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ABSTRAKT 
 

CHOBOTOVÁ, Lenka: Sociálne stratégie komerčných inštitúcií: altruizmus alebo public 

relation?. [Diplomová práca]. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická 

fakulta, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy. Školiteľ: Mgr. Lucia Spálová. 

Komisia pre obhajoby: masmediálne štúdiá, špecializácia marketingová komunikácia. 

Predseda: doc. PhDr. Eva Fandelová, Phd. Stupeň odbornej kvalifikácie: Mgr. (magister). 

Nitra: FF UKF, 2009. 77 s. sprievodný materiál CD. 
 

Cieľom diplomovej práce bolo porozumieť altruizmu a jeho evolúcii u človeka 

s následným hľadaním paralel a prepojení na komerčné inštitúcie a ich sociálne stratégie. 

Pokúsili sme sa tak načrtnúť komplexnejší (a teda i reálnejší) obraz cieľov a výstupov 

stratégií public relations, akými sú spoločenská zodpovednosť, firemné občianstvo či 

firemná filantropia, nevynímajúc pohľad na slovenské podnikateľské prostredie. 

Špeciálny dôraz bol kladený na interných stakeholderov, konkrétne zamestnancov, 

pretože práve vzťah korporácie k tomuto zainteresovanému subjektu sa stal predmetom 

výskumu. Výskumné aktivity kvantifikovali a rovnako poukázali na súvislosti viacerých 

dimenzií vzťahu zamestnanec - spoločnosť, ku ktorým sme zaradili predovšetkým dôveru, 

záujem o angažovanie sa vo filantropii (v rámci danej spoločnosti) ako aj spokojnosť s 

rôznymi zamestnaneckými benefitmi či reputáciu spoločnosti v očiach tohto interného 

publika.  

Diplomová práca poskytla konkrétnu a kontextovú spätnú väzbu pre manažment a internú 

komunikáciu, a zároveň navrhla možné využitie zistených súvislostí, ktoré počíta s 

aktívnou (filantropickou) účasťou zamestnancov v spoločensky zodpovedných 

programoch spoločnosti. Vytvorila by sa tak možnosť prepojenia medzi externými 

firemnými aktivitami (ktoré sú spravidla pod záštitou komunikačného oddelenia) 

a internými firemnými aktivitami (ktoré sú podstatnou náplňou HR oddelenia). Rovnako 

by sa práve integrujúci spôsob angažovania sa zamestnancov mohol stať novým 

komunikačným kanálom, transformujúcim firemné hodnoty i vízie, či formujúcim 

zamestnanecké postoje (sprítomnením všetkých troch zložiek konzistentného postoja). 

Takýto strategický dialóg, komunikovaný dôveryhodne pomocou profesionálnych public 

relations, môže priniesť obojstranné benefity všetkým zúčastneným stranám. 

 

Kľúčové slová: Altruizmus. Public Relations (PR). Kooperácia. Spoločenská 

zodpovednosť (CSR). Filantropia. Evolúcia kooperácie. Zainteresované subjekty. 

Zamestnanci. Reciprocita. Dôvera. Reputácia. 

  



ABSTRACT 
 

CHOBOTOVÁ, Lenka: Social Strategies of Commercial Institutions: Altruism or Public 

Relation?. [Diploma Thesis]. Constantine the Philosopher University in Nitra. Faculty of 

Arts, Department of Mass Media Communication and Advertising Studies. Supervisor: 

Mgr. Lucia Spálová. Defence Committee: Mass Media Studies, Specialization – 

Marketing Communication. Chairman: doc. PhDr. Eva Fandelová, Phd. Degree of 

Qualification: MA (Master of Arts). Nitra: FA CPU, 2009. 77 p.  Accompanying CD. 
 

The aim of diploma thesis was to understand altruism with its evolution in the 

history of mankind and to search for analogies and connections with the “evolution“ of 

social strategies in commercial institutions. We tried to sketch more complex (and 

therefore more real) picture of PR goals and outputs of social strategies like corporate 

social responsibility, corporate citizenship or philanthropy (and we tried to mention the 

perspective of Slovak entrepreneur sector as well). Special stress was put upon internal 

stakeholders, specifically employees, because the objective of our research was to define 

the relationship in-between employees and their company using the dimensions of 

altruism and cooperation. Research activities quantified various elements of this 

relationship (especially trust, interest for engagement in philanthropy activities of the 

company, satisfaction with different employee benefits as well as the reputation of the 

company in the eyes of this internal audience). With this solution, there might be an 

innovative way how to bridge the external corporate activities (as the task of 

communication department) and internal corporate activities (which are mostly the task of  

HR department). 

The diploma thesis offered a concrete contextual feedback for management and internal 

communication and, at the same time, it designed an effective way of using gained 

information and revealed connections by (philanthropic) engaging of the employees in 

CSR programmes. All at once, integrated way of engaging employees might become 

a new communication channel that transforms corporate values and vision or forms the 

employee attitudes (by providing them with all three elements of consistent attitude). 

Finally the formation of strategic dialogue mediated in a trustworthy way with the use of 

professional PR, might bring both-side benefits to all participated stakeholders. 
 

Keywords: Altruism. Public Relations (PR). Cooperation. Corporate Social Responsibility 

(CSR). Philanthropy. Evolution of Cooperation. Stakeholders. Employees. Reciprocity. 

Trust. Reputation.   
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PREDHOVOR 
 

Všetko, čo skutočne potrebujem vedieť som sa naučil v materskej škôlke. Tak znie azda 

najznámejší knižný titul amerického esejistu Roberta Fulghuma, ktorý takto zhrnul to, čo sa v škôlke 

naučil o tom ako žiť, čo robiť a vôbec ako byť:  

„So všetkým sa rozdeľ. Hraj fér. Nikoho nebi. Vráť veci tam, kde si ich našiel. Upratuj po 

sebe. Neber nič, čo ti nepatrí. Keď niekomu ublížiš, povedz prepáč. Pred jedlom si umy ruky. 

Splachuj. Teplé koláčiky a studené mlieko ti urobia dobre. Ži vyrovnane - trocha sa uč a 

trocha premýšľaj a každý deň trochu maľuj, kresli, spievaj, tancuj, hraj sa a pracuj. Každý 

deň popoludní si zdriemni. Keď vyrazíš do sveta, daj si pozor na autá, chyť sa niekoho za 

ruku a drž sa s ostatnými pohromade. Neprestávaj žasnúť. Spomeň si na semienko v 

plastovom kelímku - korienky mieria dolu a rastlinka stúpa nahor a nikto vlastne nevie ako a 

prečo, ale my všetci sme tiež takí. Zlaté rybičky, škrečkovia a biele myšky a dokonca aj to 

semienko v kelímku - všetci zomrú. My tiež. A nikdy nezabudni na detské obrázkové knižky a 

prvé slovo, ktoré si sa naučil, najväčšie slovo zo všetkých - DÍVAJ SA.“ (Fulghum, 1993, s. 6) 

Ide o knihu plnú humanizmu. A ide aj o knihu plnú altruizmu a reciprocity. Knihu, ktorá vraví, že už 

tam kdesi tam na začiatku je každému z nás povedané, že byť sebeckým je zlé a treba sa vedieť 

podeliť s ostatnými. A nezabudnúť vravieť ´Ďakujem. Prosím. Prepáč´. Kdesi odtiaľto sa odvíja 

problematika tejto diplomovej práce. Od altruizmu k public relations. Od jednotlivca ku korporácii. 

Cieľom práce bolo zmapovať túto vývojovú cestu a zodpovedať mnohé súvisiace otázky. Prečo byť 

firemným altruistom? Prečo by mala komerčná inštitúcia pomáhať neziskovému sektoru? Prečo byť 

spoločensky zodpovednou firmou? Prečo sa venovať filantropii? A čo altruistické a čo marketingové 

je napokon na takýchto „trendových“ korporátnych sociálnych stratégiách ukrytých vo výročných 

správach a na firemných webových stránkach pod názvami ako ´O nás´, ´Pomáhame´,  či ´Naša 

spoločenská zodpovednosť´?  
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ÚVOD 
 

„Prvý život na zemi boli atómový a individuálny. Odvtedy však koaguloval a stal 

sa tímovou hrou, a nie bojom samotárov.“ (Ridley, 1996, s. 14) 

Kooperácia  a altruizmus sú teda evolučne späté s naším životom. Ako je to ale na trhu, 

kde sa stretáva ponuka a dopyt za účelom zisku? Sú korporácie atómové prvky našej 

spoločnosti sledujúce len svoj individuálny zisk? Alebo tu tiež nastala koagulácia? Ako 

vysvetlíme ľudskú tendenciu k altruizmu? A ako celosvetové úsilie korporácií pomáhať? 

Altruizmus sa nám väčšinou spája s jednotlivcom. Mená ako Schindler, Ghándí, Matka 

Tereza, princezná Diana a mnohé ďalšie konotujú priam „historický“ (rokmi 

pretrvávajúci) altruizmus. Altruizmus je aj „náplňou práce“ mnohých nekomerčných 

inštitúcií. Nadácie nezištne pomáhajúce ľudom v núdzi zamestnávajú množstvo rôznych 

dobrovoľníkov – altruistov. Avšak altruizmus komerčných inštitúcií? Toto spojenie, ktoré 

môže znieť na prvý pohľad ako oxymoron (nezlučiteľné spojenie dvoch protikladov), sa 

javí prinajmenšom podozrivé. Komerčné inštitúcie sú predsa spájané len so ziskom. 

Alebo nie? Práve to boli jedny z otázok, ktoré stáli pri vzniku tejto diplomovej práce. 

Cieľom diplomovej práce bolo najskôr porozumieť altruizmu a s ním súvisiacej 

kooperácii z hľadiska ľudskej evolúcie a následne sa ho pokúsiť nájsť a pochopiť 

v komerčných inštitúciách a ich sociálnych stratégiách a filantropii. Motiváciou na 

spracovanie témy bola predovšetkým osobná skúsenosť s prácou na oddelení public 

relations (v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s.), ktorá zahŕňala viaceré „sociálne 

programy“ napr. firemného darcovstva, zamestnaneckých benefitov či demonštrovania 

spoločenskej zodpovednosti firmy. Táto komerčná inštitúcia (Slovenské elektrárne, a.s.) 

sa stala aj výskumným subjektom diplomovej práce. 

Ako druhý faktor motivácie na mňa pôsobil neprehliadnuteľný a rôzne medializovaný 

(príp. i oceňovaný) súčasný trend v adaptácii a snahe o dlhodobé etablovanie takýchto 

sociálnych stratégií. Vo svete aj u nás. Nadácie Pontis, Integra, Centrum pre filantropiu 

a mnohé ďalšie sú dôkazom prepojenia slovenského komerčného sektoru na ten 

neziskový. Ale tam na začiatku zazneli nahlas slová M. Friedmana o tom, že „biznis“ 

z „biznisu“ zostáva vždy len „biznisom“, tvrdiac, že jedinou opodstatnenou spoločenskou 

zodpovednosťou firmy je tvoriť zisk, lebo len takým spôsobom profitujú zamestnanci, 

investori, komunita a ďalší. (1970) A práve tieto slová aj po desiatkach rokov nastoľujú 

zrkadlo „altruizmu“ komerčných inštitúcií. Jeho skutočný obraz s mnohými rezonujúcimi 

otázkami sa tak stal predmetom tejto diplomovej práce. 
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1 PREHĽAD LITERATÚRY 
 

Diplomová práca pozostáva z troch teoretických pilierov, ktoré reprezentujú 

kapitoly o altruizme, public relation a spoločenskej zodpovednosti. Avšak na to, aby 

akákoľvek komunikácia (i vo forme diplomovej práce) splnila svoj účel a bola naozaj 

prostriedkom dorozumenia, je potrebné disponovať spoločným jazykom. Práve preto 

každá z kapitol začína terminológiou daného tematického okruhu snažiac sa vytvoriť 

stabilnú, a prehľadnú sieť pojmov, na ktorej je práca postavená.  Cieľom nebolo vybrať 

z množstva ponúkaných definícií tie najkomplexnejšie alebo najoriginálnejšie, ale 

predovšetkým sa pokúsiť ponúknuť definície termínov tak, ako sa adaptovali na 

slovenské podnikateľské prostredie. Preto napr. definície firemných pojmov ako sú PR, 

CSR a pod. pochádzajú aj od slovenských autorov a z webových stránok viacerých 

slovenských inštitúcií či nadácií, ktoré s nimi aktívne „manipulujú“. To neplatí iba 

v prípade prvej najrozsiahlejšej kapitoly (o altruizme), ktorej terminológia je postavená 

všeobecnejšie, „učebnicovejšie“, čo však umožnilo komplexnejšie hľadanie jej rôznych 

paralel s nasledujúcimi kapitolami.  

 

1. 1 Altruizmus 
 

 Nasledujúca podkapitola definuje altruizmus a kooperáciu ako prirodzene 

rozvinuté a vzájomne sa dopĺňajúce ľudské kompetencie. Zároveň cituje rôzne teórie, 

ktoré svojsky odpovedajú na otázky, ako a prečo sa tieto „evolučné taktiky“ vôbec 

vyvinuli a aký je ich spoločenský či individuálny prínos. 

 

1.1.1 Terminológia altruizmu 

 

Altruizmus definuje J. Tooby a L. Cosmides ako 

 „koncepciu dobročinnosti voči ostatným na vlastné náklady jedinca. (in Dunbar, 

Barrett, 2007)  

R. Dunbar a L. Barrett uvádzajú, že v psychológii je známa definícia D. Batsona ako 

motivácie pomáhať. Často sa predpokladá, že ide o vedomú motiváciu, aj keď to nemusí 

byť nevyhnutné. Výskum J.A. Bargha a T.L. Chartranda vysvetľuje, že ľudia si až príliš 

často nie sú vedomí, prečo sa správajú tak ako sa správajú (in Dunbar, Barrett, 2007). 
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Z hľadiska sociálno-psychologického je kooperácia chápaná široko. Kooperatívne 

správanie sa vyvíja s perspektívou, že prostredníctvom neho bude efektívnejšie 

dosiahnutý spoločný cieľ. 

 „Za kooperáciu je možné považovať také správanie, ktoré prináša všetkým 

zúčastneným najväčší spoločný zisk“  (Boroš, 2001, s. 170).  

Podľa R. Boyda a P.J. Richardsona je kooperácia definovaná ako jednotlivcom 

prevádzkované nákladné správanie, ktoré zvyšuje výnos ostatných (in Dunbar, Barrett, 

2007 ). Kooperácia je tuná takmer ekvivalentom biologickej definície altruizmu  

 

Reciprocita označuje vzájomnú závislosť, čin alebo vplyv resp. vzájomnú výmenu výhod 

(či privilégií). (Merriam-Webster Online Dictionary, s.a.) 

Recipročný altruizmus uvádza R. Dunbar a L. Barrett ako ten, čo vychádza zo 

vzájomného opätovania si výhod (takéto opätovanie nemusí byť a ani nebýva okamžité). 

(2009)  

Silnú reciprocitu definuje H. Gintis a J. Henrich ako predispozíciu kooperovať 

s ostatnými a zároveň trestať tých, ktorí porušia normy takejto kooperácie a to na vlastné 

náklady (aj v prípade, že je nepravdepodobné, že tieto náklady nám budú preplatené).“ (in 

Dunbar, Barrett, 2007) Akokoľvek sa to zdá byť nákladné, silná reciprocita je evolučné 

stabilnou stratégiou.  

 

Morálny altruizmus je definovaný ako  

„koncepcia odmeny altruistov a potrestania ´nealtruistov´. Morálni altruisti sú teda 

o krok vpred. Nielenže ponúkajú pomoc ostatným, ale odmeňujú aj ďalších 

pomocníkov umožniac im prístup k rôznym zdrojom, zatiaľ čo trestajú ´nealtruistov´ 

znemožnením prístupu k takýmto zdrojom.“ (Dunbar, Barrett, 2007, s. 533) 

Tento druh altruizmu zahŕňa teda odmeny rovnako ako aj tresty (zvyčajne ostrakizmus). 

Morálny altruizmus má teda, ako R. Dunbar a L. Barrett uvádzajú, blízko k silnej 

reciprocite a moralistickej agresii. (To však neznamená, že možno morálku stotožniť 

s altruizmom. Niektoré formy altruizmu napr. pomoc vlastnému potomkovi nie sú riadené 

morálnymi princípmi.) (Ibidem) 

 

Konkurenčný altruizmus 

„je postavený na dvoch premisách. Ako prvé predpokladá, že existujú individuálne 

rozdiely v altruizme. A ako druhé predpokladá, že formovaním aliancií vzniká 

prirodzene súťaž o najmorálnejších a najkooperatívnejších partnerov. Následkom je 

13  



snaha ľudí správať sa viac altruisticky než ostatní a vydobyť si tak lepšiu 

altruistickú reputáciu. Konkurenčný altruizmus je len jednou z niekoľkých ciest, 

ktoré vedú k rozvoju kooperácie medzi ľuďmi.“ (Dunbar, Barrett, 2007, s. 534) 

 

N. Eisenberg a P.J. Museen definujú prosociálne správanie ako také, ktoré zvyšuje blaho 

recipienta, bez ohľadu na náklady jeho aktéra.  

„Prosociálne emócie sú fyziologické a psychologické reakcie, ktoré navádzajú 

k angažovaniu sa v kooperatívnom správaní. Zahŕňajú pocity viny, hanby, empatie 

a vedú nás k podnikaniu konštruktívnych sociálnych interakcií. Bez takýchto emócií 

by sme sa stali sociopatmi a ľudská spoločnosť by neexistovala, akokoľvek by boli 

silné vládne nariadenia, či snahy udržať ju pohromade. (in Dunbar, Barrett, 2007, 

s. 615) 

 

Empatia je  

„schopnosť porozumieť pocitom, motívom a myšlienkam ostatných a uvedomovať si 

to rozlišujúc seba a ostatných“. (Buda, 1989, s.19)  Ide teda o kognitívnu definíciu. 

„Empatizovať znamená vidieť očami druhého človeka, počuť ušami druhého 

človeka a cítiť jeho srdcom.“ (Ibidem, s.19).  

D. Goleman uvádza teóriu E.B. Titchenera, ktorá tvrdí, že empatia má počiatok vo 

fyzickom napodobňovaní utrpenia druhého človeka, ktoré v nás vzbudzuje rovnaké 

pocity. E.B. Tichner sa snažil empatiu odlíšiť od samotného súcitu, ktorý môžeme 

pociťovať k druhému človeku v nepríjemnej situácii, ale bez zdieľania akýchkoľvek 

spoločných emócií. (in Goleman, 1997)  

 
1.1.2 Evolúcia altruizmu 

 

T. Hobbes opísal prirodzený stav v spoločnosti ako vojnu „všetkých proti 

všetkým“ (bellum omnium contra omnes) (in Ridley, 1996). Spoločnosť okolo nás však 

rovnako charakterizuje kooperácia ako rivalita. Aký je však motív takejto spolupráce? 

Môžeme ju nazvať altruizmom? M. Ridley by zrejme argumentoval slovami R. 

Dawkinsa, že za všetkým sú naše „sebecké gény“. Tento termín priniesol v 60 – tych 

rokoch minulého storočia revolúciu v biológii a dodnes je neoddeliteľnou zložkou pre 

pochopenie altruizmu. Základná myšlienka danej teórie spočíva v tom, že jednotlivci 

nerobia veci pre dobro svojej skupiny, rodiny či dokonca seba samých. Ľudia neustále 

konajú pre benefit vlastných génov, pretože oni sami neoddeliteľne pochádzajú 

14  



z predkov, ktorí robili to isté. Žiaden z našich predkov nezomrel v celibáte. (1996, s. 17) 

Túto teóriu podporili rôzne štúdie na sociálne žijúcich druhoch zvierat (napr. Hamiltonov 

výskum na sociálne žijúcom hmyze ako sú včely či mravce. Ich nesebecká kooperácia je 

len ilúziou. Skutočnosťou je, že každý jednotlivec sa v nej len snaží o večné zachovanie 

svojich génov). Tak ako teda E=mc2 spôsobilo revolúciu v ponímaní sveta, v evolučnej 

biológii zarezonovalo Hamiltonovo pravidlo: 

„C<Br, kde C je náklad aktéra v podmienkach straty budúcej reprodukcie pre 

altruistický čin a B je benefit pre recipienta v rámci budúcej reprodukcie 

devalvovaný r, stupňom príbuznosti medzi takýmito dvoma jednotlivcami. Ak sa 

stretnú podmienky Hamiltonovho pravidla, prirodzený výber uprednostní gény 

aktéra, ktoré viedli k altruistickému činu, pretože s pravdepodobnosťou 

rovnajúcou sa r, nositeľom týchto génov môže byť recipient.“ (Dunbar, Barrett, 

2007, s. 463) 

Počnúc W.D. Hamiltonom, porozumenie dynamických tenzií medzi záujmom jednotlivca 

a spoločnosti sa stalo fundamentálnou súčasťou i výzvou pre multidisciplinárne výskumy. 

Z pohľadu génov je altruizmus jednotlivca jednoznačne sebeckou záležitosťou. 

 „Napriek tomu, že jednotlivec sa navonok vzdal Hobbesovej vojny, jeho gény 

v nej naďalej pokračujú.“ (Ridley, 1996, s. 18)  

Slovami R. Dawkinsa:  

„Sme len mechanické stroje naprogramované prežiť slepým zachovaním svojich 

sebeckých molekúl – génov. Táto pravda ma stále napĺňa údivom“. (in Ridley, 

1996, s. 19)  

Tu sa však začína jedna z veľkých diskusií etiky o motívoch. Z pragmatického hľadiska  

sú dôležité činy (resp. ich priame dôsledky), a nie motívy (i keď akokoľvek 

kompromitujúce). M. Ridley uvádza ako príklad matku správajúcu sa nesebecky k svojim 

potomkom. Ak to robí len preto, že jej gény sú sebecké, stále sa správa ako jednotlivec 

nesebecky. (1996, s. 20) Z tohto pohľadu nemožno egoizmom našich vlastných génov 

poprieť altruizmus jednotlivca. Na opačnej strane stoja mnohí iní (napr. filozofi ako Sv. 

Augustín), tvrdiac, že altruizmus (či konanie dobra) musí skôr zahŕňať šľachetný motív 

než len veľkorysý čin. 

V ekonómii sotva nájdeme miesto pre veľkorysý motív. Ako teda vysvetliť správanie 

ľudí, ktorí napr. venujú všetok svoj majetok charite alebo úplným cudzincom? Takýto čin 

neprináša zjavne žiaden osobný benefit daným jednotlivcom alebo ich génom. 
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1.1.3 Altruizmus a trh 

 

R. Wright ilustroval „génocentrický“ svet nasledovne:  

„Predstavte si tie zilióny  a zilióny organizmov, čo chodia po svete, každý priam 

hypnotizovaný jednoduchou pravdou, všetky tieto pravdy sú identické a všetky 

logicky nekompatibilné s ostatnými: môj dedičný materiál je najdôležitejší na svete, 

jeho prežitie ospravedlňuje tvoju frustráciu, bolesť či dokonca smrť. A každý z nás 

je jedným z týchto organizmov, žijúc svoj život v otroctve tejto logickej absurdity.“ 

(in Ridley, 1996, s. 36) 

Sebeckosť génov je však regulovaná a vzbura potlačená prepracovanými  mechanizmami. 

„Obdivuhodná harmónia vývoja nereflektuje spoločný záujem nezávislých 

kooperujúcich agentov, ale vymáhanú harmóniu dobre navrhnutého stroja“ (Ridley, 

1996, s. 31) 

Citujúc E. Leigha:  

„Je to ako by sme mali do činenia s parlamentom génov. Každý koná vo vlastnom 

sebeckom záujme, ale ak jeho konanie zraňuje ostatných, ostatné gény spoja svoje 

úsilie a potlačia daný gén.“( Ibidem, s. 33)  

Ak by sme si namiesto génov predstavili korporácie, našli by sme istú paralelu s trhovou 

reguláciu a napr. protimonopolným úsilím.  

A. Smith prepojil teóriu sebeckých génov s ekonómiou nasledovne: 

„Nie kvôli dobročinnosti mäsiara, pivovarníka či pekára môžeme očakávať našu 

večeru  - ale kvôli ich vlastnému záujmu. Obraciame sa nie na ich humanitu ale na 

ich sebalásku a rovnako nikdy s nimi nehovoríme o našich nevyhnutných potrebách 

ale ich výhodách [či ziskoch]. Nikto iný, iba žobrák, si zvolil závislosť na 

dobročinnosti spoluobčanov.“ (in Ridley, 1996, s. 45)  

Sebecké ambície sú trhovými podmienkami naklonené k väčšiemu dobru spoločnosti. A. 

Smith rovnako ako aj M. Ridley nepovažuje život za hru s konečnou nulovou sumou, 

teda takú, kde je jeden víťaz a jeden porazený.  Niekedy obe stany môžu zvíťaziť alebo 

i prehrať. (1996, s. 46) Každý z nás koná vo svojom vlastnom záujme, ale spolu 

dokážeme profitovať jeden s druhým. Vedia nás totiž neviditeľná ruka trhu (pozn. autora: 

azda najznámejší termín, ktorý A. Smith zaviedol do ekonómie). 

„Spoločnosť postavená na dobročinnosti by bola presiaknutá nepotizmom [pozn. 

autora: príbuzenskou protekciou]. Medzi cudzincami neviditeľná ruka trhu 

distribuuje spravodlivejšie našim sebeckým ambíciám.“ (in Ridley, 1996, s. 46)  
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1.1.4 Altruizmus a spoločnosť 

 

Ako dosiahnuť kooperácie medzi egoistami?  

„Známy konflikt medzi osobným záujmom a všeobecným blahom sa nazýva 

´dilemou väzňa´. Ilustruje ju anekdota dvoch väzňov, ktorí čelia rozhodnutiu medzi 

udaním jeden druhého a redukovaním tak vlastného trestu. Dilema vzniká, pretože 

ak ani jeden z nich nezradí toho druhého, oboch odsúdia na nižší trest, takže 

najlepšie by bolo, ak by obaja zostali mlčať. Avšak každý jeden z nich vyjde z dilemy 

individuálne lepšie, ak udá toho druhého.“ (Ridley, 1996, s. 54) 

Táto dilema podnietila mnoho matematikov k vytvoreniu počítačových programov, ktoré 

by s využitím rôznych taktík uspeli pri riešení takejto dilemy. Zaujímavé je, že prístroj, 

ktorý takto vyhral najviac zápasov, bol ten „charakterný“ s ohľaduplnou taktikou (tzv. tit-

for-tat).  

„Kooperácia sa teda vypláca. Nepopierateľne je jednou z častých čŕt ľudskej 

spoločnosti. Rovnako ako dôvera zostáva základom sociálneho a ekonomického 

fungovania. Je to iracionálne? Potlačili sme naše prirodzené egoistické inštinkty, 

len aby sme boli ohľaduplní jeden k druhému. A sme čestní len preto, že sa to 

vyplatí?“ (Ridley, 1996, s. 57) 

 

1.1.4.1 Reciprocita a reputácia 

 

 Ak sme rovnako ako iné tvory hnané sebeckými inštinktmi, ako je možné, že 

kooperácia je takým častým zjavom v našej spoločnosti, pýta sa M. Ridley. R. Trivers 

považuje za dôvod reciprocitu. Ak mi pomôžeš ty, pomôžem ti aj ja. Ďaleko od naivnej 

predstavy nesebeckého altruizmu tu hovoríme len o vzájomnom opätovaní si sebeckých 

láskavostí. (in Ridley, 1996, s. 61) Táto teória recipročného altruizmu tvrdí, že altruistické 

prejavy sú deriváciou kooperácie v malých skupinách. R. Dunbar spolu s L. Barrett to 

ilustrujú ako sled kooperatívnych ťahov. Po úvodnom kooperatívnom ťahu napodobňuje 

každý partner taktiku toho druhého (hovoríme teda o tzv. priamej reciprocite, ktorá 

zaisťuje stabilný level kooperácie u ľudí rovnako ako i u zvierat.) (2007, s.533) 

Ľudská spoločnosť je iná, lebo nelimituje svoj altruizmus len na rodinných príslušníkov.  

