
Ptáme 

se 

firmy 

Centrum andragogiky 

Centrum andragogiky je rozvíjející se vzdělávací a poradenská 

společnost. Zaměřuje se především na firemní vzdělávání a zvyšování 

efektivity činnosti firem a organizací. Silnou stránkou společnosti je 

především individuální přístup k jednotlivým klientům, 

kdy se vždy snaží navrhnout odpovídající vzdělávací 

program tak, aby byl vyřešen celostní cíl, nikoliv dílčí 

problém. Ve svém úsilí Centrum andragogiky 

spolupracuje s více než 120 profesionálními lektory. 

Centrum andragogiky náleží k deseti nejlepším firmám 

v Královéhradeckém kraji v rámci soutěže Firmy roku. 

Za rok 2012 firma získala ocenění Společensky 

odpovědná firma Královéhradeckého kraje a stala se 

nejlepší vzdělávací institucí získáním ocenění Vzdělávací instituce roku 

2012. Majitelka společnosti PhDr. Marie Jírů je držitelkou ocenění 

Manager roku 2006 a získala první místo v soutěži Dobrá rada nad zlato 

s projektem "Pojďme sladit pracovní a rodinný život". Ochotně mi 

odpověděla na mých pět všetečných otázek. 

Co Vás vedlo k tomu, aby se Vaše firma stala společensky 

odpovědnou?  

Dlouhodobě se snažíme propagovat společensky významná témata jako 

je etika či loajalita nebo právě společenská odpovědnost firem, tedy CSR. 

Díky svým speciálním sekcím se zaměřujeme na všechny obory. V rámci 

firemního vzdělávání se zaměřujeme i na speciální programy a jeden z 

těchto programů je CSR. CA poskytuje komplexní poradenství v této 

oblasti pro různé společnosti. Když jsme začínali v této problematice 

působit, položili jsme si otázku, jak my CA se budeme chovat společensky 

odpovědně. Abychom nekázali vodu a nepili víno. Přemýšleli jsme, jak 

toto pro nás nejlépe uchopit a v roce 2009 přišla myšlenka založit 

neziskovou organizaci Šance na vzdělání. Šance na vzdělání se věnuje 

opět vzdělávání, ale ne firemnímu, ale sociálnímu. Posláním této obecně 

prospěšné společnosti je vést díky konzultačním a vzdělávacím 

programům sociálně a zdravotně znevýhodněné osoby k orientaci v 

reálném světě, k nalézání a poznávání sebe sama, k sociálnímu a 

pracovnímu začlenění a tím i k psychické vyrovnanosti. Chceme, aby se 

tito lidé uměli začlenit do společnosti sami bez závislosti na druhých. 

Rozhodli jsme se, že nebudeme nikomu dávat ryby, ale naučíme je ryby 

chytat. Nosným programem je vzdělávání osob se zdravotním postižením 

po vážném úraze či nemoci, tzn. lidí, kterým setina sekundy změnila život. 

Pomoc potřebným, různými způsoby znevýhodněným lidem je jednou z 

nejstarších morálních odpovědností každého člověka. 

Co pro Vás společenská odpovědnost znamená a jak ji Vaše firma 

naplňuje?  

Společenská odpovědnost pro nás znamená poskytovat vzdělávání a 

poradenství, příp. zaměstnání osobám sociálně či zdravotně 

znevýhodněným, tedy převážně těm, kteří jsou v důsledku těžkého úrazu 

či nemoci odkázáni na cizí pomoc. Je třeba si uvědomit, že disabilita se 

týká všech lidí bez rozdílu. Kdokoli z nás se může sám stát osobou s 

tělesným či mentálním znevýhodněním, ať už v důsledku nemoci či 

nehody. Člověk s postižením se cítí být vyřazen ze společnosti v 



souvislosti s tím, jakým způsobem s ním daná společnost zachází či jak se 

k němu chová jeho okolí. Jednou z bariér je nedostatečné vcítění a 

pochopení člověka v tíživé zdravotní situaci ze strany lidí, jimž disabilita 

nezasáhla do jejich životů. V rámci naší společenské odpovědnosti 

prostřednictvím naší neziskové organizace Šance na vzdělání se snažíme 

o to, aby tito lidé byli plně integrováni do společnosti a našli i 

odpovídající pracovní uplatnění. 

V čem spatřujete výhody společenské odpovědnosti? V čem tento 

koncept Vaši společnosti pomohl? 

Pokud se společnost rozhodne zabývat 

se společenskou odpovědností, neměly 

by výhody být tímhlavním důvodem. 

Rozhodnutí musí vycházet z firemní 

kultury dané společnosti a ve většině 

případů za tímto rozhodnutím stojí 

silné osobnosti se silnými hodnotami a 

etickými principy. Výhodou, tedy spíš 

bych použila slovo přínosem, je určité 

odlišení od jiných vzdělávacích 

společností. Bohužel česká společnost není zatím tak vyspělá, aby se 

např. zákazníci rozhodovali o výběru dodavatelů v tom smyslu, jestli jsou 

nebo nejsou společensky odpovědní, stále z mnoha důvodů je hlavním 

kritériem pouze cena. Ale určitě nás také těší ocenění, která jsme v 

poslední době získali. Potvrzují to, že směr, kterým jsme se vydali určitě 

má smysl. Nejvíce nás těší, když nominace přijde od člověka, kterému 

jsme měli možnost nějakým způsobem pomoci, jako např. nedávná 

nominace naší neziskové organizace na Cenu Olgy Havlové od bývalé 

pacientky Rehabilitačního ústavu Kladruby. 

Doporučili byste ostatním společnostem stát se též společensky 

odpovědnými? 
 

Určitě doporučili, ale toto je záležitost, která se nedá nařídit, či o ní 

někoho přesvědčovat. Musí to vycházet z přesvědčení, z nastavené 

firemní kultury společnosti. Když se každá firma zaměří na nějakou 

oblast, společně se nám podaří udělat ze světa alespoň o něco lepší místo 

i pro ty, kterým to nebylo souzeno. Společensky odpovědně podnikal již 

Tomáš Baťa, a naším úkolem je, abychom nezapomínali na naší historii a 

osobnosti, ze kterých si i v dnešním světě můžeme brát příklad. 

Spousta českých firem se prezentují jako společensky odpovědné. 

Myslíte si, že tento koncept opravdu naplňují? Nebo v tom vidí jen 

třeba možnost zvýšit image firmy?  

Toto téma je předmětem neustálých diskuzí, nedovolila bych si soudit, 

kdo je opravdu odpovědný a kdo ne, každý si musí „sáhnout“ do svého 

svědomí, co je tím pravým důvodem, proč to dělá. 

Děkuji za rozhovor. 

Eva Novotná, KRASNNO 
 


