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1. Úvod 

 

Etika a s ní související morálka je stále častým předmětem diskusí filosofů, 

ekonomů, manažerů, podnikatelů i politiků. Fakt, že česká společnost (ale nejen ta) a s ní 

související podnikatelská sféra prošla za posledních dvacet let velmi významnými 

změnami. 

Jestliže je cílem podnikání maximalizace zisku, principiálně se není možné v praxi 

nesetkat s neodpovědností, s výkonovou orientací a motivací, se zvýšenou potřebou peněz 

a konzumu apod. S etikou se setkáváme, resp., s jejím nedodržováním prakticky denně. 

Hromadné sdělovací prostředky a masmédia nás denně informují o porušování nejen 

zákonů, ale rovněž o jevech, situacích, které sice v zákoně vymezeny nejsou, ale 

všeobecně se ví, že jejich porušení, nedodržení je právem považováno za nemorální, 

neetické.  

Právě mnoho manažerů a podnikatelů si klade otázku, zda má vůbec význam se 

zabývat etickými a morálními aspekty podnikání. Tvrdí se, že se buďto chováte důsledně 

eticky a morálně, ale v tomto případě na trhu nemáte příliš šancí na úspěch, nebo jste 

úspěšní a jste efektivní, konkurenceschopní, úspěšní zkrátka vyděláváte peníze, ale etika je 

pro vás přepych, luxusní statek. Etika, morálka a úspěch v byznysu nejde dohromady. 

S tím pak souvisí celkový nárůst korupce, hospodářské kriminality a dalších společenských 

a sociálně-patologických jevů. Právě však v době poklesu hospodářských výsledků 

podnikatelských subjektů a celkové zhoršení hospodaření firem, podniků a společností se 

zvyšuje zájem o etické aspekty, sledování příčin a důsledků její absence nejen v oblasti 

mezilidských vztahů, ale především ve sféře podnikatelské a komerční. O významu 

uplatňování etiky v podnikání a managementu obecně se hovoří velmi často, prezentují se 

různé názory proč a jak dalece je etika v podnikání důležitá, proč právě etika je nezbytným 

předpokladem budoucího rozvoje ve všech oblastech společenské existence. Význam 

podnikatelské a manažerské etiky doznává tím větší naléhavost a potřebnost, čím se proces 

globalizace přibližuje ke svému vrcholu. Hovoříme zde o určitém překonávání dosud 

uznávaných názorů a hledání cest k novým mezilidským vztahům a k vytváření 

důstojnějšího podnikatelského prostředí. O těchto tendencích, trendu a aktuálnosti této 

problematiky svědčí pořádání různých etických konferencí, seminářů, tréninků, školení, 

sympózií apod. Stejně tak objevují a prosazují přístupy, že právě spojení etického 
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podnikání a společenské odpovědnosti podnikatelských subjektů patří mezi jednu 

z konkurenčních výhod na trhu a image podnikové kultury. 

Tématem této diplomové práce je tudíž problematika vnímání míry etičnosti a 

úrovně morálního klimatu ve společenské praxi a manažerské práci. V práci byly použity 

základním metody získávání dat (obsahová analýza, metoda monografická a dotazníkové 

šetření). 

Teoretická část práce má za cíl nejen popsat stávající, aktuální situaci, východiska a 

vztahy zkoumané problematiky, ale především vymezit si tematickou oblast pro aplikaci 

empirického výzkumu. 

Výzkumná (praktická) část práce navazuje a ve své podstatě doplňuje aktuální, již 

provedená výzkumná šetření v oblasti etiky v podnikání a společenské praxi. Vycházíme 

z faktu, že není možné v rámci jedné studie, či dílčího empirického šetření metodologicky 

a komplexně obsáhnout zkoumanou problematiku. Proto je nutné vnímat výsledky (nálezy) 

jako komplementární. Struktura a obsah výzkumného šetření vychází z prací např.: 

Vomáčkové (2003), Remišové (2005), Čaníka & Čaníkové (2006), Putnové & Sekničky 

(2007), Červeňáka (2008), Dytrta (2007, 2011), Tomancové (2011), Brodana (2012), 

Horákové (2012), Kunze (2012), Špalkové (2012) aj. 

Výzkumný problém v této práci tudíž představuje sama aktuální situace, pozice 

etiky v podnikání a manažerské práci. Jedná se o nesystematický a nekonzistentní přístup, 

pohled, na to, co etika v podnikání a společenské praxi vlastně představuje. Tato 

diplomová práce v své podstatě neřeší jeden, konkrétní problém v konkrétním podniku, či 

firmě, ale zabývá se úrovni etického klimatu, jako globálním problémem, který prostupuje 

všemi společenskými strukturami. V současnosti stále existuje rozdílné a rozporuplné 

vnímání toho co s etikou v podnikání a manažerské práci souvisí, co přináší a jakým 

způsobem ji aplikovat. Základními východisky vymezení výzkumného problému je: 

pedagogická praxe, odborná literatura, empirická výzkumná šetření. 

Hlavním cílem této práce je tudíž na základě jak analýzy teoretických zdrojů a 

východisek, tak vlastního empirického šetření přispět k poznání, pochopení, aktuálního 

stavu, míry povědomí vnímání etiky a morálky v pracovně-společenské sféře. 

Dílčí cíle této diplomové práce je dále možno rozdělit do několika oblastí: 

 Vědecko-výzkumný cíl diplomové práce představuje metodologické zpracování 

daného problému a aplikovat tzv. kvalitativní výzkumný přístup v oblasti etiky 

v podnikání a společenské praxi. Jak již bylo zmíněno, aplikovaný výzkum ve 

své podstatě doplňuje a rozšiřuje již provedená výzkumná šetření. 
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 Pedagogicko-didaktický cíl práce spočívá ve využití získaných a 

interpretovaných dat pro účely přímé výuky především v rámci studijních 

předmětů (Podnikatelská etika, Etika v podnikání a ve veřejné správě). Stejně 

tak má tato určité ambice stát se určitým „vzorem“ zpracování kvalifikační 

práce a rovněž určitým studijním materiálem v rámci pedagogické činnosti. 

 Publikační cíl znamená využít, uplatnit výsledky práce (po doplnění a rozšíření) 

v rámci další (bodované) publikační činnosti. 
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1. Problematika etiky a morálky v soudobé společnosti 

 

„Člověk se nemá vůči druhým chovat způsobem, který je mu samému proti mysli. 

 To je jádro vší morálky. Všechno ostatní plyne ze sobecké žádostivosti.“ 

Mahábhárata 

  

Kapitola si klade za cíl objasnit základní etické pojmy, východiska a vztahy. 

Vysvětlit význam a obsah podnikatelské etiky, podnikové kultury a společenské 

odpovědnosti organizace aj. Objasnit vývoj a identifikovat zdroje etického uvažování. 

 

2.1 Obsah zkoumání etiky a morálky 

Étos (řec. ethos, étos) což představuje mravní a morální normy, prezentované jako 

vědomě odpovědné celkové jednání jednotlivce či skupiny (stavovský, povolání, lékařský, 

právní atp.), utvářející se zvyky, obyčeji, životním způsobem, učením, konsensem, nebo 

zákonem. Étos, na rozdíl od etiky nemusí být racionálně zdůvodnitelný. Platnost a 

legitimita je odvozena především z tradice. Étos vychází již z antické tradice jako 

ekvivalent; způsobu života, úsilí, umění ovládat se, stát se pánem svého chování, střídmost, 

morální smýšlení, duch národa či kmene (Aristotelés, 2009). 

  Etika je označována jako nauka o morálce. Někteří autoři etiku chápou jako teorii 

mravnosti, jejímž předmětem je zkoumání zákonitostí mravního chování jednotlivců i 

společnosti. Z toho plyne, že etika je nadřazena morálce. Ve vlastním slova smyslu se 

jedná o filosofickou disciplínu, jejímž předmětem jsou hodnotící soudy, které se týkají 

rozlišování základních kategorií dobra a zla (Filosofický slovník, 2002). 

Jedná se především o společenskou vědu, jejímž předmětem zkoumání je morálka. 

Předmět zkoumání můžeme vymezit v širším pojetí, kdy je etika teorií humanity, nebo 

v užším pojetí, kdy etiku chápeme jako vědu filosofického charakteru (část filosofie), která 

zkoumá mravně relevantní jednání a chování člověka. V etice se neptáme, jak se lidé 

chovají, ale jak by se chovat měli. Neptáme se, jestli je nějaký způsob jednání pokládán za 

správný, ale zda správný je. Etika jako součást filosofie usiluje poskytnout určitý návod, 

pravidla, normy lidského chování a jednání. Etika reflektuje morálku – tážeme se, 

hovoříme, zdůvodňujeme, legitimizujeme, legalizujeme. Proto také bývá etika označována 

jako praktická filosofie (praktische Philosophie). 

Podle Thompsona (2004) se etika zabývá normami lidského jednání, chování, 

rozhodnutími, která dělají, včetně způsobů, jimiž svou volbu zdůvodňují. Snaží se hledat a 

nalézt správné jednání, toho, co máme „…činit na základě svého rozumového vhledu a 
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tedy v souladu se svým myšlením.“ (Čaník, Řezbová, Zavrel, 2006, s. 28). Čili klademe 

otázky typu: Co je dobré?, jaký smysl má mé jednání?, jak máme jednat?, co je to ctnost?, 

spravedlnost?, Proč mám jednat tak či jinak? 

Etika tak představuje neustálý proces, reflexi, který je determinován mírou našeho 

poznání. Nejedná se jen o nalezení něčeho hotového, ale spíše o skládání neomezeně 

velkého puzzle. Stejně tak nejde o nalezení hotových pravd. Realita je natolik 

komplikovaná a proměnlivá a naše poznání navíc značně limitované, že se mnohé takové 

pokusy v těch lepších případech jen nesetkávají s úspěchem. V současnosti se etiky (díky 

svým specializacím) zabývá obecnými otázkami jednání, jako např. (života a smrti, 

právem, euthanasií, pornografií, reprodukcí, genetikou, trestem, mezinárodními vztahy, 

životními styly, smyslem života apod.). 

Z výše uvedených charakteristik je možno etiku definovat jako – je souhrn norem a 

pravidel vyjadřující názory společnosti na chování a jednání lidí z hlediska dobra a zla, 

správnosti a nesprávnosti. Vyplývá z obecné praxe ve vzájemných vztazích mezi lidmi, za 

nimiž stojí legislativa a síla veřejného mínění.  

V průběhu vývoje filosofického myšlení vznikla řada teorií, proudů, směrů, 

hypotéz, přístupů a mnohdy i kontroverzních mínění. V současnosti lze pozorovat např. 

tyto názorové proudy: etika analytická (Hare), teologická (Metz, Pannenberg), 

transcendentálně-pragmatická (Apel), environmentální (White, Capra), feministická 

(Gilliganová, Hardingová), diskursivní (Habermas). Též lze reflektovat tzv.: 

funkcionalistické teorie morálky (Luhmann), teorie spravedlnosti (Rawles), teorie 

morálního vědomí (Kohlberg), evoluční etika (Wuketits), ontologické zdůvodnění 

odpovědnosti (Jonas), praktická etika (Singer), negativní etika (Adorno), etické 

konsekvence hermeneutiky (Ricoeur, Gadamer). V současnosti existují i časopisy 

věnované výlučně problematice etiky a etických problému současnosti: Ethics, 

Environmental Ethics, Ethica, The Journal of Ethics, Journal of Business Ethics, The 

International Journal of Ethics, The Journal of Value Inquiry, Journal of Accounting, 

Ethics & Public Policy apod. V této diplomové práce však není možnost, a ani to není 

záměrem se věnovat jednotlivým etickým směrům podrobně.  

Etika není homogenní, a to jak z hlediska zkoumání, tedy logické uspořádanosti, 

tak z hlediska vývoje etického myšlení, tedy z pohledu historické posloupnosti. Etika fakta 

tematicky zpracovává a hodnotí, činí je tak předmětem kritického zkoumání. Z hlediska 

logické výstavby existují podle Thompsona (2004) čtyři základní, nejrozšířenější přístupy 

(strukturování) etiky: 
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 Deskriptivní etika (morálka) – směr etických teorií, který si klade za cíl co 

nejexaktněji popsat oblast morálky, zejména mravních rozhodnutí a hodnot 

v nejrůznějších společenských a kulturních podobách.  Dále zjišťuje faktory 

odpovědné za proměnu morálních hodnotových představ a základních 

předpokladů, ovlivňujících určité fáze jednání a chování. Popisuje mravní 

rozhodnutí a hodnoty, které konkrétní společnost zastává. Popisuje, co lidé 

dělají, ale také objektivně popisuje důvody, kterými své činy vysvětlují. 

Nesnaží se zjišťovat, co je a není správné. Pouze popisuje danou situaci. 

Deskriptivní etika je považována za empirickou disciplínu. Věnuje se rovněž 

podmínkám, kontextům, proměnám (biologických, psychologických, 

sociologických…) těchto morálně hodnotových představ a chování. 

 Normativní etika – též etika preskriptivní, či deontologická, se orientuje na 

normativní prvky, podle nichž se lidé ve svém rozhodování řídí. Usiluje o 

systematické provázání mravních zákazů a příkazů, mravních hodnotových 

soudů a jejich vytváření v souladu s určitým, vyšším morálním příkazem 

(princip, zásada). Snaží se nalézt kritéria pro stanovení podmínek jednání, 

jehož mezní hranice označují co je dobrá a co špatné. Zabývá se tudíž otázkami 

týkajícími se povinností (deontologie) a hodnot (axiologie), které mravní 

rozhodnutí ovlivňují a někdy také vyjadřují. 

 Analytická etika (metaetika) - se zabývá především povahou etických 

(morálních) pojmů a výroků vzhledem k jejich logické struktuře, tedy zkoumá 

především jazyk morálky. Jedná se o kritickou teorii řečových forem morálních 

výpovědí. Analyzuje povahu, význam morálních pojmů.  Namísto jednoduché 

otázky: „Je toto správné?“, se filozofové začali ptát: „Co znamená, když řeknu, 

že je něco správné?“. Co znamená spravedlivý, čestný, apod. Metaetika 

představovala snahu zjistit, co lidé svými výroky míní. Jednotlivé výroky etiky 

nejsou posuzovány prizmatem pravdivosti či nepravdivosti, ale spíše platnosti a 

neplatnosti. 

 Aplikovaná etika – je vnímána jako nejdůležitější a nejnaléhavější oblastí 

etiky. Vyjadřuje se ke konkrétním, praktickým otázkám, které se týkají 

etických rozhodnutí. Patří sem kterákoliv profesní etika či konkrétní 

společenské problémy. 
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Obr. 2.1.1 Funkčně-strukturální přístup dělení etiky  

 

(Zdroj: Putnová, Seknička, 2007) 

 

Morálka – je odvozena od lat. výrazu „mos“, který můžeme přeložit jako mrav, 

předpis, vlastnost, chování a „moralis“, což znamená mravní. Pak tradiční mravy a obyčeje 

„mores“. Slovo „morální“ tedy charakterizuje soudy, pravidla, jednání, instituce, které 

určují lidské chování a jako synonymum můžeme použít slovo „mravní“. Jedná se o 

morální nebo mravní problémy a zkušenosti, o morální nebo mravní vědomí. Morálka je 

tedy stav, který je. Etika je oproti tomu stav, který by měl být (optimální stav).  

Morálku nutno vnímat jako skutečný projev individua či většího celku v oblasti 

morálních soudů, norem a pravidel jednání. Za základní zdroje morálky považujeme: 

tradice, zákon, víra, svědomí, rozum. 

Kacetl (2011) uvádí čtyři roviny morálky, podle míry její obecnosti a použití: 

 universální pravidla – vlastní každému lidskému společenství 

 sociálně-kulturní pravidla – platná v určitém společenství 

 profesní pravidla – typická pro různé profese, instituce, komory, firmy 

 individuální morálka – autonomně a individuálně stanovená pravidla a 

zásady. 

 Jedná se tak o historicko-kulturně podmíněný, vynucovaný sociálním tlakem 

soubor převážně nepsaných zásad (hodnotících soudů, zvyků, názorů, ideálů, pravidel, 

institucí a norem) vymezujících konkrétní formy postojů a jednání jednotlivců v dané 

společnosti. Jedná se o zásadní, integrující a konstitující prvek člena společnosti. 

 Pokud chceme podle Thompsona (2004) nějaké jednání pokládat za morálně 

významné, musí splňovat 3 základní kritéria: 

 týká se (přímo či nepřímo) jedné či více osob 
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 týká se situace, v níž lze racionálně uvažovat o důsledcích možného průběhu 

událostí 

 existuje dostatečná míra svobody, která dovoluje různé možnosti průběhu 

událostí, a tímto plnohodnotnou volbu. 

 

Mravní zákon – nejobecnější etické normy (společné všem lidem) vycházející z 

podstaty lidství (lidské přirozenosti), úcta k lidské osobě, respekt, solidarita, uznání lidské 

důstojnosti a základních lidských práv a svobod. 

Mravnost – výraz obecných mravních norem, zvyklostí, standardů odpovídající 

jednání, spočívající ve svobodném rozhodnutí v příslušném sociokulturním prostředí. Na 

rozdíl od morálky nemusím být mravnost reflektována svědomím (Blecha, 1998). 