„V sérii experimentov navrhnutých behaviorálnymi ekonómami (ktoré boli rovnako 

prevedené v rozvinutých i rozvojových krajinách), ľudia dobrovoľne obetovali 

značnú časť svojich peňažných odmien za účelom poskytnutia benefitov iným 
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jednotlivcom, i keď v striktne anonymných podmienkach.“ (Dunbar, Barrett, 2007, 

s. 115) 

 Kooperácia i altruizmus boli už zrejme pri jednom z míľnikov našej ľudskej spoločnosti, 

a to pri vzniku deľby práce, ktorá priniesla i poznanie, že kooperácia sa vypláca niekedy 

viac, ako zostať za každú cenu sebestačným. 

Všeobecne platí, že čím dlhšia je interakcia medzi jednotlivcami, tým väčšia je šanca na 

ich kooperáciu. Aj u zvierat, u ktorých sa vyskytuje takéto recipročné správanie, zostáva 

trvanie a stálosť takéhoto vzťahu kľúčové pre zachovanie sledu kooperatívnych ťahov. 

„Časté opakovanie altruistického správania posiľňuje kooperáciu. Časté použitie 

reciprocity v spoločnosti je teda neoddeliteľnou súčasťou našej prirodzenosti, priam 

inštinktom. Prečo? Pretože prirodzený výber nám tak umožnil získať viac zo 

spoločného bytia.“ (Ridley, 1996, s. 65) 

Pomoc svojim príbuzným je dôležitou súčasťou altruizmu v ľudskej spoločnosti. Ľudia sa 

zvyknú obracať na svoje rodiny pre praktickú, finančnú či emocionálnu podporu vo 

všetkých kútoch sveta. R. Dunbar a L. Barrett uvádzajú, že tento druh altruizmu zohral 

dôležitú rolu pri formovaní ľudskej spoločnosti a morálky. Jednoznačne však prekračuje 

príbuzenské hranice. Niektorí vedci argumentujú, že kooperácia s „cudzincami“ je 

relatívne novým kultúrnym fenoménom. V dávnej minulosti žili ľudia v relatívne malých 

príbuzenských skupinách (tlupách). Sociálne predispozície ľudí sa teda vyvíjali vo veľmi 

odlišnom prostredí než je dnes, kedy sociálne skupiny pozostávajú zo zmesi príbuzných 

a nepríbuzných jednotlivcov. (2007, s. 532) 

„Podľa hypotézy ´veľkého omylu´, ak sa ľudia správajú altruisticky, je to preto, že 

sa chybne domnievajú, že sa zaoberajú svojimi príbuznými. Detekcia príbuzných je 

nedokonalá, indíciami sú podobnosti vo výzore, správaní, kultúre (napr. jazyk) (...) 

Tieto indície nám pomáhajú rozhodnúť sa komu pomôcť. (Výskumy dokázali, že 

ľudia s väčšou pravdepodobnosťou pomôžu cudziemu človeku, ak zistia, že má 

rovnaké priezvisko, alebo darujú peniaze tomu, kto sa im výzorovo podobá.) Táto 

hypotéza však nijako nevysvetľuje napr. morálny altruizmus [pozn. autora: 

z ktorého neplynie žiaden benefit pri odmeňovaní altruistických príbuzných  a 

trestaní  tých nealtruistických].“ (Dunbar, Barrett, 2007, s. 532) 

Niektoré živočíšne druhy taktiež javia známky altruizmu, ale takmer výhradne 

v „limitovanom edícii“. Zdieľanie jedla, spoločná obrana teritória či výchova potomkov 

zvyčajne zahŕňajú len malý počet jednotlivcov, ktorí sú väčšinou príbuzensky  spätí. R. 

Dunbar a L. Barrett uvádzajú aj dôkazy o reciprocite medzi nepríbuzenskými 

jednotlivcami, avšak tieto „výmeny“ sú krátkodobé  a týkajú sa menších komodít. Takáto 
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kooperácia je teda hnaná výhodami pre samotného jedinca a nie výhodami, ktoré môže 

poskytnúť ostatným. (2007, s. 115) Ľudská reciprocita však funguje aj dlhodobo, najmä 

ak ľudia poznajú jeden druhého (odkazujúc tak na podmienky, za ktorých ľudská evolúcia 

prebehla a kedy stretnutie s cudzincom bolo skôr zriedkavosťou). Tí, čo kooperujú 

hľadajú zároveň vhodných a teda dôveryhodných partnerov na spoluprácu. 

„Zrazu sa tak objavil nový  silný dôvod, pre ktorý sa oplatí byť ohľaduplný – možno 

tak totiž presvedčiť ostatných, aby hrali s vami. Odmenou je kooperácia 

a pokušenie zradiť ju je zabudnuté v dôsledku potreby demonštrovania 

dôveryhodnosti a budovania jej reputácie.“ (Ridley, 1996, s. 82)  

Poznanie našich partnerov a ich reputácie sa tak stáva dôležitým determinantom 

kooperácie. Ľudský altruizmus teda nie je založený len na empatii a prirodzenom záujme 

o blaho ostatných (i keď empatia a ďalšie zodpovedajúce city sú súčasťou nášho 

morálneho cítenia, ktoré riadi naše preferencie a správanie). Rovnako totiž môžeme byť 

motivovaní aj našim záujmom o vlastnú reputáciu, vďaka ktorej nás druhí považujú za 

štedrých, férových či dokonca veľkorysých.  

„Je altruizmus zdieľaním bonboniéry?“ (Ridley, 1996, s. 96)  

M. Ridley zároveň i odpovedá, že dôkazy z etnografických kmeňových štúdií nasvedčujú, 

že lovec, ktorý sa o svoju korisť podelí s ostatnými členmi kmeňa, v podstate zmení 

hotovosť (teda koriť) za stabilnejšiu menu, ktorá mu prinesie výnos v podobe recipročnej 

láskavosti od obdarovaných. Kupuje si tak prestíž  a investuje za účelom dlhodobého 

zisku. (1996, s. 114). Vymieňajú sa teda aj konkrétne výnosy (korisť) aj tie abstraktné 

(prestíž). Takýto obchod prináša benefity obom stranám. Nie je to teda  hra s nulovou 

sumou. Argument, ktorý leží pri prvopočiatku spoločného lovu a deľby jedla spočíva aj 

v eliminovaní rizika. (Lov je riskantný, delenie sa o korisť risk redukuje, lebo umožňuje 

očakávať podiel aj od iných hráčov, ktorí budú v budúcnosti možno pri love šťastnejší). 

Každý tak profituje. (Ibidem, s. 117) 

„Recipročný altruizmus vysvetľuje kooperáciu v bežných časoch, keď je 

pravdepodobnosť budúcich sociálnych interakcií vysoká [pozn. autora: nehrozí 

napr. že sa skupina rozpadne]. Zlyháva v časoch, keď je skupina ohrozená alebo 

príliš veľká, a teda je ohrozená aj návratnosť kooperácie. (...) Vtedy jedinou 

evolučne stabilnou stratégiou je kooperovať, kým ostatní kooperujú, a inak 

´dezertovať´“. (Dunbar, Barrett, 2007, s. 612)  

(To je ukážkou celosvetového diania v krajinách, ktoré sú napr. vo vojnovom konflikte či 

postihnuté hladomorom. Iba malá skupina silných reciprokátorov zotrváva vo svojej 

„morálnej snahe“, ostatní sa usilujú len o vlastný záujem). (Ibidem, s. 612) 
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Kooperácia je založená nielen na odmeňovaní. Experimentálne výskumy dokazujú, že 

 „skupiny preukazujú oveľa vyššiu úroveň kooperácie, ako sa predpokladalo 

vzhľadom na štandardný ekonomický model sebou zainteresovaného účastníka. (...) 

a to predovšetkým, ak účastníci nemajú možnosť len odmeňovať, ale i trestať 

nekooperujúcich jedincov [ i na vlastné náklady, pozn. autora].“ (Dunbar, Barrett, 

2007, s. 611) 

V tomto prípade hovoria menovaní autori o tzv. morálnom altruizme. V sociálnej 

skupine sa zvyknú vyskytovať jedinci, ktorí sami nekooperujú, a pritom stále získavajú na 

kooperácii ostatných. V menších skupinách sú ľahšie identifikovateľní, ale aj vo väčších 

skupinách platí, že bývajú „trestaní“ neposkytnutím podielu, ktorý býva nasledovaný 

rovnakou reakciou od ostatných. (Ibidem, s. 533) 

„Výskum De Cremera a Van Vugta dokázal, že pri dileme jedného väzňa – ak ju 

riešia navzájom sa nepoznajúci jednotlivci v laboratórnych podmienkach 

v neopakovaných interakciách [i bez možnosti prejavenia reciprocity, pozn. autora] 

stále 40 – 60% jednotlivcov volí kooperáciu. Výskum Fehra  Gaechtera dokázal, že 

navyše veľa hráčov má tendenciu trestať nekooperujúcich jedincov odmietnutím 

akejkoľvek interakcie s nimi [aj keď tým sami strácajú, pozn. autora].“ (Dunbar, 

Barrett, 2007, s. 531)  

Podobne je to i v spoločnosti. Naše spoločnosti často odmeňujú ľudí za ich altruistický 

prínos (rôzne vyznamenania, pomníky či iné ocenenia sú toho len dôkazom). Na druhej 

strane, spoločnosť trestá bezohľadnosť (napr. väzením a iným odsúdením vinníka).  

 

1.1.4.2 Dary 

 

Prečo ľudia i korporácie poskytujú dary? M. Ridley uvádza pohľad A. Zahaviho, 

ktorý vykresľuje takúto štedrosť ako zbraň. Úlohou tejto zbrane je znížiť tendenciu 

partnera k opusteniu kolaborácie. Dar je tak investíciou, ktorá propaguje „kvalitu“ 

investora ako aj jeho motiváciu v kooperácii pokračovať. Súčasťou každého daru sa tak 

automaticky stáva snaha o ochranu vlastnej dobrej reputácie (napr. ako dobrého človeka), 

a zároveň snaha o zaviazanie recipienta k reciprocite daru. (in Ridley, 1996, s. 118) 

Nečudo, že sa dary tak ľahko môžu stať úplatkom.  

Dar teda predstavuje nepísaný sociálny kontrakt, ktorý je rovnakým spôsobom 

altruistický ako zaväzujúci. (V mnohých kmeňoch sa dary najskôr dôkladne preverili, než 

boli prijaté, čo iba podčiarkuje „obchodný charakter“ tohto ľudského rituálu). Sú teda 

dary altruistické?  
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„Skutočný altruista by nedaroval dar vôbec, pretože by si uvedomil, že je 

motivovaný buď prázdnou hrdosťou, že koná dobro alebo očakávaním recipročného 

daru, v prípade ktorého by vlastne uviedol recipienta do dlhu. Skutočne altruistický 

recipient by rovnako neurazil svojho darcu opätovaním daru, pretože by tak dlh 

obrátil naspäť [voči pôvodnému darcovi, pozn. autora] a tvrdil, že jeho motív nebol 

sebecký. Takže skutočne altruistický pár by si nikdy nič nedaroval a potreboval by 

sa zbaviť všetkých osobných motívov [aby mohol vôbec konať isté altruistické 

dobro, pozn. autora].“ (Ridley, 1996, s. 121)  

Je zjavné, že altruizmus takto nefunguje. Ľudský inštinkt opätovať dar je teda natoľko 

silný, že dary môžu byť práve vytváraním záväzku použité ako zbrane. M. Ridley uvádza 

ako príklad tzv. potlachy, pri ktorých sa kmeň pokúšal zahanbiť susedný kmeň práve 

svojou štedrosťou. Posadnutý vlastným statusom a strachom zo zahanbenia či poníženia 

sa však kmeň ocitol uväznený v kruhu distribuovania vlastného bohatstva za účelom 

postupu na sociálnom rebríčku,  a zároveň i upadania do neschopnosti opätovne splatiť 

čoraz štedrejšie dary od ostatných. Takéto obdarovávanie v kmeňových spoločnostiach 

nie je vonkoncom altruizmom, ale využitím recipročného inštinktu. Z ekonomického 

hľadiska, ako M. Ridley vysvetľuje, majú ale aj navonok nezmyselné dary opodstatnenie, 

pretože sa v nich zamieňajú pominuteľné či napadnuteľné materiálne statky za 

spoločenskú prestíž, ktorá je prenosná a pretrvávajúca. (1996, s. 121) My všetci 

inštinktívne cítime rešpekt k štedrosti a neúctu k tým, ktorí sa nevedia podeliť.  

Obchodovanie je priam rituálnou súčasťou našej spoločnosti. Antropológovia zdôrazňujú 

najmä jeho vplyv na posilňovanie a vytváranie aliancií, ktoré boli a sú dôležitou súčasťou 

našej civilizácie. 

„Ľudský mozog funguje aj ako orgán obchodu, ktorý každý problém prejednáva ako 

sociálny kontrakt s cieľom skontrolovať tých, čo by mohli podvádzať. Ako taký 

zamestnáva špecializovaný  inferenčný kalkulujúci prístroj navrhnutý prirodzeným 

výberom, aby odhalil porušenia zmlúv o výmene, na ktorých sa obe strany predtým 

dohodli. Ľudia, bez ohľadu na kultúru či geografické umiestnenie, sú si unikátne 

podobní v uvedomovaní si analýzy nákladov a výnosov takejto výmeny. (Ridley, 

1996, s. 130) 

Sociálna výmena či obchod dominuje našim vzťahom. (Môžeme sa s ňou stretnúť napr. aj 

pri antropomorfizácii nadprirodzeného sveta, keď sa obetami či modlitbami k bohom 

snažíme vyvolať u bohov recipročné správanie či už vo forme želaného úspechu, zdravia 

alebo vstupenky do neba.) 
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„Ľudský mozog je odlišný fascinujúcim spôsobom. Je totiž vybavený špeciálnymi 

oddeleniami, ktoré umožňujú ťažiť z reciprocity, obchodovať s benevolenciou 

a zožať tak benefity sociálneho spolunažívania.“ (Ridley, 1996, s. 131) 

 

1.1.4.3 Dôvera a kooperácia 

 

R. Dunbar a L. Barrett zaraďujú medzi rozvinuté sociálne kompetencie 

predovšetkým recipročný altruizmus, schopnosť dôverovať (a teda kooperovať 

s nepríbuzenskými jedincami za účelom dosiahnutia spoločného cieľa), pamäť na 

reputáciu (schopnosť pamätať si relatívne skóre jedinca alebo jeho poradie v sociálne 

dôležitej charakteristike) a  identifikáciu so skupinou (spolu s prispôsobením sa hodnotám 

a identite takejto skupiny). (2007, s.120) 

R. Frank rovnako argumentuje, že ľudské bytosti, ktoré prenechávajú riadenie svojich 

životov skôr emóciám než racionalite, môžu v danom okamžiku pôsobiť obetujúco, ale 

z dlhodobého hľadiska konajú to, čo je správne (prospešné) pre ich celkové bytie. (in 

Ridley, 1996, s. 132) Emóciami však nemyslí afekt s jeho hysterickým priebehom. 

Emócie, či „morálne city“, sú podľa R. Franka 

„problém riešiace mechanizmy navrhnuté tak, aby umožnili vysoko sociálnym 

tvorom efektívne využívať sociálne väzby pre dlhodobý benefit svojich génov. Sú 

vlastne spôsobom likvidácie konfliktu medzi krátkodobou účelnosťou a dlhodobou 

prezieravosťou práve v prospech toho dlhodobého.“ (in Ridley, 1996, s. 133)  

Na to, aby sme dlhodobo profitovali z kooperácie, je potrebné sa najskôr vzdať 

krátkodobého pokušenia a vlastného sebeckého záujmu. Tento problém R. Frank nazýva 

aj problémom odovzdania sa. Ako ale presvedčiť ostatných, aby sa tiež odovzdali 

podobnému smeru? A práve tu sa opäť dostávame k dileme jedného väzňa. (Ibidem, s. 

133)  

Racionálni ľudia by sotva boli schopní presvedčiť jeden druhého o svojej oddanosti.  

„Ľudia však nezvyknú riešiť problémy racionálne, ale nesú iracionálnu 

angažovanosť hnanú našimi emóciami. Podnikateľ (...) dôveruje svojmu 

spoločníkovi, poznajúc ho ako čestného človeka, ktorý by nerád čelil hanbe či 

obvineniam.“ (Ridley, 1996, s. 136)  

Naše emócie, ako R. Frank povedal, sú garanciou našej oddanosti. Nato prišiel už oveľa 

skôr R. Trivers, tvrdiac, že práve emócie sú sprostredkovateľom medzi naším vnútorným 

počítadlom a vonkajším správaním. Emócie preverujú reciprocitu a vedú nás k altruizmu, 
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ak sa to môže, z dlhodobého hľadiska, vyplatiť. Máme radi ľudí, ktorí sú k nám 

altruistickí a sami sme altruistickí k ľuďom, ktorí nás majú radi. (in Ridley, 1996) 

Moralistická agresia slúži ako dozor nad férovosťou v recipročných výmenách. M. Ridley 

to ilustruje napr. tým, že ľudia automaticky pociťujú hnev pri nespravodlivom konaní, 

a zároveň sú náchylnejší k altruistickým „opravným“ gestám z pocitu viny, keď ich 

podvádzanie vyšlo verejne najavo. Dôvera a jej zachovanie totiž ponúka rozpoznateľne 

hodnotné príležitosti, ktoré by inak neboli vôbec dostupné. Preto, ďaleko od altruizmu, sa 

kooperujúca osoba v podstate zameriava na svoj dlhodobý osobný záujem. (1996, s. 136) 

A. Sen pomenovala  

„karikatúru krátkozrakého človeka sústredeného len na vlastný záujem pojmom 

´racionálny blázon´. Ak totiž takýto človek volí krátkozraké rozhodnutia, potom nie 

je racionálny ale iba krátkozraký. V skutočnosti je aj blázon, ktorý zlyhal pri 

zvážení dôsledkov svojich činov na druhých.“ (in Ridley, 1996, s. 137) 

Morálne city sú teda hodnotné pre príležitosti, ktoré ponúkajú. Sú navrhnuté tak, aby 

priniesli dôveru a to práve demonštráciou altruistickej kapacity. Ľudia tak konajú dobro, 

aby recipročne získali prestíž či dôveru, ktorú môžu potom neskôr zameniť za iné statky. 

(M.Ridley uvádza ako príklad darcovstvo krvi, ktoré dotyčnému zvýši reputáciu za 

bezúhonnosť, a tak si takýto človek získa dôveru väčšieho počtu ľudí, ktorí sú v pozícii 

dilemy jedného väzňa. Takýto ľudia akoby kričali: Som altruista! Dôveruj mi!). (1996, s. 

138) Práve situácie ako dilema väzňa si vyžadujú zapojenie nášho „morálneho cítenia“, 

aby sme si vybrali správnych (a teda dôveryhodných) partnerov do hry.  

„Identifikovanie ľudí, ktorí nie sú oportunisti je výhodou. A čestnosť je v nej 

skutočne najlepšou poistkou.“( Ridley, 1996, s. 139) 

Ľuďom teda záleží aj na férovosti, aj na vlastnom (sebeckom) záujme.  

„Prečo je teda oportunizmus zriedkavejší ako štedrosť?“ (Ridley, 1996, s. 140) 

Ako odpoveď uvádza M. Ridley vysvetlenie, ktoré poznal už A. Smith - našu posadnutosť 

reciprocitou. Aj v jednorázových rozhodnutiach (ktoré nevedú k dlhodobému zisku, 

a teda takýto jednorázový sebecký oportunizmus by sa mohol vyplatiť), si ľudia strážia 

svoju osobnú reputáciu ako človeka, ktorému možno dôverovať, a nie ako človeka, ktorý 

je oportunistický na úkor druhých. Rovnako model oddanosti R. Franka vraví, že sa 

morálka a ostatné emocionálne zvyky vyplácajú. Čím viac sa správame nesebecky 

a štedro, tým viac sme schopní vyťažiť zo spoločnosti vďaka kooperácii. Navyše túžba 

uniknúť vine, je ľuďom univerzálna a teda spoločná pre všetky kultúry či kraje sveta. 

(1996, s. 142) Záleží nám, čo si o nás druhí (aj keď úplne cudzí ľudia) myslia. J. Q. 

Wilson dokonca argumentuje, že morálka nie je konvenciou, ale účelnou sadou 
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inštinktov. Dodáva, že ak označíme napr. prispievanie na charitu za skutočne sebecké 

argumentujúc, že darcovia sa snažia iba o zvýšenie ich reputácie, problém zostane stále 

nevyriešený, pretože treba zároveň vysvetliť, prečo sa tým zvýšia reputácie darcov (a teda 

prečo ostatní ľudia tlieskajú charitatívnym činom). (in Ibidem, s. 143) Cnosť je v podstate 

inštinkt, niečo čo môžeme považovať za samozrejmé. Nie je to niečo, čo si vyžaduje boj 

proti našej ľudskej prirodzenosti ako by tomu bolo vo zvieracej ríši.  

„Je to inštinktívny a užitočný lubrikant patriaci do našej prirodzenosti. (...) Svet bez 

záväzku reciprocity, férových dohôd a dôvery k druhým ľuďom by bol jednoducho 

nepredstaviteľný.“ (Ridley, 1996, s. 144) 

Zaujímavé je, že i keď máme spoločný obdiv pre nesebeckosť, nik z nás neočakáva, že 

altruizmus bude vládnuť našim životom. Jednoducho nepraktizujeme, čo kážeme. To má 

však racionálne opodstatnenie, pretože čím viac altruistov, tým lepšie pre nás, ale aj čím 

viac sledujeme vlastný záujem, opäť, tým lepšie pre nás. Práve to, ako M. Ridley 

zdôrazňuje, robí dilemu väzňa nesmrteľnou. Výzvou však naďalej zostáva, ako si v nej 

získať správneho partnera a ponechať tak krátkozrakých sebeckých racionalistov ich 

osudu. ( Ibidem, s. 145) 

„Kooperácia nefunguje pre naše ušľachtilé motívy, ale pre naše sebecké záujmy. Je 

to len ďalšia evolučná taktika. Zjavne úspešná.“ (Ridley, 1996, s. 187) 

 Ľudia sa odlišujú od ostatných tvorov najmä rozsahom a závislosťou na kooperácii. Sme 

schopní riešiť problémy s nedostatkovými statkami, potrestať tých, čo porušujú sociálne 

normy alebo pravidlá a vytvoriť inštitúcie, ktoré ochraňujú blaho chudobných, chorých 

a inak na pomoci závislých jednotlivcov. M. Ridley hovorí, že naša spoločnosť je 

preplnená rituálmi a praktikami, ktoré propagujú i posiľňujú kooperáciu. Väčšinou je 

argumentom spoločné blaho. Skutočnosť sa ale javí byť takou, že v nej majú svoje 

dominantné miesto sebecké záujmy, ktoré z nej bez výnimky ťažia svoje individuálne 

zisky. Zaujímavým javom je napr. konformizmus. Beatlemania či politická korektnosť sú 

za všetko vraviace príklady poslušnosti voči súčasnému trendu len preto, že je súčasným 

trendom. Konformná transmisia kultúry je spôsobom zaistenia, že robíme všetci to, čo 

funguje lokálne – jednoducho tým, že zdedíme dispozíciu kopírovať našich susedov (čím 

možno získať viaceré výhody plynúce zo spolunažívania v skupine). Takáto imitácia je 

o to účinnejšia, ak ju prevádzkuje každý jedinec. (1996, s. 188)  

„Ako ľudia však zostávame tvrdiť, že najskôr uprednostňujeme záujem skupiny a nie 

svoj vlastný, maskujúc fakt, že ideme so skupinou, iba ak nám to práve vyhovuje. 

(...) Doteraz sme neobjavili žiaden presvedčivý dôkaz, že by jednotlivec 

uprednostnil záujmy skupiny pred svojimi vlastnými. Zistenia ale naopak dokazujú, 
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že si ľudia sú veľmi presne vedomí toho, kde ležia ich osobné záujmy, teda v ktorej 

skupine. Sme extrémne skupinové tvory, ktoré nie sú ale navrhnuté tak, aby 

obetovali samých seba pre blaho skupiny, ale aby vyťažili zo skupiny čo najviac pre 

seba.“ (Ridley, 1996, s. 188)  

Altruizmus, ako osobná obeť v zaujme ostatných, teda dostáva iný rozmer. R. Dunbar 

a L. Barrett to zhrnuli s využitím výroku R. Dawkinsa (autora teórie sebeckého génu, 

pozn. autora), ktorý vraví, že sme sa jednoducho narodili sebeckí. (in Dunbar, Barrett, 

2007, s. 605) R.D. Alexander dodáva, že  

„etiku, morálku, ľudské správanie a ľudskú dušu možno pochopiť, iba ak uzrieme 

spoločnosti ako súbory jednotlivcov hľadajúcich svoj vlastný osobný záujem“ (in 

Dunbar, Barrett, 2007, s. 605)  

S rovnakou eufóriou reaguje aj M.T. Ghiselin:  

„žiaden náznak nefalšovanej dobročinnosti nezlepší našu víziu spoločnosti, keď 

odložíme bokom náš sentimentalizmus. Čo sa považuje za kooperáci, sa ukáže len 

ako zmes oportunizmu a využívania. Poškriab altruistu a pozeraj, ako krváca 

pokrytec.“ (in Dunbar, Barrett, 2007, s. 605)   

Je takýto sebecko-altruistický prístup udržateľný? Zaujímavým príkladom môže byť 

pohľad na snahu o environmentálne udržateľný vývoj. Rešpekt k trvalo udržateľnému 

vývoju našej planéty sa stal znakom morálnej osobnosti. Vyjadrenie environmentálneho 

cítenia je dnes politicky korektné, priam žiadané. Radi sa zvykneme porovnávať 

s predchádzajúcimi generáciami a tvrdiť, že tie pred nami boli iné. Veľa z týchto tvrdení 

sú len mýty. M. Ridley uvádza, že inštinktívna environmentálna etika či zodpovednosť 

neexistuje (1996, s. 224) – nemáme teda žiadnu vnútornú tendenciu žiť v udržateľnej 

harmónii s prírodou (ako si napr. J. J. Rousseau predstavoval). 

 „Udržiavame nádej, že v každom z nás je kúsok ekologickej impozantnosti akéhosi 

domorodca, ktorého spolunažívanie s matkou prírodou bolo harmonickejšie len 

preto, lebo mu jeho technologická nevyspelosť neumožňovala vyťažiť z nej viac.“ 

(Ridley, 1996, s. 225)  

Difúzia toľko generalizovaných skupinových benefitov (napr. z environmentálneho 

úsilia) nie je natoľko silná motivácia ako možnosť uspokojenia našich sebeckých 

záujmov. Na tomto spočíva aj tzv. „tragédia spoločných statkov“, ktorá je vlastne 

skupinovou obdobou dilemy väzňa. S. Gorgon ju opisuje nasledovne:  

„Majetok každého je majetkom nikoho. Bohatstvo, ktoré je pre všetkých zadarmo, si 

nik necení, pretože každý, kto by čakal, kým ho môže [zodpovedne, pozn. autora] 

využiť, by iba prišiel k zisteniu, že si ho iný už prisvojil. (...) Ryby v mori sú 
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bezcenné pre rybára, pretože nemá žiadnu istotu, že tam budú pre neho aj zajtra, ak 

ich dnes nechá tak.“ (in Ridley, 1996, s. 239) 

T. Hobbes by nezabudol dodať, že na to, aby sa takejto tragédii zabránilo, je nevyhnutná 

silná centrálna autorita, ktorá by „leviathana tejto ľudskej prirodzenosti“ držala na uzde. 

M. Ridley by mu následne oponoval, že vládne regulácie (akokoľvek prísne), by viedli 

k rovnakej tragédii a že jediným riešením, vzhľadom na ľudskú prirodzenosť, je 

súkromné alebo aspoň komunálne vlastníctvo. (Vtedy by motiváciou zachovania 

ekologického správania bol vlastný záujem alebo potreba zachovania si vlastnej 

dôveryhodnosti a teda i prestíže v rámci malej komunálnej skupiny). Pretože  

„ekologická cnosť nemôže byť vytvorená príkazmi zhora nadol ale zdola nahor.“ 

(1996, s. 240) 

 

1.1.4.4 Altruizmus ako signál 

 

Ľudstvo jednoznačne prešlo cez výrazný nárast veľkosti sociálnych skupín. R. 

