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Příloha č. 1 

 

Etika v podnikání a společenské praxi 
 

 

Dobrý den, 

 

prosím o vyplnění tohoto dotazníku, který má za cíl alespoň částečně přispět ke zmapování 

úrovně etiky a morálky v podnikatelském prostředí. Ujišťuji Vás, že poskytnuté informace 

nebudou nijak zneužity a slouží pouze ke studijním a výzkumným účelům. Předem děkuji 

za spolupráci.  

 

Vaše připomínky, dotazy či náměty uvítám na e-mailové adrese:  martin.cernek1@vsb.cz 

 

PhDr. Martin Černek, Ph.D. 

katedra managementu 

VŠB-TUO 

Ostrava 

 

Postup při vyplnění: pokud není uvedeno jinak, označte prosím vždy jednu možnost z 

výběru odpovědí. Kde je potřeba, doplňte chybějící informace. 
 

Etické aspekty podnikatelské činnosti: 

Jste: 
 muž    žena 

 
 
Vzdělání: 

 základní   středoškolské  vysokoškolské  
 
Bydliště (kraj): 

 Jihočeský   Jihomoravský  Karlovarský   Královéhradecký 
 Liberecký   Moravskoslezský  Olomoucký   Pardubický  
 Plzeňský   Praha   Středočeský   Ústecký 
 Vysočina   Zlínský 

 

 
1. Myslíte si, že je důležité se zabývat etikou v podnikání? 

 Ano    Ne 
 
 
2. Domníváte se, že se podnikatelské subjekty v ČR chovají eticky? 

 Ano    Spíše ano   Spíše ne   Ne   Nevím 
 
 
3. Co si myslíte o situaci etiky podnikání v ČR? 

 Zlepšuje se   Zhoršuje se   Je stále stejná  Nevím 
 

 Vůbec se o etiku nezajímám 
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4. Jaká je podle Vás situace v ČR z hlediska dodržování etiky v podnikání v porovnání se 
zahraničím (EU)?  

 Rozhodně lepší  Spíše lepší   Srovnatelná   Spíše horší  
 

 Rozhodně horší  Nevím, nedokážu posoudit 
 
 
5. Které firmy (subjekty) se podle Vašeho názoru častěji chovají eticky? 

 Soukromé (tuzemské) firmy   Firmy se státní a veřejnou účastí   
 

 Soukromé (nadnárodní) firmy  nevím 
 
6. Myslíte si, že má etické chování v podnikání nějaký význam (přínos) 

 Ano    Spíše ano   Spíše ne   Ne   nevím 
 
7. Co podle Vás přináší etické podnikání? (max. 5 možností)   
 

 růst zisku    snížení nákladů   zlepšení reputace firmy 
 

 posílení firemní kultury  růst prodeje   zvyšování kvality produktů 
 

 zvyšuje se schopnost   shovívavost orgánů v   lepší přístup k financím 
       udržet zaměstnance                    případě pochybení 

 snížení rizik ve firmě  konkurenceschopnost  zvýšení transparentnosti 
 

 žádné přínosy 
 

 jiné (vypište prosím)……………………………………………………………………………………………………….. 

 
   

8. Souhlasíte s názorem, že se z dlouhodobého hlediska etické chování firmě vyplatí? 
 Ano    Spíše ano   Spíše ne   Ne   Nevím 

 
9. Co považujete za největší etické problémy v ČR? (max. 5 možností) 

 podvodné (klamavé) obchodní  konflikt zájmů   podvodné účetní                           
      a marketingové praktiky                                                                                     praktiky 
 

 korupce, úplatky    nečestné zacházení    nečestné zacházení se                               
                                                                              se zaměstnanci                             zákazníky 
 

 nedodržování obchodních   diskriminace   finanční podvody 
      podmínek (dle smlouvy) 

 nekvalitní výrobky a služby   zneužívání informací  dětská práce 
 

 porušování práv duševního   nízká vymahatelnost práva  majetková zpronevěra 
       vlastnictví   
 