 

Obr. 2.1.2 Symbolický vztah etiky a morálky 

 

Zdroj: (Putnová, Seknička, 2007) 

 

Termíny etika a morálka lze v našem prostředí charakterizovat jako pojmy 

ekonomie a ekonomika. Stejně jako ekonomie (jako vědní disciplína) zkoumá ekonomiku 

(jako svou oblast výzkumu), tak etika (jako vědní disciplína) zkoumá oblast morálky (tj. 

faktický stav jednání a chování ve společnosti). Nejen, že tento stav popisuje a analyzuje, 

ale snaží se taky ukázat: 

 jaká by morálka být měla/neměla (nikoliv však ve smyslu hotových a 

vypracovaných návodů, ale spíše ve smyslu kritérií, pomocí kterých lze správné 
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jednání nalézt), 

 proč by taková být měla/neměla, 

 v čem je daná morálka přínosná a jaké slabiny nebo dokonce nebezpečí skýtá. 

 

2.2 Kategorie dobra a zla 

Mezi nejvyšší a nejobecnější kategorie etiky tudíž patří kategorie; dobro a zlo. 

Můžeme jimi vyjádřit morální hodnocení sociálních jevů i jednajících jednotlivců ve všech 

dobách a ve všech situacích. „Dobro“ chápeme jako život a mír, láska a péče, harmonie, 

smír, vědomí cíle a mezí. Absolutní dobro neexistuje. „Zlo“ je naopak ubližování, 

neomezená moc, nelibost, svévolné ničení a kořistnictví. 

 V historickém kontextu lze pozorovat vývoj etického, resp. morálního vědomí 

v různých dějinných období. Ve starověkém Řecku vycházíme především z díla Platóna a 

Aristotela. Rovněž v antických školách (Epikurejců, Stoiků, Pythágorejců, novoplatonismu 

apod.), nalezneme východiska, diskusi o principech dobrého života, ideálních lidských 

vlastnostech o ctnosti a hledání štěstí. Filosofie antického Říma vycházela z tradice Řecké. 

Výsledek jednání není tak důležitý, jako úmysl (Seneca, Epiktétos, Marcus Aurelius).   

Středověká morálka je orientována především náboženskými doktrínami a to 

především křesťanský učením, kde Bůh je tvůrcem všeho a nositelem ideálních, 

univerzálních morálních hodnot. Pouze lidské jednání, které je v souladu s božími 

přikázáními jsou přirozená a správná. Autorita, přirozený zákon, vyšší účel (Augustinus, 

Abélard, Anselm, Tomáš Akvinský, Duns Scotus). 

V renesanci a humanismu se pak znovu setkáváme s různými etickými koncepcemi; 

Teorie přirozeného práva a postavení etiky na smlouvě mezi lidmi (Hobbes, Locke, 

Spinoza), či etický a morální přístup založený na citech a přirozeném stavu (Hume, 

Rousseau), velmi silná teorie utilitarismu (Smith, Bentham, Mill), která si klade za cíl a 

měřítko etického snažení blaho, prospěch a užitek lidského jednání. Tento, poměrně silný 

směr si však vysloužil i poměrně velkou kritiku (More, Williams, Rawles). Německý 

filosof I. Kant byl přesvědčen, že lze stanovit univerzální etické principy, a to na základě 

čistém praktickém rozumu v podobě morálního závazku. Zásadním morálním 

východiskem se stal tzv. kategorický imperativ. Zlo není v podstatě, lidské přirozenosti 

člověka (Leibniz). 

V rámci tzv. filosofie života a existencialismu (Schopenhauer, Nietzsche, Bergson, 

Kierkegaard, Heidegger, Sartre) byla etika zkoumána v kontextu společenského vývoje 

jedince a osobních otázek, které so kladou. Etika a z ní vycházející morálka totiž není 
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objevem, přírodním úkazem, nýbrž je výhradně lidským, sociokulturním produktem na 

základě vlastních rozhodnutí.  

Počátkem 20. století se z velké části formovaly spory o významu etiky a etického 

jazyka. Etika se v tomto pohledu měla stávat nástrojem vyjadřování vlastních preferencí či 

příkazů s morálním apelem. V současnosti je etika a etické přístupy konfrontovány v rámci 

tzv. aplikované etiky, která se vzrůstajícím důrazem na profesionalitu a potřebu 

ospravedlňovat profesní rozhodnutí u kompetentních institucí řeší konkrétní, dílčí, 

aktuální, celospolečenské problémy. 

Proto obecným úkolem etiky, jako společenskovědní disciplíny je umět rozlišovat 

fakta, hodnoty, argumenty, přístupy, odstraňovat nejasnosti, spekulace, odhalovat základy, 

na kterých jsou jednotlivé argumenty a komentáře postaveny, verifikovat či falzifikovat 

nakolik jsou jednotlivé výroky a soudy logické, zakořeněné názory či emočně zabarvené 

(Thompson, 2004).    
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3. Podnikatelská a manažerská etika 

 

Řízení založené na upřímnosti, pravdivosti, spravedlnosti a čestnosti 

 je jedinou cestou vedoucí k opravdovému úspěchu.  

E. M. Bothe 

 

V této kapitole se budeme zabývat již praktičtější, aplikovanou oblastí etiky a to 

v prostředí podnikání a manažerské práce.  

Podnikatelská etika (Business Ethics) je charakterizována jako společenskovědní 

disciplína, která vznikla v období 60. – 70. let 20. století ve Spojených státech amerických. 

Vznikaly tak první instituce, které se zabývaly etickými aspekty podnikání a manažerské 

práce, probíhaly zde první kurzy podnikatelské etiky, zrodily se zde první vědecké statě a 

odborné publikace o podnikatelské etice. Z USA se tak podnikatelská etika postupně 

rozšířila do Evropy v polovině 80. let 20. století. Společenská potřeba vzniku této 

disciplíny je především určitou reakcí na nejrůznější skandály, kauzy, finanční a majetkové 

podvody či zpronevěry. Institucionální ukotvení podnikatelské etiky se datuje k roku 1974, 

kdy na univerzitě v Kansasu proběhla první konference ve spolupráci s Philosophy 

Department and College of Business. Později byla založena společnost Society for 

Business Ethics a další centra zabývající se podnikatelskou etikou. V 80. letech bylo 

publikováno mnoho vědeckých statí o vztahu etiky a ekonomie, současně se začaly 

vydávat první časopisy zabývající se podnikatelskou etikou. 

Komerční sféra reagovala na problematiku etického chování a společenské 

odpovědnosti firem založením Kulatého stolu v Caux roku 1986. Vyhlášením Principů 

podnikání se vedení zasadili o propagaci etického podnikání v mezinárodním měřítku. 

Za významnou skutečnost v oblasti etiky podnikání je rovněž považováno založení 

mezinárodní instituce European Business Ethics Network (EBEN) roku 1987, která 

sdružuje představitele akademické a podnikatelské sféry s cílem vést diskusi na téma 

podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti firem a organizací. 

V devadesátých letech 20. století, která jsou označována za období 

institucionalizace etiky, se stává důvěra stakeholderů jednou z nefinančních aktiv podniku, 

ovlivňující jeho ekonomickou výhodnost. V roce 1999 podepsaly státy OECD dokument 

„Corporate Governance“, který obsahuje doporučení pro nadnárodní společnosti v oblasti 

řízení a správy. V této době také sílí všeobecný tlak především na environmentální politiku 

firem, integraci etických principů do systému řízení a začlenění etických a morálních 

hodnot do organizační kultury podniků a firem. 
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V této souvislosti se též objevuje označení etika hospodářství, což představuje 

specializovanou oblast (komplex) etických nauk, zaměřená na transformace stávajícího či 

vybudování nového mezinárodního ekonomického řádu v duchu principů spravedlnosti, 

solidarity, subsidiarity, společného blaha, demokracie, práva na spolurozhodování 

v hospodářských a politických procesech a humanity, jejichž hlavním cílem je odstranění 

globální rozdílnosti a nerovnoměrného rozdělení, postavení např. zemí tzv. třetího světa, 

určitých sociálních skupin, požadavky lidských práv apod. 

Etika hospodářství prezentuje myšlenku nového hospodářského řádu, na základě 

klasických a neoklasických ekonomických teorií hospodářství o autonomním vyrovnávání 

rozdílů díky působení tržních zákonů je nedostatečná, a že existující světová situace 

vyžaduje korigující zásahy, jež by přiměly moderní společnosti převzít závazek vytvoření 

takového globálního systému hospodaření, který by umožnil spravedlivější přerozdělování 

dostupných materiálních a kulturních statků. V této souvislosti lze pozorovat aktuální 

problematiku např., zalidnění a sociální migrace, potravinového problému, životního 

prostředí, mezinárodního finančního a obchodního systému, přírodních zdrojů a energií, 

vědy a dostupných technologií, informačních a komunikačních sítí (Sedláček, 2009). 

Obr. 3.1.2. Společensky etické souvislosti 

 

(Zdroj: Bláha, 2001) 

 

Jak však tvrdí představitelé etiky hospodářství (Rawles, Rich, Popper, Vaněk aj.) 

smyslem není dosáhnout ekonomické, sociální, kulturní či politické úrovně zemí západního 

světa, nýbrž autonomní rozvoj společností a kultur bez neokolonialismu vědeckotechnické 
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a ekonomické nadvlády. Problematice etiky hospodářství se věnuje řada institucí (Římský 

klub, UNCTAD, Charta hospodářských práv a povinností států, Justitia et Pax, apod.). 

Podnikatelská (obchodní) etika (též firemní etika) je forma aplikované etiky a 

profesní etiky, která zkoumá etické principy a morální či etické problémy, které vznikají ve 

firemním, obchodně-právním prostředí. Vztahuje se na všechny aspekty obchodního 

jednání a je důležitá pro chování jednotlivců i celých organizací.  

Jak můžeme definovat pojem podnikatelská etika? Velmi zjednodušeně by se dalo 

říct, že jde o kombinaci důvěrně známých slov „business“ a „ethics“, čili „podnikání“ a 

„etika“. Jedná se tedy o aplikaci etických hodnot do podnikání. 

Obr. 3.1.1 Symbolický vztah a úloha etiky v podnikání 

               

(Zdroj: Čaník, Řezbová, Zavrel, 2006) 

 

Podnikatelská etika je tudíž: 

 zaměřena na oblast podnikání, 

 obsahuje různé nástroje a instrumenty implementace etických principů do 

podnikatelské praxe (etický kodex, etický audit, etický výcvik a vzdělávání, 

etické výbory apod.). 

 

Podnikatelská etika řeší nejrůznější možné morální a etické problémy, které mohou 

během podnikatelské činnosti nastat a specifické povinnosti a závazky, které z ní 

vyplývají. Snaží o nalezení správného, skutečnosti přiměřeného chování podnikatelských 

subjektů. Podnikatelský subjekt v případě implementace etického programu neztrácí nic ze 

své přirozené funkce, tzv. stále se snaží o maximalizaci zisku. Činí tak však při 

zohledňování svého okolí (sociálního i životního). 

Podnikatelská 
etika 

Sdílené 
hodnoty 

Důvěra Sociální kapitál 

Ekonomický 
růst 
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Hlavní oblasti, které propojují etiku s podnikatelskou činností a patří do 

podnikatelské činnosti, jsou následující: individuální etika, práva zaměstnanců, ochrana 

spotřebitelů, diskriminace, kodex chování, využívání energie, využívání tajných informací 

organizace, výhody poskytované organizací, globální podnikání, odpovědnost organizace, 

odpovědnost zaměstnanců, vztahy s odbory, upozorňování zaměstnanců na neetické 

jednání, počítačová data a ochrana údajů, ochrana životního prostředí, ochrana zvířat a 

výzkum, průmyslová špionáž, korupce, odměňování manažerů zejména vrcholové úrovně, 

hladomor a země třetího světa (Krymláková, 2009). 

V prostředí etiky v podnikání se snažíme o aplikaci našich představ toho, co 

považujeme za dobré a správné v oblasti podnikání. Snaží se o nalezení správného, 

skutečnosti přiměřeného chování podnikatelského subjektu. Zabývá se skutečnosti 

přiměřeným chováním podnikatelského subjektu v oblastech, na něž má jeho podnikání 

dosah (především se jedná o 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). 

Ke konkrétním a nejčastějším etickým problémům v organizacích patří např.: 

diskriminace, pracovní diskriminace, formy zneužívání zaměstnanců, 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, střet zájmů, work-life balance, ekologická problematika firmy, 

lobbing, Fair Trade, etické problematika reklamy a jiné. 

Z výše uvedeného vyplývá, že základními důvody, proč by se podnik měl chovat 

eticky je (Bláha, 2001): 

 Je v zájmu podniku jednat eticky – z firemního hlediska se tím vytváří 

pozitivní morální klima pro dobré pracovní vztahy, která stimuluje výkonnost 

zaměstnanců a může snižovat případné náklady spojené s neetickými aktivitami 

(penále, sankce). Z hlediska vnějších vazeb tím zvyšuje důvěryhodnost podniku 

a vytváří tak pozitivní vztah s okolními subjekty (stakeholders) 

v podnikatelském prostředí. 

 Je společensky mravně neúnosné hlásat, moralizovat dodržování etických 

pravidel a pak je skrytě porušovat – nejčastější problém je, kdy slova a činy 

jsou v rozporu. Takové jednání funguje do doby, než tento rozpor vyjde najevo. 

Taková to odhalení mívají obvykle dlouhodobé, a často destruktivní následky. 
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 Každý ekonomický subjekt očekává etické jednání jiných účastníků 

ekonomických aktivit – pokud by toto očekávání, představa nebyla naplněna, 

pokud by neexistovala a nebyla respektována určitá pravidla a morální 

konvence, normy nebylo by možné legálně ani legitimně realizovat žádný 

podnikatelský záměr. 

 Obecně je považováno za amorální jednostranně odstoupit od 

oboustranných dohod a přitom očekávat, že ostatní je budou dodržovat – 

jestliže pravidla podnikání vycházejí z konsensu všech účastníků, předpokládá 

se, že tato pravidla přijmout za svá, pokud je chtějí vyžadovat od ostatních. 

 Mravnost představuje obecný zájem celé společnosti – etičnost podniku a 

celé společnosti umožňuje snižovat celospolečenské náklady sociálních 

neúspěchů, sociálně-patologické jevy (vězeňství, justice, policie, ústavy). 

 

3.1. Etické aspekty manažerské práce 

 

„Příčinou krize je morální bída. Přelom hospodářské krize? 

 Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. 

 To, čemu jsme zvyklí říkat hospodářská krize, 

 je jiné jméno pro mravní bídu…“. 

T. Baťa 

 

Etika manažerské práce, manažerská etika (Management Ethics) – je 

charakterizována jako etika řízení, kde je centrálním problémem vztah mezi nadřízenými a 

podřízenými, tj. mezi řídícími pracovníky a ostatními zaměstnanci firmy nebo podniku. 

Manažerská etika poskytuje jednak základní normativní orientaci ve vztahu k ostatním 

lidem, se kterými manažer přichází do styku, jednak slouží jako návod na sebereflexi, 

sebekontrolu a samoregulaci vlastního chování (Collins, 2012). 

Manažeři, jejichž základním úkolem je vést podniky za stávajících tržních 

podmínek, se permanentně setkávají s problémy, které musí odpovědně řešit, pravomocně 

o nich rozhodovat a následně nést za své rozhodnutí důsledky. Mají odpovědnost za 

podřízené pracovníky, za podnik, který řídí a odpovědnost vůči společnosti. Objektivní, 

odpovědná a etická manažerská rozhodnutí jsou složitá, a proto definovaná pravidla pro 

etické rozhodování v rámci organizace mohou manažerům při jejich rozhodování pomoci. 

Soubory těchto pravidel pro manažery, které řeší sporné etické situace, jsou například 

stanovená pravidla organizace pro manažerské rozhodování, etické kodexy obsahující 
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vodítka pro rozhodování manažerů v případě etických problémů a dilemat, interní směrnice 

pro manažerská etická rozhodování. 

Faktory ovlivňující etická rozhodnutí manažerů (Bláha, 2001): 

1. Externí faktory: 

a) potřeby a priority stakeholderů 

b) stávající legislativa 

c) interní procesy pravidla a organizace, firemní kultura, hodnoty organizace 

 

2. Interní faktory: 

d) morální profil manažera 

e) konflikt zájmů vyplývající s činnosti a zájmu podniku 

f) loajalita k stakeholderům 

g) whistleblowing 

h) integrita 

 

V manažerské praxi přetrvává názor, že dodržování práva znamená totéž co etické 

chování. Právní řád však nemůže postihnout všechny možnosti, jak reagovat na 

každodenní skutečnosti a vytváří pouze „mantinely“ pro beztrestné chování. Morálka je 

totiž postavena vždy nad zákon a je nevynutitelná. Právní řád se však v rámci občanského 

zákoníku snaží morálku „kompenzovat“ tzv. dobrými mravy v podnikání. 

Jedním z důvodů, důsledků vnímání této úrovně etických a morálních hodnot je 

nutno spatřovat v procesu globalizace, která s sebou pochopitelně přináší i určitá negativa a 

to zejména v podobě rozvoje tzv. konzumního způsobu jednání, chování a především 

v odrážejícím životním stylu současné euroamerické civilizace.  

Přičemž konzumní společnost je charakterizována jako typ moderní industriální 

společnosti, v níž jsou rozhodující sociální funkce určovány spotřebou (konzumem). Míra 

konzumního chování je ukazatel, kritérium, ale i projevem socioekonomické úspěšnosti. 