Dunbar a L. Barrett uvádzajú ako možný dôvod súťaživosť medzi jednotlivými 

skupinami. Každopádne s nárastom sociálnych skupín narástla aj obtiažnosť nájdenia 

spoľahlivého (a vplyvného) koaličného partnera. Veľké skupiny sa tak efektívne 

premenili na trh, na ktorom by sa dalo obchodovať s kooperáciou za účelom vytvorenia 

čo najúspešnejších koalícií. Tento dynamický kontext mohol vytvoriť nové príležitosti pre 

rozvoj kooperácie. Altruistické správanie mohlo priniesť benefity (i keď bez priamej 

reciprocity), kým naokolo boli „pozorovatelia“ používajúci informácie na formovanie 

koalícií. Vznikali tak siete nepriamej reciprocity. (Ak sa A správa altruisticky k B, C 

očakáva, že sa A zachová rovnako k nemu, a preto si ho vyberie do koalície. Naopak, ak 

sa A správa bezohľadne k B, C sa vyhne takejto kooperácii.) V takýchto sieťach sociálnej 

výmeny môže rozvoj altruistickej reputácie otvoriť možnosti, ktoré zostanú pre ostatných 

zablokované. Možné sú dokonca pre kooperujúcich jedincov aj tzv. holubičie sprisahania 

a vyradenia nekooperujúcich  jedincov zo skupiny. Týmto spôsobom sa morálny 

altruizmus mohol rozšíriť. (Je totiž nákladné správať sa morálne, teda trestať 

a odmeňovať  zároveň). Avšak pravé takéto konanie, možno ako znak vodcovstva, 

dokázalo vytvoriť príležitosti pre kooperáciu zo strany ostatných. Celkovo možno 

povedať, že tlak na sformovanie veľkých, flexibilných sociálnych skupín 

(pozostávajúcich zo spríbuznených ale aj nespríbuznených jedincov) naštartoval súťaž 

o najviac kooperatívneho, cenného a zdrojmi disponujúceho spojenca. Vzápätí tak 

vznikali selektívne výhody pre jednotlivcov s (morálnymi) altruistickými tendenciami. 
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Tento proces nazývame konkurenčný altruizmus.  Na rozdiel od príbuzenského či 

recipročného altruizmu, lepšie objasňuje jedinečné morálne a altruistické črty človeka. 

Vysvetľuje, prečo sú lúdia ochotní kooperovať vo veľkých skupinách s úplnými 

cudzincami (aj keď je možnosť priamej recipročnej návratnosti nepravdepodobná). 

V skutočnosti ukazuje, že čím väčšia skupina, tým lepšie publikum. (2007, s. 534) 

„Altruizmus je nákladný signál pre okolie. Ak má teda byť signálom, ktorý robí jeho 

recipienta preferujúcim dotyčného altruistu, potom musí byť tento signál zároveň 

spoľahlivým indikátorom zdrojov, motivácií a zámerov jeho vysielateľa. Ak by bol 

nenákladným signálom, bol by ľahko osvojitelný ostatnými a pozorovatelia by len 

ťažko rozlíšili medzi nefalšovaným altruistom a podvodníkom“ (Dunbar, Barrett, 

2007, s. 534) 

Keďže však už na začiatku definujeme altruizmus ako nákladnú záležitosť, je veľmi 

pravdepodobné, že sa vyvinul do čestného signálu. (Chvost páva je často citovanou 

ilustráciou. Mať dlhý a farebný chvost je nákladná záležitosť a rovnako aj istý druh 

záťaže pre samotného páva, keďže robí ťažším napr. rýchly útek pred predátorom.  Avšak 

imitácia takéhoto prvku je nemožná pre ďalšie zvieratá, ktoré postrádajú „dobre gény“ na 

vytvorenie takéhoto ornamentu.) Aká je teda rola altruistického signálu (pripadne tejto 

pávej „ozdoby“)? R. Dunbar a L. Barrett poukazujú na najzjavnejšiu odpoveď a tou je 

ukážka disponibilného bohatstva. (2007, s. 534) Angažovanie sa vo finančne náročnom 

altruizme je signálom pre ostatných, že si „pomoc druhým“ môžeme dovoliť. Altruizmus 

teda vyjadruje rovnako kapacitu vlastných zdrojov ako aj štedrosť - ideálnu kombináciu 

pre partnera na spoluprácu. Dodatočne môže altruizmus signalizovať láskavosť, 

dôveryhodnosť, čestnosť, sebaovládanie, silu charakteru či dokonca inteligenciu (napr. 

ľudia kooperujúci v situácii akou je dilema väzňa dokazujú svoju inteligenciu tým, že sa 

dokážu zamerať na dlhodobé benefity plynúce z kooperácie). Morálne formy altruizmu 

môžu tak symbolizovať potenciálne vodcovské schopnosti, ktoré sú v skupinách vysoko 

žiaduce. (Ibidem, s. 534) 

Takýto signál samozrejme priťahuje publikum. Preto R. Dunbar a L. Barrett 

predpokladajú, že sa v publiku nachádzajú pozorovatelia schopní tento signál spozorovať, 

správne interpretovať ako altruistický a  následne sformulovať posudok vysielateľa 

takéhoto signálu. Ideálne by takíto pozorovatelia posunuli túto informáciu ďalším 

formujúc tak širšiu reputácia vysielateľa signálu. Z toho vyplýva, že ľudia budú viac 

štedrí vo verejných než súkromných situáciách, čo potvrdili viaceré výskumy (napr. ľudia 

sú viac náchylní prispieť pouličnému žobrákovi v spoločnosti priateľa než osamote, 

charitatívne príspevky rastú, ak sa mená darcov zverejňujú). (Ibidem, s. 535) 
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Konkurenčný altruizmus teda predpovedá, že ľudia s väčšou pravdepodobnosťou 

pomôžu, ak budú môcť byť identifikovaní ako darcovia, filantropi a teda altruisti.  

Prečo však publikum javí stále záujem? Prečo sme vôbec všímaví a nie anestetickí 

k signálom altruizmu v našej spoločnosti? Autori R. Dunbar a L. Barrett odpovedajú 

jednoducho a pragmaticky: pretože byť v prítomnosti altruistu znamená pre publikum 

možnosť získania benefitov. Preto dobročinné eventy priťahujú pozornosť (ale i fyzickú 

prítomnosť) médií i davov. A preto aj veľkú časť našich konverzácii tvoria práve debaty 

o morálnych aspektoch konania ostatných. ( 2007, s. 535) 

Konkurenčný altruizmus teda vzniká, iba ak z toho plynú dlhodobé benefity pre 

samotného altruistu (pripadne jeho blízkych). Benefitov je niekoľko. 

 „Kým podvodníci a nereprocitujúci jednotlivci riskujú rastúce riziko byť 

ostrakizovaní, altruisti sú veľmi žiadaní partneri pre koalíciu pri tvorbe budúcich 

sociálnych výmen. [V minulosti by to bola napr. zdieľanie jedla, pozn. autora] (...) 

Je rovnako možné, že altruisti profitujú aj nepriamo. Byť v skupine s altruistami 

môže znamenať pre skupinu, že sa jej vodí lepšie v súťaži s ďalšími skupinami, ktoré 

obsahujú menej altruistov.“ (Dunbar, Barrett, 2007, s. 535) 

R. Dunbar a L. Barrett zároveň uvádzajú niektoré z vysvetlení individuálnych rozdielov 

v altruizme. Iba niektorí ľudia s dostatočnými zdrojmi si môžu dovoliť byť štedrí 

(a prezentovať tak svoje disponovanie zdrojmi i navonok). Práve preto ide o nákladný 

a ťažko predstierateľný signál (berúc do úvahy nutnosť zdrojov vysielateľa ale 

i recipientov, ktorí neustále monitorujú vysielatelovu reputáciu). (2007, s. 535) Podľa T. 

Yamagishi môžu rozdiely v altruizme rovnako plynúť aj zo samotnej spoločnosti. (Napr. 

vo veľkých mobilných spoločnostiach, ktoré limitujú možnosť vytvorenia stálej reputácie 

a rovnako i v spoločnostiach, ktoré môžu byť na druhej strane tak malé, že sa kooperácia 

týka len spríbuznených jednotlivcov, sa jednotlivcom jednoducho neoplatí investovať do 

pomáhania cudzincom.) (in Dunbar, Barrett, 2007, s. 535) Svoje tvrdenia zakladajú R. 

Dunbar a L. Barrett na rôznych výskumoch. Viaceré výskumy dokazujú prítomnosť 

a podobnú odôvodnenosť konkurenčného altruizmu v rôznych primitívnejších 

spoločnostiach ako aj u iných živočíšnych druhov. Rovnako existujú aj laboratórne  

dôkazy na skupinách ľudí či počítačových simuláciách. (Bizarne znejú výsledky 

výskumu, ktorý potvrdil, že už len samotná grafická prítomnosť očí na obrazovke 

počítača zvyšuje ľudskú kooperáciu oproti „úplne anonymným“ situáciám). Rovnako 

existujú aj štúdie potvrdzujúce zisky pre samotných altruistov (napr. status, prestíž, 

častejšiu voľbu od ostatných členov - pozorovateľov napr. za vodcov či reprezentantov). 

(2007, s. 536-537) Celkovo teda môžeme zhrnúť, že altruizmus je ovplyvnený (ak nie 
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i čiastočné podmienený) potrebou dobrej reputácie a následné disponovanie altruistickou 

reputáciou prináša konkrétne benefity samotným aktérom i skupine. Zjavne teda nejde 

o hru s nulovým ziskom ale o hru s dvoma víťaznými stranami.  

„V ľudskej evolúcii sa javí formácia koalícií dôležitou silou pri vyrovnávaní sa 

s veľkosťou skupiny, nepredvídateľnosťou zdrojov a medziskupinovej súťaživosti. 

(...) Prosociálne črty sú na tomto trhu zvanom ľudstvo uprednostňované, a práve 

preto je zobrazovanie našej morálnosti a altruizmu ostro sledované a neustále 

vykonávané.“ (Dunbar, Barrett, 2007, s. 537)  

Konkurenčný altruizmus je jednou z  evolučných ciest k ľudskej kooperácii. Slovami C. 

Hardyho a M. Van Vughta:  

„K jedinečným aspektom ľudskej kultúry, ktoré môžu mať pôvod v konkurenčnom 

altruizme, patrí filantropia, náboženstvo, armáda, architektúra, veda, umenie 

a dokonca i zábavný priemysel. Vo všetkých týchto oblastiach totiž jednotlivci 

´predvádzajú´ svoje disponovanie zdrojmi prispievaním na verejný majetok tak, že 

keď je raz prístupný, je zadarmo pre všetkých k použitiu či konzumácii.(...) Preto nie 

je prekvapivé nájsť najvyššie cenených členov ľudskej spoločnosti medzi vedcami, 

doktormi, politickými či vojenskými lídrami, umelcami, zabávačmi etc., ktorí 

prispievajú nám všetkým.“ (in Dunbar, Barrett, 2007, s. 538)  

Rovnakí autori označujú konkurenčný altruizmus aj za možné vysvetlenie sociálnej 

hierarchie v mnohých spoločnostiach. Existuje dokonca predpoklad, že i jazyk, ako 

jedinečná ľudská kompetencia, sa vyvinul, aby pomohol budovať funkčné aliancie vo 

veľkých disperzných skupinách. (Ibidem, s. 538) Statusy, vyznamenania i pády ostatných 

(ľudí, spoločností i firiem) nepopierateľne zostávajú neobohratelnou témou našich 

rozhovorov.  

 

1.1.5 Zhrnutie 

 

Naša myseľ bola postavená sebeckými génmi, ale tak, ako M. Ridley uvádza, aby 

bola sociálna, dôveryhodná a kooperujúca. Ľudské bytosti majú sociálne inštinkty. Prišli 

na svet vybavené predispozíciami naučiť sa kooperovať, diskriminovať zradcov (voči 

tým, ktorým možno dôverovať), oddať sa dôvere, získať si dobrú reputáciu, vymieňať 

tovary a služby a vytvoriť deľbu práce.  Žiaden iný živočíšny druh pred nami na tejto 

evolučnej ceste nebol tak ďaleko, ani nedokázal vybudovať skutočne integrovanú 

spoločnosť (mimo vlastnej rodiny). (1996, s. 249)  
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„Za náš evolučný úspech  vďačíme našim sociálnym inštinktom, ktoré nám 

umožnili ´zožať´ nepredstaviteľné výhody plynúce z rozdelenia práce našich 

génov. Naše spoločnosti a naše mysle sa vyvinuli spoločne, podporujúc opätovne 

trendy jedna v druhej. Táto inštinktívna kooperatívnosť dodáva punc ľudskosti 

a odlišuje nás od iných tvorov.“ (Ridley, 1996, s. 249)  

M.Ridley si plne uvedomuje tmavých i svetlých ľudských inštinktov. Tendencia ľudských 

spoločností fragmentovať sa do súťažiacich skupín ponechala našu myseľ otvorenú pre 

predsudky, ktorých ďalekosiahle dôsledky poznáme z histórie. Rovnako napriek tomu, že 

disponujeme kompetenciou sformovania fungujúcej spoločnosti, zjavne v jej správnom 

využití zlyhávame. (1996, s. 250) 

Je však altruizmus vždy žiadanou črtou v spoločnosti? Perzekvovanie, potláčanie 

demonštrácií pripadne uväznenie niektorých aktérov altruizmu (napr. Mahátmu Ghándí) 

sú dôkazom, že nie. R. Dunbar a L. Barrett uvádzajú, že sa tak stáva najmä v prípade 

členov antagonistických skupín napr. v prípade istého druhu konfliktu. Rovnako človek, 

ktorý opakovane pomáha tým, čo podvádzajú, si môže vytvoriť zlú reputáciu. (2007, s. 

538) 

Socializácia ako proces osvojovania si spoločenských noriem, a teda ich internalizácie, 

bol často kritizovaný tvrdiac, že ľudia slepo prijímajú normy nezávisle na ich zvážení. V 

skutočnosti, ľudia nie vždy slepo nasledujú normy, ako to vidí R. Dunbar a L. Barrett, ale 

robia strategické rozhodnutia na ich osvojenie. Kultúry univerzálne podporujú altruistické 

normy, v ktorých sa jednotlivec podriaďuje blahu či dobru skupiny. (Ibidem, s. 616)  

Vzhľadom nato, že väčšina kultúr podporuje kooperatívne správanie a jednotlivci si 

internalizujú takéto normy posúvajúc ich z generácie na generáciu, je celkom prirodzené 

odôvodniť ľudskú kooperáciu. Prečo ale spoločnosti podporujú kooperatívne správanie? 

Jedna z odpovedí, ktorú R. Dunbar a L. Barrett ponúkajú nás vracia opäť k našim génom: 

skupiny s prosociálnymi internalizovanými normami víťazia nad skupinami 

s antisociálnymi, či dokonca sociálne neutrálnymi zvnútornenými normami. (2007, s. 

617) 

Ekonóm K. Arrow dodáva:  

„Virtuálne v sebe nesie každá komerčná transakcia element dôvery“ (in Ridley, 

1996, s. 250) 

Dôvera je teda zjavne evolučne zdedenou ľudskou kompetenciou i dôležitou formou 

kapitálu našej spoločnosti. Potvrdzuje, že skupinové charakteristiky a individuálne 

správanie môžu mať aj synergicky efekt. R. Dunbar a L. Barrett vychádzajú 

z predpokladu, že správanie sa jednotlivcov, či prenesené geneticky alebo kultúrne, je 
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predmetom prirodzenej evolučnej selekcie. Medziskupinové konflikty môžu vysvetliť 

evolučný úspech altruistického správania sa aj voči nespríbuzneným jedincom a rovnako 

aj kooperatívneho správania ako dôsledku zreteľných ľudských kompetencii v budovaní 

sociálnych inštitúcií.  

Interakcie v modernej spoločnosti sú však často anonymné a neopakované, práve kvôli 

vysokému stupňu obchodu, komunikácie a technológii. Ale R. Dunbar a L. Barrett 

podotýkajú, že stále vieme rozlíšiť a aj rozlišujeme, s kým chceme a s kým už nechceme 

v budúcnosti spolupracovať. (2007, s. 614)  

Sociálne kontrakty znázorňujú reciprocitu medzi jednotlivcami i skupinami a ležia priamo 

v srdci najpodstatnejších ľudských úspechov. T. Hobbes sa mýlil. Nežijeme vo svete, 

ktorý je „vojnou všetkých proti všetkým“. Avšak disponujeme rovnakom inštinktom pre 

kooperáciu ako aj inštinktom ku genocíde či tribalizmu, ako spomína M. Ridley. 

Utopistické vízie o dokonalom (altruistickom) človeku sa nenaplnili. (Sociálny systém 

navrhnutý Karlom Marxom stroskotal aj preto, lebo odignoroval prirodzený sebecký 

záujem jednotlivca). (1996, s. 263) 

„Ľudská spoločnosť je totiž nejednoduchý kompromis medzi jednotlivcami a ich 

konfliktnými ambíciami. (...) Potrebuje sociálnu  a materiálnu výmenu, ktorá je 

základom pre dôveru a tá je základom ľudskej cnosti“( Ridley, 1996, s. 264)  

 

1. 2 Public relations (PR) 
 

 Nasledujúca podkapitola ponúka teoretický kontext k druhému pilieru diplomovej 

práce, a to k public relations. Začína všeobecným vhľadom či rozhľadom v danej 

problematike a neskôr sa venuje predovšetkým sociálnemu rozmeru PR so špeciálnym 

zameraním sa na  PR komunikáciu so zamestnancami spoločnosti (pretože práve tí sa stali 

predmetom výskumu). Zároveň sa snaží poukázať na prepojenie s prvou kapitolou 

a poukázať na súvislosti altruizmu a public relation ako dvoch veľmi blízkych 

„evolučných taktík“.  

 

1.2.1 Terminológia public relations  

 

„Public relations (PR) sú komplexom syntetických, tvorivých komunikačných činností, 

ktoré zvyšujú stupeň a mieru sebaorganizácie subjektu (organizácie, firmy) a stupeň 

a mieru organizácie vzťahov subjektu k svojmu okoliu (publiku), čo kvalitatívne 

zlepšuje vzájomné porozumenie, kooperáciu a pomáha organizácii prispôsobiť sa 
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svojmu okoliu. Výsledkom efektívnych PR je hladšia komunikácia, priaznivejšie 

vzájomné vnímanie organizácie (...) a lepšia pôda na prítomné i budúce iniciatívy.“ 

(in Žáry, 1997, Podľa: O. W. Baskin a C. E. Aronoff)  

"Účinné public relations prispievajú k marketingovým úsiliam udržiavaním 

priaznivého spoločenského a politického prostredia." (in Žáry, 1997, Podľa: S. M. 

Cutlip, A.H. Center a M.G. Broom) 

 

„Marketing je funkcia manažmentu, ktorá identifikuje ľudské potreby a požiadavky, 

ponúka výrobky a služby uspokojujúce tieto požiadavky, a uskutočňuje transakcie, 

ktoré dodávajú výrobky a služby výmenou za niečo hodnotné pre poskytovateľa," (in 

Žáry, 1997, Podľa: S. M. Cutlip, A.H. Center a M.G. Broom) 

Cieľom marketingu je teda vytvárať dopyt.  

 

Reklama (inzercia) je  

„vždy platená - a zväčša emocionálne a umelecky tvarovaná - komunikácia 

prostredníctvom médií.“ (Žáry, 1997) 

 I. Žáry, autor prvej slovenskej publikácie o PR,  uvádza, že PR pracujú na inom princípe. 

Neplatí sa priamo za priestor a čas v médiu. Finančné toky môžu prúdiť do PR agentúry 

alebo na sponzorované akcie, a pod. Výsledkom je posilňovanie vedomia o kľúčovom 

predmete PR v rozličných vrstvách verejnosti - napr. aj v tzv. decíznych kruhoch 

(parlament, vláda, tvorcovia verejnej mienky a pod.). Pritom spojenie medzi zadávateľom 

- platiteľom a prenášanou informáciou nie je natoľko zrejmé ako pri reklame, čo prináša 

vo väčšine prípadov aj silnejšie a dlhodobejšie účinky. Pravda, nevýhodou je, že 

komunikátor (zadávateľ) nemôže priamo kontrolovať obsah, miesto a čas uverejnenia 

informácií. (1997) 

„V reklame ide o napätie, boj medzi sľubmi a skutočnosťou - tým, ako produkt 

prezentuje inzerát, reklamný šot a tým, aký naozaj je. Prijímateľ, zákazník o tomto 

zápase viac-menej vie, uvedomuje si ho a zväčša i akceptuje. V public relations však 

aj on ráta s pravdivosťou a objektívnosťou - výnimky potvrdzujú pravidlo.“ (Žáry, 

1997) 

"Hlavným rozdielom medzi public relations a reklamou alebo propagandou je, že 

ak majú byť public relations úspešné, nesmú byť predpojaté. Musia byť nestranné a 

poskytovať objektívne fakty. Ak v tomto zlyhajú, strácajú dôveryhodnosť." (in Žáry, 

1997, Podľa: F. Jefkins)  
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V súčasnom integrovanom svete hovoríme o integrovanej komunikácii, ktorá kladie 

zásadný dôraz na potreby subjektu, pre ktorý sa uskutočňuje. Tento zainteresovaný 

subjekt – „stakeholder" - je vlastne, ako I. Žáry uvádza, tým, kvôli ktorému celá 

komunikácia prebieha. Môže to byť zákazník, potenciálny zákazník, zamestnanec, majiteľ 

akcií, občan žijúci neďaleko firmy, dodávateľ alebo odberateľ tovarov a služieb. V zásade 

každý, kto má niečo do činenia s organizáciou, firmou, korporáciou alebo akýmkoľvek 

subjektom, ktorý sa rozhodol systematicky komunikovať. (1997)  

„Integrovaná komunikácia musí teda prekračovať hranice marketingu - mala by 

zahrňovať zamestnanecké a pracovné vzťahy, vzťahy s investormi, s vládou, 

manažment rizík a kríz, záležitosti komunity aj služby zákazníkom a všetky ostatné 

zložky manažmentu, kde je účinná komunikácia kritickým faktorom úspešnosti.“ (in 

Žáry, 1997, Podľa: D. Drobis)  

 

 „Publikum obsahuje určitý výsek verejnosti, prítomný na určitom mieste a za určitým 

účelom. Ide teda o konkrétnu verejnosť, celkom určito štruktúrovaný celok, 

subjekt.“( Žáry, 1997) 

J. Dewey kedysi definoval publikum ako aktívnu spoločenskú jednotku, pozostávajúcu zo 

všetkých, ktorí sú zainteresovaní, a rozoznávajú spoločný problém, pre ktorý hľadajú 

spoločné riešenia. Doslova napísal, že publikum vytvára "uznávanie zlých dôsledkov, 

ktoré prináša spoločný záujem". (in Žáry, 1997, Podľa: J. Dewey). 

Publikum býva veľmi diferencované, pozostávajúc z jedincov i skupín, ktoré majú 

rozličné záujmy, potreby a ciele. Úspešné PR predpokladá jeho správnu segmentáciu. 

„Rozoznávame v zásade vonkajšie (externé) a vnútorné (interné) publikum. Do 

skupiny tzv. externých publík napr. patria: spoločenstvo (komunita), štát 

(regulátori a legislatíva) a nadštátne štruktúry (napr. typu Európskej únie), 

potenciálni zamestnanci (resp. aj bývalí zamestnanci a ich rodiny), odbory, 

investori (peňažný/finančný trh), akcionári, dodávatelia služieb a materiálov 

(obchodní partneri), distribútori, zákazníci (klienti, spotrebitelia a používatelia), 

konkurenti, záujmové skupiny, akademická obec, profesionáli (praktickí 

odborníci), tvorcovia verejnej mienky (napr. novinári a iní predstavitelia 

masmédií), politické strany. (...) Vnútorné (interné) publikum môže obsahovať 

tieto skupiny: zamestnanci (a ich rodiny), manažment, vrcholové vedenie, 

majitelia, partneri, odbory, tvorcovia verejnej mienky...“ (Žáry, 1997) 
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Verejná mienka je dynamický proces, v ktorom sa myšlienky „vyjadrujú, prispôsobujú, 

zmierujú na ceste ku kolektívnemu určeniu smeru aktivity". Ide teda o čosi ako spoločné, 

kolektívne myslenie i konanie.  

„Nie je to jednorozmerná, plochá entita. Medzi jej najdôležitejšie dimenzie patria: 

a) smer (pozitívny-neutrálny-negatívny, za-proti-nerozhodnutý);  

b) sila, intenzita presvedčenia  

c) stabilita názorov v čase 

d) informačná podpora názorov ( koľko vedomostí majú ľudia o danej mienke) 

e) spoločenská podpora (rozsah podpory, ktorú má daný názor podľa mienky 

opytovaného) (Žáry, 1997) 

"Verejná mienka nie je nevyhnutne logická; je beztvará, rozporná, protirečivá, 

vrtošivá. Z toho vyplýva, že tí z nás, ktorí dúfajú v ovplyvňovanie verejnej mienky, 

môžu len očakávať, že naše úsilie, časom, postrčí súhlas smerom k nejakému 

zmysluplnému vnímaniu vecí (...) [verejnosť má] ohromujúcu schopnosť ignorovať 

všetky ozaj skutočné fakty, ak ju tieto fakty nezaujímajú, a rastúce zásobovanie 

informáciami nemusí nevyhnutne zvýšiť poznanie verejnosti." (in Žáry, 1997, Podľa: 

E. M.Block) 

 

Koorientačný prístup k verejnej mienke ju definuje ako produkt individuálneho 

vnímania témy (či problému) teda toho, čo významné si iní myslia o tej istej veci.  

„Koncept koorientácie vychádza z predpokladu, že sociálny a interpersonálny rozmer 

verejnej mienky vyžaduje dvoch alebo viacerých jednotlivcov, ktorí sa orientujú na 

nejaký predmet spoločného záujmu a komunikujú o ňom. Koorientujú sa na niečo 

spoločné a jeden na druhého. Je to akýsi paralelný, dvojvrstvový vzťah. V tejto 

súvislosti hovoríme o intrapersonálnych a interpersonálnych prvkoch komunikačných 

vzťahov. Z hľadiska intrapersonálneho nachádzame zhodu (congruency) do takej 

miery, do akej naše vlastné názory súhlasia s naším odhadom názorov iného človeka 

na ten istý predmet. Práve na základe takýchto odhadov a predpokladov – často 

podvedomých – si ľudia budujú svoje stratégie prístupu k iným ľuďom aj na 

spontánne reakcie vo vzájomných vzťahoch. Správnosť označuje rozsah, v akom náš 

odhad názorov iného človeka súhlasí so skutočnými názormi tohto človeka. Ďalšími 

interpersonálnymi pojmami sú súhlas a porozumenie. Súhlas vyjadruje mieru 

zdieľania dvoch alebo viacerých osôb podobného hodnotenia predmetu spoločného 

záujmu. Porozumenie meria podobnosť definícií dvoch alebo viacerých osôb. Inými 
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slovami súhlas porovnáva dôrazy, akcenty, kým porozumenie vhodnosť, 

primeranosť.“ (in Žáry, 1997, Podľa: J. M. McLeod, J. M. a S. H. Chaffee) 

Interný (vnútorný) marketing - slovami I. Žáryho zanamená, že je treba sa starať 

o svojich pracovníkov práve tak dobre, ako o svojich klientov. Pretože iba spokojní 

a dobre motivovaní zamestnanci sú schopní (a ochotní) poskytovať firemným 

zákazníkom želané služby. (1997) 

 

1.2.2 Evolúcia PR 

 

I. Žáry uvádza, že public relations sa v dejinách ľudstva objavili vtedy a tam, kedy 

a kde vznikla ľudská komunikácia, a teda presviedčanie s cieľom ovplyvniť myslenie, 

cítenie a správanie sa ľudí. (Autor tak v podstate nepriamo odkazuje na všetky tri zložky 

postoja – kognitívnu, afektívnu a behaviorálnu.) Komunikáciu cieľavedome využívali 

jednoduchí ľudia, ale najmä panovníci a vládcovia, rozličné organizované štruktúry, napr. 

aj cirkev. (Archeológovia našli v Iraku čosi ako poľnohospodársky bulletin, ktorý 

farmárom z roku 1800 p. n .l. radil, ako majú žať úrodu, ako zavlažovať, ako si poradiť s 

poľnými hlodavcami. V súčasnosti by sme tak nazvali informačnú pomoc 

poľnohospodárom, ktorej výsledkom je dobrá úroda, sýtosť a spokojnosť národa.) (1997)  

Skutočný rozmach zaznamenali public relations za posledných 200 rokov. Toto obdobie 

má viacero vývojových etáp PR, ako E. L. Bernays, „otec public relations“, uvádza. Práve 

E. L. Bernays nazval časy od vojny za nezávislosť približne do roku 1900 rezonujúcim 

pojmom „verejnosť buď prekliata“.  O období do prvej svetovej vojny potom hovoril 

ako o ére „verejnosť buď informovaná" a o období po prvej svetovej vojne ako o časoch 

„vzájomného porozumenia". (in Žáry, 1997). Súčasnosť by, podľa S.M. Cutlipa, A. H. 

