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1. Úvod 

 

Byť etický je súčasťou každého človeka. V podnikateľskom svete to platí dvojnásobne. 

Podnik, ktorý sa na trhu, ale aj voči svojim zamestnancom správa eticky, získava určitú 

výhodu. Táto výhoda nemusí byť len voči konkurencii, ale aj napríklad v opakovanej 

návšteve zákazníkmi, ktorí sa podnikom necítia byť oklamaní. 

 

Cieľom bakalárskej práce je analýza pracovného prostredia spoločnosti KNIHA, a. s. 

s využitím názorov jej zamestnancov. Analýza a výskum budú vykonané prostredníctvom 

dotazníkového prieskumu, ktorý je zameraný na neetické správanie na pracovisku, konkrétne 

na šikovanie teda mobbing. Získané výsledky budú následne vyhodnotené a na prípadne 

zistené nedostatky budú podané príslušné návrhy pre ich odstránenie. 

 

Bakalárska práca na téma „Podniková etika v zamestnaneckých vzťahoch“ pozostáva 

z dvoch hlavných častí, a to teoretickej a praktickej. V teoretickej časti som na základe 

poznatkov, ktoré som získala štúdiom príslušnej odbornej literatúry, uviedla niekoľko 

základných pojmov z danej problematiky. Medzi tieto pojmy patrí napr.: etika, morálka, 

podniková kultúra (jej sila a zdroje), bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a iné. Najväčšiu 

pozornosť som sa však venovala problematike neetického správania sa na pracovisku. 

K neetickému správaniu patrí napr.: klamanie zákazníka, pracovná diskriminácia, sexuálne 

obťažovanie, ponúkanie alebo prijímanie úplatkov alebo pôžitkov, prechválenie schopností 

produktu alebo služby, mobbing, sabotáž a diskriminácia.  

 

Praktickú časť bakalárskej práce som venovala analýze údajov, ktoré som získala 

prostredníctvom dotazníku od zamestnancov spoločnosti, ktoré som následne graficky 

znázornila a vyhodnotila. Pre potreby bakalárskej práce som spolupracovala s tromi 

predajňami tejto spoločnosti. Záver praktickej časti bude venovaný návrhom riešení pre 

zistené nedostatky. 
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2. Pojatie a charakteristika podnikateľskej etiky v odbornej literatúre 

 

2.1 Etika 

Etika je filozofická disciplína, ktorá skúma morálku alebo morálne konanie ľudí.  

Etika je odvodená od starogréckeho slova ethos, ktoré má tri významy (Bláha ,2001): 

 

• bydlisko, byt alebo vlasť; 

• zvyk, mrav alebo životný spôsob; 

• charakter, mravnosť, morálka. 

 

Etika sa zaoberá tým, čo je správne a čo je nesprávne. Skúma mravné rozhodnutia ľudí 

a spôsoby, ktorými sa ich snažia odôvodniť. 

 

Existujú štyri základné prístupy, a to (Thompson, 2004): 

a) deskriptívna etika, 

b) normatívna etika, 

c) metaetika, 

d) aplikovaná etika. 

 

Deskriptívna etika popisuje mravné rozhodnutia a hodnoty, ktoré zastáva konkrétna 

spoločnosť. Deskriptívna etika je z časti sociológiou a z časti psychológiou morálky. 

Najdôležitejším rysom celej deskriptívnej etiky je skutočnosť, že sa nesnaží zisťovať, čo je 

a čo nie správne. Iba popisuje danú situáciu. Deskriptívna etika má svoj význam, pretože bez 

informácií o situáciách o tom, ako na ne ľudia reagujú, by nemali ďalšie oblasti etiky na čom 

stavať. 

 

Normatívna etika skúma normy, ktorými sa vo svojom mravnom rozhodovaní ľudia riadia. 

Zaoberá sa deontologickými a axiologickými otázkami. Deontologické otázky sa týkajú 

povinností – čo by človek „mal“ robiť. Axiologické otázky sa týkajú hodnôt, ktoré mravné 

rozhodnutie vyjadrujú – čo utvára „dobrý“ život. Normatívna etika sa zameriava na výrok 

o nejakom správaní. Pýta sa na normy správania, na ktorých základe ľudia odlišujú správne 

od nesprávneho. 
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Metaetika je diskusia o jazyku, ktorým o morálke hovoríme, a ako možno tento jazyk 

odôvodniť. Metaetika predstavovala zúfalú snahu zistiť, čo ľudia svojimi výrokmi mienia, 

nakoľko tí, ktorí prehlasujú, že je niečo správne či nesprávne, sú rozhodne presvedčení, že ich 

prehlásenia majú význam. 

 

Aplikovaná etika je najdôležitejšou a najnaliehavejšou oblasťou etiky. Nikto by sa o etiku 

nezaujímal, keby v živote neexistovali problémy, ktoré podnecujú k vyjadrovaniu a skúmaniu 

mravných rozhodnutí a hodnôt. K najvýznamnejším oblastiam aplikovanej etiky patria: etika 

života a smrti, lekárska etika, etika sexuality a vzťahov, bioetika (predovšetkým otázky 

týkajúce sa genetiky), právna etika, etika životného prostredia a obchodná etika (viď. 2.4. 

a 2.5.). Takmer v každej oblasti života existujú morálne otázky.  

 

2.2 Morálka 

Morálka je odvodená z latinského slova „mos“, ktoré možno preložiť ako mrav, 

predpis, vlastnosti či správanie a „moralis“, čo znamená mravný. (Bláha, 2001) 

 

Za morálku môžeme považovať jednanie človeka, ktoré je v súlade s jeho svedomím 

a taktiež s morálkou spoločnosti. Morálka sa teda zaoberá tým, ako by sme mali jednať, ako 

by sme sa mali správať. (Šroněk, 1995) 

 

Štruktúra morálky 

Základné prvky, ktoré tvoria štruktúru morálky sú: 

• morálne vedomie; 

• morálne vzťahy; 

• morálna činnosť. 

 

 

2.3 Zlučiteľnosť etiky a podnikania 

Na to, či sú etika a podnikanie zlučiteľné, sa vyskytujú protichodné názory. 

Stredoveký názor, že „každý druh podnikania je nemorálny“ často pretrváva dodnes 

a vyskytuje sa napr. v tvrdení, že „etika nemá nič spoločného s ekonomikou a ekonomika 

nemá nič spoločného s etikou“. Opačným názorom je heslo „vyplatí sa správať eticky“. 

(Šroněk, 1995) 
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„Podnikateľská činnosť so sebou nesie rozhodovanie o ekonomických a technických 

procesoch, ktoré sú zdanlivo rýdzo manažérske alebo technokratické – čo vyrábať alebo 

nevyrábať, ako vyrábať, čo predávať alebo nepredávať, ako predávať, koho a ako 

zamestnávať, koho nezamestnávať a atď. V skutočnosti takmer každé podnikateľské 

rozhodnutie so sebou nesie etické prvky.“ (Šroněk, 1995, str. 178) 

 

Etika stále intenzívnejšie preniká do ekonomiky a stáva sa bežnou súčasťou 

podnikania. Vzájomný prienik etiky a ekonomiky predstavuje podnikateľská etika.  

 

2.4 Podnikateľská etika 

Podnikateľská etika sa zaoberá aplikáciou etických hodnôt do podnikania. 

Podnikateľská etika je jednou j foriem aplikovanej etiky, ktorá je zameraná na etické pravidlá 

a princípy podnikania, možné morálne a etické problémy, ktoré by mohli nastať počas 

podnikateľské činnosti a špecifické povinnosti a záväzky, ktoré z tejto činnosti vyplývajú. 

(Krymláková, 2009) 

 

Hlavné oblasti, na ktoré sa vzťahuje podnikateľská etika, sú napr.: 

• individuálna etika, 

• práva zamestnancov, 

• ochrana spotrebiteľov, 

• diskriminácia, 

• kódex správania sa, 

• zodpovednosť organizácie, 

• zodpovednosť zamestnancov, 

• vzťahy s odbormi, 

• upozorňovanie zamestnancov na neetické jednanie, 

• počítačové dáta a ochrana údajov, 

• ochrana životného prostredia, 

• priemyslová špionáž, 

• korupcia, 

• a iné. 
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Etické jednanie podniku chráni a rozvíja ľudský potenciál, pozdvihuje jeho pracovitosť 

a schopnosť konať. Prístupy etického jednania podniku voči zamestnancom (ako napr. 

riadenie ľudských zdrojov na základe etických a morálnych prístupov, etické rozhodovanie 

manažérov, budovanie korektných vzťahov na pracovisku, aktívne uplatňovanie 

antidiskriminačných programov či pozitívny prístup ku vzdelávaniu  zamestnancov a ich 

kariérny rast) sú predpokladom rastúcej lojality zamestnancov, zvyšujúcej sa kvality 

produktov a služieb, rastúcej produktivity práce a kvalitného pracovného prostredia. Etické 

jednanie podniku voči zamestnancom sa zreteľne odrazí do kvalitnej podnikovej kultúry (viď 

2.6.2.) so zreteľne zadefinovanými pravidlami správania sa a jednania zamestnancov. 

