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1 Úvod 

 V podnikatelském odvětví se v souvislosti s etikou mluví o  podnikatelské kultuře, 

prosazování a dodržování etického chování a rozhodování, které by mělo ústit v sociální a 

morální odpovědnost. V souvislosti s podnikáním lze etiku chápat jako zásady slušného 

jednání s obchodními partnery, jako vztahy s konkurencí či poctivé chování k zákazníkům. 

Pokud tato pravidla podnik splňuje, získává tím určitou výhodu. 

 

 Cílem mé bakalářské práce je analýza pracovního prostředí společnosti                 

DEC-PLAST s.r.o. s využitím názorů jejich zaměstnanců. Součástí mé bakalářské práce je 

dotazníkové šetření, zaměřené na neetické chování na pracovišti, konkrétně na mobbing. 

Získané výsledky budou vyhodnoceny a na případné nedostatky vypracuji návrhy a 

doporučení k jejich odstranění. 

 

 Má bakalářská práce na téma „Etika v zaměstnaneckých vztazích ve vybrané 

organizaci“ se skládá ze dvou částí – teoretická a praktická část. V teoretické části, na základě 

nových znalostí, které jsem získal nastudováním odborné literatury, uvedu základní pojmy, 

které souvisí s danou problematikou. Mezi tyto pojmy patří etika a její základní přístupy, 

morálka, zdroje etického uvažování a jednání, podnikatelská etika a prostředí, bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci. Největší pozornost budu věnovat problematice neetického chování 

na pracovišti. 

 

 V praktické části mé bakalářské práce se zaměřím na analýzu údajů získaných 

z navrácených, vyplněných a pro výzkum použitelných dotazníků, které budou rozdány všem 

pracovníkům v sídle společnosti DEC-PLAST s.r.o. v Příboře. Tyto údaje graficky zpracuji a 

vyhodnotím. V případě zjištění nedostatků navrhnu doporučení pro jejich odstranění. 
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2 Problematika podnikatelské etiky 

 

2.1 Etika  

Etika je filozofická disciplína, která zkoumá morálku, nebo morálně relevantní jednání 

a jeho normy. Etika se zabývá teoretickým zkoumáním hodnot a principů, které usměrňují 

lidské chování v situacích, ve kterých existuje možnost volby prostřednictvím svobodné vůle. 

Slovo etika je odvozeno z řeckého slova ethos, které má tyto významy (Bláha, 2001):  

 společenský zvyk, obyčej, mrav, 

 charakter, morálka, mravnost, 

 vlast, byt, bydliště. 

Existují čtyři základní přístupy k etice, a to (Thomson, 2004): 

a) Deskriptivní etika  

Deskriptivní etika představuje první stupeň vědeckého poznání, má svůj význam, 

jelikož by další oblasti etiky neměly z čeho vycházet. Deskriptivní etika popisuje současný 

stav, hodnoty a rozhodnutí, které zastává konkrétní společnost. Pro deskriptivní etiku je 

důležitá skutečnost, že se nesnaží zjišťovat co je a není správné, pouze popisuje danou situaci. 

b) Normativní etika 

Normativní etika stanovuje, jak by měl člověk jednat. Normativní etika se zabývá 

axiologickými otázkami (hodnotami) a deontologickými otázkami (týkající se povinností). 

V případě hodnot sledujeme, co je hodnotné, co je „dobré“ nebo „špatné“ pro jedince, 

společnost. 

c) Metaetika 

Metaetika nebo také tzv. analytická etika zkoumá povahu etických pojmů, postojů a 

soudů. Metaetika zkoumá především jazyk etiky. Na rozdíl od normativní etiky, která se snaží 

odpovídat na otázky „Co je dobré či špatné, jak máme jednat?“, metaetika prověřuje možnosti 

samotné etiky „Co znamená, když řeknu, že je něco správně? “ 
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d) Aplikovaná etika 

Aplikovaná etika je nejnaléhavější a nejdůležitější oblastí etiky. Téměř v každé 

oblasti, v povolání či profesním sdružení existují etické otázky. Příkladem může být lékařská 

etika, podnikatelská etika, bioetika, etika životního prostředí, žurnalistická etika, hospodářská 

etika, právní etika, apod. (Krymláková, 2009) 

 

2.2 Morálka 

Slovo morálka je odvozeno z latinského slova mos, které má tyto významy: 

 mrav, předpis, vlastnosti nebo chování, 

a také ze slova moralis, které znamená (Bláha, 2001): 

 mravný. 

Morálka znamená celkovou představu o správném chování a jednání ve společnosti. 

Morálka může být použita ve dvojím významu, a to: 

 v normativním významu znamená to, co je z vnitřního přesvědčení správné nebo 

naopak naprosto nepřípustné, případně i soubor principů, podle nichž by se mělo 

hodnotit lidské jednání a rozhodování, 

 v popisném významu je to pojem pro to, čím se členové určité společnosti (skupiny) 

řídí, co od nich společnost (skupina) požaduje, případně naopak odmítá.  

V morálce lze rozlišit tři úrovně: 

 mikroúroveň: zaměřuje se na chování jednotlivých prvků systému (manažeři), 

 mezoúroveň: zaměřuje se na chování subsystémů v systému (podnik), 

 makroúroveň: chování celého systému (státu) je pozitivní. Morálka na makroúrovni 

má napomáhat ke snižování negativních dopadů. 

 

2.3 Zdroje etického uvažování a jednání 

2.3.1 Etické kategorie a pojmy 

„Nejobecnější pojmy jsou v etice nazývány kategorie. Jedná se o analogii 

s filozofickými kategoriemi, které označují obecné filozofické pojmy. Etickými kategoriemi 
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jsou například dobro a zlo, hodnoty, apod… Jejich společným rysem je vysoká míra abstrakce 

a nesnadná míra definovatelnosti.“ (Bláha, 2001, s. 7) 

Mezi nejčastější etické pojmy a kategorie patří: 

Morální normy 

Morální normu můžeme chápat jako pravidla a doporučení, které usměrňují jednání 

člověka v sociální skupině, ve které je členem, resp. skupiny v širším společenském celku. 

Morální normy nejen něco předepisují, doporučují nebo zakazují, ale k jejich 

charakteristice také náleží uplatňování sankcí, které mají různou formu a plní donucovací 

funkci. 

Hodnoty 

Zvláštní způsoby smýšlení, chování a cítění, které označujeme jako mravy, směřují 

vždy k určitému cíli a řídí se předem stanovenými předpisy. Předměty a cíle, o které člověk v 

mravním životě usiluje, se nazývají hodnotami. 

Hodnotami se obvykle nazývají předměty, činy, myšlenky, záměry a někdy také pouze 

představy, které nabývají z hlediska určitého lidského zájmu nebo potřeby žádaný, očekávaný 

nebo chtěný význam. 

Rokeach rozdělil hodnoty na dva typy. Instrumentální hodnoty v sobě zahrnují 

způsoby a prostředky k dosahování cílů, vyjadřují způsob chování dosažení určitého stavu. 

Naopak cílové hodnoty vyjadřují cíle, které by měly být dosaženy a které směřují k cílovým 

vztahům existence (Rokeach, 2008). 

 Příklady cílových a instrumentálních hodnot jsou uvedeny v  tabulce č. 2.3.1.1. 

Cílové hodnoty     Instrumentální hodnoty 

Pohodlný život (život v dostatku) Ctižádostivý (pilný, usilující o úspěch) 

Vzrušující život (aktivní život) Schopný (výkonný, způsobilý) 

Prospěšný život (pocit trvalého přínosu) Veselý (radostný, bezstarostný) 

Rovnost (stejné příležitosti pro všechny) Odvážný (hájící svá přesvědčení) 

Svoboda (nezávislost, svobodná volba) Nezávislý (na sebe spoléhající) 

Tabulka č. 2.3.1.1. – cílové a instrumentální hodnoty 
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Hodnotová orientace 

Hodnotová orientace nesouvisí pouze s jednou hodnotou, ale představuje určitý 

komplex hodnot, které člověk vřazuje do svého hodnotového systému. V průběhu života je 

jedinec obklopen různými věcmi, událostmi a jevy, které neustále vyhodnocuje, a stávají se 

jeho hodnotami. Některé z těchto hodnot preferuje více a jiné zase méně, ostatní hodnoty jsou 

mu lhostejné, případně je odmítá. Tímto postupně vytváří soustavu hodnot a tím i svou 

hodnotovou orientaci. 

„Hodnotovou orientaci je možno chápat jako tendenci zdůrazňovat určité hodnoty a 

věnovat se především těm životním aktivitám, které jsou s nimi v souladu.“ (Krymláková, 

2009, s. 30) 

Dobro a zlo 

Etika bývá často definována jako rozlišování toho, co je dobré a co zlé. Dobro může 

znamenat schopný, vhodný, způsobilý, jestliže bereme v úvahu hledisko účelu, nebo 

důsledný, potěšující a příjemný v psychologickém smyslu. Zlo můžeme chápat jako 

ubližování, neomezenou moc, svévolné ničení a vykořisťování. 