Centera a M.G. Brooma, možno nazval érou „vzájomného prispôsobovania". (in Žáry, 

1997). 

 E. L. Bernays zároveň ako prvý definoval tri funkcie PR:  

1) informovať ľudí 

2) presviedčať ich  

3) zlepšovať ich vzťahy (in Žáry 1997, Podľa: F.M. Corrado) 

 

Rozmach profesie public relations determinovalo spolupôsobenie niekoľkých faktorov:  

1) „Rast veľkých inštitúcií a ich zmyslu pre zodpovednosť voči verejnosti  

2) Množiace sa zmeny, konflikty a konfrontácie medzi záujmovými skupinami v 

spoločnosti  
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3) Rozširujúca sa uvedomelosť ľudí, spôsobená čoraz modernejšími 

a všadeprítomnými komunikačnými technológiami  

4) Globálny pokrok demokracie 

5) Rast internetu a celosvetovej siete počítačov (World Wide Web)“ (in Žáry, 1997, 

Podľa: F. P. Seitel) 

 

Na Slovensku sa začal vývoj skutočných public relations až po revolúcii r. 1989. Ako 

dôvod uvádza I. Žáry, že bez skutočnej demokracie niet skutočných public relations, a 

bez skutočných public relations niet ani skutočnej demokracie. Public relations existujú 

len v otvorenej spoločnosti, kde je možná, tolerovaná a podporovaná objektívna a 

pravdivá informovanosť o všetkých aspektoch spoločenského života a voľné 

„spolunažívanie“ rozmanitých záujmov. To si samozrejme žiada slobodu tlače. (Naproti 

tomu totalitné režimy poznajú, tolerujú a vyžadujú propagandu – prekrúcanie informácií s 

cieľom presvedčiť verejnosť o nevyhnutnosti totality samotnej ako aj jej aktérov). (1997)  

I. Žáry sa zároveň zmieňuje, že v súčasnosti pozorujeme badateľný trend presunu 

finančných tokov od reklamy k PR. (PR agentúry a experti sa profilujú ako špecialisti 

na vzťahy investorské, finančné, zamestnanecké, mediálne, environmentálne, vládne, 

komunitné atď.) (Ibidem) Dôvodom je možno aj komplexnosť  a vzájomná prepojenosť 

dnešného sveta, kvôli ktorej nestačí už len pohotovo reagovať, ale proaktívne 

predchádzať možným problémom. Dlhodobé riešenia a predvídanie sú teda základom 

funkčnej stratégie v neustále sa meniacom prostredí. Takouto strategickou komunikáciou 

PR definitívne je. Nejde v nej, ako I. Žáry porovnáva, o chvíľkové "zlákanie" zákazníka, 

z ktorého možno čoskoro vytriezvie, ale o delikátne "pretvorenie" odporcov na aspoň 

tolerujúcich (ak nie zástancov). (1997) F. Jefkins zobrazuje proces zmeny pomocou PR 

(Obrázok 1).  
 

Obr. 1 Zmeny postojov pomocou PR podľa F. Jefkinsa  

   NEGATÍVA                               POZITÍVA 

   NEPRIATEĽSTVO                   SYMPATIA 

   PREDSUDKY                           PRIJATIE 

   APATIA                                    ZÁUJEM 

   NEVEDOMOSŤ                       ZNALOSŤ 

  
Zdroj: in Žáry, 1997. Uverejnené na internete: http://www.zary.sk/virtualna_kniha/k3-teoria.html (2009-06-08). 
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Veľmi podnetné je i členenie pojmov, ktoré ponúkol L. Ostergaard (Tabuľka 1), a ktoré 

zobrazuje hlavné rozlišovacie znaky public relations, marketingu a žurnalistiky. 

Tab. 1 Žurnalistika, marketing a PR podľa L. Ostergaarda  

  ŽURNALISTIKA MARKETING PR 
VÍZIA pravda zisk prežitie 

ČASOVÝ 

ROZVRH

krátky (± 14dní) stredný (± jeden 

rok) 

dlhý  

ÚČINOK poznanie, postoje správanie sa poznanie, postoje, 

správanie sa 

CIEĽOVÁ 

SKUPINA

čitatelia (politici) zákazníci  manažment, osadenstvo, 

občania, organizácie, úrady, 

atď. 

 

Zdroj: in Žáry, 1997. Uverejnené na internete: http://www.zary.sk/virtualna_kniha/k3-teoria.html (2009-06-08). 

 

Život predpokladá neustálu adaptáciu na nové podmienky. Mení sa aj marketing, a ani 

public relations nie sú výnimkou. Aké sú teda súčasné „evolučné trendy“ v živote PR? I. 

Žáry ich zhrnul nasledovne: 

1) Opravdivosť – prehlbuje sa reálny pohľad na svet a reálne chápanie svojho obrazu 

v meniacom sa svete.  

2) Porozumenie – globalizácia podnikania si vyžaduje nový druh kvalifikácie: 

schopnosť medzikultúrnej komunikácie, tolerancie a aktívneho chápania 

rozdielov a podobností. (Paradoxom globalizácie je rozširovanie podobnosti napr. 

firemná totožnosť McDonald´s po celom svete. To však vyvoláva protipohyb 

zdôrazňovania, ochrany a rozvíjania národných, regionálnych a miestnych 

špecifík.) 

3) Udržateľnosť – zodpovednosť za budúci environmentálny, hospodársky a 

sociálny rozvoj sa stáva nevyhnutnou súčasťou podnikania, PR nevynímajúc. 

Profesionál PR už nesmie klásť na prvé miesto zisk ale strategické princípy. 

4) Etika – vnútorný kompas sa stáva hlavným vodidlom správania sa skutočného 

profesionála. Interné presvedčenie začína prevládať nad vonkajším donútením. 

5) Spájanie síl – biznis verzus politika. Druhý (podnikateľský) sektor preberá na 

seba zodpovednosť za ďalší komplexný rozvoj spoločnosti. Politika stráca 
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historickú iniciatívu (strategickí podnikatelia vidia neraz ďalej  než taktickí 

politici, ktorí myslia v horizontoch volebných období a mocenských ambícií.) 

6) Cielenosť – diverzifikácia potrieb klientov prináša diverzifikáciu ponuky PR 

služieb, rafináciu postupov a spresňovanie požiadaviek na kvalifikáciu 

profesionálnych komunikátorov. Rastie význam public affairs, komunikácie so 

štátnymi, samosprávnymi a komunitnými  orgánmi, vládami, zvládavania kríz a 

predkrízových stavov, manažmentu problémov, strategického poradenstva, 

sponzorstva, komunikácie so zamestnancami, komunikácie v mestách a pod. 

7) Kvalita – skvalitňovanie celého systému práce PR je nutným predpokladom 

dôvery klientov a získania nových objednávok. 

8) Technika a technológia – znamená predpoklad i následok a pomôcku globalizácie 

obchodu a ľudských kontaktov.  

9) Stratégia – šírenie poznatku, že bez pochopenia a implementácie PR na 

najvyšších rozhodovacích a riadiacich miestach niet úspešnej komunikácie a 

strategického rozvoja. (1997) 

 „Moderné public relations sa už nezaobídu bez dialógu, obojsmernej komunikácie, bez 

komplexného nadhľadu a vhľadu do komunikačnej situácie, bez strategickej vízie a 

schopnosti takticky meniť a prispôsobovať prístupy a postupy podľa konkrétnych 

geografických, kultúrnych a ďalších podmienok. PR sa stanú ešte pevnejšou súčasťou 

vrcholového manažmentu a riadenia vôbec.“ (in Žáry, 1997, Podľa: D.G. Hearle)  

1.2.3 Sociálny rozmer PR 

 

Public relations z pohľadu rozličných sfér ľudskej činnosti, i z pohľadu I. Žáryho, 

sú umením, vedou, remeslom i politikou, diplomaciou a profesiou. Umením pre svoju 

tvorivosť, vedou pre nevyhnutnosť systematického prístupu, vytrvalosti a plánovania, 

remeslom pre potrebu základných komunikačných zručností a politikou i diplomaciou 

vzhľadom na častú delikátnosť svojej misie pri presadzovaní určitého záujmu. (1997)  

„Základom public relations je komunikácia medzi subjektom vykonávajúcim alebo 

disponujúcim PR a jeho podstatným okolím - verejnosťou, publikom. Komunikácia 

ako prenos informácie medzi disponentom a recipientom (resp. medzi 

odosielateľom a prijímateľom) vyjadruje určitý vzťah týchto komunikačných 

partnerov. A keďže PR sú zámernou, cieľavedomou a plánovanou komunikáciou, 

tento vzťah ďalej dotvárajú, formujú a menia v duchu potrieb a vytýčených cieľov. 

Výsledkom takéhoto úspešného ´dorozumievania´ sa je zmenený vzťah medzi 
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komunikačnými partnermi a ich presnejšie vzájomné poznanie a porozumenie, 

založené na dôkladnej znalosti skutočných hodnôt partnerov.“ (Žáry, 1997) 

Moderné chápanie public relations je veľmi blízke evolučnej podstate, a teda adaptácii. 

„Profesionáli public relations sú agenti a manažéri zmeny v organizácii samotnej aj v jej 

okolí. Plánujú a umožňujú spoločenské prispôsobovanie sa a adaptáciu pomocou 

komunikácie" (in Žáry, 1997, Podľa: S. M. Cutlip, A.H. Center a M.G. Broom) 

Táto definícia zodpovedá súčasnému rýchlemu sledu neustálych zmien v spoločnosti 

a dokazuje, že PR nie sú statickým či preskriptívnym procesom. I. Žáry dopĺňa, že ide 

o nástroj (alebo taktiku) prispôsobovania sa spoločenských systémov - organizácií, 

podnikov, firiem, inštitúcií, subjektov - meniacim sa podmienkam existencie, umožňujúc 

a uľahčujúc tak ich prežitie a ďalší vývoj. Interagujúcimi prvkami, resp. podsystémami sú 

organizácie a ich publiká, a to v systéme rýchlo sa meniacej reality - spoločenskej, 

politickej, ekonomickej, kultúrnej, technologickej, prírodnej. PR musí teda vedieť 

zohľadňovať celkom jedinečné systémové začlenenie daného problému do okolitej 

systémovej reality a príslušného okolia. (1997) Ako uvádzajú S.M. Cutlip, A. H. Center 

a M.G. Broom public relations umožňujú prispôsobovanie a udržiavanie spoločenského 

systému, ktorý zabezpečuje naše fyzické a sociálne potreby. (in  Žáry, 1997) PR, ako I. 

Žáry zhrnul, v praktickom živote slúžia spoločnosti sprostredkúvaním riešenia konfliktov 

a budovaním vzťahov na základe súhlasu všetkých zainteresovaných, a teda vzájomného 

porozumenia. Ich poslaním je nahrádzať nevedomosť poznaním, donucovanie 

dobrovoľným a chápajúcim prispôsobovaním sa, radikálnu nekompromisnosť 

zmierlivými kompromismi či sociálnu a psychologickú slepotu prenikavým videním a 

asertívnym vhľadom. Public relations sú nevyhnutnou súčasťou modernej globálnej 

spoločnosti, ktorá je odsúdená na prežitie - teda sústavnú všestrannú vzájomnú 

komunikáciu všetkých so všetkými a o všetkom. (1997) Ich sociálny rozmer je teda 

hmatateľný a pretrvávajúci. Nepopiera však ani prítomnosť  ekonomického rozmeru, 

pretože PR naďalej zostávajú komerčným (zisk tvoriacim) nástrojom. Sú teda len ďalšou 

ukážkou, že život nie je hrou s konečnou nulovou sumou. Niekedy môžu všetci 

zúčastnení profitovať. Sociálne i ekonomicky. Moderné PR sú teda obojsmernou 

komunikáciou, či dialógom, ktorý buduje vzájomné porozumenie na báze reciprocity. V 

praxi napokon úspešne prežívajú len otvorené systémy, ako I. Žáry dodáva. Uzavreté 

systémy nie sú schopné prispôsobovať sa zmenám v okolí, a keď už nevládzu diktovať 

okoliu, ako sa má správať – zanikajú, alebo sa katastroficky modifikujú.  (Ibidem) 
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"Cieľom PR je dosiahnuť súhlas; propagandy budovať hnutie. Zámerom PR je 

dosiahnuť skutočný dialóg; nie propagandy. Metódy PR zahrnujú úplnú otvorenosť; 

propaganda, ak to potrebuje, zatemňuje fakty. PR bojujú za porozumenie; 

propaganda za nasledovanie." (in Žáry, 1997, Podľa: F. Jefkins)  

Za dve dôležité kvality PR môžeme považovať objektívnosť a proaktívnosť. Objektívnosť 

nevylučuje zdôraznenie istého uhla pohľadu, či individuálneho záujmu (ktorý, ako 

predchádzajúca kapitola poukazuje, nie je v antagonistickom vzťahu s altruizmom či 

kooperáciou). I. Žáry uvádza, že subjekt, ktorý dobre zvláda efektívne pôsobiť  

prostriedkami PR, je vnímaný a pociťovaný publikom ako hodnoverný, dôveryhodný a 

príťažlivý partner. Jeho „imidž" je pozitívny, a to aj napriek problémom a ťažkostiam, 

ktoré prípadne prekonáva. (1997) Podobne je tomu i s altruizmom, ktorý môžeme vnímať 

i ako istý druh sociálneho kontraktu, či výmeny statkov za iné (nemateriálne ale 

pretrvávajúce) statky ako dôvera, reputácia, a pod. Proaktívnosť, na druhej strane 

odkazuje na predvídanie a aktívnu (i preventívnu) iniciatívu. Dôsledkom je podľa I. 

Žáryho dojem kredibility, pokoja, vyrovnanosti a úspešnosti. (Ibidem) To všetko môže 

byť konkurenčnou výhodou na trhu rovnako ako je to i v prípade konkurenčného 

altruizmu, kedy jedinec okrem dôveryhodnosti získa oproti ostatným  

i väčšie šance na kooperáciu. 

Ako dosiahnuť pomocou komunikácie súhlas je v PR obdobnou otázkou ako tá, ktorá sa 

pýta, ako dosiahnuť kooperácie medzi egoistami. Uvádzajú sa štyri hlavné cesty k tomuto 

cieľu:  

1) Sankčné stratégie využívajú odmeny a tresty, ktoré ovláda odosielateľ, 

prijímateľ alebo sú výsledkom situácie. (Veľmi blízko majú k morálnemu, 

odmeňujúco – trestajúcemu altruizmu. Pozn. autora) 

2) Altruistické stratégie apelujú na prijímajúceho, aby súhlasil a pomohol, alebo 

prispel na pomoc komunikátorovi alebo tretej strane, ktorá predstavuje 

odosielateľa. (Nepriamo sa tu naznačuje istá reciprocita vyplývajúca zo súhlasu 

recipienta. Tieto stratégie majú blízko k recipročnému altruizmu. Pozn. autora) 

3) Argumentačné stratégie využívajú  

a. priamu žiadosť, v ktorej odosielateľ nepodáva prijímateľovi 

odôvodnenie ani motiváciu požiadavky;  

b. vysvetlenia, v ktorých komunikátor ponúka komunikantovi jeden alebo 

viac dôvodov na súhlas;  
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c. narážky, v ktorých pôvodca správy vytvára situáciu alebo naznačuje 

okolnosti, z ktorých si príjemca odvodzuje požadované závery a súhlas. 

4) Klamlivé stratégie prekrúcajú situáciu, udávajú falošné dôvody alebo sľubujú 

odmeny a tresty, ktoré sú mimo moci odosielateľa. (in Žáry, 1997, Podľa: R.L. 

Wiseman) 

Naplánovanie priebehu a výsledkov konkrétneho komunikačného projektu 

(postaveného na niektorej z daných stratégií) však závisí v značnej miere od 

sociálneho kontextu okolností. Uvedomovanie si sociálneho rozmeru PR je teda 

cennou devízou. 

 

1.2.3.1 Etický rozmer PR 

 

Prečo sa vlastne eticky správať v public relations? Pozitívne „účinky“ etických public 

relations vidia S.M. Cutlip, A. H. Center a M.G. Broom takto: 

1. Public relations zlepšujú profesionálnu prax kodifikovaním a posilňovaním 

etického správania sa a výkonových noriem. 

2. Public relations zlepšujú správanie sa organizácií zdôrazňovaním potreby 

verejného súhlasu. 

3. Public relations slúžia verejnému záujmu artikuláciou všetkých názorov na 

verejnom fóre. 

4. Public relations slúžia našej rozčlenenej, izolovanej spoločnosti využívaním 

komunikácie a mediácie na nahradenie dezinformácie informáciou a nezhody 

zhodou. 

5. Public relations napĺňajú svoju sociálnu zodpovednosť podporou ľudského 

blahobytu tak, že pomáhajú spoločenským systémom adaptovať sa na meniace 

sa potreby a prostredie. (in Žáry, 1997) 

 „Ak chápeme PR ako snahu cieľavedomým informovaním a pôsobením 

nadväzovať, udržiavať a zveľaďovať dobré vzťahy subjektu PR k svojmu publiku, 

harmonizovať ich záujmy - dodržiavanie určitých etických princípov je jedným 

zo základných predpokladov úspechu PR. Dobré vzťahy k ľuďom bez mravného 

aspektu nie sú možné.“ (Žáry, 1997) 

Morálny základ funkčného a úspešného PR spočíva aj v ich nevyhnutnom dištanci od 

manipulácie, klamania, propagandy, vydierania, a inej, než demokratickej, pluralitnej 

spoločnosti. Táto podmienka obchodného úspechu je zárukou dôveryhodnosti a 

kredibility subjektu vykonávajúceho PR. I. Žáry to prirovnáva k etike medzi lekármi, 
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učiteľmi či účtovníkmi – ich osobná bezúhonnosť je nevyhnutnou podmienkou 

vykonávania tejto profesie. (1997) 

Na druhej strane už menovaní americkí autori S. M. Cutlip, A. H Center a M.G Broom 

spomínajú i negatíva praxe: 

1. Public relations získavajú výhody pre špeciálne záujmy a tieto záujmy podporujú 

niekedy na úkor verejného prospechu. 

2. Public relations rušia už i tak zapchaté komunikačné kanály hlušinou 

pseudoudalostí a zvučných fráz, ktoré skôr mätú než vyjasňujú. 

3. Public relations rozleptávajú naše komunikačné kanály cynizmom a 

nedostatkom kredibility. (in Žáry, 1997) 

Žiaľ, v praxi sa často stretávame s porušovaním etických princípov profesie public 

relations. Počnúc konfliktom záujmov, ako Žáry uvádza, pokračujúc pokusmi 

korumpovať médiá a novinárov a končiac nekorektnosťou voči klientom či 

podsúvaním nie celkom pravdivých a objektívnych informácií masmédiám, a teda 

i verejnosti. (1997) Tu by sme sa mohli rovnako odvolať na teóriu altruizmu 

a kooperácie. Jedinci vedia (uspokojujúc svoje sebecké záujmy) ťažiť 

z ušľachtilých činov (napr. reputáciu, prestíž, dôveru, recipročnú zaviazanosť 

a pod.), ale  rovnako vedia ťažiť aj zo situácií, v ktorých sú ich činy okoliu 

neviditeľné. Práve transparentnosť vzťahov je teda predpokladom etického 

správania sa (bez ohľadu na naše sebecké motívy).  

1.2.4 PR a zamestnanci 

PR sú aj jednou zo základných funkcií manažmentu, najmä vrcholového. I. Žáry 

dopĺňa, že pomáhajú rozprúdiť a udržiavať vzájomnú výmenu informácií, upevňovať 

porozumenie, priaznivé vnímanie i spoluprácu medzi organizáciou a jej publikom 

(vrátane zamestnancov). PR zainteresúvajú manažment do aktuálnych problémov a 

otázok, upevňujú jeho informovanosť a kompetentnosť adekvátne reagovať na stav 

verejnej mienky. Pomáhajú manažmentu držať krok so zmenami  a účinne ich využívať, 

slúžiac ako včasná výstraha anticipujúca trendy. Svojím etickým rozmerom PR profilujú 

manažment ako štruktúru ľudskú, morálnu, dôveryhodnú a hodnovernú, ktorá si je 

vedomá etických princípov. Ak si kvalitné public relations osvoja a prakticky realizujú 

manažéri a prostredníctvom nich aj zamestnanci, stávajú sa súčasťou kultúry organizácie. 

Umožňujú tak nielen účelnú ale i výhodnú kooperáciu. Prenikajú zhora nadol a živá 

42  



komunikácia sa stáva živnou pôdou dynamického rozvoja a sociálnej zodpovednosti.  

(1997)  

"Public relations sú funkciou manažmentu, ktorá nadväzuje a udržiava 

vzájomne výhodné vzťahy medzi organizáciou a publikami, od ktorých závisí jej 

úspech alebo neúspech..." (in Žáry, 1997, Podľa: S. M. Cutlip, A.H. Center a M.G. 

Broom) 

Odborníci na prácu s ľuďmi (HR špecialisti) považujú zamestnancov za najväčšie 

bohatstvo firmy. V praxi sa však často stretávame s podceňovaním komunikácie 

s pracovníkmi. A pritom zamestnanci sú vyslancami dobrej vôle, resp. zlej povesti 

organizácie. Preto je také dôležité, ako I. Žáry podotýka, ich včas a primerane 

informovať, vťahovať do aktívnej činnosti všade tam, kde to je možné a potrebné. 

Výzvou zostáva diferencovanosť zamestnancov ako interného publika, či vnútornej 

verejnosti organizácie. Ich záujmy sú neraz odlišné, zdroje informácií nejednotné. 

Komunikácia so zamestnancami má teda za cieľ vybudovať a sústavne udržiavať 

vzájomne výhodné, dobré vzťahy medzi organizáciou, firmou, podnikom a 

zamestnancami, od ktorých závisí úspech aj neúspech spoločného úsilia. Kvalitný 

pracovník je fundamentom firmy. (1997) Takáto efektívna komunikácia je schopná 

motivovať i sprostredkovať hodnoty, ktoré sú základom firemnej filozofie a vytvárať 

tak vedomie spoločného cieľa kooperácie ako aj firemnej identity.  

Zmenu postoja organizácií  k svojím pracovníkom. v roku 1992 prekvapivým spôsobom 

vyjadrili H. F. Rosenbluth a D. M. Peters vo svojej knihe „The Customer Comes Second 

And other secrets of exceptional service“. (in Žáry, 1997) Názov by sme mohli voľne 

preložiť ako ´Zákazník až na druhom mieste – a iné tajomstvá výnimočných služieb´. Na 

prvom mieste je teda zamestnanec. I. Žáry zároveň dodáva, že zamestnanec nie je len 

zamestnanec. Je to i informačný kanál smerom von z organizácie, dôležitý šíriteľ 

informácií o nej. Ak si ju cení, šíri o nej dobré slovo. Ak nie, býva spravidla jeho názor 

hodnovernejší než verejné vystúpenia vrcholového vedenia organizácie. (1997)  

Ako ale zvládnuť hlboko zakorenenú nedôveru medzi vrcholovými riadiacimi 

pracovníkmi a ostatnými zamestnancami?  F. Seitel zdôrazňuje týchto päť princípov 

účinnej vnútornej komunikácie v „mori pochybností“: 

1. Rešpekt. So zamestnancami by sme mali zaobchádzať s  rešpektom voči hodnote 

ich ľudskej individuality a voči ich hodnote ako pracovnej sily. 

2. Úprimná spätná väzba. Ak hovoríme pracovníkom o ich silných aj slabých 

stránkach, vedia, na čom sú. Niektorí manažéri nesprávne predpokladajú, že 
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vyhýbanie sa negatívnej spätnej väzbe im pomôže. V skutočnosti zamestnanci 

potrebujú práve vedieť, ako sú na tom v každom časovom momente. Otvorená 

komunikácia im pomôže v ich úsilí. 

3. Uznanie. Zamestnanci sa cítia úspešnými, keď vedúci pracovníci uznávajú ich 

príspevok. Je aj úlohou profesionála PR navrhnúť mechanizmus oceňovania 

zamestnancov. 

4. Mať slovo. Rozvíjajúci sa jav ´aktivistickej komunikácie´ musia profesionáli PR 

zvážiť, aby dosiahli vnútornú dobrú vôľu voči manažmentu. 

5. Povzbudenie. Štúdia za štúdiou dokazujú, že platy a ďalšie výhody zamestnancov 

motivujú, ale ´ešte niečo´ je nevyhnutné. To zahŕňa povzbudenie a motiváciu. (in 

Žáry, 1997) 

 

1.2.5 Zhrnutie  

 

Všetko sa to v minulom storočí začalo výrokom W. H. Vanderbilta: 

 „Do čerta s verejnosťou!“ (in Žáry, 1997) 

Oveľa bližšie k pravde mali však zjavne starí Rimania považujúc hlas ľudu za hlas boží.  

„Nemôžeme sa (...) nastálo ukrývať pred verejnosťou. A najmä nie bez následkov – 

neraz katastrofálnych, ba fatálnych – pre našu povesť. Odmietanie komunikácie, 

dialógu, dôležitých informácií všetkým zainteresovaným môže viesť k izolácii, ktorej 

výsledkom je buď zabudnutie (zmiznutie z imidžovej mapy  sveta) alebo agresia, 

teda také krízové či škandalózne zviditeľnenie, ktoré si želá málokto. (...) Dobrý 

imidž je komparatívnou výhodou toho, kto ho má. Pri zhode všetkých ostatných 

parametrov (niektoré môžu byť dokonca horšie!) je schopný zvrátiť rozhodovanie 

zákazníkov a ďalších cieľových skupín na prospech riešení, za ktorými stojí lepší 

obraz.“ (Žáry, 1997) 

Organizácie v multikultúrnom globalizujúcom sa svete sú odsúdené na neustálu 

interakciu. Podceňovaním komunikácie sa vystavujú koorientačným rizikám 

nepochopenia, bujnenia predsudkov a preceňovania dezinformácií. J. G. Miller, dodáva, 

že po určitom čase interakcie sa každý stáva v určitom zmysle zrkadlom toho druhého. (in  

Žáry, 1997) Možnosť podieľať sa na tvorbe nášho obrazu v „zrkadle verejnosti“ nám 

ponúka práve public relation, ktorého hlavným strategickým cieľom je na základe 

dobrých vzťahov vytvoriť a udržiavať porozumenie medzi subjektom PR a jeho 

podstatným publikom. Toto aktívne porozumenie, resp. pozitívny imidž subjektu PR 

(napr. organizácie, firmy, inštitúcie, významnej osobnosti), ako uvádza I. Žáry, je v 
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očiach verejnosti determinantom úspešnej činnosti, a to aj za nepriaznivých okolností, 

recesie, kríz, pohrôm a pod. (1997) 

Netreba zabúdať, že rovnako dôležitým publikom sú zamestnanci, ktorí vidia „ďalej“ než 

zákazníci. Ako I. Žáry dodáva, optimálna komunikácia so zamestnancami umožňuje 

odovzdávať si informácie, upevňovať pracovné zaujatie a potrebnú spolupatričnosť a – 

keď treba – manažérsky a ľudsky zvládnuť rozmanité organizačné zmeny či problémy a 

ťažkosti. Takéto PR posiľňuje motiváciu, zodpovednosť a výkon, pomáha udržiavať 

žiaduci stupeň súťaživosti, podnecuje tvorivosť, uľahčuje adaptáciu na nové podmienky. 