(Krymláková, 2009) 

 

2.4.1 Nástroje podnikateľskej etiky – interné 

Internými nástrojmi sa myslia nástroje, ktoré má podnik priamo pod kontrolou a ich 

používaním ovplyvňuje priamo svoje etické správanie. Internými nástrojmi podnikateľskej 

etiky sú napr. (Čaník, Řezbová, Zavrel, 2006): 

• etické kódexy a ďalšie interné dokumenty; 

• etický a sociálny audit; 

• reporting a meranie spoločenskej zodpovednosti podniku (CSR); 

• analýza zainteresovaných skupín (stakeholders analysis); 

• vzdelávanie a tréning etického správania; 

• etický leadership – vedenie príkladom; 

• whistleblowing – anonymné informačné linky. 

 

 

Etický kódex 

Etika vyčleňuje etický kódex, ktorý obecne chápaný ako súhrn pravidiel správania sa 

v danej spoločnosti. Základné pravidlá slušného správania sa sú v každej organizácii či 

profesii iné, čo znamená, že aj etický kódex sa mení podľa danej profesie. 

 

Etický kódex slúži ako akýsi interný manuál, ktorým by sa mali riadiť vedúci 

pracovníci a zamestnanci danej organizácie.  
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Etický kódex je súhrn morálnych požiadaviek a pravidiel, ktoré majú podobu noriem, 

princípov a ideálov, podľa ktorých by sa mal riadiť každý člen organizácie, ako aj organizácia 

ako celok vo vzťahu k svojmu externému i internému prostrediu. Etický kódex by mal 

vychádzať z potrieb danej organizácie. Medzi základné vlastnosti kódexu patrí jedinečnosť, 

jasnosť, zrozumiteľnosť, jednoznačnosť, realistickosť. Mal by byť verejne prístupný a 

kontrolovateľný.[ http://www.etickykodex.sk/etickykodex.html] 

 

Dôležitou časťou tvorby etického kódexu je jeho implementácia, bez ktorej je tvorba 

kódexu takmer zbytočná.  

 

Etické kódexy možno rozdeliť podľa rôznych kritérií 

[http://www.etickykodex.sk/etickykodex.html]: 

 

• podľa obsahu:  

o ašpiračný kódex, 

o východný kódex, 

o regulačný kódex. 

 

• podľa subjektu: 

o firemný kódex, 

o odvetvový (brandžový) kódex, 

o profesijný kódex. 
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Tab. 2.4.1 – Výhody/Nevýhody etických kódexov 

VÝHODY NEVÝHODY 

• eliminuje nežiadúce účinky; 

• zlepšuje reputáciu firmy na 

verejnosti i u zákazníkov; 

• objasňuje politiku firmy 

v morálne problematických 

otázkach (korupcia, úplatky, 

zneužívanie právomoci, a i.); 

• zjednodušuje zavádzanie inovácií; 

• pozitívne motivuje zamestnancov 

posilnením ich vedomia, že 

pracujú v etickom prostredí 

s jasnými pravidlami, ktoré platia 

pre všetkých bez výnimky; 

• podnik prostredníctvom neho 

dáva najavo svoje hodnoty, 

v rámci ktorých, sa snaží 

fungovať; 

• zabraňuje nadriadeným 

pracovníkom zneužívať svojho 

postavenia voči ostatným 

zamestnancom; 

• poskytuje základný rámec pre 

implementáciu etického 

programu. (Čaník, Řezbová, 

Zavrel, 2006) 

• je diskutabilné, či je etický kódex 

užitočný pri malých a drobných 

podnikoch; 

• pokiaľ nie je braný ako akčný 

nástroj etického programu, stáva 

sa „prázdnym dokumentom“, 

ktorému chýba autentickosť; 

• až moc obecne spracovaný etický 

kódex, sa nemusí niektorými 

skutočnosťami zaoberať, nakoľko 

nepostihuje niektoré etické 

problémy. (Čaník, Řezbová, 

Zavrel, 2006) 
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2.4.2 Nástroje podnikateľskej etiky - externé 

Externými nástrojmi podnikateľskej etiky sú také nástroje, ktoré existujú vo vnútri 

podniku a ich používaním môže podnikateľský subjekt ovplyvňovať etické prostredie vo 

svojom podniku či v celej spoločnosti. Ide často o nástroje vytvorené rôznymi organizáciami, 

ktorými sa môžu jednotlivé podniky zapojiť do zlepšovania podnikateľského a sociálneho 

prostredia.  (Čaník, Řezbová, Zavrel, 2006) 

 

Medzi externé nástroje podnikateľskej etiky patria napr.: 

• protikorupčné linky a iné anonymné informačné linky – sú zavádzané s cieľom 

eliminovať nežiaduce spoločenské javy ako je napr. korupcia, zneužitie právomoci 

verejného činiteľa a i.; 

• Copy Advice – posudzovanie pripravovanej reklamnej kampane; 

• antispamové informačné centrum; 

• profesijné etické kódexy; 

• a iné. 

 

 

2.5 Etika v podnikaní 

Etiku v podnikaní možno dobre opísať definíciou amerických autorov Ferrelaa 

a Freadricha – „Etika podnikania zahŕňa morálne zásady a normy, ktoré usmerňujú chovanie 

vo svete podnikania. Či špecifické chovanie je správne alebo nesprávne, etické alebo neetické, 

často určuje verejnosť prostredníctvom médií, záujmových skupín a podnikateľských 

organizácií a tiež prostredníctvom osobnej morálky a hodnôt jednotlivcov.“ (In(Šroněk, 1995, 

str. 174) 

 

Etika vo vzťahoch k zamestnancom sa prejavuje ako: 

- rešpektovanie práv osobnosti; 

- nediskriminovanosť pri zamestnávaní osôb; 

- pracovné prostredie (bezpečnosť, pracovné podmienky); 

- spravodlivosť pri stanovovaní miezd a iných odmien; 

- právo na informácie; 

- spoluúčasť pri rozhodovaní. 
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2.6 Podnikateľské prostredie 

„Na žiaducom rozvoji podnikateľského prostredia sa podieľajú pracovníci, keď usilujú 

o dobré meno svojich firiem a rozvoj ich ekonomiky. Úspešné úsilie pracovníkov vyplýva 

z komplexnosti manažérskej práce.“ (Dytrt, 2006, str. 16) 

Tvorbu etiky v podnikateľskom prostredí ovplyvňuje : 

- partnerská spolupráca všetkých podnikateľských organizácií, verejných a správnych 

inštitúcií, ktoré môžu jej úroveň ovplyvňovať; 

- kvalita stimulácie rozvíjania sociálnej zodpovednosti v manažmente ľudských 

zdrojov; 

- uplatňovanie vodcovských metód pri rozvíjaní motivácie kreativity pracovníkov 

v rámci manažmentu a realizácie zmien vo vnútornej štruktúre riadeného objektu aj 

v jeho postavení v ekonomickom okolí; 

- a iné. (Dytrt, 2006) 

 

2.6.1 Pracovné prostredie 

Pracovné prostredie, alebo pracovisko je obecne chápané ako prostredie, v ktorom 

zamestnanec vykonáva danú pracovnú úlohu, na ktorú ho zamestnávateľ prijal do 

zamestnania a za svoj výkon je odmeňovaný mzdou. Pracovné prostredie nezahŕňa iba 

samostatne hnuteľné veci ale aj ostatné osoby na pracovisku, či už ide o nadriadených alebo 

ostatných zamestnancov. 

 

2.6.2 Podniková kultúra 

Podľa amerického antropológa R. F. Murphyho je kultúra obecne definovaná ako 

celistvý systém významov, hodnôt a spoločenských noriem, ktorými sa riadia členovia danej 

spoločnosti, a ktoré predávajú prostredníctvom socializácie ďalším generáciám svojich 

nasledovateľov. (In(Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 2005) 

 

„Nositeľmi podnikovej kultúry sú ľudia. To, prečo sa stali zamestnancami podniku, 

aké sú medzi nimi vzťahy, aké normy a životné princípy oni určujú a uznávajú, čo je podľa 

nich dobré a zlé, a všetko to, čo má vplyv na podnikové normy a hodnoty, nielen odlišuje 

jeden podnik od druhého, ale určuje aj funkčnosť a životaschopnosť podniku z hľadiska 

dlhodobej perspektívy. O podnikovej kultúre sa hovorí aj ako o duši podniku.“ (Kachaňáková, 

2008, str. 7) 
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Podniková kultúra existuje v každom podniku, kde môže mať vlastnú pozitívnu 

i negatívnu podobu, ktorou sa odlišuje od iných podnikov. Kto však najviac pociťuje vplyv 

tejto kultúry sú najmä noví zamestnanci. Z podnikovej kultúry vychádzajú formálne vzťahy 

v podniku. Podniková kultúra výrazne vplýva na aktivitu zamestnancov. (Kachaňáková, 

2008) 

 

 

2.6.2.1 Sila podnikovej kultúry 

 

Silná podniková kultúra sa vyznačuje najmä prednosťami akými sú: 

• je zvýšená spolupatričnosť a identifikácia zamestnancov s podnikom, 

• existuje jasný návod na správanie zamestnancov aj v zložitých situáciách, 

• redukujú sa konfliktné situácie, 

• zlepšuje sa komunikácia, 

• zvyšuje sa lojalita a motivácia, 

• zvyšuje sa konkurencieschopnosť podniku na trhu, 

• a iné. (Kachaňáková, 2008) 

 

Avšak tak ako každý extrém, aj silná podniková kultúra má svoje nedostatky, ktoré sa 

môžu prejaviť predovšetkým vo veľkej závislosti manažmentu a zamestnancov od 

preferovaných hodnôt, čo sa môže stať „brzdou“ pri prijímaní nových myšlienok a pri 

zbavovaní sa už nevyhovujúcich stereotypov. (Kachaňáková, 2008) 

 

Medzi podstatné vlastnosti kultúry ktoré vypovedajú pre akýkoľvek sociálny celok, 

patri učenie, zdieľanie, transgeneračnosť, symbolickosť, štruktúrovanosť, adaptívnosť, 

vrstevnatosť, samozrejmosť. 