 

2.3.2 Lidská práva 

„Zdrojem etického myšlení a jednání jsou v neposlední řadě vyhlášení a dokumenty, 

často označené jako deklarace nebo charta o lidských právech. Jsou to práva zdůrazňující 

lidskou důstojnost, svobodu, rovnost a solidaritu a formulují základní etické normy a 

hodnoty.“ (Krymláková, 2009, s. 17)  

Lidská práva považujeme za nezadatelná (tzn. nelze je dát do zástavy, nelze je 

postoupit), nezcizitelná (nelze je převést na jinou osobu za úplatu ani darem), 

nepromlčitelná (plynutím času právo zaniká), univerzální (platí pro všechny a stejně), 

nezrušitelná státní mocí (státní moc je pouze deklaruje) a jsou nedělitelná (tzn. vzájemně 

související).  
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Obrázek č. 2.3.2.1. - Znázornění významných vyhlášení o lidských právech na časové ose 

(Bláha, 2001) 

 

Lidská práva můžeme rozdělit do šesti kategorií: 

a) První a nejpřednější je právo na život. Právo na život může být chápáno jako 

právo být nezabit nebo fyzicky napaden, jako právo být chráněn před zabitím a 

napadením, jako právo na základní materiální podmínky k životu nebo minimum 

zdravotní péče. 

b) Druhým základním právem je svoboda. Sem můžeme zařadit svobodu myšlení, 

vyjadřování, náboženství, spolčování a pohybu. 

c) Třetí právo je právo na vlastnictví. Právo na vlastnictví je chápáno jako právo 

s určitými omezeními, konkrétně v rozsahu, v němž vlastnictví může bránit 

veřejnému prospěchu. 

d) Práva týkající se občanova individuálního statutu, jako jsou demokratická a 

národnostní práva. 
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e) Práva týkající se způsobu vlády, konkrétně vlády zákona a výkonu spravedlnosti, 

jako je například právo na řádný soud a právo nebýt svévolně zatčen. 

f) Právo zahrnující nárok na určité společenské, ekonomické a kulturní statky. 

Jedná se např. o právo na vzdělání, odpočinek a volný čas, sociální zajištění a 

právo na životní úroveň dostačující pro blaho a zdraví jednotlivce. (Krymláková, 

2009) 

 

2.4 Podnikatelská etika  

2.4.1 Vymezení podnikatelské etiky 

Podnikatelská etika se zabývá aplikaci etických hodnot do podnikání. Podnikatelská 

etika je jednou z forem aplikované etiky, která se zaměřuje na dodržování etických pravidel a 

principů podnikání, dále se zaměřuje na případné morální a etické problémy, které mohou 

nastat v průběhu podnikatelské činnosti, ale také na specifické povinnosti a závazky, které 

z podnikatelské činnosti vyplývají. (Krymláková, 2009) 

Hlavní oblasti, na které se zaměřuje podnikatelská etika, jsou dle Webleyho: 

Individuální etika, práva zaměstnanců, diskriminace, zodpovědnost zaměstnanců a 

organizací, stížnosti zaměstnanců na neetické chování, ochrana spotřebitelů, vztahy s odbory, 

ochrana osobních údajů, ochrana životního prostředí, průmyslová špionáž, korupce a 

další…(Webley, 2001) 

Podnikatelskou etikou máme na mysli formu aplikované etiky, která: 

 je zaměřena na oblast podnikání, 

 obsahuje nástroje (externí a interní) a instrumenty implementace etických principů 

do podnikatelské praxe. 

Podnikatelská etika se snaží o aplikaci našich představ toho, co považujeme za 

správné v oblasti podnikání. Etika se snaží o nalezení správného, skutečnosti přiměřeného 

chování podnikatelského subjektu. Zabývá se přiměřeným chováním podnikatelského 

subjektu zejména v oblastech, na něž má jeho podnikání dosah (oblast sociálního a životního 

prostředí). Jde o hledání odpovědí na otázky, „zda konkrétní podnikatelské praktiky jsou 

přijatelné či nikoli, zda jsou „dobré“ či „špatné“, zda jsou „správné nebo nesprávné“. (Čaník, 

Řezbová, Zavrel, 2006) 
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2.4.2 Kruhy podnikatelské etiky 

Na obrázku č. 2.4.2.1. je znázorněn vývoj etiky jednotlivce až po etiku nadnárodních 

společností. Na soustředných kruzích vidíme, že největší okruh etiky je spojen s globalizací 

mezinárodního podnikání a zahrnuje všechny etické normy od jednotlivce až po společnost. 

 

Obrázek č. 2.4.2.1. - Kruhy podnikatelské etiky (Bláha, 2001) 

 

2.4.3 Etické zásady podnikání 

Vlivem globalizace neustále rostou nároky na manažery, a to i z pohledu respektování 

odlišných kulturních hodnot, které jsou usměrňovány v zájmu prosperity organizace a rozvoje 

lidí. Smyslem ovšem není měnit hodnoty, které lidé uznávají, ale zajistit to, aby se jednání 

slučovalo s hodnotami organizace, které jsou v souladu s morálními hodnotami. Vlivem 

globalizace se nelze spoléhat na „neviditelné ruce trhu“, které jsou považovány za 

nedostatečné regulátory jednání, proto je nezbytné doplnění hodnotami morální povahy. Tato 

skutečnost je zdůrazněna v dokumentu Principles for Business, který byl vypracován 

evropskými, japonskými a americkými vedoucími pracovníky a byznysmeny. Tento 

dokument obsahuje požadavky představující etické nároky na manažery. (Steinmann, Löhr, 

1995) 
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Dokument Principles for Business vychází ze dvou etických ideálů: kyosei a lidská 

důstojnost. Japonský pojem kyosei můžeme volně přeložit jako žít a pracovat společně pro 

obecné dobro, a to umožňuje koexistenci kooperace a společné prosperity se zdravou 

konkurencí. Lidská důstojnost je připomínkou hodnoty každé lidské bytosti, která je cílem 

sama sobě, nikoliv nástrojem ke splnění cílů někoho dalšího. Autoři dokumentu Principles for 

Business se snaží o praktickou aplikaci těchto ideálů. Tento dokument se skládá ze tří kapitol. 

V úvodní kapitole autoři konstatují, že zákony a tržní síly nezbytné, avšak 

nedostačující vůdčí principy pro chování podniku. Dále také apelují na to, aby základním 

pravidlem pro byznys byla odpovědnost za své počínání a respektování důstojnosti a zájmů 

zúčastněných stran. 

Ve druhé kapitole autoři přestavují sedm zásad etického jednání v současném 

podnikatelském prostředí. 

Zásada č. 1: Odpovědnost podnikání 

Tato zásada zdůrazňuje širší kontext činnosti organizace, který spočívá v tom, že 

organizace by neměla brát ohled pouze na potřeby a zájmy akcionářů, ale také na potřeby a 

zájmy zákazníků, klientů, zaměstnanců, vlastníků, investorů, dodavatelů, konkurenci a 

komunitu.  

Zásada č. 2: Ekonomický a sociální vliv na podnikání 

Tato zásada je zaměřena na organizace, které podnikají v méně rozvinutých zemích. 

Povinností těchto organizací je zvyšovat nejen ekonomický potencionál méně rozvinuté země, 

ale také sociální potencionál, např. být příkladem v dodržování lidských práv, zabezpečit 

úroveň vzdělání, atd… 

Zásada č. 3: Podnikatelské chování 

Zde je kladen důraz na podnikové hodnoty, jako jsou pravdomluvnost, otevřenost, 

upřímnost, transparentnost a dodržování dohod. 

Zásada č. 4: Respektování pravidel 

Podle této zásady je organizace povinna nejen dodržovat předpisy a práva dané země, 

ve které působí, ale je také povinna dodržovat mezinárodní úmluvy. Ovšem varuje také před 

slepým dodržování práv dané země, což může zapříčinit negativní důsledky. 



14 
 

Zásada č. 5: Podpora mezinárodního podnikání 

Tato zásada vyzývá organizace k obchodu a podnikání na mezinárodní úrovni. 

Organizace by měly vzájemně spolupracovat a při respektování cílů národní politiky by měli 

odstranit ta domácí opatření, která negativně ovlivňují mezinárodní obchod. 

Zásada č. 6: Ochrana životního prostředí 

Podle této zásady je vyžadováno úsporné využívání přírodních zdrojů, ochrana 

životního prostředí a soustředění se na podporu udržitelného rozvoje. 

Zásada č. 7: Vystříhání se nezákonných operací 

Poslední zásada zavazuje vlastníky, podnikatele a manažery k tomu, aby se vyhnuli 

podplácení, praní špinavých peněz, terorismu, obchodu s narkotiky a podporu organizovaného 

zločinu. Vyzývá je také k tomu, aby se nejen vyhnuli korupci, ale také se pokusili o její 

eliminaci. 

