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1. Cíl, výstupy a doba realizace projektu :
1. Doplnění metodiky sebehodnotícího dotazníku pro stanovení indexu společenské odpovědnosti (CSR) pro
ziskové organizace, neziskové organizace, municipality, občany, v oblasti ekonomické, sociální,
environmentální (dále jen sebehodnotícího dotazníku).
2.

2. Rozšíření algoritmu indexu společenské odpovědnosti a jeho doprogramování.

ad 1) Doplnění metodiky pro sebehodnotící formulář CSR
Řešení v této fázi bude založeno na odborné práci jednotlivých odborníků – dílčích řešitelů (dále jen řešitelé).
Řešitelé provedou doplnění odborné analýzy existujícího samohodnotícího dotazníku (viz. samostatná příloha
s popisem CSR indexu a jeho váhami pro získové organizace, neziskové organizace, municipality a občana,
kategorie „social progress index”).
Řěšitelé zpracují na základě dodaných zpracovaných vstupů „soubor doporučených postupů” pro jednotnou
metodiku (aktualizovanou) sebehodnotících dotazníků. Doplnění metodiky bude spočívat v následujících
úkolech pro řešitele:
1) doplnit (aktualizovat) otázky sebehodnotícího dotazníku;
2) doplnit (upravit) váhy sebehodnotícího dotazníku;
3) navrhnout doplnění objektivních (kardinálních) ukazatelů organizací i očanů charakterizujících CSR
aktivity o další vhodné ukazatele (využít ukazatele „social progress index”).
4) posoudit vhodnost implementace dalších vhodných ukazatelů, nástrojů (indexů, metodik) do
dotazníku;
5) posoudit vhodnost implementace dalších vhodných ukazatelů, nástrojů (indexů, metodik) do
metodiky CSR indexu (sociální sítě, mimořádné intervence externích posuzovatelů, orientačního
screeningu CSR, doplnění o formy angažovanosti).
6) odborně posoudit otázky zadavatele na základě rešeršní činnosti, metodou scoping rewiev a

komparací získaných dokumentů vytvořit „soubor doporučených postupů” pro zadavatele pro
jednotnou metodiku sebehodnotících formulřů.
Výstupem bude:
1.
2.
3.
4.
5.

aktualizované čtyři dílčí samohodnotící dotazníky,
výkladové slovníky k vybraným položnám v dotaznících (organizace, občan),
návrh úprav vah pro sebehodnotící dotazník,
posouzení vhodnosti využití metodiky „social progress index“ a návrhy způsobu případného využití,
„soubor doporučených postupů” pro jednotnou metodiku (aktualizovanou) sebehodnotících
dotazníků.

ad 2) Rozšíření algoritmu indexu společenské odpovědnosti a jeho doprogramování
Východiskem pro doprogramování indexu společenské odpovědnosti bude zaktualizovaný matematickostatistický vzorec. Výsledkem bude funkční zaktualizovaný samostatný program (software) pro stanovení
indexu společenské odpovědnosti neziskových organizací, municipalit, občanů a podnikatelských subjektů.
Tento program (software) nebude součástí žádného jiného programu ani jiné programové databáze.
Výstupem bude:


software

Konečným výstupem bude souhrnná výzkumná zpráva zpracovaná týmem vedeným Dr. Bernardovou
obsahující výstupy ad 1) – ad 2).

Harmonogram prací
Začátek 1. etapy je od 1. 5. 2018, konec etapy je do 30. 9. 2018.
Začátek 2. etapy je od 1. 10. 2018, konec etapy je do 30. 12. 2018.
Kompletace souhrnné výzkumné zprávy proběhne v období 1-2/2019.

2. Předmět služby
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1 souhrnná výzkumná zpráva

Rozšíření
algoritmu
indexu
odpovědnosti a jeho doprogramování

1 software

společenské
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