 jiné (vypište prosím)………………………………………………………………………………………………………… 
         

10. Co považujete za hlavní faktory úspěšného podnikání v ČR? (max. 5 možností) 
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 prestiž a známost firmy  kvalita produktů a služeb  osobní síť kontaktů a známých
  

 dodržování zákonů   úzké kontakty s úředníky  úzké kontakty s politiky 
 

 inovace    odpovědnost manažerů  jasná firemní strategie 
 

 etika v podnikání   firemní kultura   organizační flexibilita 
 

 jiné (vypište prosím)………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
11. Ve které oblasti (sektoru) podle Vás dochází k neetickému jednání častěji? 
 

 ziskový sektor   neziskový sektor   nevím 
12. Ve které oblasti (sektoru) podle Vás dochází k neetickému jednání častěji? 

 státní sektor   veřejný    soukromý   nevím 
 
13. Ve kterém odvětví (sektoru) je podle Vás největší míra korupce? (max. 5 možností) 
 

 průmysl   zemědělství   stavebnictví   doprava 
 

 obchod   zdravotnictví  školství   bankovní sektor 
 

 profesionální sport  pojišťovnictví  politika   věda a výzkum 
 

 informatika   kultura a umění  média   lesnictví 
 

 jiné (prosím uveďte)…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
14. Která jedna, realizovatelná změna by zlepšila etičnost v podnikání v ČR? 
 

 zavedení norem, zákonů  dodržování stávajících  vymahatelnost práva  
                                                               norem a zákonů  

 změna myšlení, politiky  důsledná kontrola   chce to čas 
 

 minimální účast státu  nic     nevím 
 

 jiné (vypište prosím)  
 
 
 

Etické aspekty v podnikatelské činnosti na Vašem pracovišti: 
 

15. Kolik zaměstnanců má firma, ve které pracujete? 

 1-10    11-50   51-200   201-499  

 500 a více    podnikám samostatně 
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16. Vaši firmu lze označit jako: 

 ryze českou    součást nadnárodní korporace   firma se zahr.     
                                                                                                                                                     investorem 
17. Považujete chování Vaší firmy za etické? 

 ano    spíše ano   spíše ne   ne   nevím 

18. Jsou ve Vaší firmě jasně stanoveny hodnoty a pravidla chování? 

 ano    spíše ano   spíše ne   ne   nevím 

19. Existují ve Vaší firmě nějaká vnitřní etická nařízení? 

 ano, etický kodex  pouze nepsaná pravidla    ne   nevím 

 jiná (prosím uveďte)……………………………………………………………………………………………………………… 

20. Existuje ve Vaší firmě postih za porušování etických pravidel? 

 ano      ne        nevím o tom 

21. Řešila Vaše firma někdy v minulosti porušení či nedodržení etického kodexu nějakým 

postihem? 

 ano     ne      nevím o tom 

 pokud ano, v jaké oblasti a jak?................................................................................................. 

22. Byl(a) jste někdy přímým svědkem toho, že Váš kolega jednal neeticky? 

 ano      ne        nevím, co znamená         
                                                                                                                                       jednat neeticky 
23. Pokud ano, či byste toto zjistili, jak byste se zachovali? 
 

 oznámil to nadřízenému   upozornil bych dotyčného kolegu  neřešil(a) bych to 

 
24. Jakým způsobem by se podle Vašeho názoru mělo řešit případné neetické jednání 

zaměstnance? 
 výpovědí  odebráním pravomocí   domluvou   snížením platu  

 odebráním zaměstnaneckých výhod   snížení prémií  žádným 

 záleží na povaze provinění    jinak (prosím 

uveďte)…………………………………………… 

25. Setkal(a) jste se již někdy s konceptem CSR (Společenská odpovědnost firem)? 

 ano, vím oč se jedná   ano, je to součástí strategie naší firmy  ne, nevím o co                   
       jde   

 Jiné:……………………………………………………………………………………………… 