Třetí kapitola dokumentu se zaměřuje na základní principy jednání se 

zainteresovanými osobami – stakeholders (zákazníci, klienti, zaměstnanci, vlastníci, investoři, 

dodavatelé, konkurenti a komunita). (Pavlík, Bělčík, 2010) 

2.4.4 Nástroje podnikatelské etiky 

Nástroje podnikatelské etiky můžeme rozdělit do dvou následujících skupin:  

Interní nástroje podnikatelské etiky 

Jak již název napovídá, interními nástroji podnikatelské etiky se myslí nástroje, které 

má podnik přímo pod kontrolou a jejich využíváním ovlivňuje své etické chování. (Čaník, 

Řezbová, Zavrel, 2006) 

Interní nástroje jsou: 

a) etické kodexy a jiné interní dokumenty, 

b) etický a sociální audit, 

c) vzdělávání a trénink etického chování, 

d) etický leadership – vedení příkladem, 

e) whistleblowing – anonymní informační linky, 

f) analýza zainteresovaných skupin (stakeholders analysis), 

g) reporting a měření společenské zodpovědnosti podniku (CSR). 
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Etický kodex 

Jedním z nejvýznamnějších způsobů začlenění etiky do organizační kultury je etický 

kodex. Prostřednictvím etického kodexu dávají organizace svému okolí najevo, že etika je 

důležitou součástí jejich organizační kultury a podnikových aktivit.  

„Firemním etickým kodexem nazýváme soubor pravidel, kterými se hodlá firma řídit 

ve vztahu ke svým konkurentům, dodavatelům a zákoníkům a pravidel jednání vlastníků, 

manažerů a zaměstnanců v rámci firmy.“(Mazák, 2010, s. 17)  

 

Etický kodex by měl vycházet z potřeb dané organizace a dále by měl vystihovat 

podnikové, národní a kulturní specifikace. Etický kodex by měl být srozumitelný, realistický, 

jedinečný, jasný a veřejně dostupný a kontrolovatelný. Důležitou částí tvorby etického kodexu 

je jeho implementace, bez které by byl prakticky zbytečný. Tím, že se etický kodex vytvoří, 

přijme, zveřejní a implementuje organizací, ještě neznamená, že se členové budou chovat 

eticky. Avšak díky etickému kodexu si členové budou uvědomovat morální požadavky a 

pravidla, která jim mohou pomoci při rozhodování se v případě nejistoty svým chováním. 

 

Etické kodexy můžeme rozdělit na: 

 podnikové etické kodexy – kodexy konkrétních podniků,  

 odvětvové etické kodexy – kodexy platné v daném odvětví, 

 profesní etické kodexy – kodexy asociací a sdružení. (Čaník, Řezbová, Zavrel, 2005) 

Kodexy můžeme rozdělit podle priority použití etického kodexu do tří skupin, a to na: 

 aspirační kodex – stanovuje základní ideje, zásady a principy, je vyjádřen v deklaraci 

hodnot, 

 výchovný kodex – slouží jako metodické vodítko při řešení etických konfliktů v praxi, 

 regulační kodex – obsahuje soubor podrobně zpracovaných principů a pravidel 

etického řízení. (Seknička, Putnová, Uhlář, 2004) 
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Výhody a nevýhody etických kodexů jsou znázorněny v následující tabulce č. 2.4.4.1. 

VÝHODY NEVÝHODY 

 

- Eliminuje nežádoucí praktiky 

- Zlepšuje reputaci firem v morálně 

problematických otázkách, definuje 

akceptovatelné a neakceptovatelné 

jednání (korupce, úplatky aj.) 

- Zjednodušuje zavádění inovací 

- Pozitivně motivuje zaměstnance 

posílením jejich vědomí, že pracují 

v etickém prostředí s jasnými 

pravidly, která platí pro všechny 

stejně bez výjimky 

- Podnik jeho prostřednictvím dává 

najevo hodnoty, v rámci nichž se 

snaží fungovat 

- Zabraňuje nadřízeným zneužívat 

svého postavení vůči ostatním 

zaměstnancům 

 

 

- Pokud není brán jako nástroj etického 

programu, stává se „prázdným 

dokumentem“, který postrádá svojí 

autentičnost 

- Až moc obecně zpracovaný etický 

kodex, nevyjadřuje skutečné etické 

problémy, kterými by se měla firma 

zabývat 

 

Tabulka č. 2.4.4.1. – Výhody/Nevýhody etických kodexů (Čaník, Řezbová, Zavrel, 2006, s. 71) 

Etický a sociální audit 

Dalším důležitým interním nástrojem podnikatelské etiky je etický a sociální audit. 

Tyto audity jsou prováděny interně i externě specializovanou firmou. Jedná se o nefinanční 

audity, které mají za úkol monitorovat faktory, které nejsou součástí finanční analýzy, ale 

mají zásadní vliv na firemní výsledek hospodaření. 

Sociální a etický audit by měl sledovat kontrolu řízení, transparentnost pro všechny 

zainteresované skupiny a analýzu sociálního klimatu podniku. 
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Sociální audit se týká čtyř základních dimenzí (Seknička, Putnová, Uhlář, 2004): 

 zaměstnanecké politiky,  

 ekonomického rozvoje společnosti, 

 environmentální politiky, 

 dobročinnosti. 

Díky těmto čtyřem dimenzím je sociální audit schopen pokrýt zájmy všech 

zaměstnanců, zákazníků, klientů, vlastníků, investorů, dodavatelů, konkurentů a komunit. 

Etický audit je součástí sociálního auditu a je orientován především na: 

 systematické hodnocení etického programu v organizaci, 

 prověřování etických standardů. 

 

Externí nástroje podnikatelské etiky 

Externími nástroji podnikatelské etiky rozumíme takové nástroje, které existují vně 

podniku a jejichž používáním může podnikatelský subjekt ovlivňovat etické prostředí nejen 

ve svém podniku, ale také v celé společnosti. Externí nástroje jsou obvykle vytvořeny 

různými organizacemi, které umožňují podnikům zapojit se do zlepšování podnikatelského a 

sociálního prostředí. Mezi základní externí nástroje podnikatelské etiky patří: 

 protikorupční linky a jiné anonymní informační linky – Jedná se zejména o linky 

různých státních institucí, které mají za úkol eliminovat nežádoucí společenské jevy 

(korupce, zneužití pravomoci veřejného činitele). Příkladem můžou být protikorupční 

linky Ministerstva vnitra, spravedlnosti, financí, práce a sociálních věcí, atd… 

 Copy Advice (nástroj Rady pro reklamu) – nástroj, který slouží na posouzení 

připravované reklamy před jejím uvedením do vysílání.  

 antispamové informační centrum - forma externího whistleblowingu 

 profesní etické kodexy a jiné… 

2.4.5 Přínosy etického jednání 

Přínosy etického chování, v případě celospolečenského efektu, jsou zřejmé a vždy 

pozitivní. Etické chování napomáhá ke snižování negativních dopadů a zároveň vytváří 

předpoklady pro trvalé a produktivní fungování hospodářství. Takové hospodářství dbá na 
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ekonomickou, sociální a environmentální dimenzi společnosti a v konečném důsledku je tak 

maximalizován celkový užitek společnosti. 

 Mezi oblasti, které etické chování na makroúrovni pozitivně ovlivňuje, patří (Čaník, 

Řezbová, Zavrel, 2005): 

 v důsledku vyšší transparentnosti dochází ke snížení míry korupce, tzn. zefektivňuje se 

chod statní sféry a tím i celého hospodářství, 

 v případě etického chování podniků a zvýšení důvěry ve společnost dochází ke 

snižování transakčních nákladů celého systému, 

 snížení hospodářské kriminality, 

 podpora trvale udržitelných principů napomáhá ke zlepšení životního a sociálního 

prostředí, 

 transparentnost, vyšší produktivita, lepší pracovní morálka, apod.  

Přínosy etického jednání na mikro a mezoúrovni patří (Čaník, Řezbová, Zavrel, 2005): 

 zlepšení firemní reputace, 

 redukce nákladů a rizik,  

 zvýšená míra loajality zaměstnanců,  

 ochrana před nelegálním a sankcionovaným jednáním,  

 posílení konkurenceschopnosti, 

 zajištění a udržení příjmů a zisků,  

 trvale udržitelný růst a rozvoj atd. 

 

2.5 Podnikatelské prostředí 

„Na žádoucím rozvoji podnikatelského prostředí se podílejí pracovníci, když usilují o 

dobré jméno svých firem a rozvoj jejich ekonomik. Úspěšné úsilí pracovníků vyplývá 

z komplexnosti manažerské práce.“ (Dytrt, 2006, s. 16) 

Tvorbu etiky v podnikatelském prostředí ovlivňuje zejména:  

 partnerská spolupráce všech podnikatelských organizací, správních a veřejných 

institucí, které mohou jeho úroveň ovlivnit, 

 komplexnost a kreativita zobrazování při řízení vývoje měřitelných ekonomických 

jevů, 
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 kvalita stimulace rozvoje sociální odpovědnosti v managementu lidských zdrojů, 

 uplatňování vůdcovských metod při rozvíjení motivace a kreativity pracovníků 

v rámci managementu a realizace změn ve vnitřní struktuře řízeného objektu i v jeho 

postaveni v ekonomickém okolí. 