Lze říci, že konzumní společnost je taková, ve které lidé spotřebují mnohem více, než 

skutečně potřebují. Její modernost tudíž spočívá v technickoekonomickém stupni a vývoji 

moderních společností. Samotná možnost, příležitost jednat, chovat se konzumně může být 

jistě vnímána jako výraz ekonomického blahobytu, prosperity, konjunktury. Nicméně je 

třeba si uvědomit i její možná negativa (Dytrt, 2011): 

 Disproporce vazby mezi příjmem a zásluhovostí. Čím je snadnější získat 

peníze, tím bezstarostnější je jejich výdej, spotřeba. 
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 Nízká míra odpovědnosti za svůj život. V dětství a v mládí má podobu 

blahobytu a nadbytku poskytovaného rodiči či jinými příbuznými. Podporuje 

se tak dojem v určité samozřejmosti získávání věcí. Takový to „výchovný“ 

přístup vede v dospělosti mj. k preferování nynější spotřeby před budoucí. 

Životní přístup, životní styl vycházející z lat. rčení Carpe diem. Z ničeho si 

moc nedělat hlavu, starosti. Užívat, spotřebovávat, utrácet, nespořit, protože 

život je stejně krátký. 

 Snaha a potřeba napodobovat módní idoly, celebrity, přejímat cizí životní 

styly, ztráta životních hodnot, žádoucích vzorů i vzorců chování, neschopnost 

vytvořit si vlastní názor. 

 Mediální „masáž“ sdělovacími prostředky a reklamou. Ztráta schopnosti 

rozlišovat jemné nuance mezi realitou, pravdou, fakty a komerčně mediální 

propagací. 

 Nákupy životně důležitých statků a služeb pro uspokojení základních potřeb. 

Gigantická nákupní střediska, shopping parky, hypermarkety nabízejí kromě 

nákupu zmiňovaných životně důležitých potřeb i podmínky pro celodenní 

trávení volného času. Nabízejí prožitek prostřednictvím setkávání se s jinými 

lidmi, uvolňování stresu, způsob odreagování, překonání samoty a to vše 

„pod jednou střechou“.    

 

O tom, že moderní společnosti ve vyspělých částech našeho světa jsou konzumní, 

není třeba pochybovat. Tyto společnosti rozhodně produkují více, než je nezbytně třeba, a 

standardní životní úroveň dalece přesahuje hranici toho, co je nezbytně nutné k životu, a to 

i přes neustále, ekonomy proklamovanou hospodářskou krizi. Otázka tedy zní, zda je 

konzumní společnost jevem spíše negativním, nebo pozitivním. Evidentní je, že konzumní 

společnost více než uspokojuje materiální potřeby člověka. Lidská bytost má ovšem i 

potřeby jiné a právě z jejich hlediska by mohlo být možné posoudit, zda je život v 

konzumní společnosti pro člověka prospěšný, či nikoli. Jak si později vysvětlíme, 

konzumerismus a etické a morální aspekty lidského jednání jsou mnohdy v protikladu. 

Jestliže bychom hledali příčiny rozmachu konzumního myšlení, které ovlivňují 

podnikatelské aktivity, pak je lze spatřovat především v (Dytrt, 2011): 

 úrovni mezilidských vztahů – korupce – úplatkářství – partnerství, 

 absence etiky v byznysu, podnikatelském a společenském klimatu, 
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 nevyrovnaném vývoji a tlaku ekonomických nástrojů, 

 rutinní práce managementu organizací, 

 zvyšování cen místo snižování nákladů, 

 nedostatku tvořivosti, úrovni a orientaci inovací, 

 utajování informací místo transparentnosti, 

 nízké míře a ochotě nést za své jednání zodpovědnost, apod. 

 

Je neoddiskutovatelné, že management a obsah manažerské práce je záležitostí lidí. 

Začíná rozhodnutími, které jsou mentální aktivitou vedoucích, řídících pracovníků a končí 

samotnou realizací a kontrolou těchto rozhodnutí. Určitá výchozí podmínka úspěšnosti 

managementu spočívá v tom, aby právě ona rozhodnutí managementu byla v souladu 

s etickými a morálními principy. Kdo jiný by měl jít příkladem, když ne management. Co 

vše je a může být skryto pod jednotlivými rozhodnutími. Samotným jádrem současných 

problémů je bezesporu určitá absence etiky ve společnosti a práci managementu, resp., 

důsledek nedostatečného povědomí o tom, co si vlastně pod pojmem etika představit a jak 

ji uplatnit, zahrnout do každodenního rozhodování a manažerské činnosti. Máme za to, že 

manažeři a vedoucí pracovníci si nedostatečně uvědomují dosah a možné důsledky svých 

rozhodnutí. 

Management firem a společností se do značné míry věnuje pouze řízení, podle 

kvantitativních ukazatelů a cílem dosažení krátkodobých maximálních zisků (Dytrt, 2011). 

Stejně tak i samotnému managementu jsou ze strany shareholderů (majitelé, akcionáři) 

stanovovány často nesplnitelné hospodářské cíle. Takový stav má pochopitelně tendenci 

prorůstat do sféry civilní a občanské. Společnost jako taková má pak tendenci se chovat 

stejně nehospodárně, konzumně a nevytvářet potřebné rezervy, které jsou potřebné pro 

budoucí krizová období, ovšem způsobená přirozenými hospodářskými cykly, nikoliv 

momentálním zhroucením monetárního systému. 

V tomto případě nezbývá nic jiného, než souhlasit s názory, že hlavní příčinou 

současného stavu není ekonomika, a už vůbec ne pochybení ekonomie jako 

společenskovědní disciplíny, nýbrž nedostatečná přítomnost etiky v managementu firem a 

společností. 

Nutno říci, že za posledních cca dvacet let se problematika odpovědného 

managementu a etika v podnikání nijak zvlášť neřešila. Nebyla jí věnována patřičná 

pozornost. Po roce 1989 prošla česká společenská a podnikatelská sféra mnoha zásadními 
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a dramatickými změnami (vznik soukromého podnikání, tzv. malá a velká privatizace) ve 

kterých se rozhodně nedá hovořit o společenské zodpovědnosti. Když k tomu připočítáme 

cca čtyřicet let (v podstatě dvě generace) působení v nedemokratickém společenském 

systému, není v de facto na co navazovat. Chybí tradice demokracie, tolerance, 

zodpovědnosti, důvěry, étosu humanity. Někteří historici hovoří o období naprosté 

politické, kulturní, náboženské devastaci obyvatelstva. Tyto a jiné přístupy lze ověřit jak 

v případě výsledků výzkumu této práce, tak i jiných empirických šetření. V kontextu 

obecných etických teorií existují etické principy, které lze aplikovat právě na rozhodovací 

proces v otázkách dobra a zla, užitku a ztráty, individuální či společenské akceptace. 

 

 Tab. 3.1.1. Základní etické principy a standardy. 

 NÁZEV PRINCIPU CHARAKTERISTIKA 

1. UTILITARISTICKÝ PRINCIP 

(teorie užitku) 

Člověk přijímá takové rozhodnutí, které 

přináší co největší prospěch pro co 

největší počet zainteresovaných lidí 

v organizaci. 

2. OSVÍCENSKÝ VLASTNÍ ZÁJEM Maximalizace vlastního prospěchu, bez 

úmyslného poškození druhých. 

3. PROFESNÍ ETIKA Člověk činí jen taková rozhodnutí, 

činnosti, které je schopen obhájit před 

svou profesní skupinou. 

4. ZLATÉ PRAVIDLO Člověk nemá činit jiným to, co nechce, 

aby jiní činili jemu.  

5. ETIKA ODHALENÍ Vlastní, vnitřní rozhodnutí k jednání by 

mělo korespondovat s rozhodnutím 

kolegů, rodiny, přátel. 

6. PODNIKOVÁ ETIKA Vlastní jednání by mělo být loajální vůči 

vlastní organizaci (firmě), bez ohledu na 

následky.  

7. KONVENČNÍ ETIKA Člověk jedná tak, aby uspokojil vlastní 

zájmy, bez porušování předpisů či 

zákonů. 

8. ETIKA ODPOVĚDNOSTI Při rozhodování zvažujeme možné 

důsledky svého jednání a převzít za ně 

odpovědnost. 

9. INTUITIVNÍ ETIKA Člověk při rozhodování a jednání spoléhá 

na vlastní intuici. 

10. KANTOVSKÝ PRINCIP Člověk jedná tak, aby minimalizoval 

porušení práv určité osoby či skupiny. 

(Zdroj: Krymláková, 2009). 
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Etické principy a standardy mohou také sloužit jako modely etického rozhodování 

ve složitých životních situacích. Etické principy fungují v rozhodování jednotlivce jako 

tzv. etický filtr (Ethics Screen). Obecně řeší: 

 Utilitaritu rozhodování (zda, proč, kdy a jak uvažovaný postup hospodárně 

aplikovat např. podle nákladových důsledků nebo ekonomických důsledků na 

zisk či zaměstnanost atd.) 

 Práva a osobní svobody (prověřuje se, zda nebude narušena svoboda projevu, 

svědomí, ochrana zdraví, náboženské vyznání apod.) 

 Spravedlnost (prověřuje se, zda budou zachována práva při jednání se 

zaměstnanci, objektivita hodnocení a nestrannost atd.). 

 

Rozhodování je nedílnost součástí nejen práce a činnosti managementu, ale všech 

pracovníků firem a organizací a také všech lidí, občanů ve společnosti. V podstatě denně se 

nachází v rozhodovacím procesu, který má etický kontext. Jedná se o proces, při kterém 

jedinec či kolektiv vybírá nejlepší akci ze všech možných akcí. Jedná se o takovou akci 

(volbu), která nejlépe naplní dané možnosti (preference). Jedná se v podstatě o proces 

změny stávající skutečnosti, která již nevyhovuje, ve skutečnost novou. Při rozhodování 

jedinec uplatňuje různé rozhodovací postupy. 

Obecný postup etického rozhodovacího procesu má osm základních fází 

(Krymláková, 2009): 

1. Shromažďování dostupných informací 

2. Definování, stanovení problému 

3. Identifikace angažovaných, zainteresovaných stran 

4. Určení, stanovení možných následků 

5. Rozpoznání závazků vyplývající s rozhodnutí 

6. Zhodnocení, analýza vlastního, volního Já (charakteru, čestnosti) 

7. Kreativní přístup ke zvolenému modelu jednání 

8. Kontrola, sebereflexe vlastního svědomí. 

 

Etické rozhodování managementu vychází z určité schopnosti autentického 

etického myšlení. Předpokládá se vůle zodpovědně, transparentně, odborně a eticky se 

rozhodovat. Eticky efektivní management může fungovat za předpokladu, že (Dytrt, 2011): 

 usiluje o překonání neefektivnosti, nedostatečnosti působení vnějších procesů, 
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 ztotožňuje se s obsahem, významem a smyslem etiky v podnikání, 

 dlouhodobě usiluje o zlepšení nedostatků vlastních vnitřních dispozic, 

 má přehled a jasno, uvědomuje si, co je dobré, pozitivní a žádoucí a co 

nikoliv, 

 má schopnost a vůli eticky a systematicky myslet, 

 je vnitřně přesvědčen, že se chovat eticky vyplácí a vyžaduje tento přístup i od 

svých kolegů.  

 

Rozhodování je v podstatě určitý „kompromis“ mezi morálkou, zákonem a 

svědomím. Každý zaměstnanec, manažer, pracovník na různých pozicích se ve svém 

pracovním životě (osobní život v tuto chvíli není předmětem analýzy) setkává a dostává do 

situací, kdy řeší různé etické problémy, dilemata a jiné složité situace, které mohou mít 

různá řešení, východiska a především důsledky. Pochopitelně zde nemáme na mysli 

rozhodování, zda jít zítra do práce, zda zaplatit složenku na inkaso, zda použít ve výrobě 

ten či onen výrobní postup, či zda bude lepší nakoupit cestou do práce či až z práce. 

Hovoříme zde o rozhodnutích, která mají etický rozměr a stejně tak závažné etické 

důsledky jednání. Rozhodnutí, u kterých je velmi obtížné dospět ke všeobecně správnému, 

univerzálnímu rozhodnutí. Potenciálně možná správná (optimální) volba musí být 

pochopitelně posouzena dle dané situace, a to ještě není zárukou toho, že dané rozhodnutí 

je adekvátní dané situaci. V rámci rozhodovacího procesu existují tři základní etické 

modely, které mohou pomoci stanovit, které řešení je etické, správné, morální či nikoliv: 

 model utilitaristický – za cíl a měřítko lidského jednání pokládá hledání 

blaha, prospěchu, užitku a naopak omezování utrpení a bolesti. Je to tedy 

směr eudaimonistický či hedonistický a je i dnes velmi vlivný. Jednání 

hodnotí výlučně podle jeho důsledků (konsekvencí). Obecně se jedná o 

takové rozhodnutí a jednání, které přináší co největší užitek (blaho) pro co 

největší počet zainteresovaných stran. 

 model morálně právní – tento model vztahu práva a morálky vede k 

prohloubení právního formalismu. Vyjadřuje určitou sémantickou dualitu 

práva, které vyjadřuje racionálně, logicky, objektivně stanovenou povinnost a 

morálky, která vyjadřuje subjektivní stanovenou povinnost. V podstatě 

nabádá k volbě takového rozhodnutí, které v největší míře respektuje, 
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ochraňuje práva a potřeby lidí, kteří jsou v rámci rozhodování nejvíce 

ovlivněni a dotčeni. 

 model spravedlnosti – představuje taková rozhodnutí, která rozděluje užitek 

a újmy mezi podílníky poctivým, rovnoprávným a nestranným způsobem. 

Rovnoměrně rozprostírá jak přínosy, tak ztráty férovým způsobem. 

 

Výše uvedené modely etického rozhodování mají v rámci organizace za cíl pomoci 

zaměstnancům nalézt „optimální“ řešení v dané situaci. V rámci podnikové kultury, 

filosofie si zaměstnanec v obtížných situacích může položit následující otázky 

(Krymláková, 2009): 

1. Je mé konečné rozhodnutí v souladu s hodnotami, standardy, postoji 

jednáním a chováním dané organizace? 

2. Budu schopen důvody svých rozhodnutí sdělit a obhájit všem 

zainteresovaným stranám? 

3. Schválili, akceptovali by mé rozhodnutí osoby, kterých si vážím?  

 

Podnikatelská etika, resp., etika v manažerské práci se v rámci řídícího procesu 

uplatňuje zejména v oblasti rozhodovacího procesu. Jak o obsahu, tak i o formě. Kromě 

výše uvedených rozhodovacích modelů existuje (po určité úpravě) např.: Ishikawův 

diagram, Modelový přístup Andersen & Co., Simonův přístup, teorie her apod.   

Dovolím si tvrdit, že umět se správně rozhodnout, uvědomit si všechny možné 

důsledky těchto rozhodnutí a nést za ně zodpovědnost patří někdy mezi nejobtížnější 

činnosti v životě člověka. Vždy se v rámci rozhodování budeme řídit, brát v úvahu 

základní kritéria: užitečnost, spravedlnost, čest, povinnost, svoboda. 

 

3.2. Společenská odpovědnost firem a organizací 

V rámci této kapitoly se není možné nezmínit o zcela zásadní, dá se říci moderní a 

velmi aktuální problematice v rámci aplikace etiky v podnikání – Společenská 

odpovědnost organizací, z angl. „Corporate Social Responsibility“ (dále jen CSR). Jedná 

se o pojem, koncept, který se v posledních letech stále častěji dostává do popředí 

strategických zájmů nejrůznějších firem organizací a institucí. V rámci globalizace se 

prostřednictvím nadnárodních společností tento koncept rozšiřuje po celém světě. Koncept 

CSR však do své podnikové kultury a strategie integruje stále více organizací, protože si 

uvědomují, jak důležité je být společensky odpovědným podnikem. 
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Dříve však, než se budeme zabývat konceptem společenské zodpovědnosti 

organizací, je nezbytné si právě na tomto místě vysvětlit, co to pojem odpovědnost či 

zodpovědnost vlastně je, co znamená a obsahuje. 

Jedná se o široký právní, morální a etický pojem, který označuje ručení osoby X 

za nějakou věc či jednání Y, případně před nějakou instancí Z. Odpovědnost je obecně 

otázkou vědomí a legitimity. V české národní mentalitě má tento princip velké „rezervy“, 

protože dlouhou dobu byl tento pojem spojován s odpovědností kolektivní, což 

v konečném důsledku nemělo očekávaný efekt. V případě vyvozování důsledků jednání se 

vždy poukazovalo na skupinu občanů. Jak tvrdí Müller (2002) je tento pojem velmi 

významný a mnohoúrovňový.  

Slovo odpovědnost je odvozeno od slova „odpovídat“, což v zásadě znamená, že 

člověk bude se svým chováním a jednáním konfrontován a bude muset někomu podat 

vysvětlení, co je příčinou tohoto chování, tzn., bude muset odpovědět. Je v podstatě určitý 

příslib, že naše jednání budeme muset být schopni ospravedlnit – legitimizovat. Odpověď 

je stav, který buď tazatele uspokojí, či nikoliv. Odpovědnost je rovněž určitým prožitkem, 

který nacházíme sami v sobě, je zdroj smyslu, který přenášíme do vlastního života jako 

hodnotu. Je to popření části vlastní individuální vůle před hodnotou, jež vzniká 

společenskou praxí. Odpovědnost znamená, že naše vlastní interpretace koresponduje 

s realitou. Hegel (1992) se v této souvislosti vyjadřuje v tom smyslu, že pokud ideje 

nesouhlasí s realitou, tím hůře pro realitu. Jinak řečeno, étos občanské odpovědnosti a 

sebekritiky nelze rozvíjet v prostředí, ve kterém tyto vlastnosti absentují. V tomto případě 

se nejedná o společnost občanskou, ale o anonymní, nekritickou, neodpovědnou, pasivní 

masu lidí. Nelze proto od sebe oddělit zodpovědnost za instituci, organizaci od 

zodpovědnosti za lidskou činnost jako celek. 