 

Podniková kultúra udáva základné ladenie všetkým procesom, ktoré v podniku 

prebiehajú. Ovplyvňuje nielen dianie v podniku, jeho produkciu, ale aj čím slúži svojim 

zákazníkom a klientom, všetko, čím pôsobí na svoje okolie a širokú verejnosť. Ďalej pôsobí 

na zamestnancov podniku, ich angažovanosti, kvalite výkonu a zodpovednosti za vykonanú 

prácu. (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 2005) 
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Typy podnikovej kultúry – z časti inšpirované Hymowitzovou klasifikáciou podnikových 

kultúr (In(Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 2005) 

- Nevyhranený typ neefektívnej podnikovej kultúry – častý typ príznačný pre začínajúce 

podniky s málo skúseným manažmentom. 

- Paternalistický typ podnikovej kultúry – pre podnik je charakteristická silná mocenská 

pozícia vodcovskej osobnosti či vlastníka. 

- Tradicionalistická podniková kultúra – je charakteristická pre už zavedené a úspešné 

podniky, táto kultúra je založená na rešpektovaní záväzného tradičného systému 

hodnôt. Sú oceňované také ľudské vlastnosti, ako je obetavosť, spoľahlivosť 

a vernosť. 

- Ideová podniková kultúra – vyvodzuje sa z uznávanej, v mnohých prípadoch 

charizmatickej vodcovskej osobnosti vlastníka alebo vrcholového manažéra, ktorý sa 

obklopuje schopnými nasledovateľmi a ďalšími osobami, ktorí vyznávajú jeho ideový 

systém. 

- Podniková kultúra zameraná na vysokú výkonnosť – častý typ, ktorý je príznačný pri 

také podniky, ktoré pôsobia v prostredí vyhrotenej tržnej konkurencie, je daná 

prednosť tým členom organizácie, ktorí pre ňu majú práve najužitočnejší. 

- Adaptívna podniková kultúra – kladie dôraz na zvyšovanie adaptívnych schopností 

podniku (ponuka kvalitných výrobkov „šitých na mieru“, reorganizácia výrobných 

postupov, rozvoj sociálneho potenciálu organizácie a i. 

 

2.6.2.2 Zdroje podnikovej kultúry 

Na obsah a silu podnikovej kultúry má vplyv mnoho faktorov. Medzi tieto faktory patria 

najmä (Kachaňáková, 2008): 

• prostredie – vplyv národnej kultúry, podnikateľského prostredia, konkurenčného 

prostredia, požiadaviek a sily zákazníkov, a pod., 

• zakladateľ, 

• veľkosť a dĺžka existencie podniku, 

• využívané technológie. 

 

Na podnikovú kultúru vplývajú aj iné faktory, napríklad ako organizačná štruktúra, 

metódy a systémy riadenia, štýl vedenia ľudí a iné. Tieto faktory zároveň prezentujú 

existujúcu kultúru.  
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2.7 Zamestnanecké vzťahy 

Zamestnanecké vzťahy sú vzťahy, ktoré sú vytvárané na pracovisku a vznikajú medzi 

jednotlivými zamestnancami, zamestnancom a zamestnávateľom, a medzi nadriadeným 

a podriadeným. 

 

Armstrong (2007) definuje termín zamestnanecký vzťah ako vzájomné spojenie, ktoré 

existuje medzi zamestnávateľmi a zamestnancami či medzi pracovníkmi na pracovisku. 

Zamestnanecký vzťah predstavuje obdobu príbuzenského vzťahu. 

 

„Kolektívne pracovné vzťahy je možné považovať za systém alebo za sieť pravidiel 

regulujúcich zamestnávanie ľudí a spôsob, akým sa ľudia v práci správajú.“ (Armstrong, 

2007, str. 614) 

 

Moderný koncept riadenia ľudských zdrojov nazerá na zamestnancov ako na 

spolupracovníkov, partnerov, mysliace a tvorivé bytosti. Zamestnávateľ aj zamestnanec majú 

svoje očakávania a sú pripravení ku kompromisu. (Bláha, Mateiciuc, Kaňaková, 2005) 

 

Prístupy k zamestnaneckým vzťahom: 

• Nepriateľský – organizácia sa rozhoduje podľa seba a od pracovníkov sa očakáva, že 

sa prispôsobia. 

• Tradičný –  v organizácii vládnu dobré každodenné pracovné vzťahy; vedenie  

podniku predkladá návrhy, a pracovníci prostredníctvom svojich predstaviteľov na ne 

reagujú.  

• Partnerský – organizácia zapojuje pracovníkov do vytvárania a realizácie politiky, 

pričom si ale zachováva právo riadiť organizáciu. 

• Zdieľanie moci –  pracovníci sú zapojovaní do každodenného i strategického 

rozhodovania organizácie. 

 

Podľa uprednostňovania jedného z vyššie uvedených štyroch prístupov 

k zamestnaneckým vzťahom, organizácia vyjadruje postoj k tomu, aký druh vzťahov medzi 

vedením podniku a pracovníkmi a ich odbormi by si management prial a ako by sa mal 

uskutočňovať. Cieľom je vytváranie a udržiavanie pozitívneho, produktívneho, 

kooperatívneho a dôveryhodného prostredia pre zamestnanecké vzťahy. (Armstrong, 2007) 
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„Zamestnanecké vzťahy v sebe integrujú poznatky, skúsenosti z praktických aplikácií 

všetkých personálnych činností firmy. Nastavenie politiky zamestnaneckých vzťahov je 

nesmierne dôležité, nakoľko prispieva k formovaniu pracovného správania sa, ktoré je 

v súlade s hodnotami firmy.“ (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 2005, str. 210) 

 

Oblasti zamestnaneckých vzťahov (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 2005): 

1. Komunikácia 

2. Kooperácia zamestnancov 

3. Ochrana zamestnancov 

4. Podpora a poradenstvo 

5. Pracovná kázeň, sťažnosti a konflikty na pracovisku. 

 

Komunikácia Je jednou z najdôležitejších podmienok úspešného vedenia a riadenia 

zamestnancov podniku, jednotlivých pracovných skupín a tímov aj jednotlivcov 

a dorozumievanie sa medzi sebou.  

 

Základné formy komunikácie : 

- slovná (verbálna) komunikácia – v hovorenej aj písanej forme; 

- mimoslovná (nonverbálna) komunikácia – napr. pohyby očí, úsmev, farba hlasu; 

- komunikácia jednaním, aktivitami, činmi – udeľovanie určitého významu, štýl 

prevedenia; 

- komunikácia produktmi činnosti – ich prepracovaním, kvalitou, štýlom. 

 

Kooperácia zamestnancov – rozumie sa ňou spolupodieľanie sa dvoch alebo viacero ľudí na 

spoločných cieľoch. Sú potlačované protichodné záujmy a posilňované súladné tendencie.  

 

Ochrana zamestnancov – ochrana pred: 

 zlým pracovným prostredím – dôraz na dodržiavanie pravidiel BOZP, 

 nedisciplinovanými zamestnancami podniku. 
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Podpora, poradenstvo – podpora a poradenská činnosť môžu mať sociálno-psychologickú, 

ekonomickú a právnu povahu, ktoré slúžia ako prevencia pred osobnými problémami 

zamestnanca. Poradenská činnosť je poskytovaná nielen prepusteným zamestnancom, ale aj 

zamestnancom, ktorí zostali pracovať v podniku. 

 

Pracovná kázeň, sťažnosti, konflikty na pracovisku – prípadné nezhody v správaní 

zamestnanca má zamestnávateľ možnosť riešiť dohodou prostredníctvom pracovnej kázne 

(disciplíny) a naopak zamestnanec hľadá urovnanie nedorozumení formou sťažnosti. Za hrubé 

porušenie disciplíny sa považuje napr. krádež, podvod, drogy a iné omamné látky na 

pracovisku, úmyselná škoda na majetku podniku a i. 

 

Sťažnosť – „Sťažnosť je zamestnanecký nástroj, ktorý pôsobí ako kontrola a protiváha 

k autorite managementu.“ (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková; 2005, str. 224) 

 

Konflikt – „chápeme ako nezhodu a priamy stret rozporných síl, vplyvov, tendencií, 

sprevádzaných maximalizáciou napätia medzi nimi. Ide o proces rozdiel – rozpor – konflikt.“ 

(Bláha, Mateiciuc, Kaňáková; 2005, str. 225) 

 

Konflikt na pracovisku môže vzniknúť medzi zamestnancom a vedením, vo vedení 

alebo medzi zamestnancami podniku. 