2.5.1 Podniková kultura 

Podniková kultura je soubor základních hodnot, předpokladů, postojů a norem 

chování, které jsou sdíleny v rámci organizace a které se projevují v myšlení, chování a cítění 

členů organizace a v artefaktech materiální i nemateriální povahy. (Lukášová, Nový, 2004) 

Úroveň podnikové kultury má vliv jak na etickou úroveň chování podniku na trhu, tak 

i na morální klima v podniku. Prostřednictvím podnikové kultury se organizace ukazuje svým 

zákazníkům, obchodním partnerům a široké veřejnosti, proto je nesmírně důležité podnikovou 

kulturu neustále sledovat a zlepšovat. 

Typologie podnikové kultury dle Deala a Kennedyho  

Tato typologie vychází z předpokladu, že podniková kultura organizací je nejvíce 

ovlivňována širším sociálním a podnikatelským prostředím, v němž firma funguje. Je 

vymezena čtyřmi základními typy kultur, a to kulturou tvrdé práce, kulturou drsných hochů, 

procesní kulturou a kulturou sázky na budoucnost. Tyto čtyři typy kultur jsou determinovány 

dvěma aspekty, a to rychlostí zpětné vazby a mírou rizika. (Lukášová, Nový, 2004) 

Typologii podnikové kultury podle Deala a Kennedyho je znázorněna v tabulce č. 2.5.1.1. 

R
y
ch

lo
st
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ět
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é 
v
a
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y
 

v
el

k
á kultura 

„tvrdé práce“ 

kultura 

„drsných hochů“ 

m
al

á „procesní“ 

kultura 

kultura 

„sázky na budoucnost“ 

 
malá velká 

Míra rizika 

 

Tabulka č. 2.5.1.1. - Typy firemní kultury podle míry rizikovosti prostředí a rychlosti zpětné 

vazby (Lukášová, Nový, 2004) 
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Zdroje podnikové kultury 

Mezi hlavní zdroje podnikové kultura patří především vliv prostředí (podnikatelské 

prostředí, národní a profesní kultura atd.), vliv manažerů, vlastníků, zakladatelů a vůdců, vliv 

velikosti a délky existence organizace a vliv používaných technologií. V souvislosti se zdroji 

podnikové kultury nesmíme opomenout ani organizační strukturu, metody a systémy řízení, 

styl vedení pracovníků a jiné. (Lukášová, Nový, 2004) 

2.5.2 Pracovní prostředí 

Pracovní prostředí můžeme chápat jako soubor činitelů působících na činnost člověka 

v určitém prostředí nebo také jako soubor podmínek za jakých se uskutečňuje pracovní 

proces. Vedení organizace by mělo zajistit, aby pracovní prostředí mělo pozitivní vliv na 

spokojenost, motivaci a výkonnost pracovníků, a tím se zvýšila výkonnost celé organizace. 

Vhodné pracovní prostředí, jako kombinace lidských a fyzikálních faktorů, má zahrnovat 

úvahy o: 

 kreativních metodách práce a příležitostech, které mají za cíl větší zapojení při 

realizaci potenciálu pracovníků organizace,  

 bezpečnostních pravidlech a návodech, 

 umístění pracovního prostoru,  

 vybavení určeném pro pracovníky organizace, 

 teple, vlhkosti, osvětlení, proudění vzduchu,  

 hygieně, čistotě, hluku, vibracích a znečištění. 

Je třeba zajistit takové pracovní prostředí, které je pro pracovníka nejvhodnější a 

nejpříjemnější, a tím pádem umožňuje vysokou produktivitu lidské práce a spokojenost 

pracovníka. 

 

2.6 Zaměstnanecké vztahy 

 Zaměstnanecké vztahy můžeme chápat jako vztahy, které jsou vytvářeny na pracovišti 

a vznikají mezi jednotlivými zaměstnanci, mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, a mezi 

nadřízeným a podřízeným. 
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Zaměstnaneckých vztahy dle Armstronga (2007) jsou vzájemné vazby, které existují 

mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnanecký vztah je obdobou příbuzenského 

vztahu. 

„Kolektivní pracovní vztahy je možné považovat za systém nebo síť pravidel, 

regulujících zaměstnávání lidí a způsob, jak se lidé v práci chovají.“ (Armstrong, 2007, s. 

614) 

 Industrial Relations Services (instituce poskytující služby v oblasti kolektivních 

pracovních vztahů) stanovila čtyři základní přístupy k politice zaměstnaneckých vztahů: 

 Nepřátelský přístup: organizace rozhoduje sama a od zaměstnanců se očekává, že se 

přizpůsobí. Zaměstnanci uplatňují svou sílu tím, že odmítají pracovat. 

 Tradiční přístup: vedení organizace předkládá návrhy a zaměstnanci na ně reagují 

prostřednictvím svých zvolených zastupitelů. 

 Partnerský přístup: organizace zapojuje své zaměstnance do vytváření a realizace 

jednotlivých oblastí své politiky, ale zachovává si právo řídit. 

 Sdílení moci: zaměstnanci jsou zapojeni do každodenního i strategického rozhodování. 

 Podle upřednostňovaného přístupu dává organizace najevo svůj postoj k tomu, jaký 

druh vztahů mezi vedením, zaměstnanci a jejich odbory by si management organizace přál a 

jak by jej měl uskutečňovat. Cílem politiky zaměstnaneckých vztahů je vytváření a udržování 

pozitivního, produktivního, kooperativního a důvěru vzbuzujícího klimatu zaměstnaneckých 

vztahů. 

Obsahové vymezení zaměstnaneckých vztahů 

 V zájmu organizace je, aby zaměstnanecké vztahy v rámci této organizace byly zdravé 

a hodnotné. Toho lze dosáhnout v případě, že organizace bude věnovat pozornost 

následujícím oblastem: 

1. komunikace, 

2. kooperace zaměstnanců, 

3. ochrana zaměstnanců, 

4. podpora a poradenství, 

5. pracovní kázeň, stížnosti a konflikty na pracovišti. 
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Komunikace  

 „Komunikace je sociální proces, jímž se v organizaci přenášejí z jedněch jedinců na 

druhé nejen takové obsahy, jako jsou rozhodnutí, příkazy, pokyny, pravidla a instrukce, ale 

jimiž příjemci těchto obsahů také zpětnovazebně potvrzují, že tato sdělení pochopili, případně 

jak je nepochopili. Komunikace umožňuje dotazování, vysvětlování a upřesňování požadavků 

a záměrů i přenos znalostí.“ (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 2005, s. 210)  

Základní formy komunikace: 

 verbální neboli slovní komunikace – sdělování myšlenek, idejí, slovně vyjádřitelných 

obsahů (psaná i mluvená forma), 

 nonverbální neboli mimoslovní komunikace – např. mimický výraz, charakteristiky 

hlasu, pohyb očí, gestikulace a jiné, 

 komunikace jednáním, aktivitami, činy – jejich povahou a zaměřením, přidělením 

určitého významu, stylem provedení, 

 komunikace produkty činnosti – jejich propracováním, kvalitou a stylem. 

Kooperace zaměstnanců 

 Kooperací rozumíme spolupodílení se dvou a více osob na společných cílech. 

Protichůdné zájmy jsou potlačovány, a naopak jsou posilovány souladné tendence. 

Ochrana zaměstnanců 

 Rozlišujeme ochranu zaměstnanců před špatným pracovním prostředím (viz Kapitola 

2.8) a nedisciplinovanými zaměstnanci. 

Podpora a poradenství  

 Podpůrnou a poradenskou činnost potřebují nejen propuštění zaměstnanci, ale také 

zaměstnanci, kteří jsou i nadále zaměstnáni. 

Pracovní kázeň, stížnosti a konflikty na pracovišti 

 Zaměstnavatel má možnost řešit případné neshody mezi zaměstnanci prostřednictvím 

pracovní kázně (disciplíny) a naopak zaměstnanec se může domáhat urovnání nedorozumění 

formou stížnosti. Za hrubé porušení pracovní kázně je považována krádež, záměrná škoda na 
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majetku organizace, podvod, drogy a jiné návykové látky na pracovišti, fyzické napadení, 

sexuální obtěžování, diskriminace a jiné. (Schlegel, Tödtmann, 2006) 

 

2.7 Etické problémy  

K nejčastějším etickým problémům v organizacích patří: 

 diskriminace, 

 pracovní diskriminace,  

 mobbing,  

 bossing, 

 sabotáž 

 sexuální obtěžování, 

 whistleblowing, 

 nepoctivost na pracovišti, 

 šikana ze strany spolupracovníků, 

 klamání zákazníka, 

 přijímání a dávání úplatků, 

 přechválení schopností a vlastností výrobků a služeb, 

 a jiné… 

 

2.7.1 Diskriminace 

Diskriminace je pojem označující rozlišování lidí na základě příslušnosti k nějaké 

sociální skupině bez ohledu na schopnosti a dovednosti konkrétního jedince. Jedná se o 

znevýhodnění jedince či skupiny na základě diskriminačních znaků jako jsou věk, pohlaví, 

náboženské vyznání, politická příslušnost, etnický původ, rodinný stav, sexuální orientace, 

zdravotní stav a jiné…  

Diskriminace je nespravedlivá, jelikož hodnotí jedince na základě ukazatelů, které 

nemůžou ovlivnit. Diskriminace je porušení základních lidských práv a svobod, porušuje 

princip úcty k člověku a je popřením lidské důstojnosti. 

