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Stručný obsah projektu:  

Kurz je zaměřen na koncept společenské odpovědnosti organizací a jeho uplatňování v ČR a dalších 

zemích V4 ve velkých, středních i malých podnicích. V kurzu budou probírána témata jako národní 

legislativa týkající se CSR v jednotlivých zemích V4, ISO 26000, implementace CSR do organizace, 

příklady dobré praxe CSR apod. Konkrétně tato témata budou do kurzu zahrnuta prostřednictvím 

realizace studentských projektů z oblasti CSR za aktivní účasti malých a středních podniků a za 

podpory domácích a zahraničních lektorů. 

Před začátkem letního semestru zahraniční a domácí lektoři vyberou nejlepší studentské návrhy CSR 

projektů, které budou zveřejněny na webovém rozhraní CSR Exchange. Na začátku letního semestru 

si studenti zvolí, na kterém projektu chtějí participovat. Nutnou součástí realizace každého p rojektu 

je zajistit aktivní účast alespoň jednoho malého nebo středního podniku v  Olomouckém kraji. 

V období únor až červen budou uspořádány alespoň dvě přednášky zahraničních lektorů z  oblasti 

CSR (např. příklady dobré praxe CSR, uplatňování CSR v  malých a středních podnicích apod.) 

působících v zemích V4 a minimálně čtyři přednášky domácích lektorů (např. národní legislativa 

týkající se CSR v ČR, ISO 26000, implementace CSR do organizace apod.). Dále v  tomto období 

budou moci studenti konzultovat realizaci svých CSR projektů se zahraničními i domácími lektory 

prostřednictvím webového rozhraní CSR Exchange. Na konci letního semestru (květen až srpen) 

budou projektové týmy studentů obhajovat své závěrečné zprávy před komisí za aktivní účasti 

zahraničních i domácích lektorů. 

Kurz umožní studentům porovnat získané znalosti o konceptu CSR se zkušenostmi ze zemí V4 a dále 

je aplikovat do praxe prostřednictvím plánování a realizace CSR projektů za aktivní účasti malých 

a středních podniků a odborného dohledu domácích i zahraničních lektorů (z Polska a Slovenska) 

v oblasti CSR působících ve V4. V rámci kurzu vzniknou projekty, které bude možné realizovat nejen 

v zemi vzniku, ale tento projekt může být realizován i v dalších zemích V4. Díky finanční podpoře 

Visegrádského fondu bylo vytvořeno také webové rozhraní (CSR Exchange), které slouží ke 

konzultacím mezi studenty a zahraničními lektory z oblasti CSR působících ve V4. 

 

  



 

Cíl projektu: 

Studenti budou seznámeni s aktuální podobou konceptu společenské odpovědnosti organizací 

ve visegrádských zemích (ČR, SR, PL). Naučí se vyhledávat aktuální informace k  současnému dění 

v CSR a budou umět aplikovat získané informace tím, že realizují projekt z  oblasti CSR. 

Zahraniční partneři: 

Academy of Business in Dąbrowa Górnicza 
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