Hogenová (2004) poukazuje na fakt, že v dnešní epoše liberalismu je kladen důraz 

pouze na zodpovědnost za instituci. Zodpovědnost za celkový projev lidského ducha je již 

vnímána jako ideologický exces. Odpovědnost taktéž spočívá v poznání vytvořených 

hodnot. Člověk sám sebe vystavuje, osvědčuje, potvrzuje se ve vykonávání určité 

nalezené, či naskytnuté možnosti jednání a chování. Vzniká odpovědnost ve smyslu 

odpovědi svého vlastního bytí. Naplnění smyslu pro odpovědnost vyžaduje uskutečnit 

hodnotné a správné konkrétním dílem nebo činem. Jen tak se dá odpovědět na otázku po 

smyslu. Snahou současné společnosti je, mít co nejmenší podíl osobní odpovědnosti, ale 

maximální možný podíl moci na rozhodování. 
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Odpovědnost by měla vyvažovat rizika naší opovážlivosti tím, že bude pečlivěji než 

dřív odhadovat a propočítávat možné důsledky jednání. Na misce vah se při zvažování a 

rozhodování o strategii našeho jednání vedle ekonomických hledisek, nákladů a zisků, 

objeví také možné důsledky třeba ekologické, kulturní, morální. Odpovědnost je v podstatě 

vnímání budoucího možného rizika se všemi jeho důsledky. Je třeba však rozlišovat mezi 

odpovědností retrospektivní, čili odpovědností za něco, co se už stalo, byla určitým 

způsobem naplněna skutková podstata (např. trestní právo) a odpovědnost prospektivní, 

která ukládá určitou povinnost do budoucna. 

Tento problém je však v různé míře přítomen ve všech typech moderních 

centralizovaných společností. „Lidé žijící v podmínkách politicky centralizovaných 

sociálních útvarů považují do jisté míry právem případné ohledy na anonymní celek za 

málo odměňující zejména v porovnání se zisky, jež jim plynou, jeví-li starost pouze o své 

soukromí.“ (Keller, Gál a Frič, 1996, s. 9). Nutno však podotknout, že postoj 

nezodpovědnosti za celek přináší daleko větší ztráty. Např., tolik stále diskutovaná 

celosvětová hospodářská krize byla nejprve „nastartována“ finanční krizí na americkém 

hypotéčním trhu, kdy byly nabízeny hypotéky i klientům, jejichž bonita byla předem 

zpochybněna. Ne zcela ekonomickým jazykem lze říci, že na kapitálových trzích došlo 

k prasknutí „bubliny“ nadhodnocených akcií. Byla jaksi vytvořena celospolečenská iluze 

„nekončícího růstu poptávky“, která vytvářela fikci, že vše si lze kopit na splátky. Který 

ekonomický model byl porušen? Kdy došlo k porušení rovnováhy na trhu? Je toto jednání, 

tento důsledek možno přičíst na vrub právě neodpovědnému jednání ze strany manažerů?, 

že nedohlédli, neuvědomili si možné důsledky takových to rozhodnutí a rozhodování? Jak 

se taková situace mohla stát právě ve společensky, politicky, ekonomicky, socio-kulturně 

nejvyspělejší zemi světa? 

Vrátíme-li se k naší problematice společenské odpovědnosti organizací, zjistíme, že 

jednotná, vymezená a obecně přijímaná definice pojmu společenská odpovědnost nebyla 

jednoznačně stanovena. Existuje však mnoho různých výkladů a přístupů k problematice 

CSR. Je to dáno především tím, že jakékoliv aktivity v rámci společenské odpovědnosti 

firem a organizací nejsou určeny žádnými hranicemi, metodologií či paradigmaty. Pouze 

pro dokumentaci uvedeme několik definic, či charakteristik CSR. Evropská komise 

v Zelené knize (2011) vysvětluje pojem CSR následovně: „Pojmem CSR je míněno 

dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních 

operací a interakcí s firemními stakeholders.“ 
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Podnikatelská Rada pro trvale udržitelný rozvoj (2001) definuje CSR následovně: 

„Společenská odpovědnost firem je kontinuální závazek podniků chovat se eticky a 

přispívat k ekonomickému růst a zároveň se zasazovat o zlepšování kvality života 

zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako lokální komunity a společnosti jako celku.“ 

CSR je koncept, jejímž cílem není sledovat pouze zájmy svého podniku, ale mimo 

svých ekonomických zájmů zapojuje do činnosti firmy i sociální, dobrovolná a ekologická 

hlediska. V rámci CSR se daným tématem podniky zabývají nejenom v rámci zákona, ale 

především nad rámec zákona a zajímají se o řadu dopadů, ke které se hlásí dobrovolně. Jde 

tedy o koncepci, která není pouze jakýmsi doplňkem běžných činností podniku, ale jedná 

se o problematiku, která vychází z vize, hodnot a dlouhodobé strategie podniku. Základním 

předpokladem úspěšnosti společenské odpovědnosti firem je strategické zpracování 

programu CSR a jeho implementace na strategické úrovni. Koncept CSR řeší vzájemný 

poměr mezi ekonomickým ziskem podniku, sociální dimenzí a trvale udržitelným rozvojem. 

V rámci této problematiky se objevuje pojem optimální zisk, který právě zahrnuje prostor 

pro dlouhodobý rozvoj podniku respektující veřejné zájmy (sociální a ekologické).  

Problematika CSR se týká celé firmy. Nelze totiž společenskou odpovědnost 

provozovat pouze na nějaké jedné určité úrovni organizačního uspořádání firmy. 

Společenská odpovědnost by měla vycházet z firemních hodnot a být zakomponována ve 

firemní kultuře. Nejdůležitějším článkem v organizační struktuře je v tomto směru 

vrcholový (top) management, který utváří firemní kulturu, vizi podniku, strategii i hodnoty 

podniku a tímto způsobem integruje CSR do činností podniku. Důležité je, aby byla 

koncepce vnímána a naplňována celoorganizačně. Firma totiž musí vystupovat před 

veřejností jako celek a působit tedy jednotně. Tudíž musí naplňovat koncept společenské 

odpovědnosti firem – CSR jako celek, tedy na všech úrovních organizační struktury 

podniku. 

Přijetím konceptu CSR do podnikové strategie a kultury dává organizace okolí 

najevo, že se nezaměřuje pouze na svůj profit, ale velmi si uvědomuje výhody zahrnutí 

CSR do svého podniku. Do popředí se tak více dostává dobré jméno firmy a její image. 

Firmy si stále více uvědomují, že koncept CSR je dostává do „lepšího světla“ v očích okolí 

podniku. Tím, že organizace jednají se svým okolím eticky, morálně a napomáhají měnit 

své okolí k lepšímu, vzrůstá jejich obliba. Firmy jsou pak pro své zaměstnance, dodavatele, 

odběratele, investory a ostatní zájmové skupiny (stakeholders) atraktivnější, což jim 

v konečném důsledku taktéž přináší firmě úspěch a zisk. Podniky ale navíc realizují 

doprovodné činnosti, kterými napomáhají k lepšímu prostředí podniku a jeho okolí. 
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Obr. 3.2.1. Participující skupiny (stakeholders) firmy 

 

(Zdroj: Putnová a Seknička, 2007) 

 

V praxi to znamená, že aktivity CSR jsou činnosti podniku v souladu s etickými a 

morálními principy, podnik dodržuje dobré vztahy s obchodními partnery, zákazníky, 

pečuje o své zaměstnance, podporuje své podnikatelské prostředí, dbá na životní prostředí 

a trvale udržitelný rozvoj a především podniká transparentně. 

V souvislosti s podnikatelskou etikou a společenskou odpovědností organizací 

obecně se setkáváme s různými koncepty, které charakterizují, rozlišují míru etičnosti 

různých podnikatelských subjektů. Reidenbach a Robin (1991) definují tzv. fáze 

morálního vývoje podniku. Zde konkrétně rozlišují pět vývojových typů podniků podle 

poměru jejich zájmu o zisk a etiku: 

1. Amorální organizace – typ organizace, která klade zisk a zájem o něj na první, 

zásadní a jedinečné místo. Veškeré aktivity jsou organizací vnímány jako 

etické, dokud nejsou nekalé praktiky odhaleny. Ztráty, které jsou způsobeny 

neetickým, nelegálním jednáním (sankce, pokuty, odškodnění…) jsou vnímány 

jako nezbytné náklady podnikání. Taková to organizace nepoužívá žádná 

nástroje, které by podporovaly etické jednání. Chamtivost po materiálních 

statcích je typická. Typickými argumenty jsou: „…stejně se to nikdo nedozví“, 

„Vždyť to dělá každý, tak proč ne my“, „…kde to žiješ, tak to vůbec nefunguje“, 

„Jsme firma, žádná charita“. 

2. Formálně právní organizace – její činnost se orientuje výhradně v souladu se 

zákony a právním řádem. Management organizace se zaměřuje na to, aby její 

činnost byla především formálně v pořádku. Vychází z představy, že chovat se 



31 
 

eticky znamená jednat v souladu se zákonem. Na společenské problémy a 

komunikaci se stakeholdery reaguje zpětně na základě prohlášení oddělení pro 

styk s veřejností. Eventuální existence etického kodexu je chápana jako 

vnitropodnikový dokument, který je primárně zaměřen na jednání a chování 

zaměstnanců. Typickým heslem je „Co není zákonem výslovně zakázáno, je 

dovoleno“. 

3. Společensky odpovědná organizace – management organizace chápe etiku 

v podnikání jako jeden z nástrojů konkurenceschopnosti v tržním prostředí. 

Firmy si uvědomují, že etické chování je výhodné z hlediska budování 

dlouhodobé pozice na trhu. Postupně tak vzniká zvyšující se zájem o další 

zainteresované skupiny. Etické kodexy jsou v těchto organizacích orientovány 

externě. Razí se heslo: „Etické chování je tržně výhodné“. 

4. Eticky rodící se organizace – management organizace vnímá a chápe etické 

principy a zásady jako nedílnou součást kultury organizace. V organizaci se 

zavádějí různé etické nástroje, nicméně stále chybí dostatečné 

institucionalizace, systémový přístup, vedení a koncept dlouhodobého 

plánování. Organizace se snaží aktivně řešit vzniklé společenské problémy a 

podílet se na jejich odstranění. Etické kodexy patří mezi základní etické 

nástroje, které vyjadřují klíčové etické principy, zásady a hodnoty, které jsou 

sdíleny v rámci celé organizace. Charakteristika organizace je „Chceme dělat 

správnou a potřebnou věc“. 

5. Etická organizace – etika, etické nástroje, jejich implementace, řízení a 

vyhodnocování má v organizaci jasnou koncepci a je nedílnou součástí firemní 

kultury. Etický koncept a ekonomické zájmy organizace jsou v souladu. Etické 

principy, zásady a hodnoty jsou rovněž nedílnou součástí všech firemních 

dokumentů.    

 

Z výše uvedeného členění však vyplývá (s ohledem na koncept CSR), že jestliže je 

nějaká organizace charakterizována jako společensky odpovědná, neznamená to však, že je 

etická, resp., že se chová eticky. Stejně tak by podle toho členění, fází znamenalo, každá 

vzniklá organizace, chce-li se chovat eticky, musí postupně projít všemi fázemi? Každá 

organizace začíná jako amorální? 

Obr. 3.2.2. Vývoj konceptu CSR 
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(Zdroj: Pavlík, Bělčík, 2010) 

 

Zde jen velmi stručně seznámíme se základními strategickými oblastmi CSR. CSR 

je problematika která posouvá základní cíl podniku „profit only“ k širšímu pohledu na věc 

na často zmiňované „3P – profit, people, planet“. Jedná se o tzv. trojí odpovědnost 

(tripple-bottom-line). 

 Profit – zisk 

 People – lidé 

 Planet – planeta, Země 

 

 Obrázek 3.2.3. Pilíře CSR  

 

(Zdroj: Putnová, Seknička, 2007) 

Z obrázku je patrné, že mezi klasickým pojetím etiky v podnikání a CSR existuje 

sémantický rozdíl. Oba koncepty mají stejný ideologický základ. Podnikatelská etika i 

společenská odpovědnost firem vychází ze strukturálně-pozitivistického přístupu firem, 

podniků a podnikání obecně k celospolečenským problémům, za které se cítí být 
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spoluodpovědní. V odborné literatuře se setkáváme s pojetím, že etika a z ní vycházející 

etika podnikatelská, jako druh aplikované etiky je určitým teoretickým konceptem, 

základem, výchozím bodem, který má svá východiska a vztahy a společenská odpovědnost 

organizací je již jejím praktickým, aplikovaným konceptem.  

Konkrétní rozdíl mezi těmito koncepty spočívá v interní a externí orientaci 

(Krymláková, 2009). Podnikatelská etika se zabývá, usiluje o eliminaci neetických, 

nepřiměřených či nelegitimních jevů, a to za využití, implementace interních nástrojů 

(etické výbory, komise, etičtí pracovníci, etické tréninky, kodexy, sociální a etické audity 

apod.). Koncepce podnikatelské etiky je tudíž orientována na interní prostředí 

organizace. 

Projekt CSR vychází z filosofie, že firmy, podnik, zisková organizace je subjektem 

odpovědným a že tato odpovědnost se má v potřebné míře vrátit, odvděčit se přiměřenou 

hodnotou zpět společnosti. Organizace totiž vznikly, byly založeny za podmínek, jež 

společnost tento vznik umožnila. Organizace by tak neměly fungovat, realizovat své 

aktivity, aniž by zpětně něco do společnosti, komunity vraceli. Proto je koncept CSR do 

určité míry a trochu nadneseně vnímat jako určitou „daň“ společnosti. Koncepce CSR je 

tudíž orientována externě, na vnější prostředí. 

 

EKONOMICKÝ PILÍŘ 

Problematika ekonomických aktivit se zaměřují především na uplatňování 

transparentního a etického řízení podniku, pravdivost předkládaných informací o 

podnikovém hospodaření, výrobním procesu, vytvářením etických dokumentů aj. To vše 

v souladu s pravidly chování a jednání k zákazníkům dodavatelům či investorům. 

Ekonomický pilíř rovněž řeší problematiku etičnosti marketingu, poukazuje na vhodnost 

etických a ekologických značek výrobků firmy, včetně přijímání protikorupčních opatření.  

 

Ekonomická oblast CSR zahrnuje: 

 Etické kodexy a dokumenty 

 Transparentnost jednání 

 Zásada předběžné opatrnosti 

 Princip Corporate Governance 

 Odmítání a boj s korupcí 

 Dobré vztahy se stakeholders 
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 Ochrana duševního vlastnictví 

 

SOCIÁLNÍ PILÍŘ 

Sociální pilíř je vnímán jako nejrozšířenější oblast problematiky CSR. Do této 

oblasti můžeme zařadit různé formy rozvoje lidských zdrojů (vzdělávací kurzy a programy, 

školení, vzdělávání v oblasti jazyků, koučování a mentorování, benefity apod.). Cílem 

tohoto pilíře je zvýšení kvalifikaci svých zaměstnanců. S tím je spojena vyšší produktivita 

práce, následně zvýšení tržeb a zisků podniku. Z jiného pohledu pak sociální oblast 

zkoumá, jak se firma chová k zaměstnancům. Zda jim umožňuje rozvoj znalostí, 

dovedností, umožňuje jim využít své schopnosti, kariérní postup, atd. Nabízenými 

možnostmi rozvoje lidských zdrojů a benefity demonstruje firma také na svou atraktivitu. 

Aby firma mohla adekvátně reagovat, stanovit nabídku či možnosti v oblasti rozšiřování, 

rozvoje lidského kapitálu, měla by si nejdříve zjistit, co zaměstnanci, ať už stávající či 

potencionální očekávají. Rovněž je důležité zjistit, zda má uchazeč o zaměstnání vůbec 

zájem rozšiřovat svůj potenciál. 

Zaměstnavatelé do sociálního pilíře řadí především zaměstnanecké benefity, čili 

výhody, které souvisejí (kromě mzdy) s odměnou za práci. V různých organizacích se 

množství, typy, druhy a podoby benefitů značně liší. Je otázkou, zda zaměstnanecké 

benefity zařadit do konceptu CSR nebo zda se jedná o jakési „přilákání“ potenciálních 

zaměstnanců. Druhy a rozsah zaměstnaneckých benefitů totiž často představují (kromě 

platu) hlavní kritérium výběru možného zaměstnavatele. Pro zaměstnavatele mohou být 

poskytované benefity rovněž přínosem. Jedná o situaci, kdy zaměstnavateli plynou úspory 

na mzdových nákladech, daňové úlevy, zvýšení loajality a motivaci zaměstnanců, snížení 

jejich fluktuace a s tím spojených nákladů. 