Diskriminace se dělí na přímou a nepřímou. 
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Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, kdy se s jednou osobou zachází méně 

příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo se bude zacházet s jinou osobou ve srovnatelné 

situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, 

zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. 

Typickým příkladem přímé diskriminace je nepřijetí ženy na práci na stavbě, i když 

má potřebnou kvalifikaci a fyziologické proporce, ale zaměstnavatel jí odmítne na základě 

toho, že ženy na tuto pozici nepřijímá. Dalším typickým příkladem je neobsloužení hosta 

restaurace na základě jeho státní či etnické příslušnosti.  

Nepřímá diskriminace je jednání, kdy zdánlivě neutrální rozhodnutí, rozlišování nebo 

postup znevýhodňuje či zvýhodňuje fyzickou osobu vůči jiné na základě rozlišování podle 

vymezených diskriminačních důvodů; nepřímou diskriminací z důvodu zdravotního stavu je i 

odmítnutí nebo opomenutí přijmout opatření, která jsou v konkrétním případě nezbytná, aby 

fyzická osoba se zdravotním postižením měla přístup k zaměstnání (§ 4 odst. 6) zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti) 

Typický příklad nepřímé diskriminace je zákaz nošení pokrývky hlavy u zaměstnanců 

obsluhující zákazníky. Toto nařízení tedy znamená, že ženy, jimž náboženské vyznání 

přikazuje nosit pokrývku hlavy, jsou nepřímo diskriminovány. Tímto se zaměstnavatel 

dopouští nepřímé diskriminace proti určité skupině osob, pokud neprokáže, že zde existuje 

objektivní důvod, který tento zákaz ospravedlňuje (např. hygienické důvody). 

Mezi nejčastější druhy diskriminace patří: 

 diskriminace podle rasy – jedná se o diskriminaci na základě barvy pleti (v ČR 

zejména rómska menšina), kdy jsou tyto osoby vytlačeni do podřadných prací s nízkou 

kvalifikací a platovým ohodnocením, 

 diskriminace podle pohlaví – týká se především žen, které se ucházejí na pracovní 

pozice, které byly v minulosti obsazovány především muži, ženy bývají také často 

mzdově diskriminovány, 

 diskriminace podle věku – tato diskriminace se vyskytuje zejména v inzerátech a 

pracovních pohovorech, starší uchazeči (zejména těsně před odchodem do důchodu) 

nejsou přijati na pracovní pozici, i když mají potřebné vědomosti a zkušenosti, 

 diskriminace podle státní příslušnosti – jedná se například o přistěhovalce z méně 

vyspělých států, kteří vykonávají podřadné a hůře platově ohodnocené práce. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zamestnanost/cast1.aspx#par4
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zamestnanost/cast1.aspx#par4
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2.7.2 Mobbing 

Jako mobbing označujeme nejrůznější formy znepříjemňování života na pracovišti. 

Charakteristické vlastnosti mobbingu jsou skrytost, rafinovanost a zákeřnost. 

Definici mobbingu nejlépe vystihuje Kratz (2005, s. 16) jako řadu „negativních 

komunikativních jednání, jichž se dopouští jednotlivec nebo několik osob vůči určitému 

člověku po delší dobu (nejméně půl roku a alespoň jednou týdně). “ 

Cílem mobbingových aktivit je zamezit oběti mezilidskou komunikaci, snížit 

spolupráci s obětí mobbingu  na minimum a zablokovat její sociální vazby a natrvalo poškodit 

její sociální vážnost v naději, že se nakonec uzavře sama do sebe a opustí pracovní místo. 

Průběh mobbingu můžeme rozdělit do čtyř fází. (Kratz, 2005) 

1. fáze: konflikt se konstruktivně neřeší (dochází k prvním konfliktům, schválnostem, 

pomluvám, zadržováním informací – nejedná se ještě o plánovité chování), 

2. fáze: systematicky se vykonává psychický teror (činnosti jsou plánovány a 

vykonávány se záměrem poškodit druhého), 

3. fáze: reaguje personální vedení, 

4. oběť mobbingu je vyloučena z podnikového prostředí (postižený je zlomen v celé 

struktuře své osobnosti a obyčejně vykazuje ty znaky chování, jež mu byly zpočátku 

neoprávněně vytýkány, s touto novou situací se musí zaměstnavatel vypořádat a 

postižený je propuštěn). 

Následky a nebezpečí mobbingu  

Mobbing může podpořit či dokonce vyvolat onemocnění, která se zprvu rozvíjí velmi 

pomalu, ale jejich příznaky jsou čím dál závažnější a zjevnější (Kratz, 2005): 

 celková nevolnost (poruchy spánku, bolesti hlavy, záchvaty migrény, apatie, žaludeční 

problémy), 

 poruchy duševní rovnováhy (poruchy paměti a koncentrace, depresivní rozklady, pocit 

nejistoty), 

 projevy závislosti (nadbytek kofeinu, gamblerství, nadměrné množství alkoholu, 

anorexie a bulimie), 

 potíže trvale se projevující v klinických obrazech (žaludeční a střevní onemocnění, 

kardiovaskulární a srdeční poruchy, nádorová onemocnění), 
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 všeobecné stavy úzkosti (rezignace vedoucí až k zoufalství, sebevražedné myšlenky a 

nakonec i dokonána sebevražda). 

Obrana proti mobbingu 

Obranou proti mobbingu je informovanost a včasná prevence. Oběť mobbingu se musí 

začít bránit hned zpočátku. Pokud nepomůže vzepřít se útočníkovi, je vhodné kontaktovat 

odborníka či občanské sdružení.  

2.7.3 Bossing 

Bossing můžeme považovat za jakousi podskupinu mobbingu. Bossing je psychická 

šikana v zaměstnání, které se dopouští nadřízený pracovník. Jedná se tedy o takové chování 

nadřízeného, kterým poškozuje podřízeného před jeho kolegy a znesnadňuje či znemožňuje 

mu jeho práci. Bossing se samozřejmě stupňuje, vyvíjí, zhoršuje vztahy na pracovišti a 

zvyšuje kult osobnosti vedoucích. 

Typickými příklady bossingu jsou: neschválení dovolené, arogantní chování, 

nedocenění práce, zabraňování přístupu k informacím, vyhrožování výpovědí, přemíra 

přesčasů, zesměšňování před kolegy, zadávání příliš složitých úkolu (aniž by měl pracovník 

potřebnou kvalifikaci), neoprávněná kritika, sexuální obtěžování, probírání drobných 

chybiček, které jsou u ostatních přehlíženy atd… 

Opakem bossingu je staffing, kdy podřízený pracovník šikanuje nadřízeného 

pracovníka. 

2.7.4 Sabotáž 

Sabotáž je podvratnou diverzní činnosti, která zpravidla spočívá v úmyslném a vždy 

důsledně utajeném poškozování různých důležitých předmětů denní potřeby nebo v 

narušování funkčnosti nějakého důležitého systému (výrobního procesu). 

2.7.5 Sexuální obtěžování 

 U nás definuje sexuální obtěžování zákoník práce § 7 odst. 2 věta druhá. 

Sexuální obtěžování patří do oblasti diskriminace v pracovněprávních vztazích. 

Sexuální obtěžování bývá někdy považováno za odrůdu tzv. mobbingu. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%9B%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A9_sdru%C5%BEen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Diverze
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Utajen%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Funk%C4%8Dnost&action=edit&redlink=1
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Charakteristické projevy sexuálního obtěžováni: 

 chování motivované pohlavním pudem nebo jiné chování založené na pohlaví, 

směřující proti důstojnosti zaměstnance, 

 chování adresátem nevítané, jím vnímané jako nevhodné či odporné, urážlivé, které 

nebylo vyvoláno jeho chováním, 

 chování na pracovišti, které vytvořilo „nepřátelské pracovní prostředí“, nebo byl 

splněn požadavek „něco za něco“. 

 

Jak se bránit sexuálnímu obtěžování: 

 žádat pomoc na příslušném úřadě práce – písemná stížnost, 

 vyzvat svého nadřízeného o zjednání nápravy, 

 oslovit odborovou organizaci, 

 podat žalobu. 

 Sexuální obtěžování je jednání sexuální povahy v takové formě, které je dotyčným 

zaměstnancem oprávněně vnímáno jako nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek 

vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo 

zneklidňujícího prostředí na pracovišti. 

2.7.6 Whistleblowing 

 Existují různé druhy whistleblowingu. Oznamovatelem je zaměstnanec, který je na 

pracovišti svědkem závažných neetických nebo nezákonných praktik, prováděných se 

souhlasem nadřízených. Zaměstnanci jsou většinou první, kdo se o těchto praktikách na 

pracovišti dozví. Existence oznamovacích mechanismů umožňuje tyto problémy odhalit a 

včas je řešit. Whistleblowing je tedy možné chápat i jako jeden ze způsobů ochrany veřejného 

zájmu a práva svobodně sdělovat informace a názory. 

2.8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 Zde je potřeba vymezit pojmy, jako jsou zaměstnavatel a zaměstnanec a jejich 

povinnosti a práva. 