Treba si uvedomiť, že komunikácia nie je len o strohých informáciách v podobe 

symbolov či správ. Je to živý proces, pomocou ktorého organizácia, firma, inštitúcia 

evolučne prežíva, a teda sa adaptuje sa na nové podmienky a rozvíja sa. (1997) 

 

1. 3 Spoločenská zodpovednosť (CSR) 
 

  Nasledujúca teoretická podkapitola je posledným teoretický pilierom diplomovej 

práce. Mnoho autorov ju spája s public relation (a nepochybne ide o dve veľmi blízke 

oblasti so spoločnými cieľmi), ale mnoho ďalších autorov považuje CSR za osobitnú 

a PR presahujúcu stratégiu trvalej udržateľnosti rozvoja (sustainability). Zároveň je to 

oblasť zaznamenávajúca (aj s ohľadom na rôzne globálne problémy) veľký rozmach 

v komerčnej  sfére i treťom sektore. To boli dôvody, pre ktoré sme sa rozhodli venovať sa 

jej v špeciálnej podkapitole. 

Táto časť sa pokúsi predstaviť spoločenskú zodpovednosť ako jednu z možných odpovedí 

na nové globálne výzvy pre inštitúcie, s osobitným dôrazom na riadenie ľudských 

zdrojov. Zároveň má ambíciu naznačiť možné budúce trendy vývoja CSR v slovenskom 

komerčnom i nekomerčnom prostredí.  

 

1.3.1 Terminológia CSR 

 

 Termín spoločenská zodpovednosť v podnikaní sa u nás udomácnil ako ekvivalent 

Corporate Social Responsibility a skratka SZP nahrádza skratku CSR. Tieto pojmy však 

nie sú rovnocenné, pretože CSR sa netýka len podnikateľských subjektov. Spoločenská 

zodpovednosť je presahujúcim celosvetovým trendom, ktorému sa nevyhli ani vládne 

inštitúcie či univerzity. V diplomovej práci preto používame termín spoločenská 

zodpovednosť  a skratku CSR, namiesto termínu spoločenská zodpovednosť v podnikaní 

a SZP. 
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Pojem spoločenskej zodpovednosti, ako B. Mosnárová uvádza, sa začal formovať v 50. 

rokoch minulého storočia. Prvé definície spoločenskej zodpovednosti sa opierali o 

manažérsky vzor. (2006) Už v roku 1953 H R. Bowen (prvý teoretik CSR) v knihe 

´Social Responsibilities of the Businessmen´ napísal:  

„Spoločenská zodpovednosť predstavuje záväzok podnikateľov usilovať sa o také 

stratégie, robiť také rozhodnutia alebo vykonávať také aktivity, ktoré sú žiadúce z 

pohľadu cieľov a hodnôt našej spoločnosti". (in Mosnárová, 2006) 

Koncom 60. a 70. rokov vzniklo pod vplyvom turbulentných sociálnych zmien i vďaka 

rozmachu spoločenských vied množstvo definícií, ktoré menej zdôrazňovali osobnosť 

manažéra v korporácii a viac sa zameriavali na interakciu medzi firmou a socio-

ekonomickým systémom. Príkladom je definícia z roku 1973, ktorá je postavená na 

myšlienke dobrého susedstva:  

"Asi najlepšou cestou ako pochopiť spoločenskú zodpovednosť je uvažovať o nej 

ako o dobrom susedstve. Na začiatku to znamená nerobiť veci, ktoré by mohli 

poškodzovať susedstvo. V druhom štádiu ide o dobrovoľné osvojenie si záväzku 

pomáhať riešiť problémy v susedstve." (in Ibidem, Podľa: Elibert, H. a R. I. 

Parket)  

V 80. rokoch sa preniesol záujem od všeobecného teoretizovania o spoločenskej 

zodpovednosti na empirický výskum zodpovedného podnikania organizácií. B. 

Mosnárová následne uvádza, že tak došlo k fragmentácii tohto pojmu a začali vznikať 

rôzne alternatívne koncepty. Patrí medzi ne napríklad spoločenská výkonnosť podnikania, 

teória stakeholderov, či etika podnikania. (2006) 

Zainteresovanými subjektami (stakeholdermi) sa, podľa J. Majchráka a L. Marošiovej, 

označujú všetky osoby, inštitúcie a organizácie, ktoré môžu ovplyvniť činnosti 

organizácie, alebo naopak sú organizáciou ovplyvňované.  Medzi najčastejšie spomínané 

skupiny zainteresovaných subjektov patria: vlastníci (akcionári, investori), zamestnanci, 

spotrebitelia, dodávatelia a obchodní partneri, konkurencia, vláda, mimovládne 

organizácie (MVO) a nátlakové skupiny, komunity, médiá. Vlastníci a akcionári sa 

„interesujú“ do rastu a prosperity podniku, zamestnanci hodnotia pracovné podmienky, 

spotrebiteľov zaujíma kvalita produktov a služieb, vládu znižovanie nezamestnanosti 

a transparentné podnikateľské prostredie, mimovládne organizácie a komunity zaujíma 

správanie sa firiem v mieste ich pôsobenia. (in Bussard, Marček, Markuš, Bunčák a 

Mazurkiewicz, 2005) 
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Na prelome tisícročí k definovaniu spoločenskej zodpovednosti prispeli svojím dielom aj 

dobrovoľné asociácie, mimovládne organizácie a Európska únia, ktorá považuje 

spoločenskú zodpovednosť firiem za jeden z nástrojov potrebných na dosiahnutie 

Lisabonskej stratégie.  

"Spoločenská zodpovednosť firiem je kontinuálny záväzok firiem správať sa eticky, 

prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju, a zároveň prispievať k zlepšovaniu kvality 

života zamestnancov, ich rodín, rovnako ako lokálnej komunity a spoločnosti ako 

celku." (in Mosnárová, 2006, Podľa: World Business Council for Substainable 

Development). 

Pojem spoločensky zodpovedného podnikania stále nie je jasne vymedzený, ako J. 

Trnková uvádza, ale ponúka rôzne možnosti interpretácie i najširšie možnosti praktického 

využitia. (in Bussard, Marček, Markuš, Bunčák, a Mazurkiewicz, 2005) Avšak všetky 

aktuálne definície spoločensky  zodpovedného podnikania sa opierajú o všeobecné etické 

princípy, ktorými sú nestrannosť, angažovanosť, aktívna spolupráca so zainteresovanými 

subjektami a transparentnosť. A. Bussard, E. Marček, M. Markuš, M. Bunčák a P. 

Mazurkiewicz uvádzajú, že sa vyznačujú nasledovnými charakteristikami ako sú: 

univerzálnosť (pre všetky typy podnikania), dôraz na dobrovoľnosť (nad rámec 

legislatívnych ustanovení a zmluvných povinností ), záväzok prispievať k rozvoju 

kvality života (a celkovému blahobytu jedincov ), environmentálne i sociálne dimenzie 

firemného úsilia (popri ekonomických), dôraz na rozvoj, nie iba rast. (Najčastejšie 

používaným ukazovateľom rastu ekonomiky je HDP, v ktorom je obsiahnutá finančná 

hodnota všetkých statkov a služieb vyprodukovaných na území jednej krajiny, ale sú v 

ňom zahrnuté aj náklady na ochranu pred negatívnymi účinkami rastu napr. čistenie 

jedovatých skládok. HDP týmto spôsobom vykazuje aj negatívne dôsledky ekonomického 

rastu a nie celkové napredovanie spoločnosti). (2005) 

 

Firemná filantropia sa považuje za jednu z  

„modernejších foriem darcovstva, ktorá sa snaží riešiť problémy spoločnosti 

podporou vzdelávania, inovácií a rozvojom schopností ľudí, aby boli schopní 

pomôcť si sami.“ (in Bussard, Marček, Markuš, Bunčá a Mazurkiewicz, 2005, 

Podľa: Majchrák, Mariošová ) 

Firemná filantropia neočakáva, na rozdiel od sponzoringu, žiadnu protihodnotu. Ako A. 

Bussard, E. Marček, M. Markuš, M. Bunčák a P. Mazurkiewicz uvádzajú, sponzoring sa 

považuje za obchodný vzťah, v ktorom sa podporené organizácie zaväzujú propagovať 

meno alebo logo darcu pri svojich aktivitách. Spoločensky zodpovedné podnikanie 
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predstavuje koncept, ktorý presahuje firemnú filantropiu. Do zodpovedného podnikania 

a zároveň firemnej filantropie patria napríklad rôzne dobrovoľnícke programy, počas 

ktorých zamestnanci venujú časť svojho pracovného času na vzdelávanie predstaviteľov 

mimovládneho sektora. (Do kategórie zodpovedného podnikania patria aj programy 

ochrany životného prostredia, v rámci ktorých firmy vyzývajú zamestnancov, aby napr. 

pracovné materiály tlačili obojstranne. Tieto aktivity však nemôžno zahrnúť pod pojem 

firemnej filantropie). (2005) 

 

Firemné občianstvo, ktoré sa rovnako zamieňa so spoločensky zodpovedným 

podnikaním, sa vzťahuje, ako A. Bussard, E. Marček, M. Markuš, M. Bunčák a P. 

Mazurkiewicz dodávajú, na angažované riešenie spoločenských problémov v lokalite, kde 

firma pôsobí. Podľa tohto konceptu firma v mieste svojho pôsobenia vystupuje ako 

„dobrý občan“. Znamená to, že okrem napĺňania svojich obchodných cieľov má aj 

stratégiu budovania komunitných vzťahov alebo stratégiu celkového rozvoja svojho 

okolia. Firemné občianstvo zahŕňa napr. darcovstvo, dobrovoľnícke projekty 

zamestnancov a firemné nadácie. (2005) 

 

1.3.2 Evolúcia k CSR 

 

I. Žáry zhrnul najsilnejšie evolučné, a teda adaptáciu si vyžadujúce, tendencie v dnešnom 

svete nasledovne: 

1) Globalizácia:  

a. informačných tokov (zo sveta sa stáva tzv. informačná dedina, resp. jedna 

kancelária, kde vďaka masmédiám či internetovej networkizácii, každý o 

každom všetko vie a to ihneď) 

b. podnikania, obchodu a trhu (vzniká tzv. sieťová ekonomika, pokrývajúca 

celú zemeguľu, sprevádzaná vznikom gigantov ako výsledkov megafúzií; 

s tým je spojená rastúca a čoraz viac očakávaná a vyžadovaná zodpovednosť 

firiem a organizácií voči prostrediu, spoločnosti a komunite) 

c. nezamestnanosti (sprievodný jav globalizácie podnikania, vznikajúci ako 

následok sústavného zefektívňovania a znižovania nákladov podnikateľských 

subjektov v rastúcej konkurencii) 

2) Odumieranie tzv. sociálneho štátu (dôraz na svojpomoc jednotlivcov a skupín a 

preberanie zodpovednosti veľkými korporáciami) 
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3) Zneisťovanie situácie na finančných trhoch (ako reakcia na ekonomický, politický 

a sociálny vývoj) prináša hrozbu motýlieho efektu (ako tomu bolo aj v prípade 

súčasnej globálnej finančnej krízy) 

4) Posuny verejnej mienky (nepretržitá komunikácia, energické akcie aktivistov 

napr. Greenpeace, antiglobalistov a pod. vyvolávajú rýchle zmeny názorov ľudí a 

potrebu okamžitého optimálneho reagovania komunikátorov) 

5) Kritický dôraz na trvalú udržateľnosť ľudského pokroku (globálne otepľovanie je 

novou výzvou manažérom i komunikátorom štátov, nadnárodných korporácií, 

mimovládnych organizácií) 

6) Starnutie spoločnosti (ľudí v postproduktívnom veku pribúda vo všetkých 

ekonomicky vyspelých krajinách, vrátane našej. V najvyspelejších štátoch táto 

skupina disponuje rastúcimi príjmami a patrí medzi politicky najangažovanejšie. 

Na druhej strane, mnohí jej príslušníci žijú len z dôchodkov a musia na nich 

pracovať ľudia v produktívnom veku, ktorých je čoraz menej) 

7) Technologizácia (invázia nových technických riešení do všetkých sfér ľudského 

života) (1997)  

K tomu T. Bateman pridáva presun produkcie z výroby a ťažby na poskytovanie služieb 

(a tým väčší dôraz na riadenie ľudských zdrojov), sofistikovanejší a náročnejší 

spotrebitelia (zvažujúci etické a sociálne kritéria v nákupnom rozhodovaní), dôraz nielen 

na finančné indikátory výkonu firiem (ale i etické a sociálne) a klesajúca úroveň 

spoločenskej dôvery. (2003) To všetko podnietilo a podnecuje korporácie k hľadaniu 

riešení, ktoré by boli odpoveďou na nastolené témy dnešnej spoločnosti. Nie čiastkových 

či reaktívnych riešení, ale komplexných a proaktívnych, schopných pôsobiť dlhodobo a 

v širšom - globalizovanom i nepredvídateľnom kontexte. Avšak i takéto riešenia 

potrebujú prejsť svojou vývojovou cestou. 

Známe sú tri generačné fázy vývoja CSR: 

1) Okrem dodržiavania zákonov a predpisov, podniky budú v prvej generácii 

dodržiavať priemyselné štandardy (nad rámec právnych noriem), venovať sa 

manažmentu krátkodobých rizík a prípadne sa začínať angažovať aj vo firemnej 

filantropii. 

2) V druhej generácii sa budú venovať inovácii produktov a procesov, novým 

spôsobom riadenia a budú sa snažiť aplikovať systematický prístup k dlhodobej 

udržateľnosti. 

3) V tretej generácii budú implementovať štandardy berúce do úvahy viacerých 

stakeholderov a vytvárať s nimi partnerstvá, ktoré budú prispievať k budovaniu 
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CSR stratégie, k jej obhajobe a verejnej politike na ňu orientovanej.  (in Bateman, 

2003, Podľa S. Zadeka a T. Swift)  

CSR teda prechádza, podľa T. Batemana,  vývojom od povrchnej veľkorysosti k 

manažovaniu rizík, až napokon k inštitucionalizácii a zakoreneniu v podnikaní a vo 

všeobecnej kultúre. (2003) V súčasnosti sa hnutie CSR na Slovensku posúva od prvej 

generácie k druhej. V slovenských komerčných inštitúciách sa častejšie skloňujú slová 

ako filantropia, spoločenská zodpovednosť, sociálny audit... Vznikli prvé manuály a 

deklarácie firemnej zodpovednosti, nové firemné nadácie a filantropické programy pre 

rôzne segmenty a pod.  Zdá sa, že firmy rady „altruisticky” investujú. Štedrosť svojich 

sociálnych stratégií každoročne demonštrujú finančnými i nefinančnými darmi do oblastí, 

ktoré považujú za prioritné v rámci svojej hodnotovej orientácie. Už z výskumu v roku 

2004 (Nadácia Pontis, FOCUS, 2004) vyplýva, že väčšina firiem deklarovala, že v tom 

poslednom roku nejakým spôsobom prispela, buď financiami alebo službami, organizácii 

z mimovládneho sektoru. Firmy sa sústreďujú najmä na poskytovanie finančných darov 

a už menej na poskytovanie vlastných výrobkov, služieb, vecných darov a úplne 

minimálne poskytujú nejaké know-how poradenstvo a dobrovoľnícku prácu. Z výskumu 

ďalej vyplýva, že slovenské firmy sa prevažne zameriavajú celoslovensky. Oveľa menej 

na konkrétny región, komunitné inštitúcie, nadácie, spolky alebo konkrétne na nejaké 

mesto, obec a na jednotlivcov takmer vôbec. Vnímanie korporatívnej filantropie 

samotnými firmami je cez faktor imidžu firmy, ktorý je veľmi dôležitý dôvodom, prečo 

sa firmy rozhodujú robiť filantropiu. Na druhom mieste s väčším odstupom sa umiestnil 

argument samotnej filantropie. Výskum ďalej uvádza, že väčšina firiem nemá žiadnu 

strategickú koncepciu CSR. (Ibidem) 

T. R. V. Foster radí:  

"Jedným zo spôsobov, ako budovať váš imidž, je robiť dobré veci. (...) Nie realita 

vašich aktivít je realitou - realitou je ich vnímanie verejnosťou. Jediné, čo tu 

zaváži, je - čo si myslia ľudia." (in Žáry, 1997) 

Aký je dobrý imidž modernej firmy? Ľudia pozitívne hodnotia ten podnikateľský subjekt, 

ktorý môžeme nazvať spoločensky zodpovedná spoločnosť / firma / organizácia. Tá sa, 

podľa Žáryho, vyznačuje týmito vlastnosťami:  

a) Rešpektovanie a podpora verejného záujmu 

b) Otvorenosť - systematické, pravdivé informovanie médií a verejnosti 

c) Ekologická orientácia - udržateľný rozvoj 

d) Kvalita produktov - tovarov i služieb 

e) Orientácia na zákazníka - na jeho potreby, súčasné aj perspektívne 
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f) Vysoká profesionalita v danej oblasti podnikania (tzv. lídri odvetvia) 

g) Sociálne cítenie - vzťah k zamestnancom, charita a pod. (1997) 

 

1.3.3. Dimenzie CSR  

 

CSR je veľmi často zobrazovaná ako koncept zodpovednosti v troch dimenziách. 

Tie vychádzajú z predpokladu korporácie ako otvoreného systému interagujúceho  s 

ohľadom na „triple-bottom-line“ (trojitú výsledovku), ako uvádzajú A. Bussard, E. 

Marček, M. Markuš, M. Bunčák a P. Mazurkiewicz (2005). Tento termín zahŕňa tri sféry 

pôsobenia korporácie: ľudí, planétu i zisk. Spoločnosť sa teda nesústreďuje sa len na 

tvorbu zisku (ako na začiatku povedal M. Friedman), ale aj na sociálne a environmentálne 

dôsledky svojich činností. Na to je dôležitá aktívna spolupráca so zainteresovanými 

subjektami. 

"Každé podnikanie v demokratickej krajine sa začína s povolením verejnosti a 

jestvuje s jej súhlasom. Ak je to pravda, potom by podniky mali s radosťou hovoriť 

verejnosti o svojej politike, o tom, čo robia a čo chcú robiť. Zdá sa, že je to 

vlastne ich povinnosť." (in Žáry, 1997, Podľa: A. W. Page ) 

Public relations na korporátnom leveli pomáhajú firmám formulovať ich stratégiu, 

politiku a programy realizujúce a vyjadrujúce spoločenskú zodpovednosť. Ako I. Žáry 

hovorí, ide o isté skladanie účtov verejnosti, zodpovednú starostlivosť aj o veci, ktoré 

zdanlivo s biznisom nesúvisia - životné prostredie, rovnoprávne zamestnávanie, 

bezpečnosť práce, pomoc komunite, firemná filantropia, príspevky na vzdelávanie, 

zdravotnú starostlivosť, umenie, blahobyt ľudí a pod. Koniec koncov ide o symbiózu 

dobrého podnikania s dobrým firemným občianstvom, kde má svoje nezastupiteľné 

miesto morálny aj ekonomický účel podniku. (1997) Pozitívnemu zviditeľňovaniu firiem 

a pôsobeniu firmy ako "dobrého občana" slúži aj firemná filantropia, ktorá na 

dobročinnosť nevyužíva výhradne finančný kapitál, ale predovšetkým kapitál ľudský 

(napr. angažovanie sa zamestnancov) prípadne nehmatateľný kapitál (napr. know-how).  

Dávanie je podmienené hospodárskymi výsledkami podnikov (altruizmus je predsa 

definovaný ako nákladná záležitosť) aj daňovou legislatívou - tá je napr. na Slovensku 

stále voči donorom nežičlivá. Možnosť darovať 2% z dane a to navyše len cez anonymný 

dar, ktorý sprostredkúva daňový úrad neumožňuje naplno využiť altruistický potenciál 

darcovstva. Týmto potenciálom máme na mysli zisk tzv. nehmatateľných aktív pre firmu. 

I. Žáry k nim zaraďuje dôveru verejnosti, oddanosť zamestnancov, vernosť zákazníkov a 

dôveryhodnosť manažmentu. (Ibidem) Všetky tieto „statky“ sú podobné pre korporácie 
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ako aj pre jednotlivcov, jednotlivci ich získavajú kooperáciou a prípadným altruizmom 

a spoločnosti firemným darcovstvom a inými sociálnymi programami. Preto je možné 

predpokladať, že ak by legislatíva umožňovala viditeľnejšie darcovstvo pre firmy, tak by 

takéto aktivity, rovnako ako pri jednotlivcoch, narastali. AAAAAAAAAAAAAAA   

CSR môžeme vnímať aj ako filantropicko – občiansku  snahu o dobré susedské vzťahy aj 

ako marketing. Firma, ako dobrý sused, si kladie nasledujúce otázky: 

1. „Čo dáva organizácia komunite? (pracovné miesta, investície, daňová podpora, 

ekonomická stabilita, príťažlivé budovy a zariadenia, podpora inštitúcií komunity, 

dôraz na miestnu hrdosť...), 

2. Čo organizácia dostáva od komunity? (zamestnanci, doprava, pozemky, policajná 

a požiarna ochrana, voda, odvoz odpadu, ďalšie mestské/miestne služby a životné 

podmienky...), 

3. Čo organizácia potrebuje od komunity? (viac pracovníkov, menšie dane, lepšie 

vzťahy...), 

4. Čím organizáciu komunitu sužuje? (znečisťovanie ovzdušia, vôd, nedostatočné 

odstraňovanie odpadu, hluk, dopravné problémy, zločinnosť...).“ (Žáry, 1997) 

Prečo sa snažiť udržiavať dobré komunitné vzťahy? Nestačí venovať sa potrebám 

zákazníka a prianiam investorov?  I. Žáry odpovedá, že dobré komunitné vzťahy 

pomáhajú chrániť a zveľaďovať investície, zvyšovať predaj výrobkov a služieb, 

zlepšujú všeobecnú pracovnú a životnú atmosféru, a uľahčujú styky s vládnymi 

štruktúrami. Takéto pozitívne vzťahy môžu tiež ovplyvniť produktivitu práce 

zamestnancov a ich postoj k organizácii. (1997) P. Kotler a N. Lee majú na to 

trochu odlišný názor a vnímajú CSR z marketingového hľadiska. Definujú ju ako  

„záväzok zlepšiť komunitné bytie prostredníctvom ľubovoľných obchodných praktík 

a príspevkov z podnikových zdrojov. Spoločensky zodpovedné iniciatívy sú tak 

hlavné činnosti vykonávané spoločnosťou na podporu sociálnych „vecí“ a plnenie 

záväzkov k firemnej spoločenskej zodpovednosti." (Kotler, Lee, 2005) 

P. Kotler a N. Lee určili šesť iniciatív, ktoré plnia záväzky k CSR: 

1) Podpora „veci“ (Cause Promotion), kedy spoločnosť poskytuje finančné 

prostriedky alebo  príspevky na zvýšenie povedomia a záujmu o sociálnu vec, 

alebo podporuje fundraizing či nábor dobrovoľníkov.   

2) Marketing vzťahujúci sa na „vec“ (Cause-related Marketing), kedy sa 

spoločnosť zaväzuje na poskytnutie príspevku alebo darovanie istého percenta z 

tržby na konkrétnu „vec“ využívajúc predaj výrobku ako „médium“ príspevku. 
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3) Firemný sociálny marketing (Corporate Social Marketing), kedy spoločnosť 

podporuje rozvoj a/alebo implementáciu zmeny v správaní, ktorých cieľom je 

zlepšiť verejné zdravie, životné prostredie alebo komunitné bytie. 

4) Firemná filantropia (Corporate  Philanthropy), kedy spoločnosť vykonáva 

priamy príspevok na charitu alebo „vec“, najčastejšie vo forme hotovosti, grantu, 

dotácie, daru atď. 

5) Komunitné dobrovoľníctvo (Community Volunteering), kedy spoločnosť 

podporuje a povzbudzuje svojich zamestnancov príp. obchodných partnerov 

a/alebo franšízových členov dobrovoľne venovať svoj čas na podporu miestnych 

spoločenských organizácií a „vecí“ s nimi spojených. 

6) Spoločensky zodpovedné obchodné praktiky (Socially Responsible Bussiness 

Practices), kedy si spoločnosť osvojuje a aktívne realizuje ľubovoľné obchodné 

praktiky a investície, ktoré podporujú sociálne „veci“ a vedú k zlepšeniu 

komunitného bytia a ochrany životného prostredia. (2005) 

Na začiatku by  mala každá (spoločensky zodpovedná) firma identifikovať okrem svojich 

strategických cieľov a poslaní (mission a vision) aj svojich stakeholderov, spoznajúc ich 

očakávania, obavy a potreby. Výsledkom je potom definícia stratégie zodpovedného 

podnikania firmy alebo inštitúcie. Ako A. Bussard, E. Marček, M. Markuš, M. Bunčák a 

P. Mazurkiewicz uvádza. identifikáciou a zisťovaním očakávaní zainteresovaných skupín 

sa začína dialóg so zainteresovanými subjektami, ktorý vedie k posilneniu vzájomnej 

dôvery, identifikovaniu a riešeniu problémov (významných pre zainteresované skupiny), 

dlhodobému partnerstvu medzi súkromným, verejným a neziskovým sektorom, 

vzájomnej motivácii a šírenie dobrých príkladov. Dobre poznať potreby stakeholderov je 

dôležité aj počas reportovania zodpovednosti  tak, aby sme našim stakeholderom poskytli 

práve také informácie, aké od nás očakávajú. (2005) Na Slovensku narážame na skeptické 

médiá so zacieleným záujmom o negatívne správy (média sa zvyknú brániť, že skutočné 

darcovstvo sa nerobí pre medializáciu, ale pre snahu pomôcť). Práve v tejto situácii 

dokáže pomôcť  profesionálne public relation, pretože iba to dokáže podať „altruistickú 

informáciu“ tak, aby sa nezmenšila na prázdny marketingový „ťah“, ale prerástla do 

čitateľsky zaujímavej mediálnej správy, spĺňajúcej jej kritériá :aktuálnosť, identifikácia, 

dôležitosť, prípadne i senzáciu  a konflikt. (Schultz, 2007) Tak, ako v altruizme, tak ani 

v PR a sociálnych stratégiách firmy nedokážeme poprieť individuálne záujmy (a zisky) 

ich aktérov. Ľudské a firemné motívy sú si v konečnom dôsledku až príliš podobné. A tak 

sa opäť dostávame k nevyriešenej dileme etiky a konania dobra. Je len na nás, či sa 
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rozhodneme uprednostniť vstupy (motívy) alebo výstupy (dôsledky) našich činov.  U nás 

ako aj u komerčných inštitúcií. 

  

1.3.4 CSR a zamestnanci 

 

Globalizácia priniesla aj veľa zmien (rovnako hrozieb i príležitostí) na trh práce. 

Zamestnanci sú čoraz náročnejší i a čoraz menej dôverčiví. Globalizácia značne uľahčuje 

ich možnosť vybrať si nielen korporáciu ale i krajinu, či svetadiel, na ktorom by chceli 

pracovať. V súčasnej dobe stojí tak pred slovenským HR manažmentom (i štátom) veľká 

úloha zabezpečenia udržateľnosti kvalifikovaných pracovných síl. „Odliv mozgov" 

(fenomén úniku kvalifikovaných ľudí do zahraničia zväčša pre lepšie platové podmienky, 

pozn. autora) je totiž nákladnou ekonomickou stratou (v zmysle nenávratnosti 

poskytnutých investícií do ich vzdelania) a rovnako i stratou pre danú profesiu (napr. 

strádanie odborníkov v zdravotníctve i ďalších, menej ziskových ale dôležitých 

oblastiach).  

S očakávaniami zamestnancov rastú i očakávania spoločností (o to väčšmi v čase 

globálnej finančnej krízy, ktorá zvýšila dopyt po zamestnaní a teda i konkurenciu medzi 

zamestnancami). Vhodný kandidát na pozíciu musí mať viac ako len „dobré“ vzdelanie 

alebo dostatočné skúsenosti. Spoločnosti očakávajú od zamestnancov nielen určitý 

pracovný výkon, ale aby sa tiež stali držiteľmi firemnej kultúry, hodnôt či firemnej vízie. 

Vyžadovanie rôznych interpersonálnych a intrapersonálnych kompetencií (ako napr. 

vodcovský talent, kreativita, a pod.) sa stalo samozrejmou súčasťou inzerátov 

zamestnávateľov. A tu prichádza i k zjavnej hrozbe headhuntingu („lovu mozgov“)  

takýchto vysoko kvalifikovaných jednotlivcov na globálnej úrovni.  