Druhy zaměstnaneckých benefitů: 

 Zdravotní péče (závodní lékařská péče, individuální zdravotní péče, zdravotní 

poukazy) 

 Volný čas (společenské a sportovní akce, fitness, wellness centra, kultura, 

nabídka rekreace) 

 Sociální mix (stravování, občerstvení ve firmě, dárky, nákupy produktů 

zaměstnavatele) 

 Finanční služby (životní, penzijní připojištění, fondy, pojištění majetku) 
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 Profesní zázemí (výpočetní technika, telekomunikační služby, doprava, pracovní 

oblečení, reprezentativní pomůcky, prádelna, čistírna apod.). 

 Do této části také zahrnujeme firemní filantropii neboli firemní dárcovství. 

Zaměstnanci se také mohou osobně zapojit do aktivit podniku prostřednictvím např., 

volunteeringu, matchingu či tzv. payroll giving. 

 

Sociální oblast CSR zahrnuje: 

 Zdraví a bezpečnost práce 

 Možnosti rozvoj lidského kapitálu 

 Dodržování pracovních standardů 

 Rovné příležitosti zaměstnání a práce 

 Jistota, perspektiva zaměstnání 

 Lidská práva a jejich dodržování 

 Vyvážení pracovního a osobního života (work-life balance). 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ 

Problematika životní prostředí, jeho ochrany a minimalizace dopadu činnosti firmy 

na něj patří mezi nejcitlivější. Podniky (především ty průmyslové) se v této oblasti 

zabývají podněcováním odpovědného přístupu vůči životnímu prostředí prostřednictvím 

různých aktivit. A v neposlední řadě podporovat vývoj a výzkum, technologický rozvoj a 

pokrok zaměřený na ohleduplnost k životnímu prostředí. 

 Zakomponování aktivit environmentálního pilíře s sebou přináší i finanční úspory. 

Firma tedy nejenom pomůže životnímu prostředí tím, že sníží spotřebu energie a vody, 

bude recyklovat odpad, třídit odpad, sníží emise, spotřebu paliva do automobilů a ostatních 

strojů provozovaných pohonnými hmotami apod. Snižováním dopadů na životní prostředí 

podniky zároveň snižují i své náklady. 

 Nezbytnou součástí takto smýšlející firmy se potom stává trvale udržitelný rozvoj. 

Jedná se o takový rozvoj, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil 

schopnost naplňovat je i generacím budoucím. Firmy by měly přejít na výrobu pomocí 

obnovitelných zdrojů a tím snížit množství odpadů, a zakomponovat tuto myšlenku znovu-

použitelných nástrojů také do oblasti služeb. Proto je důležité myslet i na další generace a 

začít tak respektovat trvale udržitelný rozvoj především u sebe. Proto je dle mého názoru 

na místě, že se podniky začaly zabývat i touto stránkou společenské odpovědnosti. 
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Environmentální oblast CSR zahrnuje: 

 Ekologická výroba a služby 

 Ekologická firemní politika 

 Zmenšování odpadů 

 Podpora technologií šetrných k životnímu prostředí 

 Ochrana přírodních zdrojů  

 

Chování v souladu s principy CSR přináší firmě řadu výhod a především zisků 

nefinanční podoby, jejichž důležitost pro dobré a dlouhodobě udržitelné fungování firmy 

však není o nic menší. Stejně jako jsou pro firmu důležitá hmotná aktiva ve formě 

nemovitostí, zásob či finančního majetku, jsou pro ni klíčová i aktiva nehmotná, jako jsou 

lidský kapitál, kapitál obsažený v přírodních zdrojích, hodnota značky, reputace či vztahy 

důvěry a partnerství. 

Společensky odpovědné chování firmy vytváří příležitosti pro uplatňování inovací, 

což zvyšuje přitažlivost pro investory, přináší větší transparentnost managementu, posílení 

důvěryhodnosti, dlouhodobou udržitelnost firmy, zvýšenou loajalitu a produktivitu 

zaměstnanců, možnost přilákat a udržet si kvalitní zaměstnance, budování reputace a z ní 

vyplývající růst pozice na trhu, odlišení od konkurence (konkurenční výhody), větší 

potenciál rozlišení obchodní značky spotřebitelem, vytváření zázemí k bezproblémovému a 

úspěšnému komerčnímu fungování, zmenšení nákladů na risk v managementu, budování 

politického kapitálu (zlepšování pozice pro současná a budoucí jednání), dialog a budování 

vztahů důvěry s okolím a z toho vyplývající vzájemné pochopení, snížené riziko bojkotů a 

stávek, přímé finanční úspory spojené s ekologickou praxí. Aby firma mohla plně 

ohodnotit výhody, které jí CSR nabízí, musí být její společenská odpovědnost opravdová a 

věrohodná (Dytrt, 2006). 

Angažovanost podniku ve společensky odpovědnostních aktivitách na strategické 

úrovni přináší podniku zjevné výhody. Dlouhodobá zkušenost zahraničních i českých 

firem, které podnikají ekonomicky, sociálně a environmentálně odpovědně při současném 

přijetí strategického přístupu ke společenské odpovědnosti, vykrystalizovala 

pravděpodobné přínosy implementace konceptu CSR (Krymláková, 2009). 

CSR podle různých výzkumných šetření zvyšuje: (zisk, obrat, produktivitu, 

hospodárnost, kvalitu produktů a služeb, přístup k dodatečnému kapitálu (investoři, 

finanční instituce), image, renomé, důvěryhodnost firmy a obchodní značku, loajalitu 
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zákazníků, ochranu důvěrných informací, schopnost získat a udržet kvalitní zaměstnance, 

konkurenceschopnost, hodnotu podniku pro akcionáře, pravděpodobnost expanze na 

zahraniční trhy, zkvalitňuje a upevňuje společenské a obchodní vztahy, celospolečenský 

užitek, bezpečnost práce, řízení lidských zdrojů). 

Podle výročních zpráv, průzkumů CSR naopak snižuje: (náklady, rizika podnikání - 

náklady na risk management, potenciální dohled státu a jeho zákonná opatření, transakční 

náklady). 

Prosazováním konceptu CSR dochází ve firmách a organizacích i k jiným, 

pozorovatelným systémově-strategickým změnám. Slámečka (2012) tyto změny shrnuje do 

několika bodů: 

 Zisk již není považován za jediného ukazatele, kritérium úspěšnosti organizace. 

Kvalitativní složka hodnocení má rovněž své opodstatnění. 

 Snaha systémově propojit kvantitativní a kvalitativní vlastnosti a procesy 

podnikových jevů, které by poskytly komplexní informace o úspěšnosti 

organizace. 

 Uznání, že maximalizace zisku musí být dosaženo eticky vyjádřitelným 

způsobem v kontextu filosofie Corporate Culture. 

 Direktivní způsob vedení podniku je nahrazován metodou (přístupem) win-win. 

 Důsledně uplatňována etika v podnikání a řídící práci se pozitivně odráží 

v celkové kvalitě podnikatelského prostředí.   

 

V současné době existuje řada modelů pro měření a reportování CSR, např.: (OECD 

Guidelines for Multinational Enterprises, AA 1000 AccountAbility/Assurance Standard, 

SAN - Social Audit Network, ETHIBEL – audit, EFQM – Evropská nadace pro 

management kvality, SA 8000 – Social Accountability International, ISO 26000 corporate 

responsibility standard, ISO 8000, ISO 9000, ISO 14000 – systém environmentálního 

managementu, IASE 3000, GRI - Global Reporting Initiative, KORP, London 

Benchmarking Group (Standard odpovědná firma v České republice), Corporate 

Responsibility Index, Corporate Giving Standard, Corporate Community Involvement 

Index, Dow Jones Sustainability Index, FTSE4GOOD apod.). 

V České republice existují nevládní iniciativy, neziskové organizace, občanská 

sdružení, nadace, soukromé poradenské společnosti či konkrétní programy a projekty, 

které aktivně podporují prosazování CSR v etické podnikání v České republice, které se 
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snaží kultivovat české podnikatelské prostředí. Patří sem např.: (občanská sdružení AISIS, 

Etické fórum České republiky, Fórum dárců, GARDE, SOF, Společnost pro etiku 

v ekonomice a Česká společnost pro jakost. Dále sem zahrnujeme Business Leaders Forum 

Česká republika, poradenské firmy CG Partners, MC Triton, soukromou firmu CSR 

Consult, neziskové organizace Gender Studies, HESTIA – Národní dobrovolnické centrum, 

Sdružení pro oceňování kvality, a také sdružení Korektní podnikání, Transparency 

International Česká republika a nadace VIA nadace atd.). 

Kromě existence a činnosti různých občanských sdružení a iniciativ v oblasti 

podnikatelské etiky a CSR, jsou firmy za naplňování konceptu CSR oceňovány. 

V současné době existuje: CSR Award, Cena hejtmana SO či Národní cena ČR za CSR. 

 

3.3. Firemní (podniková) kultura 

Zcela záměrně je zde zmiňována oblast tzv. firemní kultury, protože se jedná se o 

problematiku, která velmi úzce souvisí s etikou manažerské práce a podnikáním. Teprve 

po určité stabilizaci pozice firmy v rámci celospolečenského systému se mohou věnovat 

zkvalitňování systému řízení, kde se je nutno přeorientovat na dlouhodobé strategické cíle, 

vyjasnění a zpřesnění své mise, poslání, vize a zabývat se důsledněji rozvojem své 

strategie. Firmy teprve v dnešní době mohou skutečně a naplno začít vytvářet a rozvíjet 

svou vlastní firemní kulturu, systematicky budovat dobré jméno firmy a uvědomovat si 

především význam uplatňování principů a zásad etiky v podnikání. 

Podnik jako organizační jednotka je tvořen sociální skupinou. Jako každá sociální 

skupina vytváří i podnik vlastní kulturu. Podniková kultura je chápána jako soubor 

všeobecně reflektovaných hodnot, představ, přístupů, deklarovaných norem a vztahů, který 

se dlouhodobě projevuje v individuálním i skupinovém chování zaměstnanců a odlišuje 

vhodné resp. přijatelné chování od nežádoucího. Tento soubor vytváří jak zaměstnanci 

podniku, tak sama organizace. Podniková kultura sjednocuje nazírání, uvažování a 

chování, vytváří vzory, které usnadňují orientaci ve vnitro-organizačním dění a ve vztazích 

k vnějšímu okolí podniku. Existuje ať už vědomě nebo nevědomě v každé sociální skupině 

a tedy i v každém podniku. 

Podniková (organizační či firemní) kultura se pochopitelně odvíjí od charakteristika 

kultury obecné. V každé organizace nacházíme různé hmotné i nehmotné prvky a znaky 

typické pouze pro ni. Kulturu pak můžeme rozlišovat např. profesní, podnikovou, 

regionální, národní, globální apod. 
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Podniková kultura existuje v každém podniku, kde může mít vlastní pozitivní 

i negativní podobu, která se odlišuje od jiných podniků. Kdo však nejvíce pociťuje vliv 

této kultury, jsou zejména noví zaměstnanci. Z podnikové kultury vycházejí formální 

vztahy v podniku. Podniková kultura má výrazný vliv na aktivitu zaměstnanců 

(Kachaňáková, 2008). Způsoby myšlení a jednání všech zaměstnanců firmy ovlivňuje 

hodnotové zázemí firmy. Jde o určitou formu psychologické smlouvy (psychological 

contract) a představu o individuálním zakotvení ve firmě (career anchor). Tyto dva 

faktory integrují zaměstnance s organizací (Schein, 1992). 

Firemní (podniková) kultura (corporate culture, culture of a firm, organizational 

culture, organizational climate) - pojem různorodě a rozmanitě vymezovaný. V české 

odborné literatuře se doposud používaly tři základní pojmy; podniková kultura, firemní 

kultura, organizační kultura. Jejich obsah je však totožný. V anglicky psané literatuře se 

nejčastěji setkáme s pojmem; Organizational Culture či Corporate Culture. Důvodem 

může být to, že v českých zemích se tato problematika studuje především v kontextu 

managementu, v zahraničí je spojována především s problematikou organizačního chování, 

na bázi sociologie, psychologie a managementu. Stejně tak můžeme pojem organizace 

vnímat v širším, celospolečenském slova smyslu ve vztahu i k neziskovým organizacím, 

kdežto podnik, firma výlučně ziskového charakteru. 

Lukášová (2010, s. 28) definuje organizační kulturu jako: „Soubor základních 

přesvědčení, hodnot, postojů a norem chování, které jsou sdíleny v rámci organizace a 

které se projevují v myšlení, cítění a chování členů organizace a v artefaktech (tj. 

výtvorech) materiální a nemateriální povahy“.  

Rolný (2007, s. 41) charakterizuje podnikovou kulturu jako: „…souhrn vlastních 

názorů, hodnot, norem chování a jednání, způsobu podnikání, které jsou pro každou firmu 

jedinečné a vytvářejí pro ni specifický podnikatelský styl. Úroveň podnikatelské kultury má 

vliv na morální klima v podniku, tak i na etickou úroveň chování podniku na trhu“. 

Podle Scheina (1992, s. 34) podniková kultura představuje „…vzorec základních a 

rozhodujících představ, které určitá skupina nalezla či vytvořila, odkryla a rozvinula, 

v rámci nichž se naučila zvládat problémy vnější adaptace a vnitřní integrace a které se 

osvědčily, že jsou chápány jako všeobecně platné. Noví členové organizace je mají pokud 

možno zvládat, ztotožnit se s nimi a jednat podle nich“. 

Jako kulturní prvky jsou označovány nejjednodušší strukturální a funkční jednotky, 

které představují základní skladební komponenty kulturního systému v organizaci. Obecně 

se jedná o tzv. artefakty materiální a nemateriální povahy (Lukášová, 2010).  
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K artefaktům materiální povahy podniku patří např.: 

 Architektura budov 

 Materiální vybavení 

 Produkty vytvářené organizací 

 Výroční zprávy 

 Propagační předměty 

 Loga, symboly  

 

K artefaktům nemateriální povahy podniku patří např.: 

 Základní přesvědčení 

 Hodnoty a postoje 

 Normy chování 

 Organizační mluva 

 Historky a mýty 

 Zvyky, rituály, ceremoniály 

 Hrdinové 

 

Podniky lze obecně rozdělit podle toho, jaký typ podnikové kultury v nich 

převažuje. Jednotlivých typologií existuje celá řada. Nutno však připomenout, že každá 

kultura je specifická a originální. Dalším základním identifikačním prvkem je 

charakterizovat typ firemní kultury na tzv. slabou a silnou. 

Slabá neboli "difúzní" podniková kultura se projevuje vnitřní nekonzistencí názorů, 

špatnou komunikací nejen mezi vedením a níže postavenými subjekty, ale také v rámci 

jednotlivých subjektů. Kvůli takovým nedostatkům vznikají pak mnohem větší nároky na 

kontrolu a motivace kolektivu se stává náročnější. Dosahování uspokojivých výsledků jak 

v produkční, tak ekonomické oblasti je podstatně ztíženo (Armstrong, 2007). 

Silná podniková kultura vykazuje na rozdíl od slabé silný vliv na chování a jednání 

pracovníků firmy. Aby bylo možno považovat určitou podnikovou kulturu za silnou, musí 

vykazovat určité charakteristické znaky. Silná podniková kultura by měla zahrnovat pouze 

vzájemně se doplňující a podporující prvky a principy, které jednoznačně vedou k naplnění 

cílů strategie firmy. Aby bylo možno podnikovou kulturu úspěšně prosadit, musí být tyto 

prvky a principy podnikové kultury logicky, jasně a srozumitelně sdělené a vysvětlené 

všem pracovníkům firmy. Pro dosažení maximálního přínosu podnikové kultury z hlediska 
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naplnění strategie firmy je důležité, aby byla součástí všech vnitřních i vnějších aktivit 

firmy. 

Podniková kultura se musí stát přirozenou součástí myšlení a chování všech 

pracovníků firmy nebo alespoň jejich většiny. Silná podniková kultura tj. společně sdílené 

hodnoty, normy a symboly se projevuje ve shodném naladění většiny zaměstnanců na 

stejnou „vlnovou délku“ a ve spontánní týmové spolupráci zaměstnanců směřující k 

naplnění společných (tj. firemních) cílů. 

Obecně lze shrnout, že mezi hlavní funkce podnikové kultury patří: 

 redukce konfliktů uvnitř organizace, dostatečně silná organizační kultura 

podporuje soudržnost, konzistentnost vnímání problémů 

 zabezpečení kontinuity, usnadnění koordinace a kontroly, shodné vnímání 

hodnot a norem chování zjišťuje žádoucí chování a disciplínu 

 redukce nejistoty, vliv na pracovní morálku a emocionální pohodu – soulad 

mezi vnitřními normami pracovníka a organizační kulturou 

 motivace, pocit smysluplnosti práce, dává pracovníkovi pocit, že je důležitou 

součástí organizace 

 konkurenční výhoda – pokud je organizační kultura silná 

 

Podle Dytrta (2011) ovlivňuje budování podnikové kultury (dobrého jména firmy) 

především: 

 manažerské etika (ovlivňuje kvalitu, transparentnost procesů a vztahů, zvyšuje 

tržní hodnotu firmy) 

 stabilita organizace (projektovat a realizovat dlouhodobé cíle a cesty k jejich 

plnění) 

 prosperita firmy (na základě uspokojování potřeb ekonomického okolí v čase, 

kvalitě a ceně). 

 respektovat kvalitativní i kvantitativní vlastnosti podnikový jevů 

 integrita managementu a jedinečnost firmy (poznat a pochopit základy, 

podstatu metod řízení, aplikace specifických podmínek pro efektivní řízení 

organizační struktury). 

 integrovaný management 
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3.4 Nástroje implementace etiky do podnikání 

Aplikace, resp., implementace etiky do podnikání není jednoduchá záležitost. 