 Zaměstnavatel je právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou 

osobu v pracovněprávním vztahu. Zaměstnavatelem je i člověk, který jiného zaměstná pro 

poskytování služeb pro osobní potřebu. Pracovněprávní vztah nikdy nevzniká mezi manžely. 
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Zaměstnavatel vystupuje v pracovněprávních vztazích svým jménem a má odpovědnost 

vyplývající z těchto vztahů.  

 Zaměstnanec je fyzická osoba zaměstnaná u zaměstnavatele v pracovněprávním 

vztahu. Způsobilost k tomu vzniká dosažením 15 let věku. Nástup do práce nesmí předcházet 

ukončení povinné školní docházky. 

2.8.1 Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 

 Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s 

ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. 

Zajišťování bezpečnosti se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím 

zdržují na jeho pracovištích. Dále je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující 

pracovní prostředí a musí zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly 

organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci 

dalšího zaměstnavatele. Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci hradí zaměstnavatel, tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na 

zaměstnance. 

2.8.2 Povinnosti zaměstnavatele 

 Zaměstnavatel nesmí nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, 

jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Dále ho musí 

informovat o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena. Musí sdělit 

zaměstnancům, jakým druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením 

souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit a dále také nahradit zaměstnanci, 

který se podrobí preventivní prohlídce, vyšetření nebo očkování, případnou ztrátu na výdělku, 

a to ve výši průměrného výdělku. Musí zajistit zaměstnancům, informace a pokyny o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle zákona a podle zvláštních právních předpisů. Měl 

by umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti se 

zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

2.8.3 Práva a povinnosti zaměstnance  

 Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je 

oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným 

způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických 

osob. Dále má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího 
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pracovního prostředí. Znalost základních povinností je nedílnou a trvalou součástí 

kvalifikačních předpokladů zaměstnance. 

 Zaměstnanec je povinen účastnit se školení, zajišťovaných zaměstnavatelem, 

zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí, podrobit 

se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními 

předpisy. Dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. Dále musí dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, 

používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní 

prostředky a ochranná zařízení. Nesmí požívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné 

návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době. (Zákoník práce 262/2006 

Sb. část pátá) 
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3 Charakteristika vybraného podnikatelského subjektu 

 Pro potřebu praktické části mé bakalářské práce jsem navázal spolupráci s firmou 

DEC-PLAST s.r.o., která vznikla v roce 1994 v Trnávce.  

 Společnost DEC-PLAST s.r.o. má výrobní prostory v Příboře. Prodejní prostory 

společnosti se nachází v Příboře, Ostravě, Havířově (Moravskoslezský kraj), Zašové, Bystřici 

pod Hostýnem (Zlínský kraj), Olomouci (Olomoucký kraj), Brně (Jihomoravský kraj) a 

v Praze (Praha a Středočeský kraj). 

 Společnost DEC-PLAST s.r.o. nabízí široký sortiment výrobků a služeb. Původně se 

společnost zaměřovala pouze na výrobu a montáž plastových oken. Vzhledem k rostoucí 

poptávce se společnost postupně začala věnovat výrobě a montáži složitějších systémů 

posuvných dveří a zimních zahrad. V roce 2003 se společnost DEC-PLAST s.r.o. zaměřila 

jako první v České republice na výrobu oken s nadstandardními tepelně izolačními 

vlastnostmi, které jsou vhodné pro energeticky úsporné stavby. V roce 2008 došlo 

k významné akvizici, která dovolila společnosti vstup na trh s dřevěnými okny (tzv. 

eurookna). Od roku 2009 své služby rozšířili i o pokládání venkovních podlah, obchodní a 

technický servis. 

 V prodejnách této společnosti jsou vystaveny všechny druhy a barevné varianty oken, 

dveří a kování, které společnost vyrábí. Zákazník zde má také možnost vidět různé druhy 

profilů, které se používají při výrobě okenních a dveřních rámů. Společnost DEC-PLAST 

s.r.o. velmi dbá na kvalifikaci a profesionalitu svých prodejců. Prodejci jsou obvykle při 

prvním nástupu do zaměstnání zařazeni do výrobního procesu, aby poznali veškeré aspekty 

výroby a montáže výrobků, které budou následně prodávat zákazníkům. Tím je zaručeno to, 

že prodejce bude schopen zákazníkovi odpovědět na veškeré související dotazy. 

 Spolupráci se společností DEC-PLAST s.r.o. při vypracování praktické části mé 

bakalářské práce jsem si vybral na základě mé předchozí zkušenosti s touto společností. 

V roce 2010 a 2011 jsem zde pracoval jako brigádník a všiml jsem si mobbingových náznaků, 

které byly namířeny jak proti mé osobě, tak i proti mým spolupracovníkům. Pomluvy v rámci 

jednotlivých výrobních útvarů byly na denním pořádku, pracovníci měli nelichotivé 

přezdívky, objevovaly se sexuální narážky, časté stěhování z pracoviště na pracoviště apod. 
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4 Analýza etických aspektů ve vybrané organizaci 

 Obsahem praktické části mé bakalářské práce bylo hodnocení pracovních vztahů 

v pracovním prostředí hlavního sídla společnosti DEC-PLAST s.r.o. v Příboře. Praktická část 

bakalářské práce byla zaměřena na neetické chování na pracovišti, konkrétně na mobbing. 

4.1 Charakteristika zvolené metody výzkumu 

 Pro účely zjištění existence mobbingu na pracovišti jsem použil písemné dotazování 

(viz příloha č. 1). Mezi hlavní výhody písemného dotazování patří nízká časová náročnost pro 

zúčastněné respondenty a jednoduchost následného vyhodnocení. Pro potřebu praktické části 

mé bakalářské práce jsem využil také rozhovor. Rozhovor jsem využil pouze jako pomocnou 

techniku zejména při vybírání dotazníků, konkrétně v případech, kdy byly respondentovi 

některé z otázek nejasné.  

 Dotazníkové šetření probíhalo v období od 10. února – 25. února 2012. 

4.2 Zkoumaný soubor 

 Společnost DEC-PLAST s.r.o. má v současné době 79 zaměstnanců, z toho je 33 

výrobních dělníků, 14 administrativních pracovníků a 32 obchodních prodejců. Tito stálí 

zaměstnanci jsou v průběhu hlavní sezóny doplněni přibližně o 10 brigádníků. 

 Dotazování bylo provedeno v hlavním sídle společnosti DEC-PLAST s.r.o. v Příboře. 

Celkem bylo dotazováno 53 pracovníků, z toho bylo 33 výrobních dělníků, 14 

administrativních pracovníků a 6 obchodních prodejců. Počet navrácených a pro výzkum 

použitelných dotazníků bylo 45, což činilo přibližně 85 % z celkového počtu rozdaných 

dotazníků. 

4.3 Obsah dotazníku 

 Dotazník obsahoval celkově 36 otázek. Byl zformulován formou uzavřených otázek, 

na které mohl respondent vybrat pouze jednu odpověď. Otázky č. 1. – č. 32. měly pouze dvě 

možnosti odpovědi, a to ANO nebo NE. Tyto otázky byly zaměřeny na zjištění názorů na 

neetické chování na pracovišti, konkrétně na výskyt mobbingu. Otázky bylo nutné upravit tak, 

aby se daly použít v dané společnosti. Otázky č. 33 – č. 36 byly identifikační, které sloužily 

pro přesnější vyhodnocení dotazníku.  
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4.4 Vyhodnocení dotazníku 

Výsledek testu: 

32-20 bodů: Jste hlavním terčem mobberových útoků, pravděpodobně už máte hodně 

fyzických příznaků. Určitě vyhledejte odbornou pomoc, sami už tuto situaci 

nezvládáte. 

 

19–11 bodů:  Tady už by se dalo hovořit o mobbingu. Pokud jste vystavený/á systematickým 

útokům minimálně jednou týdně po dobu půl roku, jste jasnou obětí. Jestliže 

chcete zůstat v současném zaměstnání, nezbývá Vám na reakci příliš mnoho 

času. Jednejte okamžitě. 

 

10-6 bodů:    Značná psychická zátěž. Jste pod tlakem, je na čase vytvořit protiopatření. Čím 

déle budete s obranou váhat, tím složitější se bude bránit.  

 

5-1 bodů:  Několik shod ještě samo o sobě nemusí znamenat ohrožení. Celou situaci však 

bedlivě sledujte. 

 

0 bodů:  Nezbývá nic jiného než Vám gratulovat ke kvalitní pracovní atmosféře a 

rozumným kolegům. 
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Grafické znázornění výsledků dotazníků 

 Zdroje údajů pro vytvoření a analýzu grafů byly čerpány z vyplněných navrácených a 

následně vyhodnocených dotazníků. 

 Na grafu č. 4.1. je znázorněn výsledek mobbingového testu, který probíhal v sídle 

společnosti v Příboře. Počet navrácených a pro výzkum použitelných dotazníků bylo 45 z 53 

rozdaných (celková návratnost dotazníků byla 85 %). Z grafu vyplývá, že 18 % dotazovaných 

respondentů (což představuje 8 pracovníků) nepociťovalo žádné znaky mobbingu na 

pracovišti. 58 % respondentů (což představuje 26 pracovníků) v dotazníku uvedlo, že se 

setkali s jedním až pěti znaky mobbingu na pracovišti. 20 % respondentů (což představuje 9 

pracovníků) uvedlo, že se setkalo s šesti až deseti projevy mobbingu na pracovišti. S jedenácti 

až devatenácti projevy mobbingu se setkaly 4 % respondentů (což představuje 2 pracovníky).  

