie, ktoré spočívajú v tom, že väčšina prípadov úzko 

súvisiacich s touto stratégiou nemusí vplývať na aktivity firmy, alebo môže 

dôjsť ku schváleniu realizácie nevhodných aktivít. 

Prostredníctvom vyššie uvedených príspevkov predstavujeme výskumné 

zistenia týkajúce sa stratégie sociálnej zodpovednosti organizácie v rôznych 

oblastiach. Stotožňujeme sa so zistením, že pre jej uplatnenie, pod vplyvom 

hospodárskej krízy a nízkou úrovňou povedomia o nej, je potrebné urobiť 

ešte nespočetne veľa aktivít. Myslíme si však, že tieto výskumné práce 

prispeli k jej posilneniu a zatraktívneniu. 

 

Záver 

Ľudský kapitál radíme medzi najdôležitejšie zdroje všetkých organizácií. 

V súvislosti s ich rozvojom má v súčasnosti čoraz väčší význam tá skupina 

zamestnancov a zamestnankýň, ktorá disponuje určitým talentom. Cieľom 

nášho príspevku preto bolo vymedziť sociálnu zodpovednosť organizácie ako 

jednu zo stratégií na získavanie, udržanie alebo zlepšenie 

najtalentovanejšieho ľudského kapitálu v organizáciách. V úvode sme danú 

stratégiu stručne predstavili, a následne ponúkli komparáciu troch 

zahraničných výskumných prác.  

Konkurenčné organizácie (nevynímajúc oblasť sociálnej práce) aj 

v súčasti medzi sebou bojujú aby prilákali a udržali si najtalentovanejších 

zamestnancov a zamestnankyne. Podobne ako prezentovaní autori a autorky 
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vnímame, že táto stratégia nesie v sebe potenciál, ktorý môže firmám 

a organizáciám priniesť úžitok v mnohých oblastiach. Preto považujeme za 

dôležité zvyšovať povedomie laickej ale aj odbornej verejnosti o nej. 

Uzatvárajúc naše úvahy si myslíme, že táto stratégia nachádza svoje 

uplatnenie aj na poli sociálnej práce. Jej realizácia je možná v zariadeniach 

sociálnych služieb, ktoré v sebe nesú znaky organizácie a správajú sa 

obdobne ako podniky či firmy. Predpokladáme, že výsledkom jej realizácie 

bude ich zatraktívnenie, zefektívnenie a následné vyhľadávanie. 
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