Zavedení eticky odpovědné orientace do strategie podniku je především záležitostí 

managementu. V této souvislosti je velmi důležitá etická odpovědnost vedení podniku, od 

kterého se odvozuje kvalita etické odpovědnosti celé organizace. Etická odpovědnost 

podniku je zaměřena jak dovnitř firmy (na management a běžné zaměstnance), tak na okolí 

firmy (především na zákazníky, investory, konkurenty, dodavatele, odběratele, věřitele, 

apod.). Základní otázkou, která ve strategii podniku musí být řešena, je: „Jak zachovat 

konkurenceschopnost a přitom jednat v rámci podnikatelského prostředí eticky?“ 

Cílené zavádění etiky do podnikání je možné jen aplikací etických principů, 

nástrojů a metod do podnikatelského procesu, tedy vznikem etické infrastruktury 

podniku. Etická infrastruktura podniku však reflektuje vliv tradic a rituálů, klíčových 

etických zásad, principů a hodnot, ale také úroveň vyspělosti organizační kultury. 

Pokud se podnik rozhodne pro zavedení etických principů, nástrojů a metod, pak by 

měl mít zároveň jistotu, že etické hodnoty, které si vymezí ve strategických dokumentech, 

bude schopen v reálném podnikatelském prostředí také dodržovat. Klíčovým se na jedné 

straně stává požadavek na přiměřenost a na straně druhé důraz na kvalitu regulativní ideje, 

na které je založena účinnost nástrojů etického řízení (Putnová, Seknička, 2006). 

 

Nástroje podnikatelské etiky můžeme rozdělit do dvou základních skupin: 

 interní nástroje – ty, které má podnik přímo pod kontrolou a jejichž 

používáním ovlivňuje přímo své etické chování (etický kodex organizace, 

etický a sociální audit, specifická organizační struktura apod.) 

 externí nástroje – existují vně podniku a jejichž používáním může 

podnikatelský subjekt ovlivňovat etické prostředí ve společnosti 

(protikorupční linky státních organizací, systém Copy Advice Rady pro 

reklamu apod.) 

 

Mezi zásadní interní nástroje, které napomáhají našim i zahraničním podnikům při 

etickém a odpovědném podnikání patří (Putnová, Seknička, 2007): 

 Etické kodexy a další interní dokumenty 

 Etický výcvik a vzdělávání zaměstnanců 

 Etické vzory – etický leadership 
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 Úřad firemního ombudsmana 

 Etické výbory, komise 

 Funkce manažerů pro etické a vnitřní záležitosti 

 Horké linky (whistleblowing) 

 Kulaté stoly 

Základní nástroje a metody hodnocení (měření) etiky: 

 Etický a sociální audit 

 Kvalita výrobků a služeb 

 Reporting CSR 

 Standardy hodnocení a měření (AA 1000, SA 8000, VeriSEAAR, IIP, GRI, 

EMAS, CRI, Podnik Fair Play aj.) 

 

Cílevědomý a náročný manažer bude svým okolím za své jednání málokdy 

jednoznačně chválen a všemi pozitivně hodnocen. Může však dosáhnout toho, aby si ho 

převážná část dobrých spolupracovníků vážila. Stejně tak manažer nemůže od svých 

podřízených očekávat dodržování etických pravidel a principů, když sám nepůjde 

příkladem. Filosofie etického podnikání vychází z předpokladu, že manažer musí být sám 

vnitřně přesvědčen o významu a smyslu etiky v podnikání a přesvědčovat své podřízení či 

partnery o správnosti a důležitosti tohoto přístupu. 

Nutné si uvědomit, že uplatňování etiky v rámci činnosti podniku a manažerské 

práce má přínos je tehdy, jsou-li její principy a zásady obsaženy v každodenních, běžných 

činnostech a procesech všech členů organizace. Jedná se především o prosazování etických 

mezilidských vztahů, protože úroveň etiky a etických postojů v organizaci závisí na 

každém jejím členu, bez ohledu na jeho funkční postavení (Dytrt, 2011). Z toho vyplývá, 

že absence etiky, resp., etických aspektů je zásadní překážkou rozvoje vztahů mezi členy 

organizace, protože to ovlivňuje dodržování pracovních procesů, postupů a metod a tím i 

výsledků práce. 

Etiky by měla být součástí tvorby strategických rozhodnutí organizace. Efektivita 

její implementace musí flexibilně reagovat na změny jak ve vnitřních, tak vnějších 

podmínkách. 

Zde je však třeba pozorovat určitý rozpor, kdy na jedné straně je etika v podnikání 

(pochopitelně ne jen tam) chápání a uznávána jako nezbytný nástroj fungování a působení 

podnikatelských subjektů, nicméně na druhé straně (o čem svědčí i výsledky různých 
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průzkumů) stále se nesetkáváme s aktivní podporou a zájmem managementu firem o její 

implementaci. Dytrt (2011) uvádí základní a nejčastější příčiny tohoto rozporu: 

 Nedostatečné povědomí o obsahu, významu a smyslu etiky v podnikání. 

Tím není myšlena neznalost etiky jako filosofické disciplíny, ale neznalost etiky 

jako systému, přístupu, vědomí korektního, čestného a pro kvalitativní rozvoj 

společnosti nezbytného jednání. Management často vnímá etiku jako něco 

nadstandardního, přepychového. O etiku se budou zajímat, až když si na ni 

vydělají. Tento stav v porovnání se západními zeměmi je však pochopitelně dán 

zcela odlišným, sociokulturní a politickým prostředím, bez určité kontinuity 

demokratických tradic. Selsky řečeno „…nebylo se to kde, resp., kdy naučit“. 

Etika je totiž vnímána jako oblast náboženská, sakrální. Nutno říci, že základní 

společenské instituce jako: rodiny, školy, sdělovací prostředky, média nejsou 

nositeli potřebných etický, resp., morálních hodnot a nevedou k systematickému 

etickému myšlení. Etika je navíc často zcela mylně spojována, zaměňována 

s etiketou, čili s oblastí společenského, zdvořilého jednání a vystupování. 

 Obavy, že etika zvyšuje nároky na management. Zavádění, implementace 

etických nástrojů jistě není nic jednoduchého. Vyžaduje systematické zapojení 

personálních, materiálních, finančních aj. zdrojů. Vyžaduje komplexní 

manažerské úsilí jak při jejím zavádění, tak při vyhodnocení. Navíc je velmi 

obtížné přesvědčovat podnikatelské prostředí o tom, že náklady spojené 

s implementací etických nástrojů do podnikání jsou investicemi, které se jim 

vrátí, jestliže vidí, když neetické jednání naopak přináší někomu úspěch. Navíc, 

když společnost proti neetickému jednání dostatečně nebojuje a spíše mají 

někdy pocit, že společnost trestá právě ty, kteří si eticky chovají. Obtížně se 

bude řešit např. problematika míry korupce ve společnosti, když se neřeší její 

samotné příčiny. Určitá náročnost na management spočívá také v tom, že míru 

úrovně etičnosti v organizaci nelze spolehlivě změřit. Obtížně se hodnotí a 

kvantifikují její výstupy, efekty. Etika v podnikání jsou jevy a procesy, které 

jsou ve své komplexnosti naplňovány a hodnoceny určitými kvalitativními 

ukazateli, které nelze přímo číselně vyjádřit. 

 Nestabilita a nesoulad podmínek v podnikání. Je evidentní, že nestabilita 

vnitřních i vnějších podmínek pro podnikání značně omezuje management v 

operativním, taktickém i strategickém podnikání. Politické, legislativní či 

ekonomické prostředí neodpovídá požadovanému tempu dynamiky 
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podnikatelských aktivit. Právo není vymáháno dostatečně rychle a efektivně. 

Managementu organizace se komplikuje efektivní spolupráce a interakce se 

stakeholdery. 

 Tlak na maximální krátkodobé úspěchy managementu. Od samotného 

nástupu do funkce se od managementu očekává maximalizace hospodářských 

výsledků v co nejkratším čase. Časová tíseň vytváří stresující, neetické 

prostředí. Aby management mohl v krátkém čase prezentovat požadované 

kvantitativní výsledky, spoléhá často na dřívější zkušenosti a osvědčenou 

rutinu. Není čas na etické „experimenty“ a nejisté hodnocení kvalitativních 

vlastností. 

 Management nevěnuje dostatečnou pozornost vedení lidí. Zaměstnanci 

(podřízení) nejsou dostatečně motivování, stimulováni k vnitřní hodnotové 

identitě s organizací, k individuální odpovědnosti za firemní procesy, ke 

kreativnímu plnění úkolů. Firmy nejčastěji manifestují svou sociální 

odpovědnost především hmotným zabezpečením pracovníků. Management 

v rámci řízení lidských zdrojů nevytváří dostatečné podmínky pro stabilitu 

schopných pracovníků, výsledkem je nežádoucí, nákladná fluktuace.  Útvary 

pro řízení lidských zdrojů nejsou v rámci své činnosti zodpovědny za kvalitu, 

hodnocení, stabilizaci kvalitních pracovníků, za týmovou práci, loajalitu, 

partnerství apod. 

Slámečka (2012) uvádí nejčastější příčiny neetického jednání v rámci podnikatelské 

činnosti. Zde je velmi zajímavé pozorovat a zároveň důležité si uvědomit, že některé 

příčiny (zdroje) neetického jednání mohou mít naprosto banální, běžně používané procesy 

a formy: 

 systémové tlaky 

 eroze morální standardů 

 organizační bariéry 

 vysoce rozvinutá dělba práce 

 rozhodovací struktury 

 klasická linie příkazů 

 panující morální klima 

 nejasné priority (cíle) podniku 

 opatrná informační politika    
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4. Etika ve sportovních institucích 

 

Důvodů, proč je v této práci problematika etiky ve sportu věnována samostatná 

kapitola je hned několik. Jednak se jedná obor – sportovní management, který přímo 

koresponduje s výše uvedenými teoretickými východisky, dále neméně významný důvod 

je, že sport, resp., různé organizované formy pohybové aktivity se významným způsobem 

podílejí na celkovém HDP společnosti, ale také fakt, že sport je jedním z odvětví, sektoru 

který je do značné míry spojován s korupcí a dalšími formami neetického jednání. 

Vzhledem k historicko-společenské, politicko-ideologické, výchovně-vzdělávací, 

dále vývoji, funkci a smyslu zjistíme, že právě sport, jako společenským fenomén byl, 

resp., jeho podstata byla vybudována na platformě etiky, ctnosti ducha, hrdosti, tělesné 

krásy, estetiky apod. V konfrontaci se současným vývojem sportu a tělesné kultury se jaksi 

na etické hledisko pozapomnělo. Když si odmyslíme ekonomické hledisko (o kterém bude 

ještě pochopitelně řeč), tak jsme v různých historických obdobích byli svědky zneužití 

sportu a sportovního zápolení k účelům ryze politickým a ideologickým. 

Na sport jde ročně z veřejných zdrojů 7,7 miliardy korun, a to včetně odvodů z 

hazardních her či od regionů a obcí. Celý sportovní byznys je ale mnohem hodnotnější. 

Práva na televizní vysílání, sponzorské příspěvky soukromých firem či jiné reklamní a 

eventové aktivity, které se na jakýkoliv sport nabalují, přidávají k necelým osmi miliardám 

další peníze. Některé ekonomické portály uvádějí, že se sportovní činností (televizní práva, 

prodej hráčů…), je spojena částka až patnáct miliard korun. Kdyby se k tomu přidaly ještě 

finance a majetek sportovních svazů, jak je spočítalo ministerstvo školství, muselo by se 

připočítat dalších až šedesát miliard korun. Zajímavé však je, že Česká republika má v 

rámci EU třetí nejnižší veřejné výdaje na sport. Podle studií Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy přispívá sport k tvorbě českého HDP 3,7 %. 

 

4.1 Sport v systému tělesné kultury  

Záměrně je zde uvedeno významové spojení sportovní instituce, protože zde 

vycházíme s celospolečenského označení celého komplexu nejrůznějších pohybových 

aktivit, které jsou ať už nějakým způsobem řízeny (institucionálně) či provozovány 

spontánně. Při dalším, ovšem velmi krátkém sémantickém exkurzu zjistíme, že se zde stále 

vyskytují jisté terminologické nejasnosti samotného chápání pojmů. To je způsobeno 
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především rozdílností přístupů k řešení problémů, zohledňování jevů, názorů, které jsou 

však způsobeny nesystematickým a do značné míry neodborným přístupem. 

Hovoříme-li zde o sportu, sportovních institucích či managementu sportu, je zcela 

nezbytné si vysvětlit základní terminologická východiska, vztahy, souvislosti a pojmy. 

Logický a sémantický sled výkladu nás nutí se nejprve vymezit problematiku tělesné 

kultury. 

    V tomto kontextu však musíme zdůraznit, že sport, jehož problematikou se v této 

kapitole zabýváme, je „pouze“ jedním ze subsystému tělesné kultury. Tělesnou kulturou 

podle Hodaně (2000) označujeme sociokulturní systém, který jakožto výsledek činností, 

tvorby hodnot, vztahů a norem zabezpečuje specifickými tělocvičnými prostředky 

uspokojování zvláštních biologických a sociálních potřeb člověka v oblasti fyzického a 

z něj vyplývajícího psychického a sociálního rozvoje s cílem jeho socializace a kultivace. 

Je součástí kultury a kulturního dědictví každého národa. Objektem jejího působení je 

kulturní a společenský člověk jako plnohodnotný člen společnosti.  

V tomto smyslu by bylo možná sémanticky správně označovat sportovní 

management, či management sportu, nýbrž management tělesné kultury, protože se 

nezabývá pouze managementem ve sportu, nýbrž také v oblasti tělesné výchovy a 

komerční sféře tělocvičné, pohybové rekreace. Systém sportovního managementu je však 

právem zaměřen hlavně a především na oblast komerčního sportu, sportovních aktivit a s 

tím spojenými ekonomickými zájmy.  

Z historického hlediska si není možné nevšimnout vlivy a šíření jednotlivých 

tělovýchovných systémů, které měly a stále mají celospolečenské dopady. Jen pouze 

zmíníme např.: systém švédský, francouzský novorakouský, systém turnerský, systém 

sokolský, sportovní systém anglický, novodobý olympismus, prolínání západních a 

východních systémů. Dopady šíření a vlivu těchto systémů nutno spatřovat především 

v rovině: technicko-ekonomické“, „sociopolitické“ a „kulturní“. Tělesná kultura v dané 

vývojové etapě plnila funkci (Hodaň, 2000): 

a) Zdravotní 

b) Přípravnou 

c) Ekonomickou 

d) Výchovnou a vzdělávací 

e) Politickou 
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Obr. 4.1.1. Podstata tělesné kultury 

 

(Zdroj: vlastní) 

 

Tělesná kultura, jak již bylo řečeno je určitý systém, který má svou struktury a 

jednotlivé subsystémy. Jedná se o: tělesnou výchovu, tělocvičnou rekreaci a sport. 

Přičemž: 

Tělesná výchova – nezastupitelná součást výchovy a vzdělávání žáků ve školách a 

na všech stupních. Jedná se o pedagogicky cílevědomý, systematický, specifický 

formativní proces, v němž se využívá jako hlavního prostředku tělesných cvičení, sloužící 

k všestrannému zdokonalování člověka a k rozvoji osobnosti. 

Tělocvičná (pohybová) rekreace – obnovení dobrého stavu organismu a zdraví 

využitím tělesných cvičení jako prostředků rozvoje, osvojení a vytváření specifických 

motorických předpokladů k obnovení tělesné, psychické i sociální rovnováhy. Tělocvičnou 

rekreaci je nutno vnímat jako určitou reakci na vývoj a potřeby moderní společnosti, která 

zahrnuje odpočinek, regeneraci, rekondici, rehabilitaci, uskutečňuje se ve volném čase a 

má dobrovolný charakter. Záměrně, cílevědomě a systematicky se zde využívá volného 

času k osobnímu zdokonalování sebe sama prostřednictvím pohybu. 
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Obr. 4.1.2. Subsystémy tělesné kultury 

 

(Zdroj: vlastní) 

 

Sport – fenomén, který neodmyslitelně patří ke kultuře každé společnosti. Sport 

není spojen pouze s vývojem vyspělých, moderních civilizací, ale je součástí i těch 

nejprimitivnějších národů, etnik, kmenů či ras. Je nedílnou součástí kultury, prostředek 

demokratizace, tolerance, pochopení, svébytný společenský jev propojený s celkovým 

společenským vývojem, zdrojem informací o společenských hodnotách, sociální struktuře 

společnosti, hodnotové orientaci a výrazem kultury dané společnosti. 