 

Atmosféra zamestnanecký vzťahov v organizácii odráža názory managementu, pracovníkov 

a ich predstaviteľov na spôsoby, akými sú zamestnanecké vzťahy riadené, a na to, ako sa 

rôzne strany pri vzájomných jednaniach správajú. Atmosféra teda závisí na tom, nakoľko si 

vedenie podniku a pracovníci navzájom dôverujú, či vedenie podniku jedná s pracovníkmi 

slušne a ohľaduplne, ako často nastávajú na pracovisku konflikty alebo či je pracovník 

oddaný záujmom organizácie. (Armstrong, 2007) 

 

Cieľom podnikania je dosiahnuť prosperity, rastu a prežitia, a však sebecké sledovanie 

podnikateľských cieľov môže poškodiť kvalitu života a istoty pracovníkov, čo môže vyústiť 

ku vzniku napätia medzi vedením podniku a pracovníkmi alebo ku vzniku konfliktov. 

Manažment nemôže len načúvať názory pracovníkov, ale musí byť pripravený sa aj nimi 

riadiť, poprípade vysvetliť dôvody, prečo sa nimi riadiť nemôže. Ak sa organizácia nepokúsi 
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uznať a dodržiavať svoje povinnosti voči pracovníkom, potom je možnosť vzniku dobrej 

atmosféry v organizácii veľmi malá. (Armstrong, 2007)   

 

2.8 Neetické správanie na pracovisku 

K neetickému správaniu patrí napr.: klamanie zákazníka, pracovná diskriminácia, 

sexuálne obťažovanie, ponúkanie alebo prijímanie úplatkov alebo pôžitkov, prechválenie 

schopností produktu alebo služby, mobbing, sabotáž, diskriminácia.  

 

Medzi najbežnejšie typy neetického správania sa na pracovisku patria napr. mobbing, 

bossing, sabotáž, diskriminácia, sexuálne obťažovanie a iné. 

 

Mobbing – predstavuje permanentné pôsobenie na spolupracovníka prostredníctvom  klebiet, 

ohovárania, intríg, podozrievania a osočovania s cieľom dosiahnuť jeho dobrovoľného 

odchodu zo zamestnania (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková; 2005)  

 

Mobbing, ako tvrdí Kratz (2005, str. 16), je „rada negatívnych komunikatívnych 

jednaní, ktorých sa dopúšťa jednotlivec alebo niekoľko osôb voči určitému človeku po dlhšiu 

dobu (najmenej pol roku a aspoň raz týždenne).“ 

 

Medzi hlavné ciele mobbingu patria najmä: 

• znemožniť obeti mobbingu medziľudskú komunikáciu,  

• čo najviac znížiť spoluprácu s obeťou mobbingu, 

• zablokovať jej sociálne vzťahy a natrvalo poškodiť jej sociálnu vážnosť 

v nádeji, že obeť mobbingu sama od seba opustí pracovné miesto.  

 

Obeťou mobbingu sa môže stať ktokoľvek, obete sa nevyznačujú typickými osobnostnými 

znakmi ani charakterovými nedostatkami. Pracovník, ktorý je možnou obeťou mobbingu je 

obvykle ten, ktorý pracuje menej výkonne, je citlivý až labilný a je prevažne pesimisticky 

založený.  
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Priebeh mobbingu možno zhrnúť do 4 vývojových  fáz. (Kratz, 2005) 

1. fáza: konflikt sa konštruktívne nerieši 

2. fáza: psychický teror sa vykonáva systematicky 

3. fáza: reakcia personálneho vedenia 

4. fáza: obeť mobbingu je vylúčená z podnikového spoločenstva 

 

Tento model nie je možné aplikovať na každý prípad mobbingu, nakoľko faktory, 

ktoré ho ovplyvňujú, môžu mať rôzny priebeh. 

Následky mobbingu pôsobia na obeť najmä po psychickej stránke. Obeť môže trpieť 

dlhodobými chorobami, ktoré môžu vyvrcholiť prevodom obete na psychiatrickú liečebňu 

alebo až samovraždou. (Kratz, 2005) 

 

Prejavy mobbingu: 

- obeť má stále menší priestor k vyjadreniu, 

- obeť nie je pozívaná na porady a iné pracovné zhromaždenia, 

- obeti sú zatajované informácie potrebné k plneniu úloh, 

- obeť sa stáva terčom dennodenných posmeškov, 

- mobber obeť izoluje, rozširuje narážky a fámy, spochybňuje profesionálnu 

kvalifikáciu a odbornú kompetenciu, 

- a i. 

 

Bossing – je podobný ako mobbing, je zameraný na „šikanovanie“ pracovníka, ktorým sa cíti 

byť nadriadený pracovník ohrozovaný. Nadriadený pracovník začína mať strach 

z konkurencie, ba dokonca začína mať strach o vlastné pracovné miesto. Z tohto dôvodu 

môže napr. zámerne ukryť dokumentáciu, ktorú podriadený pracovník potrebuje. Zlyhanie 

podriadeného pracovníka je v prospech nadriadeného pracovníka. Opakom bossingu je 

„staffing“ kde podriadený pracovník šikanuje nadriadeného pracovníka. 

 

 

Sabotáž – je prejav plánovaného úmyselného marenia výrobného procesu alebo 

poškodzovania cudzieho majetku, teda napr. majetku organizácie, majetku štátu alebo 

majetku cudzej fyzickej osoby. 
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Diskriminácia je v obecnom slova zmysle znevýhodňovanie jedného subjektu na základe 

jeho odlišných (tzv. diskriminačných) znakov alebo dôvodov, akými sú napríklad vek, 

pohlavie, rasa alebo etnický pôvod, zdravotný stav, sexuálna orientácia, náboženstvo, 

členstvo v politických stranách, jazyk, rodinný stav a iné znaky, oproti inému subjektu. Za 

diskrimináciu sa tiež považuje obťažovanie a sexuálne obťažovanie. (Bačovská; Zárasová, 

2008) 

 

Diskriminácia na pracovisku teda môžeme chápať ako nerovnomerné alebo 

znevýhodňujúce správanie sa, či už zo strany vedúceho pracovníka alebo spolupracovníka, 

voči pracovníkovi inej pleti, rasy, vyznania, pohlavia (sexizmus), sexuálnej orientácie, 

politického presvedčenia, odlišného veku alebo môže byť pracovník diskriminovaný ak 

pochádza či žije v inej spoločenskej skupine. 

 

„Diskriminácia je nespravodlivá, lebo hodnotí ľudí na základe ukazovateľov, ktoré 

nezávisia od nich samých. Je negácia rovnosti ľudí ako ľudských bytostí. Diskriminácia je 

porušením základných ľudských práv.“ (http://web.tuke.sk/ksv/skripta_etika.pdf) 

 

Za priamu diskrimináciu sa podľa smernice č. 2000/43/ES článok 2 považuje, ak sa 

s jednou osobou zaobchádza menej priaznivo ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa 

zaobchá-dzalo s inou osobou v porovnateľnej situácii na základe rasového alebo etnického 

pôvodu. 

Priama diskriminácia je na rozdiel od nepriamej ľahko rozpoznateľná.  (Barancová, 2003; 

Bačovská, Zárasová; 2008) 

 

Príklady priamej diskriminácie: 

Občana rómskeho pôvodu odmietnu obslúžiť v reštaurácii.  

Galéria odmieta povoliť vstup do galérie osobe, ktorá pri chôdzi používa francúzsku palicu. 

 

Za nepriamu diskrimináciu smernica považuje konanie, ak očividne neutrálne 

ustanovenie, kritérium alebo prax by do určitej miery znevýhodnili osoby rasového alebo 

etnického pôvodu v porovnaní s inými osobami, pokiaľ takáto prax nie je objektívne 

odôvodnená zákonným cieľom a prostriedky na jeho dosiahnutie nie sú primerané 

a nevyhnutné. Nepriama diskriminácia je v mnohých prípadoch skrytá a a ťažko 

rozpoznateľná.(Barancová, 2003; Bačovská, Zárasová; 2008) 
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Príklady nepriamej diskriminácie: 

Azylový dom určuje ako jedinú formu stravovania českú kuchyňu, ale moslimská menšina 

nemôže z dôvodu náboženstva konzumovať bravčové mäso. 

Požiadavky na obliekanie v zamestnaní – napr. zákaz nosiť pokrývku hlavy (nepriama 

diskriminácia náboženstva alebo viery) 

 

„Je dôležité vedieť, že u diskriminácie nie je dôležité, či je diskriminácia úmyselná 

alebo či si ju diskriminovaný ani neuvedomuje. Podstatný je fakt, že k diskriminácii 

dochádza.“ (Bačovská, Zárasová; 2008, str. 9) 

 

Medzi najčastejšie sa vyskytujúce druhy diskriminácie patria 

(http://web.tuke.sk/ksv/skripta_etika.pdf): 

• diskriminácia podľa rasy – napr. diskriminácia čierneho obyvateľstva, ktorí sú 

vytlačení do podradných povolaní,  ktoré vyžadujú nízku kvalifikáciu; 

• diskriminácia žien – ženy sa uchádzajú o funkcie alebo profesie, ktoré boli dlhé roky 

doménou mužov; 

• diskriminácia cudzincov – cudzinci predstavujú pre vyspelé krajiny najmä lacnú 

pracovnú silu; 

• veková diskriminácia – táto diskriminácia sa vyskytuje napr. v inzerátoch podnikov 

pri hľadaní nových zamestnancov a na osobných pohovoroch so záujemcami 

o zamestnanie. 