 

 

Graf č. 4.1. Rozdělení dotazníků podle počtu dosažených bodů 

 

 

 

 

18% 

58% 

20% 
4% 0% 

Rozdělení dotazníků podle počtu dosažených bodů 

0

 1 - 5

 6 - 10

 11 - 19

 20 - 32



34 
 

Vyhodnocení dotazníků na základě pohlaví pracovníků 

 V hlavním sídle společnosti DEC-PLAST s.r.o. v Příboře pracuje celkem 22 žen na 

plný úvazek. Počet od žen navrácených a pro výzkum použitelných dotazníků bylo 17 

(návratnost dotazníků u žen byla tedy 77 %). Z grafu č. 4.2. vyplývá, že 29 % dotázaných žen 

(což představuje 5 zaměstnankyň) se v pracovním prostředí nikdy nesetkalo s projevy 

mobbingu. 47 % procent žen (což představuje 8 zaměstnankyň) uvedlo, že se v jednom až pěti 

případech setkaly s projevy mobbingu na pracovišti. S šesti až deseti projevy mobbingu se 

setkalo 18 % dotazovaných žen (což představuje 3 zaměstnankyně). S jedenácti až 19 projevy 

mobbingu na pracovišti se setkalo 6 % dotazovaných žen, tedy pouze jedna zaměstnankyně. 

 

 

Graf č. 4.2. - Rozdělení dotazníků podle počtu dosažených bodů - ženy 

  

 Z vyhodnocených dotazníků vyplývalo, že mezi nejčastější projevy mobbingu u žen ve 

společnosti DEC-PLAST s.r.o. patřilo šíření pomluv (uvedlo 30 % respondentek), zamlčování 

nebo odpírání informací (uvedlo 30 % respondentek), přehlížení osobnosti (uvedlo 30 % 

respondentek), drobné chyby se přehnaně zveličují (uvedlo 24 % respondentek). 
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 V hlavním sídle společnosti DEC-PLAST s.r.o. v Příboře pracuje celkem 29 mužů na 

plný úvazek a dva brigádníci. Počet od mužů navrácených a pro výzkum použitelných 

dotazníků bylo 28 (návratnost dotazníků u mužů byla tedy 90 %). Z grafu č. 4.3. vyplývá, že 

11 % mužů uvedlo, že se nikdy nesetkali s projevy mobbingu na pracovišti (což představuje 

celkem 3 zaměstnance). 64 % mužů uvedlo, že se s jedním až pěti projevy mobbingu setkalo 

(což představuje 18 zaměstnanců). S šesti až deseti projevy mobbingu se setkalo 21 % 

dotazovaných mužů (což představuje 6 zaměstnanců). Pouze 4 % dotazovaných mužů uvedlo, 

že se setkali s jedenácti až devatenácti projevy mobbingu, tedy pouze jeden pracovník. 

 

 

Graf č. 4.3. - Rozdělení dotazníků podle počtu dosažených bodů - muži 
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stěhování z pracoviště na pracoviště (uvedlo 32 % respondentů), drobné chyby se přehnaně 

zveličují (uvedlo 30 % respondentů), zamlčování nebo odpírání informací (uvedlo 29 % 

respondentů), ztráta věcí a nářadí (25 % respondentů). 
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Vyhodnocení dotazníků na základě věkové struktury 

 V následujícím grafu č. 4.4. jsem rozdělil dotazníky s nulovým počtem bodů podle 

věkové struktury pracovníků.  

 Z grafu jednoznačně vyplývá, že každý pracovník ve věku od 16 do 25 let se setkal 

alespoň s jedním projevem mobbingu na pracovišti. To může být způsobeno zejména tím, že 

mladší pracovníci nerespektují své nadřízené a za své chování jsou „trestáni“ formou 

mobbingu. Naopak nejvíce pracovníků, kteří se nesetkali s projevy mobbingu na pracovišti, je 

ve věkových skupinách 26 – 35 let a 36 – 45 let. Ve společnosti nepracuje žádný pracovník, 

kterému je 56 a více let. 

 

 

Graf č. 4.4. - Věková struktura pracovníků, kteří se nesetkali s projevy mobbingu 
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 V následujících grafech č. 4.5., č. 4.6. a č 4.7. je znázorněna věková struktura 

pracovníků podle počtu dosažených bodů. Žádný dotazovaný pracovník neměl více než 19 

bodů. 

 

 

Graf č. 4.5. - Věková struktura pracovníků, kteří dosáhli 1 - 5 bodů 

 

 

Graf č. 4.6. - Věková struktura pracovníků, kteří dosáhli 6 - 10 bodů 
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Graf č. 4.7. - Věková struktura pracovníků, kteří dosáhli 11 - 19 bodů 

 

Vyhodnocení dotazníků na základě zaměstnaneckého vztahu  

 Ve společnosti DEC-PLAST s.r.o. pracují pouze pracovníci na plný pracovní úvazek. 

Během hlavní sezóny společnost zaměstnává také přibližně deset brigádníků. Jelikož 

dotazníkové šetření probíhalo v únoru, kdy ještě nezačala hlavní sezóna, byli zaměstnáni 

pouze dva brigádníci. Jejich pracovní náplní byly pomocné a úklidové práce. Následující 

grafy č. 4.8. a č. 4.9. zobrazují rozdělení zaměstnanců dle zaměstnaneckého vztahu.  

 

 

Graf č. 4.8. - Rozdělení dotazníků podle počtu dosažených bodů - zaměstnanci na plný 
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Graf č. 4.9. - Rozdělení dotazníků podle počtu dosažených bodů - brigádníci 

 

Vyhodnocení dotazníků na základě délky trvání zaměstnaneckého vztahu 

 Z grafu č. 4.10. jasně vyplývá, že všichni zaměstnanci, kteří pro danou společnost 

pracují kratší dobu než 3 roky, se setkali s projevy mobbingu na pracovišti. To může být 

zapříčiněno zejména tím, že se noví zaměstnanci nedokázali včlenit do kolektivu a stáhli se do 

ústraní. Tím se mohli stát obětí mobberových útoků. 

 

 

Graf č. 4.10. - Rozdělení pracovníků podle doby trvání zaměstnaneckého vztahu ve 

společnosti, kteří se nikdy nesetkali s projevy mobbingu na pracovišti  
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Graf č. 4.11. - Rozdělení pracovníků podle doby trvání zaměstnaneckého vztahu ve 

společnosti, kteří v dotazníku uvedli, že se setkali s 1 až 5 projevy mobbingu 

 

 

Graf č. 4.12. - Rozdělení pracovníků podle doby trvání zaměstnanecké vztahu ve společnosti, 

kteří v dotazníku uvedli, že se setkali s 6 až 10 projevy mobbingu 
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Graf č. 4.13. - Rozdělení pracovníků podle doby trvání zaměstnaneckého vztahu ve 

společnosti, kteří v dotazníku uvedli, že se setkali s 11 až 19 projevy mobbingu 

 

4.5 Identifikační otázky 

 Na konci dotazníku byly položeny čtyři identifikační otázky, na které respondenti 

odpovídali tak, že mohli vybrat pouze jednu z nabízených možností odpovědi. Otázky se 

týkaly jejich pohlaví, věku, zaměstnaneckého vztahu a doby trvání zaměstnaneckého vztahu. 

V následujících grafech č. 4.14., č. 4.15., č. 4.16. a č. 4.17. jsou znázorněny příslušné 

odpovědi.  

 

 

Graf č. 4.14. - Rozdělení pracovníků podle pohlaví 
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Graf č. 4.15. - Rozdělení pracovníků podle věku 

 

 

Graf č. 4.16. - Rozdělení pracovníků podle zaměstnaneckého vztahu 
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Graf č. 4.17. - Rozdělení pracovníků podle doby trvání zaměstnaneckého vztahu 
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5 Vyhodnocení, návrhy 

 Jak se zachovat, pokud se jedinec začne chovat neeticky? Pro poskytnutí pomoci 

zaměstnanci, který se v této situaci nachází, je nejprve zapotřebí určit, ve kterém stádiu 

neetického procesu se nachází. Nejlepší je začít problém řešit včas, než se situace změní 

natolik, že jediným možným východiskem zaměstnance bude odchod ze zaměstnání. Je 

potřeba si uvědomit, že překonání této situace závisí také na psychickém stavu a odolnosti 

konkrétního zaměstnance. Zaměstnavatel je ze zákona o bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci povinný učinit všechny nevyhnutelné opatření k zajištění ochrany zdraví zaměstnanců. 

Pokud je neeticky chovající se osobou právě zaměstnavatel, je třeba řešit situaci ze strany 

zaměstnance právní cestou. Na základě získaných informací z dotazníků můžu uvést určité 

návrhy a opatření, které jsou: 

 Prevence je nejdůležitějším bodem, jak předcházet neetickému chování. 