Kdybychom zde chtěli uvést všechny nejrůznější definice pojmu sport, které se 

v průběhu historického vývoje objevily, včetně jejich analýz, bylo by to na samostatnou 

diplomovou práci. V tomto okamžiku lze nabídnout (podle mého názoru) jednu 

z aktuálních, fundovaných a plně vystihující samotnou podstatu, smysl a význam sportu, 

definici Hodaně (2009, s. 58): 

„Sport je relativně samostatný systém, v jehož rámci jsou rámci za přítomnosti 

divácké obce v podmínkách přísně organizované, institucionalizované a přesnými pravidly 

kontrolované soutěže realizovány a hodnoceny výkony mající charakter tělesných cvičení, 

specifické pohybové výkony spojené s ovládáním či manipulací určitého náčiní, stroje či 

zvířete a výkony intelektuálního charakteru. U všech těchto výkonů, podmíněných 

odpovídající úrovní fyzické a psychické připravenosti, je podmiňující výkonová motivace a 

z ní vyplývající prožitkovost sportovce i diváka. Sport jako systém má svoje vlastní 

organizace, personál, vlastní legislativní, finanční i materiální zabezpečení a v případě 

sportovní reprezentace zvláštní vztah ke státu a jeho politice. Šíří svého záběru se sport 

dostává z oblasti systému tělesné kultury i do systémů ostatních.“ 
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Z výše uvedené definice, charakteristiky a na základě institucionalizovaného 

zabezpečení chodu a funkce sportovního sektoru lze postulovat samotný smysl a význam 

sportovního managementu, resp., zde má management sportu své nezastupitelné místo. 

Pochopitelně nejen jako specifický studijní obor na různých fakultách, ale především 

v rámci řízení komplexu činností sportovních institucí. 

Základní znaky vrcholového sportu: snaha a potřeba dosažení maximálního 

výkonu, snaha po vítězství, tréninkový proces, soutěže, fenomén diváctví, členská 

registrace. Obecné znaky moderního sportu vymezuje Sekot (2008): sekularismus, 

rovnostářství, specializace, racionalizace, byrokratizace, kvantifikace, záznam nejlepších 

výsledků.  

V tomto okamžiku však nacházíme zcela zásadní sémantické rozdíly mezi pojetím 

a charakteristikou sportu, který prezentuje vědní obor kinantropologie a sportem, který je 

předkládán a charakterizován jak Evropskou chartou sportu, tak i ostatní neodbornou 

veřejností. 

Evropská charta sportu vypracovaná roku 1992, pod záštitou Rady Evropy totiž 

sport charakterizuje jako: „Sportem se rozumí všechny formy tělesné činnosti, které, ať již 

prostřednictvím organizované účasti či nikoli, si kladou za cíl projevení nebo zdokonalení 

tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v 

soutěžích na všech úrovních.“ 

 Odvozeně z této charakteristiky je upravena definice, kterou v českém prostředí 

vymezuje Zákon č. 115/2001 Sb., ze dne 28. února 2001 ve znění zákona č. 219/2005 Sb., 

vymezující postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanovující 

úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávních celků při 

podpoře sportu. Tento zákon definuje sport jako: „…sport představuje všechny formy 

tělesné činnosti, které prostřednictvím organizované i neorganizované účasti si kladou za 

cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování 

sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní“ (Zákon o podpoře sportu, 2001).  

 Z výše uvedeného vyplývá, že sport plní základní společenské funkce v rovinách 

(Sekot, 2008): sociální, kulturní, politické a ekonomické. Hodaň (2009) vnímá společenské 

funkce sportu ještě v širších souvislostech: sociálně-emocionální, socializační, sociálně-

integrační, zdravotně-preventivní, politická, ekonomická, sociálně-mobilní, biologická a 

kompenzační. 

Drewe (2003) tvrdí, že čím více se slovo sport vyskytuje v běžném, hovorovém 

jazyku, tím více se skutečný význam jeho pojmu ztrácí a zamlžuje. K sémantické kontaci 
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pojmu se připojuje série často nesouvisících slov: rekreační, pro zdraví, soutěžní, školní, 

pro všechny, odpočinkový…atd. Z toho je evidentní, že ten, který o sportu mluví, mu 

přikládá takový význam a smysl, který odpovídá jeho individuální představě o tom, co si 

pod „děláním sportu“ jedinec představuje. Sport se tak stal fenomenální, celosvětovou 

realitou, nástroje komunikace, dorozumívání. Pojem sport tak označuje (podle okolností) 

nejrůznější kulturní, společenské, politické, sociální či ekonomické aktivity. O sportu se 

mluví ve smyslu pracovním, odpočinkovém, výchovném, vzdělávacím apod.  

 

4.2. Hodnotové aspekty sportu 

Problémem hodnot se zabývá samostatná společenskovědní disciplína – axiologie. 

Není zde proto záměrem se v této práci zabývat touto problematikou obecně. V rámci 

stanovených cílů práce je však nutné, se alespoň stručně zabývat jakým způsobem se sport 

podílí na tvorbě hodnot či jakou hodnotu společnost sportu přikládá, či jakou roli hraje 

sport v životě člověka. 

Jakákoliv činnost člověka je vždy orientována určitým vytvořeným systémem 

hodnot. Ten může být individuální či celospolečensky přijatelný. Základní nazírání na 

hodnotu může být (Hodaň, 2009): 

 hledisko ekonomické (materiální či předmětné hodnoty). Oblast materiálních 

hodnot je v kontextu sportu a tělesné kultury spojena s tělesnou dimenzí a lze 

mezi ně zařadit tělesnou zdatnost, výkonnost, fyzické zdraví, pohybové 

dovednosti a pohybové schopnosti, sportovní výkon apod. 

 

Obr. 4.1.5. Socioekonomické aspekty tělesné kultury 
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Prostředí sportu rovněž poskytuje celou řadu pracovních příležitostí, např.: výrobce 

sportovního vybavení, výrobce speciálních sportovních zařízení, prodejce a distributory 

sportovního vybavení, provozovatele sportovních zařízení, provozovatele a organizátory 

závodů a sportovních akcí, ostatní obslužné činnosti, provozovatele zařízení pro PR či 

činnost sdělovacích prostředků. 

 hledisko filozofické (duchovní či osobnostní hodnoty). Tyto hodnoty jsou 

spojeny s dimenzí psychickou, duchovní, společenskou a patří zde např.: 

přesnost, preciznost, cílevědomost, zodpovědnost, odvaha, kázeň, vůle, 

tolerance, vzájemný respekt, estetický pohyb aj. 

 

Vedle těchto pozitivních hodnot se v oblasti sportu objevují (jsou zde vnášeny) i 

určité vnější hodnoty, které mají naopak negativní charakter. Se sportem jsou totiž ruku 

v ruce svázány jevy, jako např.: společenský status odvozený od podávaného výkonu, moc, 

prestiž, peníze apod. Existencí těchto negativně vnímaných jevů sice nemůže být hodnota 

sportu zpochybňována, ale dostává se do poněkud odlišné pozice, resp., významu a smyslu 

sportu samotného. 

  

4.3. Etika a fair play 

S problematikou určitého hodnotového postavení sportu je velmi často diskutován 

fenomén fair play. Setkáváme se s ním velmi často i v běžném, společenském životě 

(konstatování, že dané jednání, chování je či není „férové“), čili jednání čestné, rovné, 

přímé, morální, akceptovatelné. Problém fair play je pochopitelně s naší zkoumanou 

oblastí etiky, morálky a étosu velmi úzce svázán.  

 Historicky má pojem fair play své kořeny v Anglii již ve 12. století, kdy byl 

používán ve smyslu vyjádření správného, čestného a rovného chování. Vychází 

z keltského konceptu fír fer (slučující spravedlivost a slušnost s příjemností a krásou). 

Chování ve smyslu fair play spojeno s rytířstvím a anglickým gentlemanstvím. Anglický 

gentleman byl považován za určitý společenský vzor jednání a chování. Intenzívní rozvoj 

vnímání fair play je spojeno se vznikem anglického sportu, který byl pěstován právě 

„gentlemany“, což zaručovalo vysokou etickou úroveň jejich chování. Herní pravidla 

jednotlivých sportů se týkala převážně předpisů technického, herního charakteru. Férové 

jednání sportovců – gentlemanů se bralo jaksi „samo sebou“. Gentlemanské sportování 

bylo nedílnou součástí institucionalizované výchovy anglického školství.  
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 Nutno říci, že na ideologické platformě anglického gentlemanského sportování byla 

Coubertinem vybudována i myšlenka novodobého olympismu. Největší sportovní 

(pochopitelně v oblasti tělesné kultury) svátek všech zemí a národů. Historickým vývojem 

se pojem fair play stal součástí mnoha významných mezinárodních dokumentů. Zásadním 

je např., Kodex sportovní etiky, který uvádí: „Fair play znamená mnohem více, než jen 

pouhé respektování pravidel; nese v sobě i pojmy přátelství, respektování druhého a 

sportovního ducha. Je to způsob myšlení, nikoliv pouhé chování. Tento pojmový obsah 

zahrnuje problematiku boje proti podvádění, umění působit lstí i při respektování pravidel, 

dopingu, násilí (a to jak fyzickému tak verbálnímu), nerovnosti šancí, nadměrné 

komercionalizaci a korupci.“ 

 Parry (1994) vnímá pojem fair play v několika základních rovinách: 

a) respektování pravidel, která jsou základní směrnicí pro každý sport a jakoukoliv 

soutěž, 

b) snaha o soupeření ve správném duchu. Jedná se o respektování tzv. nepsaných 

pravidel, která odpovídají všeobecné představě o slušném chování, 

c) fair play jako ukotvení v hodnotovém žebříčku člověka a prezentující se ve 

všech situacích jako životní postoj. 

 

Sport, resp., některé jeho druhy by zcela jistě neměly dostávat „do vleku“ 

společenských událostí, které odrážejí určité negativní ideologické, politické, ekonomické 

jevy, tendence a zájmy. Především vrcholový sport se vymanil ze společnosti. Stal se 

nezávislým, autonomním světem, ve kterém platí jiná, zcela specifická pravidla. Dochází 

tak k jevům, které jsou velmi vzdáleny od původního poslání významu a smyslu 

samotného provozování sportu.  

Základní etické a morální aspekty sportu jsou blíže vyjádřeny v Olympijské chartě 

(1999), ve které je mj. uvedeno: 

§ 2 Olympismus je životní filozofií, vyváženě spojující tělesnou zdatnost, vůli a 

ducha v jeden celek. Olympismus usiluje o vytvoření způsobu života, založeného na radosti 

z vynaloženého úsilí, na výchovné hodnotě dobrého příkladu a na respektování základních 

etických principů. 

§ 3 Smyslem olympismu je zapojit sport do procesu harmonického rozvoje 

člověka s cílem vytvořit mírovou společnost zachovávající lidskou důstojnost. Za tím 

účelem vyvíjí olympijské hnutí samo nebo ve spolupráci s dalšími organizacemi a podle 

svých možností činnost ve prospěch míru. 
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§ 6 Cílem olympijského hnutí je přispívat k budování mírového a lepšího světa 

výchovou mládeže prostřednictvím sportu prováděného bez jakékoliv diskriminace 

v olympijském duchu, to je spojením vzájemného porozumění i ducha přátelství, solidarity 

a fair play. 

§ 8 Provozování sportu je lidským právem. Každý jednotlivec musí mít možnost 

provozovat sport podle svých potřeb. 

 

Výše uvedené myšlenky a prohlášení jsou více než pozitivní, žádoucí a pro 

harmonický rozvoj společnosti a tím pádem i sportu nezbytné. Nicméně praxe však někdy 

dokladuje něco zcela jiného.       

    Výkon je bezprostředně spjat se sportem, na výkonu je postaven. V tomto smyslu 

má globální charakter, jehož dopad sám o sobě není negativní. Problémem však je 

zvyšování výkonu jiným způsobem než zvyšováním vlastní výkonnosti, tedy s jejím 

doplňováním nejprve podpůrnými, později jinými, škodlivými a zakázanými prostředky. 

Globalizace tohoto fenoménu je pochopitelně efektem, který poškozuje samu podstatu 

sportu, jeho humánní rozměr. Jediným cílem je maximální výkon, úspěšnost v soutěži a 

vítězství nad soupeřem. Sportovec tak představuje obchodní „komoditu“, která má 

především své ekonomické zájmy a opodstatnění.  

Domníváme se, že tento krátký, sémantický a metodologický exkurz byl nezbytný, 

za účelem přiblížení dané problematiky především vymezení oblasti, ve které má náš obor 

– sportovní management své působení a opodstatnění. Problematika, která je nejen spojena 

v rámci oboru sportovního managementu, ale je součástí právě našeho empirického šetření. 

Sport je natolik široká tématika, že i samotný název této kapitoly by při hlubších analýzách 

představoval vypracování několik samostatných diplomových prací.    

Mezi aktuální problémy sportu, resp., negativní jevy, které jsou s provozováním 

vrcholového a profesionálního sportu spojeny jsou např.: komercionalizace, konzumní 

způsob (fandovství), adorace výkonu, vítězství, dopingová a drogová problematika, fair 

play, korupce, gender, rasismus, hostilita, ageismus, politika (etika pod tlakem politicko-

ekonomických zájmů), maskulinita, globalizace sportu vs úbytek aktivně sportujících, sport 

jako divadlo pro masy, heroismus aj. 
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5. Analýza etického prostředí ve společenské praxi 

 

V předchozích kapitolách jsme se zabývali teoretickými východiska a vztahy eticky 

a morálky. Zabývali jsme se především problematikou etiky v podnikání a manažerské 

práci, včetně etických problémů v prostředí managementu sportu a tělesné kultury. 

Dosavadní teoretická východiska práce se do značné míry opírají a vycházejí z již dosud 

provedených dílčích empirických výzkumů. Např., Dytrt (2011) uvádí, že: 

 9/10 českých manažerů již má zkušenost s neetickým jednáním v rámci své 

profese (manažerské činnosti). 

 70 % manažerů vnímá absenci etiky v podnikání jako jednu z příčin současné 

světové hospodářské krize. 

 44 % manažerů pokládá úroveň etiky v podnikání v ČR za horší, než ve 

srovnání se západními zeměmi. 

 

Brodan (2012) uvádí, že více jak 40 % českých zaměstnanců jedná neeticky, tím že 

nejčastěji poškozuje svého kolegu nebo firmu, pokud mu z toho plyne určitý osobní 

prospěch. Téměř každý druhý zaměstnanec tak opakovaně porušuje etický kodex. Mezi 

nejběžnější poklesky patří krádeže nápadů. Modelovou situací je, že vedoucí (manažer) 

prezentuje nápady svých podřízených jako své vlastní. Dále se jedná o zneužívání 

firemních prostředků (majetku) pro soukromé účely. Počínaje telefonem, počítačem, 

kopírkou, různými kancelářskými potřebami až po služební automobil. 

Živnou půdou pro neetické jednání je údajně stres a represe. Firmy a organizace se 

za problematické (neetické) jednání svých zaměstnanců do značné míry mohou sami. 

V rámci své firemní kulturu tak vytvářejí nepříznivé pracovní klima. Atmosféru, ve které 

převažují sankce a výhružky. Jestliže manažeři využívají (z různých důvodů) k „motivaci“ 

svých podřízených psychologický model trestu, automaticky tím v lidech spouštějí reakci 

v podobě neetického chování. Jedná se o určitou postojovou záležitost. Ekonomická krize 

jistě nepřispívá k posílení etického klimatu ve firmách. Velká konkurence na trhu spojená 

s obavami o svou vlastní pozici je ze strany manažerů doprovázena často ekonomickými 

opatřeními v podobě snižování stavu zaměstnanců, vykonávání více práce za stejnou, či 

dokonce nižší mzdu, rušení zaměstnaneckých benefitů, zpřísňují se firemní pravidla a 

nařízení. Zaměstnanci si pochopitelně velmi rychle zajistí „to, co jim patří“ někde jinde a 

nějak jinak. Psychologický efekt etického odhalení tvrdí, že pokud pravidla poruší někdo 
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jiný, snadno ho odsoudíme a poukážeme na jeho neetické jednání, ale pro vlastní poklesek 

nacházíme celou řadu omluv a racionálních vysvětlení. Brodan obecně tvrdí, že současné 

klima v českých firmách neetickému jednání evidentně svědčí. V naší mentalitě přežívá 

(snad i opodstatněně) názor, že kdo upozorní na nefér jednání, je „práskač“, „bonzák“. 

Kolegové a bohužel i sami manažeři neetické poklesky ostatních raději přehlížejí, jen aby 

tuto choulostivou oblast nemuseli řešit a náhodou se tak nedostali do konfliktu. Pokud jsou 

totiž kompetentní osoby k neetickému jednání netečné, v očích ostatních ho vlastně 

schvalují. To se pak stává obecnou normou, běžnou normou. 

 

Obr. 5.1. Klíčové faktory ohrožující pověst firmy 

 

(Zdroj: Transparency International ČR) 

 

Z výzkumu které provedla CSR Europe vyplývá, že: 

 70 % západoevropských spotřebitelů považuje reputaci firmy, jejíž výrobky či 

služby kupují, za důležitou, 

 44 % spotřebitelů je ochotno zaplatit více za výrobky firmy, která se chová 

sociálně odpovědně, 

 1/3 výkonných ředitelů je přesvědčena, že tato sociálně odpovědná politika 

zvyšuje obrat, 
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 86% investorů se domnívá, že tato politika v dlouhodobém horizontu vylepšuje 

hodnotu a značku firmy, 

 78% zaměstnanců dá přednost práci pro eticky se chovající a respektovanou 

firmu před vyšším platem. 