Dosiahnuť spokojnosť zamestnancov ako i zamestnávateľov je určite ťažšie ako 

kedykoľvek predtým. Aj preto spoločnosti venujú zamestnancom značnú časť svojich 

sociálnych stratégií či PR a hľadajú ďalšie spôsoby na dosiahnutie ich optimálnej 

motivácie (počnúc prijatím nových zamestnancov, udržaním si tých skúsených 

a postaraním sa o tých bývalých). Čoraz častejšie sa dôraz presúva z využitia externých 

faktorov motivácie (najmä mzdy) na vnútornú motiváciu prostredníctvom hodnôt, 

postojov, ktoré vo všeobecnosti zastrešuje firemná kultúra. Rozvinutá interná 

komunikácia, tradícia zamestnaneckých podujatí a benefitov sú len niektoré príklady 

komplexnej HR stratégie podnikov. Načrtávajú sa tak i mnohé súvislosti prepojenia HR 

a CSR stratégií do sociálne inovačných riešení  s využitím potenciálu zamestnancov. 
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Na poukázanie možností premostenia CSR a HR manažmentu je potrebné pochopiť, akú 

pozíciu v tomto prípade zastáva zamestnanec. 

 „Ak definujeme zamestnanca ako niekoho pracujúceho pre konkrétnu firmu, potom 

je CSR vo svojej nevyhnutnej podstate recipročnou  a to v tom, že zamestnanci sa, 

ako jednotlivci a skupiny, podieľajú na aktoch spoločenskej (ne)zodpovednosti 

zatiaľ čo ďalší zamestnanci sú internými svedkami takýchto činov. Vzhľadom k 

tomu, že zamestnanci sú insideri a často hľadajú identifikáciu so svojím 

zamestnávateľom, líšia sa od širokej verejnosti (outsiderov prípadne spotrebiteľov, 

ktorí sú pozorovateľmi takejto organizácie, ale nie je súčasťou jej funkčného 

jadra.)" (Rupp, Ganapthi,2006)   

Zamestnanci potom reagujú na spoločenskú (ne)zodpovednosť podľa svojich postojov 

(konzonatne alebo dizonantne). Aké sú teda ich postoje? Výsledky prieskumu 

realizovaného na vzorke 1,6 milióna zamestnancov spoločnosťou Sirota Survey 

Intelligence v Európe ukazujú, že sedem z 10 zamestnancov, pozitívne hodnotí ich 

zamestnávateľov záväzok k CSR. To má tiež pozitívny vplyv na názory o svojich 

zamestnávateľoch ako cieľavedomých, konkurencie schopných, integrujúcich a 

angažujúcich. (Vorster, 2007) 

"Podniky, ktoré rozpoznajú dôležitosť spoločenskej zodpovednosti, majú často 

zamestnancov s tendenciou byť viac spokojní so svojou prácou, osvojiť si podobné 

hodnoty a stáť sa viac odhodlanými pri dosahovaní úspechov v rámci daného 

odvetia.“ (in Vorster, 2007, Podľa: N. Starritt) 

Ďalším zaujímavým zistením spomínaného výskumu bolo, že takmer deväť z 10 

zamestnancov, ktorí sú spokojní so CSR záväzkom ich firmy, má vysokú úroveň 

angažovanosti a 75% si myslí, ich zamestnávatelia majú skutočný záujem o ich blaho. 

(Ibidem) 

"Za predpokladu, že vnímanie CSR zamestnancami pozitívne ovplyvňuje ich emócie, 

postoje a správanie, navrhli sme model viacerých potrieb organizačnej 

spravodlivosti (...), aby sme pochopili, prečo je spoločenská zodpovednosť dôležitá 

pre zamestnancov. Tento model naznačuje, že zamestnanecký záujem o férovosť 

vychádza z inštrumentálnych, relačných a na morálke založených motivácií, ktoré 

zobrazujú tri základné potreby kontroly, spolupatričnosti a zmysluplnej existencie. 

"(Rupp, DE a Ganapthi, J, 2006) 

Inými slovami Rupp, D. a E. Ganapthi, J, vravia, že angažovanie sa firmy v CSR môže 

pre zamestnanca znamenať, že organizácia má o nich záujem a ich záujmy sa môžu 

stretnúť, čím sa napĺňa u zamestnanca potreba mať kontrolu (pretože rozumie a vie 
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predvídať jednanie spoločnosti). Rovnako vnímanie spravodlivosti u zamestnanca 

posiľňuje kvalitu vzťahov sociálnej výmeny medzi zamestnancami a organizáciou, ktoré 

tak môžu viesť k vyššej výkonnosti a firemnej identite. V neposlednom rade zamestnanci 

považujú spoločnosť za zodpovedne konajúcu, pretože potrebujú byť vnútorne (morálne) 

súčasťou entity, ktorá „robí správnu vec“. (2006) 

 

1.3.5. Zhrnutie 

 

Nemôžeme sa tváriť, že spoločensky zodpovedné podnikanie nič nestojí a že 

neexistujú žiadne  prekážky, ktoré by firmám bránili v jeho uvedení do praxe. 

Najčastejšie spomínanými prekážkami, podľa T. Batemana, sú, že prijatie spoločensky 

zodpovedného podnikania do firemnej stratégie je nákladnou vstupnou investíciou. 

Vyžaduje si čas zamestnancov, a uvedenie nových pracovných a manažérskych postupov 

do praxe môže mať spočiatku negatívny vplyv na produktivitu práce. Zároveň je CSR 

založená na vzájomnej spolupráci všetkých troch sektorov spoločnosti. Niektoré firmy sa 

môžu obávať, či vôbec nájdu dôveryhodných  a primeraných partnerov na spoluprácu, 

čomu nenapomáha ani slabá alebo zmätočná podpora zo strany inštitúcií verejnej správy, 

nižšia úroveň mimovládneho sektora a obmedzené možnosti spolupráce kvôli nedostatku 

partnerov. Aké benefity však firmám prináša zodpovedné podnikanie? T. Bateman 

zdôrazňuje predovšetkým, že CSR umožňuje manažovať riziká v oblasti reputácie, 

uznania značky a dôvery, pomáha zvyšovať zisky (zvýšená hodnota značky podmieňuje 

lojalitu zákazníkov ) a znižovať náklady (tlak na efektívne využívanie zdrojov, podpora 

úspory energií), podporuje inováciu (stimuluje inovatívne myslenie a postupy riadenia), 

pomáha firmám udržať si legitimitu (ľahšie získajú oprávnenie pôsobiť na zvolenom 

trhu), buduje dôveru v značku či umožňuje lepší manažment ľudských zdrojov 

(znižuje fluktuáciu zamestnancov) a zvyšuje príťažlivosť pre investorov (garanciu 

bezpečnosti a dlhodobej udržateľnosti firmy). (2003) 

A aké sú vízie CSR? Predpokladáme, že nasledujúce desaťročie prinesie hlavne dialóg 

a partnerstvá uzatvárané s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých 

oblastiach spoločnosti s využitím praktík spoločenskej zodpovednosti. Dnes sa vytvárajú 

štandardy, predpisy, kritéria a iné certifikačné nástroje, aby dali pojmu spoločenská 

zodpovednosť nejakú merateľnú a uchopiteľnú formu. Motiváciou CSR by však 

nemuselo byť len dlhodobé prežitie firmy na trhu. Rozvoj spoločensky zodpovedných 

aktivít by určite výrazne podporili daňové stimuly či výnimky, ktoré by mohla udeľovať 
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miestna samospráva A aj keď je naša skúsenosť s CSR pomerne krátka, už teraz sa javí, 

že 

 „z dlhodobého hľadiska je pre firmy dôležité, aby samotný prístup nadväzovania 

partnerstiev so stakeholdermi dokázali premietnuť do svojich strategických 

rozhodnutí. Pretože dnes už nestačí, aby firmy viedli diskusiu so stakeholdermi 

len ako bočnú aktivitu či PR cvičenie. Dnes je práve dôležité, aby firmy dokázali 

do tvorby svojej stratégie zainteresovať aj stakeholderov.“ (in Prekopová, 2008, 

Podľa: I. Gazibara)  

Spoločensky zodpovedné podnikanie je teda treba poňať aktívne, ako nástroj, ktorým 

možno inšpirovať, podnietiť a zahrnúť celý okruh stakeholderov. Nestačí už len čakať na 

každoročné žiadosti o finančný dar, ale samostatne vytvárať projekty, ktoré by oslovili 

a integrovali zvolené segmenty. Takéto aktivity by priniesli nielen preklenutie „priepasti“ 

medzi top manažmentom a zvyškom korporácie ale aj medzi firmou a celou 

spoločnosťou. A možno ani pohľad médií by nebol taký cynický a aj oni by priniesli 

očakávanú širšiu kontextovú spätnú väzbu.  

„CSR je stále relatívne novým konceptom na Slovensku i v regióne strednej 

a východnej Európy. V tomto štádiu vývoja sa uplatňujú u nás najmä princípy 

zamestnaneckej politiky a filantropia, čo je zatiaľ len prvým krokom k vypracovaniu 

stratégie trvalo udržateľného rozvoja. Toto sa však zmení, pretože globálne 

spoločnosti tlačia tento prístup k podnikaniu aj na lokálnu úroveň. Na Slovensku 

existuje množstvo úspešných spoločností, ktoré majú potenciál stať sa úspešnými aj 

na medzinárodných trhoch, na ktorých sa ale nedá pracovať bez vypracovanej 

stratégie trvalo udržateľného rozvoja. Myslím, že viac ako zameriavať sa na 

konkrétne úlohy je dôležité to, aby sa jednotliví lídri firiem na Slovensku, ako aj 

rôzni vrcholoví manažéri zastúpení globálnych firiem začali stretávať a pochopili, 

že to, aby ich firma začala uplatňovať CSR, závisí od nich. Pretože hlavný dôvod, 

prečo je Veľká Británia lídrom v oblasti CSR je, že lídri jednotlivých spoločností 

vytvorili komunitu, ktorá naštartovala rozvoj spoločenskej zodpovednosti“ (in 

Prekopová, 2008, Podľa: M. Baker) 
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2 VÝSKUM  

 
Čo si zamestnanci myslia o rôznych sociálnych stratégiách spoločnosti? Ako 

prijímajú takéto firemné „dary“? Sú s nimi spokojní? Ako vnímajú spoločnosť, ktorá ich 

takto „obdarúva“? Vzniká tú istý záväzok prípadne nejaký posun vo vnímaní spoločnosti 

ako „správneho“ partnera na spoluprácu? Alebo sú rôzne sociálne programy len rutinnou 

PR záležitosťou? Má skúsenosť a spokojnosť zamestnancov potenciál ovplyvniť 

reputáciu zamestnávateľa  či dokonca kooperáciu? Ide o obchod „niečo za niečo“ alebo 

ušľachtilý čin altruistu? Záväzok alebo dar? Čo „sociálne“ a čo PR sa presne ukrýva za 

úsilím spoločnosti ponúknuť zamestnancom rôzne benefity, podujatia a celkovo sa 

angažovať ako spoločensky zodpovedná spoločnosť? To sú len niektoré z mnohých 

nezodpovedaných otázok „firemného altruizmu“, ktorým chýba širšia kontextová spätná 

väzba od zamestnancov ako kľúčových interných stakeholderov. Výskumnými aktivitami 

spojenými s touto diplomovou prácou sme sa pokúsili nájsť odpovede aspoň na niektoré z 

nich. Verím, že náš výskum tak môže neskôr slúžiť ako základ pre ďalšie (hlbšie i širšie) 

výskumné úsilie v danej oblasti.  

Výskum bol realizovaný v dvoch etapách. Začal sa pilotným výskumom v decembri 2008 

a bol zakončený  hlavným výskumom v júni 2009. Priebeh oboch výskumov aj 

s výsledkami je opísaný v nasledujúcich podkapitolách: Pilotný výskum a Hlavný 

výskum.  

 

2. 1 Pilotný výskum 
 

Pilotný výskum bol zameraný na získanie všeobecného vhľadu do výskumnej 

problematiky a odhalenie prípadných problémov, ktorým sa možno vyvarovať v hlavnom 

výskume.  

 

2.1.1 Cieľ výskumu 

 

Hlavným cieľom tohto výskumu bolo predovšetkým získať prvotné a zväčša 

všeobecné, kontextové informácie z oblasti sociálnych stratégií komerčnej inštitúcie  (SE) 

a preskúmať ich vnímanie v rámci zvoleného segmentu (zamestnancov). Sekundárnym 

cieľom bolo odhaliť nedostatky vo zvolenej metodológii a modifikovať výskum tak, aby 

neskôr slúžil potrebám hlavného výskumu. 
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2.1.2 Kontext výskumu  - Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. (SE) 

 

Slovenské elektrárne, a. s.  sú druhou najväčšou elektrárenskou spoločnosťou v 

Strednej a Východnej Európe. Po ukončení privatizácie v apríli 2006 ENEL Produzione 

PPA vlastní 66% spoločnosti a zvyšných 34% je vo vlastníctve Fondu národného majetku 

Slovenskej republiky. Predmetom činnosti spoločnosti je výroba, predaj, dovoz, vývoz a 

rozvod elektrickej energie, ako aj výroba a predaj tepla. Akciová spoločnosť SE je 

prevádzkovateľom dvoch jadrových, dvoch tepelných a 34 vodných 

elektrární. Zamestnávajú približne 3000 zamestnancov. (Slovenské elektrárne, s.a.) 

 

2.1.2.1 Stratégia spoločnosti 

 

„Slovenské elektrárne, a.s., sú zodpovednou, aktívnou a úspešnou súčasťou 

slovenského hospodárstva a naďalej prispievajú k jeho dynamickému rastu. 

Spoločnosť považuje za hlavné a nemenné poslanie zabezpečiť spoľahlivú výrobu 

elektrickej energie pre všetkých zákazníkov pri zachovaní najvyššej bezpečnosti 

výroby a trvale konkurenčných cenách. 

S cieľom naplniť svoje poslanie Slovenské elektrárne, a.s., intenzívne vytvárajú 

partnerstvá a spoluprácu v regiónoch, s firmami z energetiky a iných odvetví 

hospodárstva na lokálnej ako aj na medzinárodnej úrovni. 

Pre dosiahnutie strategických cieľov firma neustále zefektívňuje svoje činnosti a 

dôsledne sa snaží dosiahnuť novú úroveň kvality životného prostredia, bezpečnosti, 

spoľahlivosti a rozvoja ľudského kapitálu. 

Spoločnosť rešpektuje všetkých svojich zamestnancov, vytvára kreatívnu atmosféru 

a motivuje svojich odborníkov naplno využívať svoje schopnosti a talent.“ 

(Slovenské elektrárne, s.a.)  

 

„Vízia 

Byť najbezpečnejším, najspoľahlivejším,  najefektívnejším a konkurencieschopným 

výrobcom elektrickej energie, tvoriac hodnoty pre našich zákazníkov, akcionárov a 

zamestnancov.“ (Slovenské elektrárne, s.a.) 

Na základe týchto informácie môžeme zhrnúť, že spoločnosť si zakladá na svojom 

firemnom občianstve, konkrétne sa prezentuje ako dôveryhodný a zodpovedný 

občan vytvárajúc reputáciu spoľahlivého partnera pre spoluprácu. Druhým zjavným 

faktorom je, že zamestnanci sú jedným z troch najdôležitejších zainteresovaných 
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subjektov (stakeholderov), bez ktorého pričinenia by realizácia stratégie (vízie i poslania) 

nebola uskutočniteľná. 

V súčasnosti prebiehajú pod záštitou Oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou SE 

viaceré sociálne programy a projekty spoločenskej zodpovednosti či „firemného 

altruizmu“. Vo väčšine z nich sa zamestnanci nemajú možnosť priamo angažovať (mimo 

pracovníkov komunikačného oddelenia).  Rovnako chýba priestor pre vlastné nápady zo 

strany zamestnancov (mimo individuálnych žiadateľov o finančný dar). O zamestnancoch 

by sme teda mohli vravieť ako o recipientoch sociálnych stratégií (skrz aktivity Oddelenia 

komunikácie a vzťahov s verejnosťou) a nie ako o aktéroch. Z tohto dôvodu sme sa 

rozhodli urobiť výskum, ktorý by slúžil ako vhľad do postojov, očakávaní a motivácie 

zamestnancov, snažiac sa zároveň zistiť ich záujem o prípadné aktívne angažovanie sa 

v sociálnych stratégiách spoločnosti. 

 

2.1.3 Výskumné otázky 

 

Aké sú preferované motivačné faktory u zamestnancov? Aká je znalosť 

sociálnych (zamestnaneckých i spoločensky zodpovedných) stratégií spoločnosti? Aké 

časté je ich využívanie? Aká veľká je tendenciu k vlastnému angažovaniu sa v sociálnych  

stratégiách firmy (či filantropii)?  

 

2.1.4. Metódy výskumu 

 

Vzhľadom na splnenie cieľov výskumu sme sa rozhodovali medzi focus group 

a dotazníkom. Pre všeobecnú časovú zaneprázdnenosť zamestnancov s prihliadnutím, že 

ide len o pilotný výskum sme nakoniec zvolili dotazník, ako jednu z hlavných 

exploračných metód. Dotazník bol skonštruovaný tak, aby získal prvé vstupné údaje pre 

pochopenie kontextu motivácie zamestnancov, sociálnych stratégií spoločnosti a záujmu 

zamestnancov sa v nich dobrovoľne angažovať. Práve to bol dôvod pre značne širokú 

kombinácia rôznych typov otázok (otvorených i uzavretých a škálových i projektívnych). 
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2.1.5 Výskumná vzorka 

 

Dotazník vyplnilo 11 respondentov: 6 žien a 5 mužov (i keď formulár bol zaslaný 

približne dvojnásobnej vzorke). Predpokladáme, že nízky počet respondentov ovplyvnila 

skutočnosť, že v tom istom mesiaci prebiehal paralelne iný výskum (imidžu spoločnosti), 

čo pravdepodobne limitovalo záujem o vyplnenie „ďalšieho“ dotazníku. Najmladší 

respondent mal 22 rokov (žena) a najstarší 55 rokov (muž). Priemerný vek respondentov 

bol 40 rokov. Viac ako polovica respondentov pracovala pre spoločnosť viac ako 20 

rokov a zvyšok väčšinou okolo 10 rokov.  

Išlo o príležitostný výber respondentov (bez akýchkoľvek vopred stanovených 

demografických alebo iných čŕt a kvót), ktorý tak má nízku validitu a reliabilitu, avšak v 

prípade pilotného výskumu, ako bol tento, spĺňa výskumný cieľ odhaliť najevidentnejšie 

rysy a tendencie medzi respondentmi a umožniť tak dôkladnejšie (strategickejšie) 

plánovaného hlavného výskumu. Ústredným znakom výberového súboru bolo, aby bol 

respondent súčasným zamestnancom SE. Dotazník bol zaslaný zamestnancom online na 

rôzne oddelenia spoločnosti Slovenské elektrárne (R-SE, SE-EBO,...) a respondenti sa 

líšili aj svojimi firemnými pozíciami (dotazník vyplnili respondenti pracujúci vo vedúcich 

pozíciách rovnako ako napr. technickí pracovníci).  

 

2.1.6 Popis výskumu 

 

Výskum bol postavený na dvoch zdrojových dátach: 

1) sekundárne získané dáta (ku ktorým patrili informácie získané z interných 

zdrojov spoločnosti, najmä webovej stránky a e-mailovej komunikácie s 

Oddelením komunikácie a vzťahov s verejnosťou na riaditeľstve SE v Bratislave). 

Tieto dáta umožnili konkrétnu formuláciu dotazníkových otázok, a zároveň 

vytvorili interpretačný kontext pre primárne získané dáta (napr. v rámci  stratégie 

spoločnosti). 

 

2) primárne získané dáta (boli výsledky vlastného výskumu). Hlavným zdrojom 

informácií pre primárne dáta bol dvojstranový dotazník (Príloha 1), ktorý 

pozostával zo siedmich hlavných otázok, logicky a kauzálne zoradených, aby 

nijakým spôsobom nenavádzali, alebo nemiatli respondenta. Otázky začínali 

všeobecne (napr. otázka o motivácii) a postupne prechádzali na viac konkrétne a 

špecifické oblasti (napr. zamestnanecké  benefity, CSR) a vyvrcholili poslednou 
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otázkou, ktorá skúmala záujem o angažovanie sa zamestnancov v CSR aktivitách 

spoločnosti. Väčšina otázok využívala škály súhlasu a umožňovala tak 

respondentovi presnejšie vyjadriť svoj postoj k danej problematike. Homogénna 

bipolárna dimenzia súhlasu bola 7- stupňová. Niektoré otázky obsahovali 

dodatočnú podotázku „prečo?“, ktorá ponúkala priestor pre špecifické 

zdôvodnenie svojho postoja (uvedeného na škále). Okrem kombinácie otvorených 

(napr. otázka „prečo?“) a uzavretých otázok (napr. v časti identifikačné údaje), 

boli použité aj otázky projektívne (napr. respondent mal uviesť 3 zamestnanecké 

podujatia spoločnosti, a teda projektoval tak svoje 3 preferované podujatia v 

poradí). Použitím tohto typu otázky dostal dotazník ďalší rozmer a príležitosť 

preniknúť hlbšie do výskumnej problematiky. Práve takáto kombinácia rôznych 

druhov otázok mala za úlohu vytvoriť dostatočne široký priestor na získanie 

kontextových súvislostí vo výskumnej problematike (v rámci pilotného  

výskumu).  

 

2.1.7 Výsledky výskumu 

 

1. Poradie najvýznamnejších motivačných faktorov podľa respondentov (zamestnancov 

SE): 

 1) pracovný kolektív a pocit zmysluplnej práce 

2) atmosféra pracoviska 

3) uznanie 

4) otvorená komunikácia a možnosť vzdelávať sa  

5) priestor pre vlastné nápady,  sebarealizácia 

6) ostatné: aktivity pre zamestnancov, „priamy nadriadený" 

7) spoločensky zodpovedné správanie spoločnosti  
 

2. Priemerná spokojnosť so zamestnaneckou politikou bola označená na škále ako ´skôr 

nespokojný´ (iba dvaja respondenti označili skôr spokojný a ostatní sa pohybovali na 

v negatívnej polovici škály od ´neviem´ až ´veľmi nespokojný´) 

Uvedené dôvody pre takúto odpoveď boli: 

organizačný chaos, nedostatok informácií, neustále zmeny, nízke platy, nedostatok 

komunikácie, prepúšťanie ľudí, pracovného preťaženia, zlé vzťahy, stres.  
  

3. Priemerne boli zamestnanci schopní napísať aspoň dve aktivity/akcie pre 

zamestnancov, ale bol zaznamenaný veľký rozdiel medzi počtom tých, ktorí boli schopní 
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uviesť aj viac ako tri podujatia a tými, ktorí neboli schopní uviesť žiadne. (Väčšina 

respondentov poznala viac ako tri podujatia a ostatní neuviedli žiadne.) 
 

4. Priemerná odpoveď ohľadne účasti na takýchto podujatiach bola na škále označená ako 

´skôr nie´. Ale opäť tu bola veľká variabilita medzi tými, ktorí navštevujú tieto druhy 

akcií, ´často´ a tými čo ´vôbec nie´. Tí, ktorí označili ´často´ ako odpoveď uviedli 

nasledujúce dôvody: možnosť stretnúť sa s kolegami v neformálnom prostredí, vymieňať 

si názory mimo pracoviska, udržiavanie kontaktu s ostatnými. Na druhú stranu tí, ktorí 

zvolili odpoveď ´vôbec" uviedli nedostatok času či nezáujem alebo zlú atmosféra ako 

dôvod neúčasti. 
 

5. Na otázku týkajúcu sa hodnotenia spoločnosti SE ako spoločensky zodpovednej 

odpovedali respondenti väčšinovo ´áno´ a odôvodnili to neustálou snahou SE  

o ´bezpečnosť, spoľahlivosť, komunitný rozvoj, politiku ochrany životného prostredia, 

finančnú pomoc pre regióny a všeobecnú podporu kultúry, školstva a športu, ktorý sa 

prejavuje následne ako podpora dobrého image spoločnosti´. Tí, ktorí  SE označili ako 

spoločnosť, ktorá nie je dostatočne spoločensky zodpovedná uviedli jeden kľúčový  

dôvod, a to´ žiaden záujem o zamestnancov´.  
 

6. Posledná projektívna otázka sa týkala znalosti nejakých CSR programov spoločnosti. 

Priemerne,  zamestnanci boli schopní uviesť aspoň dva programy z oblasti spoločenskej 

zodpovednosti SE, ale opäť vznikol veľký rozdiel medzi tými, ktorí neboli schopní uviesť 

žiadne projekty alebo programy CSR a tými, ktorí uviedli viac ako tri. 
 

7. Posledná dotazníková otázka mala za cieľ odhaliť potenciálny záujem o zapojenie sa  

zamestnancov do CSR aktivít a bola zodpovedaná priemerne ako ´skôr áno´, aj keď 

väčšina respondentov uviedla ako odpoveď ´neviem´. Tí, ktorí túto možnosť privítali, 

zdôraznili predovšetkým možnosť ´vlastnej sebarealizácie a spôsob ako byť viac zapojení 

s pocitom, že vlastné názory a činy sú naozaj dôležité. To môže byť tiež spôsob, ako 

pomôcť zmeniť vlastný región´. Niektorí respondenti uviedli, že by boli ochotní podieľať 

sa aj nad rámec pracovného času v prípade, ´ak by to zostalo zmysluplné a efektívne´. Za 

oblasť realizácie bola väčšinou zvolená charita a potom niekoľko individuálnych hlasov 

pre šport, kultúru, vzdelávanie a životné prostredie. Tí, ktorí odmietli možnosť zapojiť sa 

do CSR aktivít poukázali najmä nedostatok času a príliš veľa práce, väčšina z nich však 

neuviedla žiaden konkrétny dôvod.  
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2.1.8 Interpretácia výsledkov výskumu 

 

Z vyššie uvedených výsledkov, je zaujímavé všimnúť si istý nepomer medzi 

postojmi k HR sociálnym programom a CSR programom. Spoločenská zodpovednosť, 

(ktorá odkazuje z veľkej časti na externé pôsobenie spoločnosti), má určite lepší „imidž" 

a pozitívnejší postoj zo strany zamestnancov v porovnaní s politikou zamestnaneckých 

benefitov a podujatí (ktoré sú paradoxne orientované interne – k zamestnancom). 

 

Výskum zodpovedal všetky výskumné otázky stanoviac i priemerné hodnoty (príp. 

poradie) jednotlivých meraných kategórií, ktoré majú však nízku validitu a reliabilitu 

(predovšetkým z dôvodu malého nereprezentatívneho výskumného súboru).  Výskum ale 

napriek tomu ponúkol inšpiratívne podnety, ktoré môžu odhaliť možnosti stretnutia  

očakávaní zamestnancov s očakávaniami spoločnosti. Nie je vylúčené, že by jednou 

z nich mohla byť samotná účasť zamestnancov v spoločensky zodpovedných 

programoch, ktoré tak môžu ponúknuť zamestnancom pocit zmysluplnej práce v tíme (čo 

bolo uvedené ako popredný motivačný faktor). Výskum načrtol aj niekoľko prekážok, 

ktoré môžu mať pôvod v komunikácii. Konať spoločensky zodpovedným spôsobom 

vyžaduje určité poznatky o CSR a z pilotného výskumu je zrejmé, že niektorí 

zamestnanci nemajú hmatateľnú predstavu o CSR, čo mohol byť tiež dôvod, prečo ich 

najčastejšie označený postoj k angažovaniu sa v takýchto programoch bol ´neviem´. 