 

 

Diskriminácia v zamestnaní 

Zákonník práce zakazuje akúkoľvek formu diskriminácie a zamestnávatelia sú povinný 

zaisťovať rovné zaobchádzanie so všetkými zamestnancami. Z tejto zásady vyplýva, že by sa 

nemala vyskytovať akákoľvek diskriminácia zamestnancov, a to už priama alebo nepriama, 

keď ide : 

 

• o pracovné podmienky – nesmie existovať diskriminácia napr. v úprave pracovnej 

doby, v prestávkach na jedlo a oddych, v podmienkach upravujúcich skončenie 

pracovného pomeru a i.; 
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• o odmeňovanie za prácu a iné peňažné plnenie a plnenie peňažnej hodnoty - za 

rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty prináleží všetkým zamestnancom toho 

istého zamestnávateľa rovnaká mzda, plat alebo odmena z dohody. (Bačovská, 

Zárasová; 2008) 

 

 

Za prácu rovnakej hodnoty v predchádzajúcom odstavci je myslená práca, ku ktorej 

plnohodnotnému výkonu je predovšetkým potrebná rovnaká alebo porovnateľná: 

- kvalifikácia (vzdelanie, prax), 

- zručnosti (riešenie problémov, sociálne zručnosti), 

- zodpovednosť (za hmotné zdroje a informácie, za ľudské zdroje, za 

plánovanie, rozvoj, výsledky a riadenie práce), 

- pracovná záťaž (psychická i fyzická záťaž), 

- pracovné podmienky (fyzikálne, chemické a biologické podmienky, mentálne 

podmienky).  

 

„Hodnota práce by sa mala posudzovať objektívne vzhľadom na pracovnú náplň na 

konkrétnej pozícií, bez ohľadu na subjektívne kvality konkrétneho pracovníka.“ (Bačovská, 

Zárasová; 2008, str. 14) 

 

 

Sexuálne obťažovanie – je nežiaduce správanie sexuálnej povahy alebo iné sexuálne 

založené správanie, ktoré sa dotýka dôstojnosti žien a mužov pri práci, vrátane správania 

nadriadených a spolupracovníkov. Sexuálne obťažovanie je formou diskriminácie a to nielen 

na pracovisku ale aj mimo neho. 

 

„Sexuálne obťažovanie je verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej 

povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť narušenie dôstojnosti osoby a 

ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie.“ 

(http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=39&aid=506) 

 

Definovanie sexuálneho obťažovania zahŕňa proces zoskupovania súborov správania 

sa do kategórie označovanej ako sexuálne obťažovanie. Je veľmi dôležité dokázať rozlíšiť 
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sexuálne obťažovanie od ostatných druhov správania sa. Výskum naznačuje, že zázemie a vek 

osôb majú veľký vplyv na tom, ako človek vníma sexuálne obťažovanie a že muži a ženy 

majú rôzne názory o tom, čo predstavuje sexuálne obťažovanie. (Aaron, Isaksen, 1993) 

 

 

Medzi prejavy sexuálneho obťažovanie patria hlavne : 

• telefonáty, listy, 

• ponižujúce správanie, 

• dary, 

• nemiestne vtipy, 

• nahota alebo obnaženosť, 

• sexuálne doberanie, 

• a iné. (Aaron, Isaksen, 1993) 

 

K ďalším prejavom neetického správania sa na pracovisku patrí napr.: úmyselné 

poškodzovanie majetku organizácie, hovory na účet organizácie, falšovanie počtu 

odpracovaných hodín, falšovanie podnikových záznamov, sprenevera peňazí alebo 

skopírovanie softvéru pre vlastné domáce používanie. 

 

Pôsobenie neetického správania sa na zamestnanca je asi najviac viditeľné nielen na jeho 

zdravotnom ale hlavne psychickom stave. Zamestnanec, ktorý je od spolupracovníkov alebo 

od nadriadených oslovovaný vulgárnymi slovami, je terčom posmeškoch a nemiestnych 

vtipov sa dlhší čas, môže trpieť stresom. 

 

Stres 

Obeť prijíma svoje podriadenie a podrobenie sa za cenu veľkého vnútorného napätia 

a vynakladá veľké úsilie, aby bol agresor spokojný. Toto napätie však obeti spôsobuje stres. 

Keď je stres iba krátkodobý a jedincovi sa ho podarí zvládnuť, všetko sa dá rýchlo do 

poriadku. Ak sa však stresová situácia predlžuje alebo sa v krátkych intervaloch opakuje, obeť 

stráca schopnosť prispôsobiť sa. Poruchy v psychickom zdraví sa môžu zmeniť na chronické. 

(Hirigoyen, 2002) 
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Prvými príznakmi stresu sú (Hirigoyen, 2002): 

• búšenie srdca, 

• zvieravé pocity, 

• dýchavičnosť, 

• poruchy spánku, 

• nervozita, 

• podráždenosť, 

• bolesti hlavy, 

• poruchy trávenia, 

• bolesti chrbta, 

• úzkosť a iné. 

 

2.9 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

V rámci zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je potreba vymedziť niektoré 

základné pojmy ako je zamestnanec a zamestnávateľ. 

 

Zamestnávateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá buď zamestnáva fyzickú osobu 

v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, alebo uskutočňuje 

praktické vyučovanie žiakov učilišťa, žiakov odborného učilišťa, žiakov strednej školy 

a študentov vysokej školy. 

 

Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom 

pracovnom vzťahu vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu podľa jeho pokynov za mzdu 

alebo za odmenu. Ďalej je podľa tohto zákona za zamestnanca chápaný aj žiak učilišťa, žiak 

odborného učilišťa, žiak strednej školy pri praktickom vyučovaní a študent vysokej školy pri 

praktickej výučbe. 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ďalej len BOZP. 

Je povinnosťou zamestnávateľa oboznámiť každého zamestnanca s BOZP pri nástupe do 

zamestnania. Zamestnanec toto oboznámenie potvrdzuje svojím podpisom. 

 

Medzi základné zákony upravujúce  problematiku BOZP patria: 

• zákon č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov, 
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• zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce, 

• zákon č. 335/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. 

 

Publikáciu [http://www.etickykodex.sk/etickykodex.html] možno rozdeliť na 5 častí, a to: 

• I. časť: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 

• II. časť: Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia, 

• III. časť: Aproximačné nariadenia, 

• IV. časť: Súvisiace predpisy, 

• V. časť: Predpisy uplatňované v praxi aj po strate platnosti zákonov, na základe 

ktorých boli vydané. 

 

Zo zákona o BOZP vychádzajú povinnosti nielen pre zamestnávateľa, ale aj práva 

a povinnosti zamestnanca. 

 

2.9.1 Povinnosti zamestnávateľa 

Povinnosti zamestnávateľa (http://www.etickykodex.sk/etickykodex.html, str. 10, § 

147) 

Zamestnávateľ je v rozsahu svojej pôsobnosti povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť 

a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na tento účel vykonávať potrebné opatrenia 

vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie 

ochrany práce. Zamestnávateľ je povinný zlepšovať úroveň ochrany práce vo všetkých 

činnostiach a prispôsobovať úroveň ochrany práce meniacim sa skutočnostiam. 

Zamestnávateľ je ďalej povinný bezplatne zabezpečiť pre zamestnanca pracovný odev, 

pracovnú obuv a pitný režim (ak to vyžaduje ich ochrana života alebo zdravia). 

 

Z tejto skutočnosti vychádza, že zamestnávateľ je povinný pre svojho zamestnanca 

zabezpečiť také pracovisko, kde vznik rizika pre pracovný úraz je minimálny. Zamestnávateľ 

je zodpovedný za pracovný úraz len v tom prípade, ak tejto zodpovednosti nebol zbavený, 

čiže ak si pracovný úraz zapríčinil sám zamestnanec tým, že porušil pracovné a bezpečnostné 

predpisy (napr. požitie alkoholických alebo iných návykových látok počas výkonu pracovnej 

úlohy v čase pracovnej doby). 

(<http://www.zbierka.sk/Default.aspx?sid=15&PredpisID=207803&FileName=zz07-00479-

0207803&Rocnik=2007&AspxAutoDetectCookieSupport=1>) 
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2.9.2 Práva a povinnosti zamestnancov 

Táto časť vychádza z http://www.etickykodex.sk/etickykodex.html, str. 10, § 148 

 

Zamestnanci majú právo na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na 

informácie o nebezpečenstvách vyplývajúcich  z pracovného procesu a pracovného prostredia 

a o opatreniach na ochranu pred ich účinkami. Zamestnanci sú povinní pri práci dbať o svoju 

bezpečnosť a zdravie a o bezpečnosť a zdravie osôb, ktorých sa ich činnosť týka. 