 Musíme si uvědomit, že neetické chování se na pracovišti vyskytuje, ať už chceme 

nebo ne, ve většině případů. Situace, kdy k neetickému chování dochází, vzniká tehdy, 

když ho lidé sami podporují a tolerují ho. 

 Neměly by se ignorovat prvotní znaky neetického chování a šikany.  

 Jedinec by se neměl bát ozvat, pokud se v této situaci ocitne on sám nebo někdo jiný. 

 Problém v raném stádiu se dá řešit lépe, než když už je zaměstnanec tímto problémem 

úplně pohlcen. Takový zaměstnanec může vidět jako jediné východisko pouze odchod 

ze zaměstnání. 

 Nemělo by se agresora v tomto neetickém chování podporovat, nezvyšovat mu jeho 

sebevědomí a odhodlání dále v tomto jednání pokračovat. 

 Musí se také jasně vymezit hranice mezi zaměstnanci (brigádníky) a zaměstnavateli 

nebo vedoucími pracovníky. Zaměstnanci a brigádníci by měli mít respekt ke svým 

nadřízeným a poslouchat jejich příkazy a nebrat je jako formu šikany. 
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6 Diskuse 

  V případě, že se ke mně chová druhá osoba neeticky, je lepší se jí vyhnout a ignorovat 

ji. Ale co dělat, když je tato osoba nedílnou součástí našeho pracovního nebo osobního 

života? Mezi nejčastější formy neetického chování patří mobbing, bossing, sexuální 

obtěžování, pomlouvání, lhaní nebo diskriminace. Ale co dělat, a jak postupovat, když jsem 

cílem mobberových útoků? Je důležité všímat si už prvních náznaků neetického chování. 

Postavit se agresorovi a nebát se svěřit se svým problémem vedoucímu pracovníkovi, 

spolupracovníkům nebo vedení společnosti. Problém se musí řešit již v zárodku a ne až 

v bezvýchodné situaci. 

 Pro účely zjištění existence mobbingu na pracovišti jsem použil písemné dotazování, 

konkrétně mobbingový test. Ve vyplněných dotaznících respondenti v některých případech 

označili u všech otázek odpověď NE. To mohlo být způsobeno tím, že dotazník vyplňovali 

v době své přestávky a byli obklopeni svými spolupracovníky, před kterými vyplnili 

mobbingový test tak, aby se nestali terčem posměchu. 

 Pro účely zjištění existence mobbingu na pracovišti jsem zvažoval také metodu 

ústního dotazování, avšak měl jsem obavy z toho, že se pracovníci budou stydět odpovídat, 

případně budou lhát. Dotazování by tak ztratilo anonymitu a věrohodnost.  

  



46 
 

7 Závěr 

   

 V dnešní době etika čím dál tím více proniká do ekonomiky a stává se běžnou součástí 

podnikání. Tento průnik etiky a podnikání nazýváme podnikatelská etika. Podnikatelská etika 

se zabývá aplikaci etických hodnot do podnikání. Podnikatelská etika je jednou z forem 

aplikované etiky, která se zaměřuje na dodržování etických pravidel a principů podnikání, 

dále se zaměřuje na případné morální a etické problémy, které mohou nastat v průběhu 

podnikatelské činnosti, ale také na specifické povinnosti a závazky, které z podnikatelské 

činnosti vyplývají. Mezi nejčastější projevy neetického chování na pracovišti patří mobbing, 

bossing, sexuální obtěžování, pomlouvání, lhaní nebo diskriminace. 

 V praktické části mé bakalářské práce jsem se věnoval neetickému chování v sídle 

společnosti DEC-PLAST s.r.o. v Příboře. Zaměřil jsem se konkrétně na mobbing. Pro potřeby 

praktické části mé bakalářské práce jsem vyhotovil mobbingový dotazník. Výsledky 

dotazníků byly vyhodnoceny na základě čtyř identifikačních otázek – pohlaví, věk, 

zaměstnanecký vztah a doba trvání zaměstnaneckého vztahu. Po zpracování a vyhodnocení 

dotazníku jsem zjistil, že se v dané společnosti objevily projevy mobbingu. Je nutno ovšem 

podotknout, že až na dvě výjimky tyto případy nebyly závažné. U těchto dvou problémových 

případů bych doporučil okamžité řešení situace, než se úplně vymknou kontrole.  

 Nepostradatelnou součástí praktické části mé bakalářské práce jsou vypracované 

návrhy a doporučení, které by měly pomoci obětem mobbingu bránit se útokům mobbera. 

Oběti by si měly všímat prvních náznaků útoků mobbera a neměly by je ignorovat, neměly by 

se bát ozvat, pokud se stanou terčem útoků ony samy nebo někdo jiný, měly by se pokusit 

řešit daný problém v raném stádiu, a nečekat až se daná situace ještě zhorší. 

 Na závěr je nutné podotknout, že až na některé výjimky panuje v sídle společnosti 

DEC-PLAST s.r.o. příjemné a přátelské prostředí, ale vždy je zde prostor pro zlepšení. 
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 Dotazník 

  

Vážení zaměstnanci, 

 obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, který je zaměřen na 

neetické chování na pracovišti. Tento dotazník slouží pouze jako podklad k mé bakalářské 

práci na téma „Etika v zaměstnaneckých vztazích ve vybrané organizaci“. Dotazník je 

anonymní a získaná data budou prezentována jen v souhrnné formě. Vyplnění tohoto 

dotazníku Vám nezabere více než 10 minut Vašeho času. 

Předem Vám děkuji za Vaši ochotu a čas věnovaný při vyplňování tohoto dotazníku. 

 

Zbyněk Čelinský 

 

 Z uvedených možností vyberte pouze tu, která nejlépe odpovídá Vašemu názoru. 

Označte prosím pouze jednu z nabízených možností. 

 ANO NE 

1. Když vstoupím do místnosti, rozhovor kolegů náhle skončí. 
  

2. Šíří se o mně pomluvy. 
  

3. Moje přítomnost na pracovišti je kontrolována víc než normálně 

nebo u jiných kolegů. 

  

4. Moje práce je bez udání důvodů hodnocena jako špatná, jsem 

terčem neustálé kritiky. 

  

5. Je mi písemně nebo ústně vyhrožováno. 
  

6. Smějí se mé nemoci, handicapu, účesu, oblečení apod. 
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 ANO NE 

7. Jsou mi odpírány nebo zamlčovány důležité informace. 
  

8. Okřikují mě nebo mi neustále nadávají. 
  

9. Chovají se ke mně, jako kdybych byl/a vzduch. 
  

10. Kolegové si ze mě utahují, posílají mě dělat zbytečné věci, 

vyřizovat smyšlené vzkazy. 

  

11. Obtěžují mě sexuálními narážkami nebo činy. 
  

12. Věnují mi pouze pohrdavé pohledy či gesta. 
  

13. Mám hanlivou nebo nelichotivou přezdívku. 
  

14. Jsem terčem kanadských žertů. 
  

15. Spolupracovníci mi předhazují, že na pracovišti dlouho 

nevydržím. 

  

16. Nejsem zván na neformální podnikové akce anebo jen tak naoko, 

je zřejmé, že nejsem vítán/a. 

  

17. Na pracovních poradách nedostávám slovo, a pokud ano, bývám 

rychle umlčen/a. 

  

18. Bývám obětním beránkem. Když se něco nepovede, často se na 

mě všechno svede. 

  

19. Kolegové mi vyslovují nedůvěru, sepisují petice, svolávají 

schůzky, aby se řešilo, co se mnou dál. 

  

20. Bývám terčem fyzické agrese. 
  

21. Často mě bolí hlava, žaludek nebo jsem více nemocný/á. 
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 ANO NE 

22. Myslím na člověka, který mi nějak ubližuje, i mimo pracovní 

dobu. 

  

23. Často jsem stěhován/a z pracoviště na pracoviště. 
  

24. Odtahují se ode mě i lidé, kteří se se mnou předtím bavili. 
  

25. Kritizují moje politické nebo náboženské přesvědčení. 
  

26. Během mé dovolené nastávají v mnou vykonávané agendě 

závažné změny. 

  

27. Jsem terčem opakovaných stížností u nadřízených. 
  

28. Je mi odepřeno podnikové vzdělávání. 
  

29. Ztrácejí se mi věci, soubory, data nebo si je kolegové přivlastňují. 
  

30. Jakékoliv chybičky se přehnaně zveličují. 
  

31. Moje profesní kvalifikace je neustále zpochybňována. 
  

32. Do pomluv a intrik jsou zatahováni i moji rodinní příslušníci. 
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33. Jaké je Vaše pohlaví? 

a) muž 

b) žena 

 

34. Jaký je Váš věk? 

a) 16 – 25 

b) 26 – 35 

c) 36 – 45 

d) 46 – 55 

e) 56 a více 

 

35. V této společnosti pracuji jako: 

a) brigádník/brigádnice 

b) zaměstnanec na poloviční úvazek 

c) zaměstnanec na plný úvazek. 

 

36. V této společnosti pracuji: 

a) méně než 1 rok 

b) 1 – 3 roky 

c) 4 – 6 let 

d) 6 a více let 

 

Vážení pracovníci, ještě jednou Vám děkuji za vyplnění tohoto dotazníku. 