Naopak, väčšinou disponujú už skúsenosťami s nejakými zamestnaneckými podujatiami, 

a preto je aj ich postoj k nim viac konzistentný (má všetky 3 prvky postoja - kognitívnu, 

afektívnu i behaviorálnu, inak povedené: „poznám, mám k tomu nejaký pocit, vyskúšal 

som“). Postoj k CSR programom nie je zatiaľ utvorený konzistentne, pretože nie všetky 

prvky postoja sú prítomné. Z výskumu predpokladám, že ľudia majú ´určitú predstavu´ 

o spoločenskej zodpovednosti ich zamestnávajúcej firmy, a táto predstava konotuje 

zväčša pozitívny pocit k spoločnosti ´ako pomáhajúcej komunite, chrániacej životné 

prostredie...´ a podobne, ale behaviorálny prvok tohto postoja stále chýba, pretože 

väčšinou žiaden z respondentov nemal možnosť aktívne sa zúčastniť (okrem oddelenia 

komunikácie). Takže chýbajúca skúsenosť (ako najsilnejší prvok postoja) by sa mohla 

stať prostriedkom na prípadnú postojovú zmenu k špecifickým aspektom spoločnosti 

napr. účasť na CSR programoch by mohla byť príležitosťou ako čiastočne modifikovať 

postoj k niektorým zamestnaneckým programom/podujatiam, ku ktorým majú 

zamestnanci vytvorený konzistentne apatický postoj. Zapojenie zamestnancov do CSR by 

mohlo prípadne otvoriť aj ďalší komunikačný kanál pre manažment, ktorý by zefektívnil 
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komunikáciu hodnôt  spoločenskej zodpovednosti apelujúc na respondentmi spomenuté 

motivačné faktory. 

 

2.1.8.1 Limitácie výskumu  

 

Opísaný pilotný výskum sa pokúsil odhaliť niektoré základné postojové tendencie 

zamestnancov SE k HR a CSR politike spoločnosti a nakoniec ich záujem sa dobrovoľne 

angažovať v takýchto sociálnych programoch/projektoch. Postoje sú veľmi ťažko 

merateľnou komplexnou kvalitatívnou veličinou a aj preto treba výsledky výskumu 

interpretovať s ohľadom na limitácie realizovaného výskumu. 

Výskum bol ovplyvnené rôznymi vnútornými a vonkajšími faktormi, ktoré 

determinovali výslednú validitu a reliabilitu výsledkov a to je dôvod, prečo nie je možné 

interpretovať získané dáta bez nasledujúceho kontextu limitácií založených na: 

 

1. Vonkajších faktoroch: 

a. vzorka respondentov nebola reprezentatívna (išlo iba o pilotný a príležitostný 

výber), a preto nie je možné vyvodiť z výskumu akékoľvek všeobecné tvrdenia 

(iba isté náznakové tendencie) 

b. iný paralelne prebiehajúci výskum v SE (ovplyvnil zrejme veľkosť vzorky 

respondentov) 

c. spôsob zaslania dotazníka (vyplnený dotazník si vyžadoval byť uložený 

a opätovne zaslaný ako príloha na e-mailovú adresu), čo mohlo nepriaznivo 

ovplyvniť prvotný záujem o výskum. 

d. globálna finančná kríza (práve tá mohla ovplyvniť viaceré postoje či názory 

hlavne spokojnosť so zamestnaneckou politikou) 

e. alternácia poradia otázok a rovnako ako aj ich formulácie (otvorenej alebo 

uzavretej) by pravdepodobne spôsobili viaceré zmeny vo výsledkoch výskumu 

f. používanie terminológie (najmä termínu spoločenská zodpovednosť) mohlo mať 

vplyv na výskum, pretože aj keď ide o zdanlivo známe spojenie, nevieme 

odhadnúť, ako je zakorenené v pojmosloví recipienta. 

g. 7-stupňové škály na dotazníku  a dimenzie (použitie väčších napr. 13 –stupňových 

škál, ako aj iných dimenzií, by mohlo priniesť iné výsledky výskumu) 

h. všeobecne možno povedať, že akékoľvek „meranie" kvalitatívnych a tak 

komplexných veličín (ako sú postoje) prináša so sebou vždy isté riziko skreslenia. 
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2. Vnútorných (osobnostných) faktoroch: 

Individuálne, jedinečné črty osobnosti každého respondenta s jeho/jej vlastnými 

životnými skúsenosťami, hodnotami a tak ďalej, boli s najväčšou pravdepodobnosťou 

reflektované aj do výsledkov výskumu.  

 

Tento výskum splnil svoj účel ako pilotná štúdia tvoriac podnetný základ pre ďalšiu 

výskumnú činnosť. Vďaka reflexii nad spomenutými limitáciami umožnil vznik 

prepracovanejšieho hlavného výskumu, ktorý podrobne opisuje nasledujúca podkapitola.   

 

2.2 Hlavný výskum 
 

2.2.1 Cieľ výskumu  

 

Cieľom výskumu bolo preskúmať oblasť sociálnych stratégií komerčnej inštitúcie 

(SE) určených zamestnancom, dať do súvislosti jednotlivé aspekty altruizmu (konkrétne 

dary, reputáciu i záujem o filantropiu) a aspekty kooperácie (konkrétne dôveru a spoločný 

cieľ)  a definovať tak vzťah zamestnanec – spoločnosť v rôznych rovinách altruizmu a 

kooperácie.  

 

2.2.2 Kontext výskumu  - Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. (SE) 

 

Kontext hlavného výskumu zostáva rovnaký ako v prípade pilotného výskumu. 

(pozri: Podkapitola 2.1.2) 

 

2.2.3 Hypotézy výskumu 

 

Predpokladáme, že medzi zvolenými aspektmi altruizmu (dary, reputácia, dôvera, 

spoločný cieľ a záujem o dobrovoľné angažovanie sa či filantropiu)  nájdeme vzájomnú 

podobnosť (resp. vzťah) dokazujúcu altruizmus a kooperáciu. 

Hypotéza 1:  Predpokladáme respondentmi percipovaný vzťah  medzi darmi (a. 

spokojnosťou s darmi, b. ich prijímaním) a záujmom o filantropiu (v rámci CSR 

programov SE). 

Hypotéza 2: 

Predpokladáme respondentmi percipovaný vzťah medzi spoločným cieľom (víziou) 

a dôverou v spoločnosť. 
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Hypotéza 3: 

Predpokladáme respondentmi percipovaný vzťah medzi reputáciou (a. externou, b. 

internou) a záujmom o filantropiu. 

 Hypotéza 4: 

Predpokladáme respondentmi percipovaný vzťah medzi reputáciou (a. externou, b. 

internou) a dôverou. 

 Hypotéza 5: 

Predpokladáme respondentmi percipovaný vzťah medzi dôverou v spoločnosť a záujmom 

o filantropiu. 

 Hypotéza 6: 

Predpokladáme respondentmi percipovaný vzťah medzi záujmom o filantropiu 

a spoločným cieľom (resp. stotožnením sa s víziou SE). 

 

2.2.4. Metódy výskumu 

 

 Pre splnenie cieľa výskumu s ohľadom na veľkosť výskumného súboru sme 

zvolili kvantitatívnu exploračnú metódu – dotazník. Dotazník bol konštruovaný na 

základe reflexie nad pilotným výskumom (a pilotným dotazníkom). Oproti pilotnému 

výskumu sa líšil jednoduchším, časovo nenáročným online prevedením, možnosťou 

zapojenia sa do súťaže o darčekové predmety SE a bol zaslaný formou e-mailu 

obsahujúceho link, kliknutím na ktorý sa automaticky spustil. Výskum tak vyžadoval 

menšiu iniciatívu respondenta (výsledky boli automaticky ukladané i zasielané do 

vyhodnocovacieho systému (Kwik Surveys, s.a.) a väčšmi motivoval jeho respondenta 

k účasti, či dokončeniu. 

Získané dáta boli následne spracované a vyhodnotené pomocou štatistickým metód 

(modus, vážený aritmetický priemer, korelačný koeficient a t-test). 

 

2.2.5 Výskumný súbor 

 

Práve jednoduchšie, online prevedenie umožnilo osloviť oveľa viac respondentov 

a rovnako aj návratnosť vyplnených dotazníkov zostala vysoká. Výskumným súborom sa 

stali všetci súčasní zamestnanci spoločnosti SE, na ktorých firemné e-mailové adresy bol 

výskum zaslaný. Tento postup bol jednoduchší ako tvorba reprezentatívnej výskumnej 

vzorky, a zároveň umožnil vysokú validitu a reliabilitu výskumu.  
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Dotazník bol celkovo zaslaný všetkým zamestnancom SE (cca 3000) a do výskumu bolo  

napokon zarátaných 518 dotazníkov. Štatisticky možno teda povedať, že dotazník vyplnil 

každý šiesty zamestnanec SE. (Počet obdržaných dotazníkov bol však oveľa vyšší, 

konkrétne presahoval 800 kusov, avšak mnohí respondenti sa rozhodli výskumu zúčastniť 

viackrát – pravdepodobne za účelom výhry. Takéto, väčšinou úplne prázdne, dotazníky 

boli však vyfiltrované na základe opakujúcej sa emailovej adresy, uvedenej ako kontaktný 

údaj v prípade výhry. Rovnako do výsledkov výskumu neboli zahrnuté nedokončené 

dotazníky – teda také, ktoré neobsahovali všetky povinné identifikačné údaje 

respondenta). Demografické rozvrstvenie výskumného súboru vyzeralo nasledovne: 

 

a. podľa pohlavia respondentov (Obrázok 2): 

 
Obr. 2 Pohlavie respondentov

74%

26%

muži
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Zdroj: vlastné spracovanie (2009)  

b. podľa veku (Obrázok 3): 

 Obr. 3 Vek respondentov
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Zdroj: vlastné spracovanie (2009) 

 

c. podľa pracoviska - závodu SE (Obrázok 4): 

Obr. 4 Pracovisko respondentov v SE
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 Zdroj: vlastné spracovanie (2009) 
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d. podľa dĺžky zamestnania v SE (Obrázok 5):  

Obr. 5 Počet rokov v zamestaní SE

22%

9%

26%
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9% 1 - 5 rokov 
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11 - 20 rokov
21 - 30 rokov
31 - viac rokov

 Zdroj: vlastné spracovanie (2009) 

 

2.2.6 Popis výskumu 

 

 Hlavný výskum opätovne využíval dva zdroje dát: sekundárne boli získané z 

webovej stránky spoločnosti (najmä stratégia spoločnosti) a na základe komunikácie 

s Oddelením komunikácie a vzťahov s verejnosťou SE. Primárne dáta boli získané na 

základe vlastného výskumu postaveného na online dotazovaní respondentov 

(zamestnancov spoločnosti). Sekundárne dáta boli dôležité predovšetkým pri tvorbe 

dotazníka a interpretácii nazbieraných dát. Výskum primárnych dát sa začal zaslaním  

e-mailu obsahujúceho link na dotazník (Príloha 2 a Príloha 3) a trval jeden týždeň (24.6. – 

30.6. 2009). Najviac dotazníkov bolo obdržaných už v prvý deň výskumu (približne dve 

tretiny celkového počtu.) 

Dotazník bol konštruovaný na základe reflexie nad pilotným dotazníkom. Dotazník 

hlavného výskumu zachoval rozsah otázok (7), avšak ich poradie, typ a tematika sa 

prispôsobili cieľu a hypotézam hlavného výskumu. Bipolárne 7 –stupňové verbálne škály 

pilotného dotazníka (súhlas-nesúhlas) nahradili unipolárne 6-stupňové graficky stvárnené 

škály (hodnotenie 0-5 hviezdičiek). Použitie týchto škál umožnilo dávať výsledky do 

priamej korelácie (práve vďaka unipolárnosti), a zároveň bolo nenáročným vyjadrovacím 

prostriedkom pre respondentov. Z dotazníka boli rovnako odstránené otvorené otázky 

(mimo jedného otvoreného poľa v odpovediach na otázku číslo 5). Hlavný výskum 

vynechal široko postavenú otázku o motivácii i projektívne otázky. Pribudli však otázky 

ohľadne stotožnenia sa zamestnancov so stratégiou spoločnosti (s víziou a hodnotami) a 

zároveň otázka o dôvere v spoluprácu so spoločnosťou. Práve tieto otázky dodali 

pôvodnému dotazníku nový rozmer (rozmer kooperácie). Celkovo bol teda výskumný 

dotazník postavený tak, aby preskúmal vzťah zamestnanec – spoločnosť z dvoch 

pohľadov: altruizmu a kooperácie. Otázky preto skúmali: 
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1) Spokojnosť zamestnancov s „darmi“ (benefitmi či podujatiami) spoločnosti a ich 

akceptovanie (otázka 1) 

2) Reputáciu spoločnosti ako zodpovedného a dôveryhodného partnera pre 

spoluprácu (otázka 4, 5 a 7) 

3) Spoločný cieľ takejto kooperácie, premietnutý do stotožnenia sa s víziou a 

stratégiou spoločnosti (otázka 2 a 3) 

4) Záujem o filantropiu (resp. dobrovoľné angažovanie sa v spoločensky 

zodpovedných programoch spoločnosti) (otázka 6) 

 

Na základe týchto zmien sa dotazník stal nenáročnejším pre respondentov a rovnako 

konkrétnejším i špecifickejším nástrojom na získanie i spracovanie dát. 

Identifikačné údaje zostali rovnaké (pohlavie, vek, pracovisko a dĺžka zamestnania v SE), 

avšak boli umiestnené na koniec dotazníka spolu s otvoreným poľom na uvedenie 

e-mailovej adresy pre prípad účastni v súťaži (o darčekové predmety SE). Práve tento 

spôsob zvýšil motiváciu na dokončenie dotazníka, a zároveň bolo možné vyselektovať 

nedokončené (bez identifikačných údajov na konci) a opakujúce sa dotazníky (s rovnakou 

e-mailovou adresou).   

Zo štatistickým metód boli použité na vyhodnotenie dát: modus, vážený aritmetický 

priemer,  korelačný koeficient (k) a Studentov t-test  zisťujúc štatistickú významnosť 

korelácie na hladine významnosti α. 

 

2.2.7 Výsledky výskumu 

 

V nasledujúcom prehľade výsledkov výskumu sú graficky stvárnené celkové 

štatistické hodnoty odpovedí na jednotlivé otázky.  Prvou hodnotou je modus, a teda 

najčastejšie sa opakujúca hodnota v danom súbore a druhou hodnotou je vážený 

aritmetický priemer v rámci odpovedí na danú otázku. Záverečnú časť výsledkov tvoria 

korelačné vzťahy, ktoré sú naviazané na šesť stanovených hypotéz výskumu. 
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2.2.7.1 Priemerné hodnoty premenných 

 

1.  Ako sa stotožňujete s nasledujúcimi tvrdeniami?  

   Modus          Priemer   

a. „Som spokojný/á so zamestnaneckými benefitmi, 

 ktoré mi SE ponúkajú.“ 

b. „Pravidelne sa ich zúčastňujem.“ 

c. „Som spokojný/á s podujatiami, ktoré  

organizujú SE pre svojich zamestnancov.“ 

d. „Pravidelne sa ich zúčastňujem.“ 

 

2. Ako sa stotožňujete s nasledujúcimi tvrdeniami? 

 Modus Priemer 

a.  „SE rešpektujú všetkých svojich zamestnancov.“ 

b. „SE vytvárajú kreatívnu atmosféru.“ 

c. „SE motivujú všetkých svojich odborníkov 

 naplno využívať svoje schopnosti a talent.“ 

 

3. Ako sa stotožňujete s víziou SE? 

Modus Priemer 

  

 

4. Ako by ste ohodnotili spoločensky zodpovedné správanie sa SE? 

         Modus Priemer 

a. k životnému prostrediu 

b. k zamestnancom 

c. k hospodárstvu 

 

5. V ktorej z nasledujúcich oblastí by sa SE mali angažovať? 

         Modus Priemer 

a. životné prostredie 

b. charita 

 

c. kultúra 

d. šport 
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e. vzdelanie 

f. regionálny rozvoj 

g. deti a mládež 

h. iné: (Zamestnanci spomenuli nasledujúci zoznam okruhov) 

rozvoj cyklistiky, možnosť spoznávania krajín kde sídli ENEL (formou nejakých 

poznávacích zájazdov), podpora výstavby súkromných malých elektrárničiek v 

„chudobnejších oblastiach", interdisciplinárnosť, interkulturalita, zdravotníctvo, ZŤP 

rodinní príslušníci zamestnancov, jadrová osveta, zamestnanci pred odchodom do 

dôchodku, medzinárodná výmena skúseností, veda, technika a výskum, smerovanie 

vodohospodárstva na Slovensku, dôchodci, podpora cirkví, zdravotníctvo (pozn. nie 

len v BA a v Západoslovenskom kraji napr. nákup prístrojov), zlepšenie 

medziľudských vzťahov dobrým manažerskym vedení, výroba elektrickej energie z 

ekologických alebo obnoviteľných zdrojov energie (automobily na elektrický pohon), 

podpora zamestnaneckých klubov, turistiky, rybárstva, zdravotná starostlivosť o 

zamestnancov. 

 

6. Ako by ste ohodnotili svoj záujem dobrovoľne sa zapojiť do programov spoločenskej 

zodpovednosti SE? 

Modus   Priemer 

  

 

7. Nakoľko považujete SE za dôveryhodného partnera na spoluprácu? 

Modus   Priemer 

  

 

2.2.7.2 Korelačné vzťahy medzi vybranými premennými 

 

 Korelačný koeficient (k) mal nasledovné hodnoty v rámci jednotlivých hypotéz : 

1.       A. medzi spokojnosťou s darmi a záujmom o filantropiu 

a. korelovala sa otázka 1 (v bode spokojnosť s benefitmi pre zamestnancov) 

s otázkou 6 (o záujme o dobrovoľné angažovanie sa v CSR);  

k1 = 0,23  

b. korelovala sa otázka 1 (v bode spokojnosť s podujatiami pre 

zamestnancov) a otázkou 6;  k2 = 0,23  
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B. medzi prijímaním darov a záujmom o filantropiu 

a. korelovala sa otázka 1 (v bode využívania zamestnaneckých benefitov) 

s otázkou 6; k1 = 0,27  

b. korelovala sa otázka 1 (v bode účasti na podujatiach pre zamestnancov) 

s otázkou 6; k2 = 0,34  

 

 

2.  medzi stotožnením sa so spoločným cieľom (víziou) a dôverou 

korelovala sa  otázka 3 (o stotožnení sa s víziou) s otázkou 7 (o dôveryhodnosti 

spoločnosti) 

k = 0,52  

 

3. A. medzi externou reputáciou  a záujmom o filantropiu 

a. korelovala sa otázka 4 (v bode spoločensky zodpovedné správanie 

k životnému prostrediu) s otázkou 6;  k1 = 0,24  

b. korelovala sa otázka 4 (v bode spoločensky zodpovedné správanie sa 

k hospodárstvu) s otázkou 6;  k2 = 0,20  

 

 B. medzi internou reputáciou a záujmom o filantropiu 

a. korelovala sa otázka 3 (v bode rešpektovania zamestnancov)  s otázkou 6; 

k1 = 0,24  

b. korelovala sa otázka 3 v bode kreatívnej atmosféry pre zamestnancov 

s otázkou 6; k2 = 0,31  

c. korelovala sa otázka 3 (v bode motivácie odborníkov) a otázka 6;  

k3 = 0,28  

d. korelovala sa otázka 4 (v bode spoločensky zodpovedného správania sa 

k zamestnancom) s otázkou 6; k4 = 0,27  

 

4. A. medzi externou reputáciou a dôverou 

a. korelovala sa otázka 4 (v bode spoločensky zodpovedné správanie 

k životnému prostrediu) s otázkou 7; k1 = 0,50  

b. korelovala sa otázka 4 (v bode spoločensky zodpovedné správanie sa 

k hospodárstvu) a otázka 7; k2 = 0,53  
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B. medzi internou reputáciou a dôverou 

a. korelovala sa otázka 3 (v bode rešpektovania zamestnancov) s otázkou 7; 

k1 = 0,58  

b. korelovala sa otázka 3 (v bode kreatívnej atmosféry pre zamestnancov) 

s otázkou 7; k2 = 0,60  

c. korelovala sa otázka 3 (v bode motivácie odborníkov) s otázkou 7;  

k3 = 0,59  

d. korelovala sa otázka 4 (v bode spoločensky zodpovedného správania sa 

k zamestnancom) s otázkou 7; k4 = 0,63  

 

5. medzi dôverou a záujmom o filantropiu 

korelovala sa  otázka 6  s otázkou 7;  

k = 0,36  

 

6.  medzi stotožnením sa so spoločným cieľom (víziou) a záujmom o filantropiu 

 korelovala sa otázka 3 s otázkou 7; 

k = 0, 22 
 

2.2.8 Interpretácia výsledkov výskumu  
 

2.2.8.1 Interpretácia priemerných hodnôt výskumu 

 

Na základe vyššie uvedených výsledkov možno predpokladať istú mieru 

spokojnosti na strane zamestnancov s benefitmi a podujatiami, ktoré sú im ponúkané, 

(Otázka 1) avšak miera účasti (a teda prijímania takýchto „darov“) je nižšia. Z toho 

plynie, že spokojnosť nie je hlavným dôvodom neúčasti, ale pravdepodobne tu zohrali 

úlohu iné osobnostné determinanty.  

Stotožnenie sa zamestnancov so zamestnaneckou politikou SE (Otázka 2) je len 

priemerné, čo však s ohľadom na celosvetovú situáciu v rámci globálnej krízy, 

nepovažujeme za určujúce. Zaujímavé by bolo položiť zamestnancom túto otázku o pol 

roka či rok (resp. v období recesie súčasnej krízy), a potom na základe takýchto zistení 

stanoviť skutočnú mieru stotožnenia sa so zamestnaneckou politikou. 

Stotožnenie sa zamestnancov s víziou spoločnosti (Otázka 3) dosiahlo veľmi vysoké 

výsledky (v rámci modusu i priemeru). Tento výsledok hodnotíme ako veľmi priaznivý 

základ zamestnaneckého vzťahu a kooperácie, ktorá, na to, aby fungovala, potrebuje 

spoločný cieľ.  
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Zamestnanci pomerne vysoko ohodnotili „externé“ spoločensky zodpovedné správanie sa 

spoločnosti SE (k životnému prostrediu i k hospodárstvu). Práve toto zistenie môže 

svedčiť o efektívnej komunikácii so zamestnancami ohľadne externých úspechov a úsilia 

zlepšovať sa v daných oblastiach. O čosi nižšie, ale pri tom stále priemerne dobré 

ohodnotenie získalo i „interné“ spoločensky zodpovedné správanie sa k samotným 

zamestnancom (Otázka 4).  

Odpovede na otázku, v ktorých oblastiach by sa SE mali angažovať (Otázka 5), boli 

rozmanité. Predpokladáme, že najmä v tejto otázke boli reflektované individuálne 

preferencie respondentov (ako napr. šport alebo kultúra). Všeobecne boli najvyššie 

ohodnotené oblasti ako životné prostredie, deti a mládež či regionálny rozvoj. Avšak aj 

všetky ostatné oblasti získali priemerné či priemerne vyššie ohodnotenia. Táto otázka 

obsahovala ako jediná otvorené pole na lepšie vyjadrenie konkrétnejších predstáv 

respondentov. Do výsledkov zahrnuté nápady či predstavy zamestnancov môžu slúžiť ako 

inšpirácia pre tvorbu budúcich spoločensky zodpovedných programov.  

Zamestnanci ohodnotili možnosť dobrovoľného angažovania sa v spoločensky 

zodpovedných programoch SE (Otázka 6) priemerným hodnotením. Táto otázka ukázala, 

že zamestnanci majú istý záujem o firemnú filantropiu a teda predpokladám, že by sa tu 

mohol vyskytnúť istý náznak recipročného správania. Je však ťažké odhadnúť, či je tento 

záujem motivovaný reciprocitou alebo vlastným altruistickým záujmom.  Každopádne 

práve táto otázka  a jej odpovede ponúka priestor manažmentu na možné využitie 

zisteného záujmu. Angažovanie sa zamestnancov pre spoločnosť by mohlo viesť napr. aj 

k efektívnejšiemu zdieľaniu firemnej kultúry,  hodnôt a formovaniu korporátnej identity. 

Posledná otázka (Otázka 7) skúmala dôveryhodnosť spoločnosti SE ako partnera na 

spoluprácu. Výsledok odhalil, že i napriek externým udalostiam (mysliac finančnú krízu), 

väčšina zamestnancov uviedla vysoké skóre dôvery v spoluprácu so spoločnosťou.  Tento 

výsledok je priaznivý, pretože kooperácia a vlastne akýkoľvek vzťah (teda aj 

zamestnanec - spoločnosť) je založení na dôvere. Bez jej prítomnosti by nedokázal 

napredovať. 
 

2.2.8.2 Interpretácia korelačných hodnôt výskumu 
 

 Výskum ukázal, že všetky namerané korelácie boli pozitívne (čiže v intervale 

medzi 0 a 1). To však automaticky neznamená, že sa všetky hypotézy výskumu potvrdili. 

O tom rozhodla až štatistická významnosť korelácie (Tabuľka 2), ktorá nám určila, či 

zistený vzťah je, alebo nie je len náhodný. 
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 Tab. 2 Hladiny štatistickej významnosti jednotlivých meraných korelácií 

 Záujem o filantropiu Dôvera 

Spokojnosť s benefitmi 0, 23* N 

Spokojnosť s podujatiami 0, 23*** N 

Využívanie benefitov 0, 27*** N 

Účasť na podujatiach 0, 34*** N 

Rešpekt 0, 24*** 0, 58*** 

Kreatívna atmosféra 0, 31*** 0, 60*** 

Motivácia k výkonu 0, 28*** 0, 59*** 

Zodpovednosť k životnému prostrediu 0, 24*** 0, 50*** 

Zodpovednosť k zamestnancom 0, 27*** 0, 63*** 

Zodpovednosť k ekonomike 0, 20*** 0, 53*** 

Spoločný cieľ 0, 22*** 0, 23*** 

Dôvera 0, 36***  

 
 

* - štatistická významnosť na hladine významnosti α < 0, 05 
Zdroj: vlastné spracovanie (2009) 

** - štatistická významnosť na hladine významnosti α < 0, 01 

*** - štatistická významnosť na hladine významnosti α < 0, 001 

N – vzťah medzi danými premennými nebol skúmaný (a teda môže i nemusí existovať) 
 

Na základe t - testu jednotlivých korelácií je zrejmé (ako Tabuľka 2 uvádza), že ide 

o štatisticky významné a nie náhodné vzťahy medzi všetkými premennými. K vysokej 

štatistickej významnosti zistení (***), prispela predovšetkým výrazná veľkosť 

výskumného súboru (pretože čím menší výskumní súbor, tým väčšia pravdepodobnosť 

náhodných, štatisticky nevýznamných vzťahov a naopak). Na základe týchto zistení 

možno konštatovať, že sa všetky stanovené hypotézy potvrdili a dokázali tak teda (vo 

všetkých prípadoch korelovania) pozitívny korelačný vzťah na istej hladine významnosti. 

Tento vzťah bol pri niektorých premenných výraznejší (s vyšším korelačným 

koeficientom). „Sila“ predpokladaného vzťahu medzi premennými bola teda rôzna a aj 

preto treba výsledky interpretovať pre každú hypotézu osobitne. 

Hypotéza 1 (Predpokladáme respondentmi percipovaný vzťah medzi darmi: a. 

spokojnosťou s darmi, b. ich prijímaním a dobrovoľným sa angažovaním pre spoločnosť.) 

sa štatisticky významne (***) potvrdila v bode b., a teda medzi prijímaním darov 

a záujmom o filantropiu. V prípade bodu a., a teda korelácie medzi spokojnosťou s darmi 

a záujmom o filantropiu, sa preukázala vyššia štatistická významnosť (***) len v prípade 

spokojnosti s podujatiami avšak nižšia štatistická významnosť (*) v prípade spokojnosti 

s benefitmi. Ako ale vysvetliť, tento rozdiel medzi štatistickými významnosťami? 
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Odpoveď štatisticky významnejšej korelácie medzi spokojnosťou s podujatiami 

a záujmom o filantropiu môže napr. ležať v pohľade respondentov na filantropiu ako na 

„isté podujatie“. Takže je možné, že tento dokázaný vzťah súvisí s tým, ako respondenti 

vnímajú či koorientujú predstavu „dobrovoľného angažovania sa pre spoločnosť v CSR 

programoch.“ (To len dokazuje, že ide o komplexné veličiny, na ktorých determináciu 

pôsobí viacero činiteľov). 