 

 

2.9.3 Nebezpečenstvo 

„Nebezpečenstvo je čokoľvek, čo môže spôsobiť zranenie (napríklad práca na 

strechách, zdvíhanie ťažkých predmetov, chemikálie, elektrický prúd atď.).“ (Armstrong, 

2007, str. 674) 

 

Mapovanie nebezpečenstva – typickými činnosťami, kde je vysoké riziko úrazu a pri ktorých 

dochádza najčastejšie k nehodám sú napr.: 

• manipulácia so surovinami a materiálom (napr. zdvíhanie, nosenie); 

• skladanie alebo skladovanie (napr. padajúci materiál); 

• pohyb ľudí a materiálu (napr. pády, zrážky); 

• spracovávanie surovín (napr. vystavenie sa toxickým látkam); 

• údržba budov (napr. práca na streche); 

• obsluha strojov (napr. nepoužitie ochranných prostriedkov); 

• nepoužívanie ochranných prostriedkov (napr. topánok, rukavíc, odevu); 

• nepredvídateľné udalosti (napr. záplavy, požiar); 

• a iné. 

 

2.9.4 Riziko 

„Riziko je pravdepodobnosť – veľká alebo malá – poškodenia alebo zranenia s daným 

nebezpečenstvom spojená.“ (Armstrong, 2007, str. 674)  

 

Riziko je obecne činnosť, ktorej výsledok je neistý, a z ktorej môžu vyplynúť 

nepriaznivé následky. 
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Pravdepodobnosť rizika (Armstrong, 2007): 

1. Pravdepodobné – pravdepodobne sa to stane bezprostredne alebo behom krátkej doby. 

2. Dosť pravdepodobné – pravdepodobne sa to časom stane. 

3. Málo pravdepodobné – môže sa to časom stať. 

4. Veľmi málo pravdepodobné – asi sa to nestane. 

 

2.9.5 Inšpekcie bezpečnosti práce 

Ich účelom je preskúmať konkrétnu oblasť organizácie, či už prevádzkové útvary 

alebo výrobný proces. Účelom je lokalizácia a definovanie akýchkoľvek chýb  v systéme, 

zariadeniach, strojoch alebo iných chýb, ktoré môžu byť zdrojom nehôd. Inšpekcie 

bezpečnosti práce by mali byť robené líniovými manažérmi a majstrami s radou a pomocou 

poradcov pre otázky ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Inšpekcie bezpečnosti práce by 

mali byť pravidelné. 

 

2.10 Použité metódy sociálneho výskumu 

 

Dotazník 

Dotazník je písomná, viac alebo menej, formalizovaná technika dotazovania, ktorého 

cieľom je získanie informácií o sociálnej realite. Býva zameriavaný na zisťovanie názorov 

respondentov o určitých sociálnych javoch, ktoré sa vyskytli v minulosti, existujú v súčasnosti 

alebo ich možno očakávať v budúcnosti. 

 

Výhody dotazníka – medzi jeho výhody patrí napr.: 

• nízka časová náročnosť, 

• veľký objem získaných informácií, 

• jednoduchosť následného vyhodnocovania vyplnených dotazníkov. 

 

Nevýhody dotazníka – medzi jeho nevýhody patrí napr.: 

• obmedzená schopnosť vyjadrovať príčiny problémov, 

• malý priestor pre vyjadrenie vlastných myšlienok, 

• respondenti môžu nekvalitne vyplniť dotazník, alebo ho vôbec neodovzdať. 
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Rozhovor 

Rozhovor je technikou ústneho dotazovania. Dotazovanie prebieha formou sociálnej 

komunikácie, kedy jeden z účastníkov kladie otázky (tazateľ) a ďalší účastník na tieto otázky 

odpovedá (respondent, dotazovaný). 

 

Výhody rozhovoru – medzi jeho výhody patrí napr.: 

• tazateľ môže vysvetliť respondentovi otázky, ktoré sú mu nejasné, 

• tazateľ má situáciu behom dotazovania pod kontrolou. 

 

Nevýhody rozhovoru – medzi jeho nevýhody patrí napr.: 

• respondenti nemusia byť ochotní zúčastniť sa rozhovoru (nemajú čas, strata 

anonymity), 

• respondenti môžu byť ťažko k zastihnutiu. 

 

 

Pre potreby bakalárskej práce bude rozhovor využívaný ako pomocná technika pri zbere 

dát, konkrétne pre vysvetlenie nejasných otázok, ktorým by respondent nemusel pochopiť. 
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3. Predstavenie spoločnosti 

 

Táto spoločnosť vznikla v roku 1992 vo Veľkom Mederi. Nakoľko si spoločnosť nepraje 

byť menovaná, nebudem uvádzať jej názov. Pre potrebu  praktickej časti, nazvem danú 

spoločnosť KNIHA, a. s.. 

 

Spoločnosť predstavuje celoslovenskú sieť kníhkupectiev , ktorá pôsobí na knižnom trhu 

už takmer 20 rokov. Medzi hlavné ciele spoločnosti patrí vytvorenie príjemnej rodinnej 

atmosféry v kníhkupectvách. Zákazníci si môžu v kníhkupectve  v pokoji vybrať a zakúpiť  

okrem kníh aj časopisy, pexesá, kalendáre, diáre, plagáty, audio a video nosiče.  

V predajniach je taktiež možnosť zakúpenia doplnkového sortimentu ako sú darčekové 

predmety (šálky, pohľadnice, perá), magnetky a prívesky na kľúče a mobilné telefóny. 

V niektorých prevádzkach si môžu zákazníci dať kávu a čítať knihy bez toho, aby ich niekto 

vyrušoval.  

 

V predajniach tejto spoločnosti zákazníci nájdu širokú škálu knižnej produkcie. 

V prevádzkach je možné zakúpiť encyklopédie, cudzojazyčnú literatúru, literatúru pre 

najmenších, vedecko-populárnu literatúru, cestovateľské príručky, cestopisy, mapy, beletriu, 

životopisy, učebnice a taktiež literatúru zameranú na umenie, históriu, hobby, zdravie 

a životný štýl, náboženstvo a mystiku, domov a dom . V predajni možné zakúpiť aj časopisy. 

 

Dnes mám spoločnosť spolu 25 predajní a to v mestách Banská Bystrica, Bratislava (spolu 

7 predajní), Dunajská Streda, Komárno, Košice (2 predajne), Martin,  Michalovce, Nitra, 

Nové Zámky, Piešťany, Prešov, Prievidza, Senec, Šamorín, Trenčín, Trnava, Žilina 

(2 predajne). 

 

Spoločnosť v súčasnej dobe zamestnáva skoro 400 zamestnancov. Tento tím dopĺňa veľký 

počet brigádnikov, z ktorých mnohí časom prestúpia do stabilného tímu spoločnosti. 
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4. Analýza aktuálneho stavu 

 

Obsahom praktickej časti bakalárskej práce bude hodnotenie pracovných vzťahov 

v pracovnom prostredí spoločnosti KNIHA, a. s. v jej troch predajniach. Praktická časť 

bakalárskej práce je zameraná na neetické správanie na pracovisku, konkrétne na mobbing. 

 

4.1 Zvolená metóda výskumu a jej charakteristika 

 

Pre účely zistenia hodnotení a názorov pracovníkov na pôsobenie mobbingu na ich 

pracovisku, som použila dotazovanie formou dotazníku (viď príloha č. 1). Výhody 

a nevýhody použitia dotazníka sú už spomenuté v teoretickej časti tejto práce, konkrétne 

v časti  2. 10.  

 

4.2 Skúmaný súbor 

 

Dotazovanie bolo uskutočnené s pracovníkmi spoločnosti v jej troch predajniach. 

Celkovo dotazovaných bolo 40 pracovníkov, ktorí zároveň boli oslovení a požiadaní 

o vyplnenie dotazníku. Počet navrátených, a pre výskum použiteľných, dotazníkov bol 

nakoniec 34, čo činí 85% z celkového počtu dotazníkov. 

 

4.3 Forma dotazníka 

 

Dotazník obsahuje celkovo 36 otázok. Otázky mali formát uzatvorených otázok, kde 

mohli vždy označiť len jednu odpoveď. V otázkach č. 1 až č. 32 mohli dotazovaní odpovedať 

na otázku len odpoveďami ÁNO alebo NIE. Tieto otázky boli zamerané na zistenie názorov 

pracovníkov na neetické správanie na ich pracovisku, konkrétne na výskyt mobbingu. 

V závere dotazníku sú uvedené štyri identifikačné otázky, zisťujúce pohlavie, vek, pracovnú 

pozíciu, ktorú vykonáva pracovník v konkrétnej predajni a dobu trvania zamestnania 

pracovníka v spoločnosti.  
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4.4 Vyhodnotenie dotazníka 

 

 

Výsledok testu1: 

 

32-20 bodov: Ste hlavným terčom mobberových útokov, pravdepodobne už máte veľa 

fyzických príznakov, Určite vyhľadajte odbornú pomoc, sami to už nezvládate. 

 

19-11 bodov: Tu by sa už dalo hovoriť o mobbingu. Pokiaľ ste vystavený/a systematickým 

útokom minimálne raz týždenne už pol roku, ste jasnou obeťou. Ak chcete 

zostať v súčasnom zamestnaní, nezostáva na vašu reakciu veľa času. Okamžite 

jednajte. 

 

10-6 bodov: Značná psychická záťaž. Ste pod tlakom, je na čase vytvoriť protiopatrenie. 

Čím ďalej budete s obranou váhať, tým zložitejšie sa bude brániť. 

 

5-1 bodov: Niekoľko súhlasov ešte samé o sebe nemusí znamenať ohrozenie. Ale celú 

situáciu pozorne sledujte. 

 

0 bodov: Nezostáva nič iné, len gratulovať ku kvalitnej pracovnej atmosfére 

a rozumným kolegom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Zdroj dotazníku a výsledku testu: Mobbingový test [online]. [cit. 13. 04. 2011]. Dostupné 

z WWW: <http://www.revic.cz/_files/absolventi/testy/test-mobbing.pdf> 
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Grafické znázornenie výsledkov dotazníku2 

 

Výsledok mobbingového test v daných troch predajniach spoločnosti, je znázornený 

v grafe – obr. 4.1. Počet navrátených, a k výskumu použiteľných, dotazníkov 34. Z daného 

grafu vyplýva, že 41% pracovníkov (čo predstavuje 14 pracovníkov) nepociťuje žiadne znaky 

mobbingu na pracovisku. 59% pracovníkov (čo predstavuje 20 pracovníkov) naopak pociťuje 

znaky mobbingu na pracovisku. Z grafu ďalej vyplýva, že v predajniach sa nenachádzajú 

pracovníci, ktorí by sa cítili byť hlavným terčom mobberovských útokov, ani takí, ktorí by 

pociťovali značnú psychickú záťaž. 

 

 

 

Štruktúra dotazovanej vzorky podľa dosiahnutých bodov
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Obr. 4.1: Štruktúra dotazovanej vzorky respondentov podľa dosiahnutých bodov 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2  Zdroje údajov pre vytvorenie a analýzu grafov sú čerpané z navrátených a následne vyhodnotených 
dotazníkov. 
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Vyhodnotenie dotazníkov na základe pohlavia - dotazníky s nulovým počtom bodov 

 

Z celkového počtu navrátených dotazníkov (34) bolo 14 dotazníkov, v ktorých 

pracovníci nepociťovali pôsobenie mobbingu na pracovisku. Z týchto 14-tich pracovníkov 

bolo 5 mužov a 9 žien. Výsledok je znázornený v grafe – obr. 4.2. 
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 Obr. 4.2: Štruktúra pracovníkov s počtom bodov 0  

 

Vyhodnotenie dotazníkov na základe pohlavia - dotazníky s počtom bodov 1 až 5 

 

Z 34 navrátených dotazníkov bolo 20 dotazníkov navrátených s výskytom bodov, čo 

značí pôsobenie mobbingu na pracovisku. Počet bodov v jednotlivých dotazníkov dosahoval 

výsledky od 1 bodu do 4 bodov, čo podľa vyhodnotenia tohto dotazníku naznačuje určitú 

hrozbu šikanovania, a je nutnú situáciu sledovať. Výsledok je znázornený v grafe – obr. 4.2. 
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Obr. 4.2: Štruktúra pracovníkov s počtom bodov 1 až 5 
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Vyhodnotenie dotazníku podľa vekovej štruktúry pracovníkov 

 

Štruktúru pracovníkov som následne rozdelila podľa veku. Z grafov na obr. 4.3 a 4.4 

je vidieť rozdielnosť, ako pracovníci vnímajú a pociťujú pôsobenie mobbingu na pracovisku. 

Najviac pracovníkov pociťujúcich šikanovanie je vo vekovej skupine od 16 do 25 rokov. Je to 

hlavne spôsobené tým, že títo pracovníci (hlavne brigádnici – obr. 4.6) nesprávne chápu 

„nadriadenosť“ svojich vedúcich pracovníkov. Naopak, najviac pracovníkov, ktorí nepociťujú 

žiadne šikanovanie je vo vekovej skupine od 26 do 35 rokov. 
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Obr. 4.3: Veková štruktúra pracovníkov s nulovým počtom bodov 
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Obr. 4.4: Veková štruktúra pracovníkov s počtom bodom 1 až 5 
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Vyhodnotenie dotazníku podľa pracovnej pozície pracovníka v predajni 

 

V daných predajniach spoločnosti pracujú pracovníci buď ako brigádnici alebo ako 

zamestnanci na plný úväzok. Z grafov na obr. 4.5 a 4.6 je možné zhodnotiť, že hlavne 

brigádnici pociťujú znaky šikanovania. Ako je už vyššie spomínané, je to zapríčinené 

predovšetkým nižším vekom brigádnikov (oproti zamestnancom na plný úväzok).  
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Obr. 4.5: Štruktúra pracovníkov v predajni podľa pracovnej pozície s nulovým počtom bodov 
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Obr. 4.6: Štruktúra pracovníkov v predajni podľa pracovnej pozície s počtom bodov 1 až 5 
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Vyhodnotenie dotazníku na základe doby trvania zamestnania v spoločnosti 

 

V grafoch na obr. 4.7 a 4.8 je znázornená štruktúra pracovníkov na základe doby 

trvania ich zamestnania v predajni. Ako je znázornené v grafoch, tak aj doba trvania 

zamestnania má vplyv pri odlišnostiach pociťovania šikanovania. Je to viditeľné najmä 

u pracovníkov, ktorí v predajni pracujú menej ako jeden rok. Z celkového počtu 12 

pracovníkov až 9 pracovníkov (teda 75%) má pocit, že sú šikanovaní.  
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Obr. 4.7: Štruktúra pracovníkov podľa doby  zamestnania v predajni s nulovým počtom bodov 
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Obr. 4.8: Štruktúra pracovníkov podľa doby zamestnania v predajni s počtom bodov 1 až 5 

 

 



34 

4.5 Identifikačné otázky 

 

V závere dotazníku odpovedali dotazovaní na sériu štyroch krátkych identifikačných 

otázok, kde pri každej otázke zvolili práve jednu z ponúkaných možností. Otázky sa týkali 

pohlavia pracovníka, jeho veku, pracovnej pozície pracovníka v predajni a doby trvania 

zamestnania v spoločnosti. Prehľad príslušných odpovedí je znázornený v grafoch na obr. 4.9, 

4.10, 4.11 a 4.12. 
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Obr. 4.9: Rozdelenie pracovníkov podľa pohlavia 
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Obr. 4.10: Veková štruktúra pracovníkov 
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Obr. 4.11: Štruktúra pracovníkov podľa pracovnej pozície 
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Obr. 4.12: Štruktúra pracovníkov podľa doby trvania zamestnania 
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5. Návrhy, odporúčania, možnosti 

 

Obecne je pojem „etika“ chápaný ako súbor princípov a zásad, ktoré človeku umožňujú 

rozlišovať medzi tým čo je dobré a čo zlé alebo správne či nesprávne. Etika v podnikaní je 

súhrn pravidiel, noriem a zásad, podľa ktorých by sa mal jedinec v podnikaní správať. Ale čo 

urobiť, keď sa jedinec začne správať neeticky? 

 

Pre poskytnutie pomoci zamestnancovi, ktorý sa nachádza v takejto situácii, je veľmi 

dôležité určiť v akom stave sa nachádza proces daného neetického správania. Najlepšie je 

reagovať čo možno najskôr, ešte predtým než zamestnanca pohltí problém natoľko, že jediné 

možné riešenie bude odchod zo zamestnania. Je potrebné si uvedomiť, že prekonanie takejto 

situácie závisí najmä na psychickom zdravotnom stave konkrétneho zamestnanca.  

 

Zamestnávateľ je zo zákona o BOZP povinný učiniť všetky nevyhnutné opatrenia 

k zaisteniu a zlepšeniu ochrany zdravia a zaručiť sa za fyzické a psychické zdravie 

zamestnancov. Ak je však terorizujúcou osobou (agresorom) práve zamestnávateľ, je potrebné 

riešiť situáciu právnou cestou. 

 

Na základe získaných informácii z analýzy z predchádzajúcej kapitoly môžeme uviesť 

určité návrhy a odporúčania, ktoré sú: 

 

 Prevencia. Je potrebné uvedomiť zamestnancov, že neetické správanie na 

pracovisku existuje, ale je možné sa mu vyhnúť. Situácie, kedy dochádza 

k neetickému správaniu môžu vzniknúť len vtedy, keď ich ľudia podporujú alebo 

tolerujú. 

 

 Všímať si prvé náznaky neetického správania sa. Problém v rannom štádiu sa dá 

ľahšie vyriešiť, než keď je zamestnanec pohltený problémom. Takýto zamestnanec 

vidí ako jediné východisko z danej situácie odchod zo zamestnania. 

 

 Neignorovať prvotné náznaky neetického správania sa. Zamestnanec, ktorý 

ignoruje počiatok šikanovania, len podporuje sebavedomie a odhodlanie agresora, 

ktorý v ňom vidí „ľahkú obeť“. 

 



37 

 Jasné vymedzenie hraníc (najmä v súvislosti s brigádnikmi). Vzťah brigádnikov 

(hlavne teenagerov) a vedúcich pracovníkov nemôže byť veľmi kamarátsky. 