Korelačné koeficienty (v prípade hypotézy 1) teda ukazujú, že konkrétne vzťahy medzi 

zvolenými premennými môžu existovať, ale sú oveľa stálejšie a štatisticky významnejšie 

medzi prijímaním „darov“ a angažovaním sa pre spoločnosť než v prípade korelačného 

koeficientu medzi spokojnosťou s „darmi“ a angažovaním sa, čo môže značiť istú 

reciprocitu práve prijatých darov. Avšak pre potvrdenie tejto hypotézy by bolo potrebné 

vytvoriť nový a komplexnejší výskum. Iné vysvetlenie môže ležať napr. v postojoch. 

Behaviorálna zložka (v tomto prípade prijatie „daru“) je silnejšia než zložka afektívna (v 

tomto prípade spokojnosť s „darom“), a práve preto môže byť „behaviorálny korelačný 

koeficient“ vyšší než ten „afektívny“.  

Hypotéza 2 (Predpokladáme respondentmi percipovaný vzťah medzi spoločným 

cieľom/víziou a dôverou v spoločnosť) sa potvrdila z dôvodu potvrdenia vysokej 

štatistickej významnosti. Výsledný korelačný koeficient 0,52 poukazuje na oveľa užšie 

prepojenie skúmaných premenných než tomu bolo napr. v prípade prvej hypotézy. Tento 

vzťah poukazuje na úzku spätosť prvkov kooperácie, ktorá nastáva len ak jedinci (alebo 

skupiny) zdieľajú spoločný cieľ. Na základe zisteného korelačného vzťahu možno usúdiť, 

že ďalším dôležitým elementom je dôvera, lebo tým, že koreluje so stotožnením sa so 

spoločným cieľom, stáva sa istým (i keď možno nie priamym) determinantom kooperácie. 

Hypotéza 3 (Predpokladáme respondentmi percipovaný vzťah medzi reputáciou: 

a. externou, b. internou a dobrovoľným sa angažovaním pre spoločnosť.) sa potvrdila, 

i keď pre nižšiu pozitívnu hodnotu korelácie (než napr. pri hypotéze 2), ale rovnako 

dosiahla vysokú štatistickú významnosť tohto (teda nie náhodného) vzťahu. Výsledné 

korelačné koeficienty boli v prípade korelácie medzi internou reputáciou a angažovaním 

sa pre spoločnosť o čosi vyššie než tie medzi externou reputáciou a angažovaním sa pre 

spoločnosť, pravdepodobne z dôvodu vlastnej skúsenosti zamestnanca s programami 

spoločenskej zodpovednosti na rozdiel od externých spoločensky zodpovedných 

programov, pri ktorých boli zamestnanci skôr informovaní, než aktívne angažovaní. Opäť 

to možno aplikovať aj na postoje – kognitívna zložka postoja (informácia) je slabšia 

v porovnaní s behavioránou (skúsenostnou).  
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 Hypotéza 4 (Predpokladáme respondentmi percipovaný vzťah medzi reputáciou: 

a. externou, b. internou a dôverou.) sa potvrdila z dôvodu potvrdenia štatistickej 

významnosti tohto (nie náhodného) vzťahu na hladine významnosti α < 0.001. Korelácia 

bola najväčšia v prípade internej reputácie a dôvery, čo opäť môže vysvetliť logický súd, 

že ľudia väčšmi dôverujú podľa „interných“ skúseností („na vlastnej koži“) než externých 

(„na koži niekoho iného“). Inými slovami „raz zažiť je lepšie ako stokrát počuť“. Interná 

reputácia zahŕňa v sebe práve takúto behaviorálnu zložku postoja, zatiaľ čo externá 

reputácia pravdepodobne len kognitívnu a afektívnu.   

 Hypotéza 5 (Predpokladáme respondentmi percipovaný vzťah medzi záujmom o 

filantropiu a dôverou.) sa potvrdila  z dôvodu potvrdenia výraznej (***) štatistickej 

významnosti tohto vzťahu. Môže to znamenať, že jednotlivci sú ochotní „altruisticky“ 

investovať („samých seba“) do filantropie, ak dôverujú spoločnosti ako svojmu 

kooperatívnemu partnerovi (ktorý je príp. i zárukou návratnosti ich investície).   

 Hypotéza 6 (Predpokladáme respondentmi percipovaný vzťah medzi stotožnením 

sa so spoločným cieľom a záujmom o filantropiu) sa potvrdila pretože,  i keď bol 

korelačný koeficient nižší, štatistická významnosť tohto vzťahu bola vysoká. Záujem 

zamestnancov o filantropiu je teda v pozitívnom (i keď slabšom) korelačnom vzťahu s 

ich stotožnením sa s víziou spoločnosti SE. To sa nám môže zdať pochopiteľné, keď  si 

všimneme „altruistické posolstvo“ vízie SE, ktoré sa zaväzuje „tvoriť hodnoty“ pre 

svojich stakeholderov. 

Všeobecne možno na základe uvedených výsledkov výskumu (Tabuľka 2) rovnako i 

konštatovať, že korelačný koeficient dosiahol najvyšších hodnôt (a teda najbližšieho 

vzťahu) v prípade prvku dôvera. Zjavne teda ide o kľúčový prvok, ktorý ma potenciál 

determinovať kooperatívne i altruistické tendencie.  

 

2.2.8.3 Limitácie výskumu  
 

Výskum sa pokúsil odhaliť základné prvky altruizmu a kooperácie vo vzťahu 

zamestnanec a spoločnosť (SE). Zachytáva teda interný pohľad avšak aj interný pohľad 

na externé pôsobenie firmy (napr. spoločenskú zodpovednosť k životnému prostrediu či 

hospodárstvu). Odhaľuje niektoré základné postojové tendencie zamestnancov SE k HR a 

CSR politike spoločnosti a nakoniec ich záujem dobrovoľne sa angažovať v takýchto 

sociálnych programoch/projektoch. Postoje sú veľmi ťažko merateľnou komplexnou 

kvalitatívnou veličinou a aj preto treba výsledky výskumu interpretovať s ohľadom na 

limitácie realizovaného výskumu. 
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Validita a reliabilita výskumu (i keď definitívne vyššia než v prípade pilotného 

výskumu) bola ovplyvnená rôznymi vnútornými a vonkajšími faktormi, a preto nie je 

možné interpretovať získané dáta bez nasledujúceho kontextu limitácií založených na: 

1. Vonkajších faktoroch: 

a. Výskum bol kvantitatívnou štúdiou kvalitatívnych veličín (ako sú dôvera, 

spokojnosť, zdieľanie spoločnej vízie a pod.). Meranie takýchto veličín je, práve 

pre ich komplexnosť, vždy skresľujúce (bez ohľadu na kvantitatívnu veľkosť 

výskumného súboru).  

b. Dôsledky globálnej finančnej krízy (ktoré sú aj po pol roku od pilotného výskumu 

stále citeľné) mohli ovplyvniť viaceré hodnotenia respondentov predovšetkým vo 

sfére zamestnaneckej politiky (SE sa rovnako ako aj iné korporácie nevyhli 

prepúšťaniu zamestnancov a tento fakt mohol ovplyvniť napr. vnímanie 

zodpovednosti firmy práve voči svojim zamestnancom)  

c. Poradia otázok a rovnako ako aj ich prevažne uzavretá formulácia by v prípade 

ich alternácie pravdepodobne spôsobili viaceré zmeny vo výsledkoch výskumu.  

d. Používanie terminológie (termín spoločenská zodpovednosť alebo zamestnanecký 

benefit) mohlo mať vplyv na výskum, pretože, aj keď ide o zdanlivo známe 

spojenie, nevieme odhadnúť, akú konkrétnu predstavu vyvolalo u recipienta. 

e. 6-stupňové unipolárne škály na dotazníku  by priniesli pravdepodobne presnejšie 

výsledky v prípade zväčšenia rozsahu dimenzie (použitie väčších napr. 13 –

stupňových škál ako aj iných dimenzií by mohlo zvýšiť internú validitu výskumu) 

f. Použitie štatistických metód pri vyhodnocovaní dát si vyžadovalo isté 

zaokrúhľovanie a rovnako aj iná voľba štatistických funkcií (modus, korelačný 

koeficient, vážený aritmetický priemer) či napr. hodnôt významnosti a testu 

štatistickej významnosti (napr. chi-kvadrát namiesto t-testu) by mohla priniesť aj 

iný alebo presnejší rozmer výsledkov.  

g. Interpretácia výsledkov výskumu reflektuje aj referenčný rámec 

vyhodnocovateľa,  a teda autora diplomovej práce. 

2. Vnútorných (osobnostných) faktoroch: 

Individuálne, jedinečné črty osobnosti každého respondenta s jeho/jej 

vlastnými životnými skúsenosťami, hodnotami a tak ďalej, boli s najväčšou 

pravdepodobnosťou reflektované aj do výsledkov výskumu (dôkazom vlastných 

preferencií môže byť najmä otázka 5, v ktorej otvorenom poli respondenti uvádzali 

rôzne „dôležité“ oblasti pre spoločnosť, a teda aj pre nich. Pre niektorých to bola 

cyklistika, pre iných zdravotníctvo a pre ďalších obnoviteľná energia).  
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2.3 Závery výskumu (pilotného i hlavného) 
 

Pilotný i hlavný výskum sa pokúsili priniesť širšiu (kontextovú) spätnú väzbu 

jedného zo zainteresovaných subjektov slovenskej komerčnej inštitúcie. Tento interný 

pohľad zahŕňal dva aspekty: altruizmus a kooperáciu. Obe oblasti boli skúmané 

komplexne, najskôr v rámci ich kľúčových prvkov a potom vzájomnej korelácie medzi 

bližšie definovanými prvkami. Altruizmus a kooperácia tak nadobudli nielen konkrétnejší 

obsahový rozmer, ale aj rozmer kontextový, poukazujúc na možné súvislosti či 

determinácie jednotlivých prvkov. Výskum teda celkovo odhalil nielen úroveň 

spokojnosti so zamestnaneckou stratégiou spoločnosti či úroveň dôvery v spoločnosť a jej 

ponímanie ako spoločensky zodpovednej korporácie. Poukázal totiž aj na vzájomné 

prepojenie týchto „veličín“, ktoré definujú vzťah zamestnanec – spoločnosť.  

Najdôležitejším prínosom pilotného výskumu bolo získanie prvého (i keď vágneho) 

vhľadu do skúmanej problematiky s poznaním, že postoje zamestnancov spoločnosti sa 

rôznia a niektoré nemusia byť vôbec konzistentne sformované (súdiac podľa odpovede 

„neviem“). Takéto postoje teda možno formovať (čo je určite jednoduchšie než meniť už 

sformované postoje). Práve toto zistenie ponúka príležitosť pre manažment, využiť takúto 

formáciu efektívne a účelovo. Jednou z možností by mohlo byť napr. aktívne angažovanie 

sa zamestnancov v spoločensky zodpovedných programoch, ktoré by slúžilo zároveň ako 

spôsob posilnenia identifikácie sa zamestnancov s hodnotami spoločnosti prinášajúc nový 

„pohon“ pre ich vnútornú motiváciu. 

Najdôležitejším prínosom hlavného výskumu bolo poukázanie na prepojenie 

a podmieňovanie sa prvkov dôvery, spoločnej vízie (cieľa), záujmu o filantropiu 

a reputácie spoločnosti. Práve tieto zložky sú stavebným materiálom stabilnej kooperácie 

a rovnako i predpokladom pre altruistické správanie. Jednotlivé veličiny dosiahli zároveň 

rôzne, ale priemerne vyššie hodnoty, čo s ohľadom na externé podmienky (a teda 

globálnu finančnú krízu) považujeme za nadpriemerné výsledky. Výskum priniesol  

i poznanie ako sú jednotlivé prvky vnímané  zo strany zamestnancov, a teda je i zrkadlom 

účelovej komunikácie so zainteresovaným subjektom. (Výskum napr. poukazuje na silu 

stotožnenia sa s jednotlivými strategickými prvkami spoločnosti a môže tak slúžiť ako 

inšpiratívny zdroj cenných informácii pre Oddelenie komunikácie SE).   
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ZÁVER  
 

Diplomová práca sa pokúsila premostiť perspektívy troch teoretických blokov: 

altruizmu, PR i spoločenskej zodpovednosti a poukázať, že môžu spoločne objasniť 

správanie sa jednotlivcov i korporácií. Poznatky z evolučnej biológie, mediálnej teórie, 

psychológie, HR manažmentu i firemnej komunikácie prinášajú celý kontext súvislostí.  

Ústrednou myšlienkou diplomovej práce je, že život (zhŕňajúc všetky sociálne 

i materiálne výmeny) nemusí byť (a veľmi často nie je) „hrou  s konečnou nulovou 

sumou“. Niekedy dokážu všetky zúčastnené strany naraz profitovať, a teda uspokojiť 

svoje individuálne (či sebecké) záujmy. Dôvodom nie sú však racionálne transakcie, ale 

kooperácia založená na dôvere (či už v reputáciu a morálku kooperujúceho partnera alebo 

samotnú recipročnú výmenu). Evolučnou otázkou pritom nie je, či je to sebecké, ale či sa 

to vypláca.  

Hamiltonovo pravidlo (C<Br) (in Ridley, 1996) môže platiť aj v trhových podmienkach 

(napr. v tomto znení: ´Ak sa stretnú podmienky, kde C sú nižšie náklady korporácie na 

filantropiu či altruizmus a B je benefit pre recipienta/stakeholdera v rámci budúcej 

kooperácie devalvovaný r, stupňom zainteresovanosti resp. dôležitosti stakeholdera medzi 

takýmito dvoma subjektami, zostáva prirodzené uprednostniť takúto kooperáciu, ktorá 

vedie k altruistickému činu, pretože s pravdepodobnosťou rovnajúcou sa r, môže byť 

recipient nositeľom dobrých PR.´).  

Akonáhle si spoločnosť uvedomí, že jej jedinou, evolučne stabilnou stratégiou prežitia 

v globalizovanom svete je byť otvoreným a interagujúcim systémom, realizujúcim 

rovnako materiálnu výmenu (zisk) ako i sociálnu (na poli vzťahov), získavajú programy 

spoločenskej zodpovednosti, firemného občianstva a filantropie svoje opodstatnenie, 

pretože nám umožňujú vyťažiť z takýchto interakcií čo najviac. Výmenou materiálnych 

statkov získavajú kooperácie úplne rovnaké „privilégiá“ ako to už poznali napr. lovci 

v pravekých časoch pri vzniku deľby práce. Rozdelenie sa o korisť (či zisk) im vynieslo 

eliminovanie rizika (pri neúspechu v ďalšom love spoliehajúc sa na reciprocitu predtým 

obdarovaných), reputáciu, dôveru, prestíž, status, konkurenčnú výhodu (pri utváraní 

aliancií) príp. i vodcovstvo, a teda prístup k možnostiach, ktoré zostávajú pre 

nereciprocitujúcich jedincov uzavreté. Zostáva tak len na korporácii, ako vyrieši svoju 

„dilemu väzňa“. 

Práve demonštrovaním „altruistickej kapacity“ prostredníctvom profesionálnych PR sa 

spoločnosti menia z krátkozrakých „racionálnych bláznov“ (in Ridley, 1996, Podľa: A. 

Sen) na proaktívne konajúcich a spoľahlivých partnerov na spoluprácu, ktorí sú podobne 
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ako v prípade konkurenčného altruizmu uprednostňovaní. Takéto koncentrované, a pritom 

dôveryhodné posolstvo (message) by reklama (v akomkoľvek médiu) s najväčšou 

pravdepodobnosťou  nedokázala sprostredkovať.    

Existuje samozrejme aj konštruktívna kritika sociálnych stratégií komerčných inštitúcií, 

ktorá poukazuje najmä na nedostatočne prebádanú šírku i hĺbku tejto oblasti, čo sa 

prejavuje vágnosťou (uvádzaných pojmov či postupov). Presnejšiu formuláciu však môže 

priniesť len aktívne zaoberanie sa týmito stratégiami a výskumami s nimi spojenými. 

Avšak na začiatku akejkoľvek korporátnej stratégie je poznanie svojho mikro- 

i makroprostredia, ktoré v kontexte spoločenskej zodpovednosti reflektujú vzťahy 

s internými a externými zainteresovanými subjektami. Jedným z neodmysliteľných 

interných stakeholderov sú zamestnanci, na ktorých sa zameral i výskum spojený s touto 

diplomovou prácou uvedomujúc si, že sú východiskovým bodom a zároveň premostením 

medzi mikro- a makroprostredím korporácie. Výskumné aktivity na vzorke 518 

respondentov spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. poskytli kvantitatívne vyjadrenie 

kvalitatívnych veličín kooperácie a altruizmu akými boli reputácia, dôvera, spokojnosť  i 

akceptovanie „darov“ a prípadné recipročné správanie. Zároveň výsledky výskumu 

poukazujú aj na to, ako sú spomenuté veličiny vzájomne prepojené a ponúkajú tak 

manažmentu nielen spätnú väzbu v rámci internej komunikácie ale i možnosti efektívneho 

využitia načrtnutých súvislostí s obojstranným benefitom. (Jednou z  inšpirujúcich 

možností, opísaných v tejto práci, bolo napr. prepojenie medzi HR a CSR aktivitami tak, 

že by zamestnanci získali možnosť vlastnej sebarealizácie sa v sociálnych programoch 

spoločnosti. Takéto angažovanie by sa mohlo stať inovatívnym komunikačným kanálom 

napr. firemných hodnôt a podieľať sa na prípadnej postojovej zmene. Angažovaní 

zamestnanci sú nepostrádateľní pokiaľ ide o realizáciu podnikateľských cieľov.) 

Efektívne a integrované nastavenie strategického dialógu by mohlo viesť k posilneniu 

vzájomnej dôvery i lepšej identifikácii a riešeniu problémov. Možno by sa tak podarilo 

preklenúť nielen prípadnú „priepasť“ medzi zamestnancami a top manažmentom ale 

i medzi korporáciou a spoločnosťou všeobecne.  

Dôvera a schopnosť kooperovať sú zdedenými kompetenciami, a preto je úlohou i výzvou 

pre PR ich napĺňať a nesklamať. Ako S. M. Cutlip, A.H. Center a M.G. Broom uvádzajú, 

nachádzame sa v „ére vzájomného porozumenia“ (in Žáry, 1997) a to by proaktívne PR, 

aj s využitím spoločenskej zodpovednosti či filantropie, malo vedieť zabezpečiť. Práve 

takéto PR by mohlo priniesť aj do svetového komerčného sektora (postihnutého 

globálnou finančnou krízou) zmenu.  Zmena je veľmi často skloňované slovo súčasnosti 

(napr. bolo kľúčové i v prípade úspešnej prezidentskej kampane Barracka Obamu). 
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Celkom pochopiteľne. Z hľadiska evolúcie je totiž zmena adaptáciou a teda prežitím. 

Snahou tejto diplomovej  práca bola taktiež zmena, a to na poli vnímania sociálnych 

stratégií komerčných inštitúcií ako PR či altruizmu. Našou snahou bolo porozumenie 

sociálnym stratégiám spoločnosti využívajúc synergie poznatkov, ktoré dúfame, zmenili 

i Váš postoj k firemnej filantropii. Tú môžeme označiť za sebeckú, len ak budeme 

rovnako vnímať aj (ľudský) altruizmus. V opačnom prípade, reflektujúc „sebeckosť 

vlastných génov“, môžeme firemný altruizmus prirovnať len k (úspešnej) evolučnej 

stratégii kooperácie.  

Diplomová práca obohatila oblasť sociálnych stratégií komerčných inštitúcií o 

sociálno-evolučný aspekt altruizmu vo vzťahu k rastúcej dôležitosti a profesionalite 

public relations. Táto (inovatívna) perspektíva si ale stále vyžaduje hlbšie a 

komplexnejšie výskumné aktivity, ktorých produktom by však mohlo byť 

strategickejšie, sociálne orientované a  dôveryhodné public relations. Práve to by 

mohol byť začiatok podnecujúci aktívne angažovanie sa príp. filantropiu u 

stakeholderov, prinášajúcu  obojstranné benefity všetkým kooperujúcim stranám. 
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RESUMÉ 
 

The diploma thesis ´Social Strategies of Commercial Institutions: Altruism or Public 

Relation?´ is based on  three theoretical cornerstones (altruism, PR and corporate social 

responsibility) and it brings new contextual connections into the light by using the 

knowledge of various social sciences and fields i.e. evolutionary biology, psychology, 

media theory, corporate communication or HR management.  

The leading idea of the work is that life (including all social and material exchanges we 

practise every day) is not a „zero sum game“, but (and most of the time) a win – win 

situation (that satisfies selfish interests of both sides).  The reason for that is not hidden in 

the rational transactions but in cooperation based on trust (in the reputation, reciprocity or 

morality character of our cooperation partner). The crucial question does not ask if it is 

selfish, but if it pays off.  

As soon as the corporations realize that the only evolutionary stable way of survival in 

our globalized world is to be open and interacting subsystem (both socially and 

financially), they will understand the reasoning behind CSR, philanthropy or corporate 

citizenship.  Due to the reason that eventually these social strategies allow us to use the 

full range of benefits coming from interactions, in which we exchange material goods for 

long-term privileges like already our ancestors (hunters and gatherers) did at the 

beginning of the division of labour. Sharing the catch (or profit) brought them the 

elimination of risk (because they could rely on reciprocity from others – receivers of their 

gift), reputation, prestige, status, trust, competitive advantage (in formations of alliances), 

even leadership or access to other possibilities that stayed closed for non-sharing 

individuals.  

By showing the altruistic dimension of company with the use of PR, the companies 

change from being short-sighted “rational fools“ (Ridley, 1996, according to A. Sen) to 

reliable proactive partners for future or current cooperation. And those are preferred to 

others the same way as in the case of competitive altruism. Such a trustworthy and 

concentrated message would hardly be able to be mediated by common advertisements. 

But it is up the corporations how will they solve their „prisoner’s dilemma“.  

There are, of course, a lot of constructive criticisms on social strategies based especially 

on the vague definitions and guidelines. More concrete formulation can be brought only 

by using these strategies in practice. But the starting point of each strategy assumes 

getting us to understand our micro – and macro environment (or in the case of CSR our 

internal and external stakeholders). Employees are the irreplaceable internal stakeholders 
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that at the same time build the bridge between the micro – and macro environment of 

company. Employees became research samples for conducted research activities that lead 

to a quantitative formulation of qualitative parameters like reputation, trust, satisfaction or 

reciprocity. The results of the research demonstrated, at the same time, meaningful 

connections in-between them and tried to offer contextual feedback to the internal 

communication management of chosen organization. They also sketched new possible 

opportunities for the top management (i.e. bridging the CSR and HR activities for 

employees into an engagement strategy that would work as a communication medium - 

transforming and forming i.e. attitudes or corporate values). An effective and integrated 

setting of such a strategic dialogue with this particular stakeholder might strengthen 

mutual understanding, trust and even help by overcoming the „gap“ between top 

management and employees as well as between the company and the society.  

Trust and cooperation are inherited competences. That is why it is the task of PR to fulfil 

them without any undermining. As S. M. Cutlip, A.H. Center a M.G. Broom claim we are 

in the „era of mutual understanding“ (in Žáry, 1997), and that should be developed by 

proactive PR strategies with the use of CSR. Such PR activities and sustainability 

strategies might bring change into the commercial sector (currently suffering from global 

financial crisis). Change is a very vital word of today (and so it was also in the 

presidential campaign of Barrack Obama). No wonder. From the evolution point of view, 

change means adaptation and therefore a survival. The aim of this diploma thesis was also 

a change, particularly in the perception of social strategies of commercial institutions.  

They might be seen as selfish, only if we admit the selfishness of our own altruism. In 

other case (after the reflection upon our own „selfish genes“) we can call them just 

another (successful) evolutionary corporate strategy of cooperation.  

The Diploma thesis enriched the field of social strategies of commercial institutions by 

adding an evolutionary aspect of altruism in response to increasing importance and  

professionalism of Public Relations. However, this innovative perspective is still missing 

deeper and more complex field research activities, that could lead to more strategically 

and socially orientated PR with a strong element of trust. That might be the beginning, 

that provokes active engagement (or philanthopy) of stakeholders providing them with 

both – side benefits of cooperation.  
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  Príloha 1 
  Pilotný dotazník 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
 
 

Dotazník pre Slovenské elektrárne, a.s. 
 
 
Dobrý deň, 
Rada by som sa dozvedela Váš názor a poprosila Vás o vyplnenie krátkeho 6 – otázkového 
dotazníka. Poskytnuté odpovede pomôžu ako cenný zdroj informácií pre Oddelenie komunikácie 
SEAS a nezávislú diplomovú prácu. Okrem Vášho názoru ma zaujímajú aj niektoré osobné 
údaje, avšak dotazník je anonymný. Vopred ďakujem za záujem. 
 

 Pohlavie: muž – žena (prosím ľubovoľne zvýraznite) 
 Vek: 
 Oddelenie v SEAS: 
 Koľko rokov pracujete pre SEAS?  

0-1 
1-10 
10-20 
20 a viac 

 
 

 
 

 1. Čo považujete za najdôležitejšie pre Vašu motiváciu v zamestnaní mimo platu? (zvýraznite 
prosím 3 voľby) 

 
uznanie - kolektív - možnosť vzdelávať sa - priestor na vlastné nápady, sebarealizáciu  - 
komunikácia - aktivity pre zamestnancov - spoločensky zodpovedné správanie sa firmy - 
atmosféra pracoviska - pocit zmysluplnej práce - iné: 

 
 

 2. Ste spokojný so súčasnou zamestnaneckou politikou SEAS? (podčiarknite alebo inak 
zvýraznite zvolenú možnosť) 

 
veľmi spokojný - spokojný - čiastočne spokojný – neviem - skôr nespokojný - nespokojný - veľmi nespokojný 
 
 

 Prečo? 
 
 
 
 

 3. Viete vymenovať 3 podujatia/ akcie pre zamestnancov SEAS.? 
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 4. Ako často sa zúčastňujete podujatí pre zamestnancov SEAS? 
 
vždy - často - občas - neviem - zriedkavo - skôr nie - vôbec  
 
 

 Prečo? 
 
 
 
 

 5. Označili by ste SEAS ako spoločensky zodpovednú firmu (angažujúcu sa zodpovedne pre 
zamestnancov, odberateľov, komunitu, životné prostredie... )?  

 
určite áno – áno - skôr áno - neviem - skôr nie – nie - v žiadnom prípade 
 
 

 Prečo? (prípadne uveďte v ktorej oblasti) 
 
 
 
 

 6. Viete uviesť 3 programy/podujatia/aktivity SEAS, ktoré sú spoločensky zodpovedné? 
 
 
 
 

 7. Zaujala by Vás možnosť zapojenia zamestnancov do spoločensky zodpovedných 
programov či už realizáciu vlastného projektu alebo aktívnou účasťou na stanovených 
podujatiach? 

 
určite áno – áno - skôr áno - neviem - skôr nie – nie - v žiadnom prípade 
 
 

 Prečo? (prípadne uveďte ako konkrétne a či len v prípade ich zahrnutia do pracovného 
času alebo aj nad rámec) 

 
 
 
 
 

 V ktorých oblastiach by ste sa radi angažovali? (zvýraznite žiadnu alebo i viac možností) 
 
Šport - Kultúra (umenie) - Životné prostredie – Vzdelanie – Charita - Iné: 
 
 

Ďakujem. Vyplnený dotazník prosím pošlite na email: lenka.chobotova@gmail.com 
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 Formulácia e-mailu odkazujúcemu na hlavný výskum 

(bez interpunkcie z dôvodu online posielania)  
Dobry den, 
 
radi by sme sa dozvedeli Vas nazor a poprosili Vas o vyplnenie 5 – minutoveho dotaznika. 
Poskytnute odpovede pomozu ako cenny zdroj informacii pre Oddelenie komunikacie SE 
a nezavislu diplomovu pracu. 
 
Zaroven sa tak mozete zapojit do sutaze o darcekove predmety, ktore ziskaju piati nahodne 
vyzrebovani respondenti. 
 
Vopred dakujeme za zaujem. 
 

Kliknite, prosim, na nasledujuci link, alebo ho skopirujte do vasho prehliadaca: 
 
 
http://www.kwiksurveys.com/online-survey.php?surveyID=ILMJI_3fd76a88 
 
 
 
 
S pozdravom 
 
 
Komunikacia a vztahy s verejnostou SE 
 
 

http://www.kwiksurveys.com/online-survey.php?surveyID=ILMJI_3fd76a88
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