Brigádnici musia mať voči vedúcim pracovníkom rešpekt, musia počúvať ich 

príkazy a nie ich brať ako formu šikanovania. 

 

 Nebáť sa ozvať. Zamestnanec sa musí vzoprieť agresorovi. Je to jednoduchšie 

povedať, ale o to zložitejšie uskutočniť. So svojím problémom by sa mal zveriť 

spolupracovníkom, ktorí mu budú oporou. 

 

 

 

6. Diskusia 

 

Byť v dnešnej dobe etický a očakávať, že sa k Vám všetci ľudia budú správať eticky, či už 

v „bežnom“ alebo v „pracovnom“ živote, je podľa mňa naivné. Ak sa v našom bežnom živote 

nachádza človek, ktorý sa k nám správa neeticky, je jednoduchšie sa mu vyhýbať a ignorovať 

ho. Ale čo spraviť, ak je tento človek súčasťou nášho pracovného života a musíme sa s ním 

stretávať dennodenne? 

Medzi najčastejšie prejavy neetického správania sa na pracovisku patria napr. mobbing, 

bossing, sexuálne obťažovanie, ohováranie, klamanie, diskriminácia (žien, rasová, veková, 

cudzincov atď.) 

Je dôležité všímať si a neignorovať už prvé náznaky neetického správania sa na 

pracovisku. Postaviť sa agresorovi nie je vôbec jednoduché, preto je nutné nebáť sa a zveriť 

sa s problémom vedúcemu pracovníkovi (pokiaľ je agresorom spolupracovník), 

spolupracovníkom alebo vedeniu spoločnosti (ak je agresorom vedúci pracovník). 

Je potrebné začať riešiť problém neetického správania sa už v jeho zárodku. Nie 

vyčkávať, až kým nás celkom pohltí a poslednou záchranou bude odchod zo zamestnania. 
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7. Záver 

 

Etika je filozofická disciplína, ktorá skúma morálku. Etika skúma princípy a zásady, 

podľa ktorých ľudia rozlišujú medzi tým čo je dobré a čo je zlé, medzi správnym 

a nesprávnym. Etika sa ďalej rozdeľuje na ďalšie prístupy (disciplíny) a to napr. deskriptívna 

etika, normatívna etika, metaetika, aplikovaná etika a i. 

 

Etika stále intenzívnejšie preniká do ekonomiky a stáva sa bežnou súčasťou 

podnikania. Vzájomný prienik etiky a ekonomiky predstavuje podnikateľská etika. 

Podnikateľská etika je jednou z hlavných foriem aplikovanej etiky a zaoberá sa najmä 

individuálnou etikou, právami zamestnancov, ochranou spotrebiteľov, kódexom správania sa, 

ochranou životného prostredia, zodpovednosťou organizácie a jej zamestnancov, 

diskrimináciou a inými formami neetického správania sa na pracovisku. Medzi 

najvyskytovanejšie formy neetického správania sa patria napr.: diskriminácia, mobbing, 

bossing, sabotáž, klamanie, podplácanie a sexuálne obťažovanie. 

 

Praktická časť bakalárskej práce bola venovaná najmä pôsobeniu mobbingu 

(šikanovaniu) v predajniach danej spoločnosti. Pre potreby praktickej časti bol vypracovaný 

dotazník na túto problematiku. Dotazník bol vyhodnotený a grafický spracovaný. 

Prostredníctvom dotazníku bolo zistené pôsobenie mobbigu na pracovisku. Išlo však 

o prípady, ktoré sú závažné len minimálne, a teda nepredstavujú ohrozenie, ale je potrebné 

situáciu ďalej sledovať. Výsledok dotazníku bol vyhodnocovaný pomocou štyroch 

identifikačných otázok. Na grafoch je možné vidieť, že skupinou zamestnancov, ktorí najviac 

pociťovali pôsobenie mobbingu na pracovisku, boli brigádnici. Je to zapríčinené najmä ich 

mladým vekom a krátkou dobou zamestnania v spoločnosti.  

 

Podstatnou časťou bakalárskej práce sú vypracované návrhy a odporúčania, ktoré by 

mali pomôcť zamestnancom vedieť sa brániť voči agresorovi. Zamestnanec si musí všímať už 

prvé náznaky šikanovania a nesmie tieto náznaky ignorovať. Ďalším návrhom je jasné 

vymedzenie hraníc pracovného vzťahu medzi vedúcimi pracovníkmi a brigádnikmi. Taktiež 

je dôležité, aby sa zamestnanec nebál hrozieb agresora dokázal mu oponovať.  

 

Na záver je možno dodať, že v konkrétnej spoločnosti panuje poväčšine príjemné 

pracovné prostredie, ale vždy je čo zlepšovať. 
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Príloha č. 1 - Dotazník 

 

DOTAZNÍK  

 

Vážení zamestnanci, 

 

obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie tohto dotazníku, ktorý je zameraný na neetické 

jednanie so zamestnancami na pracovisku a slúži len ako podklad pre moju bakalársku 

prácu na túto tému. Tento dotazník je anonymný, slúži len pre potreby bakalárskej práce 

a získané dáta budú ďalej prezentované len vo forme celkového súhrnu zo všetkých 

dotazník. 

 

Vopred Vám veľmi ďakujem za Vašu ochotu a čas venovaný vyplneniu tohto dotazníka. 

 

Zuzana Šolonyová 

 

Z uvedených možností prosím označte len tú, ktorá odpovedá Vášmu názoru. Označiť 

možno iba jednu možnosť. 

  

 

 ÁNO NIE 

1. Keď vstúpim do miestnosti, rozhovor kolegov sa náhle skončí. 
  

2. Šíria sa o mne klebety. 
  

3. Moja prítomnosť na pracovisku je kontrolovaná viac než obyčajne 

alebo u mojich kolegov. 

  

4. Je mi písomne alebo ústne vyhrážané. 
  

5. Smejú sa mojej chorobe, handicapu, účesu, oblečeniu a pod. 
  

6. Sú mi odopierané alebo zamlčované dôležité informácie. 
  



Príloha č. 1 - Dotazník 

 

 ÁNO NIE 

7. Okrikujú ma alebo mi neustále nadávajú. 
  

8. Správajú sa ku mne, ako by som bol/a vzduch. 
  

9. Kolegovia si zo mňa uťahujú, posielajú ma robiť zbytočné veci, 

vybavovať neexistujúce vzkazy. 

  

10. Obťažujú ma sexuálnymi narážkami alebo činmi. 
  

11. Venujú mi len pohŕdavé pohľady alebo gestá. 
  

12. Mám hanlivú alebo nelichotivú prezývku. 
  

13. Som terčom kanadských žartov. 
  

14. Spolupracovníci mi predhadzujú, že na pracovisku dlho nevydržím. 
  

15. Nie som pozývaný/á na neformálne podnikové akcie alebo len tak na 

oko je zrejmé, nie som vítaný/á. 

  

16. Na pracovných poradách nedostávam slovo, a pokiaľ áno, bývam 

rýchlo umlčaný/á. 

  

17. Bývam obetným baránkom. Ak sa niečo pokazí, často sa všetko 

zvedie na mňa. 

  

18. Kolegovia mi vyslovujú nedôveru, spisujú petície, zvolávajú 

schôdzky, aby sa riešilo, čo bude so mnou ďalej. 

  

19. Bývam terčom fyzickej agresie 
  

20. Strácajú sa mi veci, súbory, dáta alebo si ich kolegovia privlastňujú. 
  

21. Akékoľvek chyby sa prehnane zveličujú. 
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 ÁNO NIE 

22. Moja profesionálna kvalifikácia je neustále spochybňovaná. 
  

23. Do klebiet a intríg sú zaťahovaní aj moji rodinný príslušníci. 
  

24. Často ma bolí hlava, žalúdok alebo som viac chorý/á. 
  

25. Myslím na človeka, ktorý mi nejakým spôsobom ubližuje, aj mimo 

pracovnej doby. 

  

26. Často som sťahovaná z kancelárie do kancelárie. 
  

27. Moja práca je bez udania dôvodu hodnotená ako zlá, som terčom 

neustálej kritiky. 

  

28. Odťahujú sa odo mňa aj ľudia, ktorí sa so mnou pred tým bavili. 
  

29. Kritizujú moje politické alebo náboženské presvedčenie. 
  

30. Počas mojej dovolenky nastávajú v mnou vykonanej agende závažné 

zmeny. 

  

31. Som terčom opakovaných sťažností u nadriadených. 
  

32. Je mi odoprené podnikové vzdelávanie. 
  

 

 

 

33. Aké je vaše pohlavie? 

a. Muž 

b. Žena 
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34. Aký je Váš vek? 

a. 16 - 25 

b. 26 - 35 

c. 36 - 45 

d. 46 - 55 

e. 56 a viac 

 

35. V danej predajni pracujete ako? 

a. Brigádnik/Brigádnička. 

b. Zamestnanec na polovičný úväzok. 

c. Zamestnanec na plný úväzok. 

 

36. V danej spoločnosti/predajni pracujete: 

a. menej ako 1 rok 

b. 2 – 4 roky 

c. 5 – 8 rokov 

d. 9 a viac rokov 

 

 

 

 

Vážení pracovníci spoločnosti, ďakujem Vám za vyplnenie môjho dotazníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