 

Transparency International ČR dále provedla v roce 2005 empirické šetření na téma 

klima CSR v České republice. Cílovou skupinou byly zaměstnanci středního 

managementu, jejichž firma má obrat přes 100 mil/ročně. Celkový výzkumný vzorek činil 

254 respondentů. Na výzkumnou otázku: „Která jedna realizovatelná změna by podle Vás 

přispěla ke zvýšení etičnosti jednání v podnikání v ČR?“. Byly zaregistrovány tyto 

výsledky: 

 33,1 % zavedení pravidel, norem, zákonů 

 21,3 % dodržování pravidel, norem, zákonů 

 15,4 % postih, trest, vymahatelnost práva 

 11,8 % změna myšlení, politické kultury 

 3,5 % důsledná kontrola podnikání 

 2,0 % chce to čas 

 2,0 % minimalizace rozhodování státu 

 1,6 % nic 

 16,3 % nevím, bez odpovědi.  

 

Putnová a Seknička (2007) uvádějí, že etický kodex, jako základní interní nástroj 

implementace etiky do podnikání má v USA přes 93 % firem a organizací. Ve vyspělých 

zemích EU to činí přes 50 % a v České republice má etický kodex pouze cca 20 % firem. 

Výsledky serveru Transparency International uvádí ještě nižší procento.       

Na základě vlastního empirického výzkumu (průzkum) se nyní pokusíme zjistit, jak 

vnímá současné etické klima v podnikání a společenské praxi vybraný vzorek respondentů.  
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5.1. Metody výzkumu a zpracovávání dat 

V práci byly použity tyto metody vědeckého zkoumání a poznávání (Pelikán, 2011; 

Disman, 2011): 

 metoda monografická  

 metoda obsahové analýzy 

 metoda explorační (dotazníkové šetření)   

 

Provedený výzkum, zpracování a celková interpretace má kvalitativní charakter. 

Smyslem uplatnění kvalitativního výzkumného přístupu je v našem případě odhalení a 

porozumění zákonitosti jevů, které kvantitativní výzkumné metody nejsou schopny odhalit, 

nebo se k nim velmi těžce dostávají. Prostřednictvím kvalitativního výzkumného přístupu 

se dostáváme blíže k podstatě zkoumaného jevu. Kvalitativní výzkum má větší schopnost 

odhalit zákonitosti, aktuální souvislosti zkoumané reality. 

V sociálních a ostatních společenskovědních disciplínách lze daleko efektivněji, 

konkrétněji najít vztahy mezi jednotlivými názory a jevy, jejich faktické závislosti a 

zakotvení. Hendl (1997), Creswell (2003), Flick (2002), Denzin a Lincoln (2005) uvádějí, 

že při výzkumu ve společenských vědách se dává přednost právě kvalitativně pojatému 

výzkumu. Podle Hodaně (2001) je obecné chápání kvality a kvantity důsledkem způsobů 

myšlení ovlivněného osvícenským racionalismem a karteziánským dualismem. Zde se stále 

objevuje výkonnostní pojetí života, převahou „mít“ nad „být“. Kvalitativní výzkum se 

zabývá odlišnými problémy, než výzkum kvantitativní, resp. zkoumá problém z jiné 

perspektivy, jiného úhlu pohledu. Kvalitativní výzkum se snaží pojmout výzkumný 

problém komplexně a zaměřuje se na: 

 popis procesu, spojení logických vztahů, okolností a situací, systémů, lidí, 

 interpretaci, vysvětlování, objasnění a zkoumání vztahů, které mohou během 

výzkumu vyvstávat, 

 verifikaci návrhů, teorií, nebo obecných závěrů, 

 evaluaci a porovnávání praktických metod, inovací a programů. 

 

Při volbě výzkumného přístupu, vzhledem k záměru a cílu práce jsme vycházeli 

např. z vyjádření Surynka et al. (2001, 27), že: „Kvalitativní výzkum více než jiné odhaluje 

neznámé sociální skutečnosti. Cílem kvalitativního výzkumu není změření jednotlivých 
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parametrů stanovených ukazatelů, ale vytváření popisu nebo logické konstrukce celku 

sociálního nebo sociálně psychického jevu.“ 

Termínem kvalitativní výzkum se podle Strausse a Corbinové (1999), či Ritchie a 

Lewise (2003) rozumí jakýkoli výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí 

statistických procedur, nebo jiných způsobů kvantifikace. V sociálních vědách pojem 

kvalitativní výzkum označuje výzkum, který se zaměřuje na to, jak jednotlivci a skupiny 

nahlížejí, chápou a interpretují svět. Podle jiných kritérií může být jako kvalitativní 

výzkum označován takový výzkum, který neužívá statistických metod a technik. 

Z hlediska standardizace, či validity se Syrunek et al. (2001, 32) vyjadřují takto: 

„Novost, proměnlivost, individuální specifičnost těchto jevů v kvalitativním výzkumu 

způsobují, že standardizace postupů zkoumání není možná (a tudíž ani žádoucí).“ 

 

5.2 Výzkumný design 

Vzhledem k obsahu, typu, cílům a celkovému záměru empirického šetření byla 

zvolena technika – dotazování na postoje (dotazník). 

Dotazník je jedním z nejběžnějších nástrojů pro sběr dat pro různé typy průzkumů. 

Skládá se ze série otázek, jejichž cílem je získat názory a fakta od respondentů. Oproti 

jiným typům průzkumů (např. osobní nebo telefonický rozhovor, pozorování, skupinový 

rozhovor, atd.) je možné prostřednictvím dotazníku získat informace s mnohem menší 

námahou a levněji. Dále se výsledná data dají mnohem jednodušeji zpracovávat. 

Dotazníky slouží k zjišťování informací v populaci nebo i v nějaké menší skupině 

osob. Na jejich základě dochází k vyhodnocování určitých skutečností (názorů, postojů, 

preferencí) a orientaci dalších kroků. 

Základní charakteristika dotazníkového šetření je: 

 patří mezi nejpoužívanější pedagogické výzkumné techniky, 

 podstatou je zjištění dat a informací o respondentech, 

 snadná administrace, 

 subjektivita získaných výpovědí, 

 problém přesnosti vymezených otázek, 

 omezení přesnosti výpovědi dotazovaného, 

 přizpůsobení otázek vzhledem k cílům výzkumu 
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Podmínky konstrukce dotazníku (příprava otázek): 

 jasná a srozumitelná formulace, 

 nesmí tvořit složité souvětí, 

 musí být pro respondenty smysluplné, 

 jen takové, které mohou respondenti odpovědět, 

 neutrální, aby nešla odvodit pozice tazatele, 

 neklást v jednoznačné kladné či záporné formě, 

 eliminace tzv. optimální varianty odpovědi. 

 

5.3. Validita a reliabilita výzkumného designu 

 

Každá použitá výzkumné metoda, technika či přístup je spojena problematikou 

platnosti a spolehlivosti získaných a interpretovaných dat. Zde je proto nutné uvést a 

vysvětlit základní terminologické výrazy používané právě v kvalitativních typech 

výzkumů.  

Seale (2002) hovoří o tzv. kriteriologii, která vhodnějším způsobem vymezuje 

klíčové terminologické pojmy pro posuzování výroků o skutečnosti, zkoumané realitě 

(truth claims). Zde se hovoří o tzv. filozoficko-politické reflexivnosti. LeCompte & Goetz 

(1982) tvrdí, že techniky zjišťování validity a reliability, používané například v etnografii 

by měly být jiné, než třeba v případě experimentu či testování. Proto k výzkumným 

procedurám, které se v kvalitativním výzkumu používají, byl vytvořen přístup, který 

legitimizuje určitou míru odlišnosti, a proto se začaly užívat pojmy jako interní a externí 

validita, se kterými se setkáváme v přístupu např. Yina (1994), který hovoří o tom, že 

interní validitu (internal validity) je nutno vnímat jako určitou míru důvěry v odhalené 

příčinné vztahy ve výzkumu. Externí, nebo také vnější validita (external validity) je 

otázkou míry přenositelnosti výsledků mimo kontext výzkumu. 

Lincoln a Guba (1985) zastávají názor, že jádrem všech běžně diskutovaných 

otázek validity a reliability v kvalitativním výzkumu je snaha o věrohodnost 

(trustworthiness) výzkumných zpráv. Požadavek je kladen na tzv. pravdivostní hodnotu 

(truth value). Ta je v rámci modernistického paradigmatu ověřována čtyřmi ověřovacími 

hledisky: 

1. První kritérium validity a reliability je tzv. důvěryhodnost (credibility), přičemž 

dané výzkumné téma je ověřováno samotným výběrem respondentů (member checks).  
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2. Dalším kritériem je tzv. přenositelnost (transferability), která nahrazuje dřívější 

užívaný pojem – aplikovatelnosti výzkumu. V podstatě se jedná o možnost zobecnění 

zkoumaného vzorku na celou populaci. Přenositelnost navíc zahrnuje již zmíněnou externí 

validitu. 

3. Spolehlivost (dependability) nahrazuje dřívější užívaný pojem reliability, který 

má zajistit audit kolegů (peer auditing).  

4. Použitím peer auditingu je rovněž dosaženo tzv. potvrditelnosti (confirmability), 

která nahrazuje dřívější pojem neutrality či objektivnosti výzkumné zprávy. 

Na základě různých filozofických pozic a mnohosti konstruovaných realit, které 

v podstatě tvoří jádro konstruktivistického paradigmatu, symbolického interakcionismu, a 

vzhledem k velmi sofistikovaným výzkumným zprávám uvádějí (Guba, Lincoln, 1994) 

páté kritérium, tzv. autenticitu, která má zajistit určitou nestrannost vybraných 

výzkumných vzorků.  

V rámci metodologie výzkumu zde pracujeme zde s tzv. věcně-praktickou 

významností (Blahuš, 1996). Jak již bylo naznačeno, v této diplomové práce jsou 

teoretické poznatky podpořeny neexperimentálním empirickým šetřením, využívající 

principy a zásady kvalitativního výzkumného přístupu. 

Vytvořený dotazník není standardizovaný, což z časových, ale i finančních důvodů 

nebylo možné. Jednotlivé výzkumné otázky byly konstruovány s cílem komplexně (ad 

hoc) zmapovat danou problematiku s ohledem na předchozí výzkumy. 

Hlavním výstupem šetření je především interpretace výsledků dotazníkového 

šetření pomocí grafických a tabelačních metod. Pro interpretaci výsledků byla použita tzv. 

upravená relativní četnost, což znamená, že procento respondentů, kteří příslušnou 

odpověď zaškrtli z celkového počtu uložených odpovědí na danou otázku. Lze totiž jen 

velmi těžko odhadnout, jak by respondenti odpověděli, kteří otázku zaregistrovali, ale dále 

již v jejím vyplnění nepokračovali. 

Jak již bylo uvedeno, otázky které nebylo možno vyhodnotit kvantitativně, jsou 

interpretovány verbálně. Při vyhodnocování byly totiž použity logické metody vědecké 

práce, zahrnující explorační metody na bázi sémantické operacionalizace (abstrakce, 

konkretizace, generalizace, analýza, syntéza, indukce a dedukce).   
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5.4. Charakteristika výzkumného souboru 

Empirického výzkumného šetření (průzkumu) se zúčastnilo celkem 307 

respondentů. Základní podmínka účasti na dotazníkovém šetření byl trvalý pracovní poměr 

respondenta (ekonomicky aktivní). Vzhledem k záměru, výzkumnému problému a cílům je 

zkušenost respondentů s etickými aspekty v pracovním prostředí zcela zásadní. Jednotlivé 

dotazníky byly respondentům doručovány osobně, prostřednictvím instruovaných 

pomocníků. Z toho výzkumného vzorku bylo dotázáno 129 mužů (42 %) a 178 žen (58 

%). Graf. 5.4.1 prezentuje genderovou strukturu respondentů. 

 

Graf č. 5.4.1 

 

 

Graf č. 5.4.2. zachycuje vzdělanostní strukturu respondentů. Ve standardizovaných 

empirických výzkumech patří vzdělanostní struktura výzkumného souboru mezi zásadní 

anamnestické údaje. Induktivně se tak vyvozuje apriorní vztah mezi úrovní vzdělání 

respondentů a vypovídající hodnotou, věrohodností poskytnutých dat. Z této struktury 

vyplývá, že pouze 3,6 % respondentů má základní vzdělání, 30,3 % středoškolské a více 

než 66 % respondentů má vysokoškolské vzdělání, což je nutno vnímat jako pozitivní. 

Graf č. 5.4.2. 
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Graf 5.4.3. prezentuje rozložení respondentů podle krajů. Je více než pochopitelné, 

že vzhledem místu o osobní distribuci dotazníků je polovina dotázaných 

z Moravskoslezského kraje. Nicméně procentuální zastoupení respondentů z jiných krajů 

není nikterak významově zanedbatelné. V metodologicky ideálním případě (statisticky 

reprezentativní vzorek) by bylo třeba zajistit dostatečné množství respondentů ve všech 

krajích, aby bylo možno vytvořit celkový obraz o zkoumané populaci. Stejně tak by bylo 

zajímavé pozorovat souvislost mezi jednotlivým zastoupením v krajích a jejich 

výpověďmi. V této studii to však nebylo cílem. 

 

Graf č. 5.5.3 
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6. Vyhodnocení, návrhy a doporučení 

 

Na základě empirického šetření (dotazníkový průzkum) bylo respondentům 

položeno 25 výzkumných otázek, které se snaží v maximální možné míře prozkoumat 

danou problematiku. Výzkumné otázky byly rozděleny do dvou tematických okruhů. 

První okruh otázek zjišťuje obecné etické aspekty spojené s podnikatelskou činností. 

Druhý okruh otázek již mapuje etické aspekty podnikatelské činnosti na vlastním 

pracovišti respondentů.  

 

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

Drtivá většina respondentů se shoduje na tom, že je důležité se zabývat etikou 

v podnikatelské činnosti (graf 6.1). Jiné výzkumy rovněž potvrzují, že zájem (především ze 

strany stakeholderů) o to, aby se podnikatelské subjekty chovaly a jednaly je eminentní. 

Stejně tak se lze domnívat, že valná většina celé populace by tvrdila, že má význam se 

zabývat etickými aspekty v podnikatelské činnosti, nicméně celková úroveň (praxe) 

vypovídá zcela jiná fakta.    

 

Graf 6.1 

 

 

Otázka č. 2. Domníváte se, že se podnikatelské subjekty v ČR chovají eticky?  

Z výsledků vyplývá (graf 6.2), že více jak 60 % respondentů je přesvědčeno, že se 

podnikatelské subjekty v ČR chovají spíše neeticky. Pouze 18 % dotázaných tvrdí, že 

firmy chovají spíše eticky. 14 % tvrdí jednoznačně, že se podnikatelské subjekty v ČR 

eticky nechovají. 5 % dotázaných není schopno tuto situaci posoudit. Pouze dvě procenta 

tvrdí, že chování podnikatelských subjektů je etické.  
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Graf 6.2 

 

 

Otázka č. 3. Co si myslíte o situaci etiky v podnikání v ČR?  

Otázka byla formulována ve smyslu, zda se situace míry etického klimatu 

v podnikání v ČR zlepšuje, zhoršuje či je stejná. Více než polovina dotázaných tvrdí, že se 

míra etiky v podnikání v ČR zhoršuje (graf 6.3). 18 % tvrdí, že je tato situace stále stejná, 

nevyvíjí se. Zajímavé také je, že 14 % dotázaných vnímá, že se situace etiky v podnikání 

dokonce zlepšuje. 10 % tuto situaci nedokáže posoudit a dvě procenta respondentů 

problematiku etiky v podnikání neřeší, nezajímají se.   

 

Graf 6.3 
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v porovnání se zahraničním jako spíše horší. 15 % respondentů je přesvědčeno, že je tato 

situace zcela jistě horší. 13 % považuje tuto úroveň jako srovnatelnou a stejný počet 

dotázaných tento problém nedokáže adekvátně posoudit. Jak lze dále zjistit, ani jeden 

z dotázaných respondentů neuvedl (na škále) možnost, že je situace etiky v porovnání se 

zahraničím rozhodně lepší. 4 % dotázaných dokonce uvádějí, že situace etiky v ČR se jim 

zdá spíše lepší, než v zahraničí. Tento fakt by byla třeba pochopitelně více rozvinout a 

zjistit, proč si respondenti toto myslí, resp., na základě čeho tak usuzují.     

Graf 6.4 

 

 

Otázka č. 5. Které firmy (subjekty) se podle Vašeho názoru častěji chovají eticky? 

 Z grafu 6.5 vyplývá, že 57 % dotázaných si myslí, že úroveň etického klimatu je 

lepší v nadnárodních firmách a organizacích, což v podstatě přímo koresponduje 

s výsledky otázky č. 4. 21 % respondentů nedokáže tuto situaci posoudit. 13 % si myslí, 

že se častěji eticky chovají podniky se státní, veřejnou účastí. 9 % uvádí, že v soukromých 

firmách a podnicích je etické chování častější. 

Graf 6.5  
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Otázka č. 6. Myslíte si, že má etické chování v podnikání nějaký význam (přínos)? 

 65 % respondentů jednoznačně tvrdí, že etika v činnosti podniku má význam (graf 

6.6). Více než jedna čtvrtina dotázaných má nad významem etiky v podnikání určité 

pochybnosti, ale přesto si myslí, že je to potřeba. Pěti procentní skupina respondentů není 

schopna význam či přínos etiky v podnikání posoudit. 3 % procenta dotázaných má o 

významu, přínosu etiky v podnikání pochybnosti. Pouze jedno procento uvádí, že etika 

v podnikání nemá žádný význam ani přínos. Přesto však i toto jedno procento je vzhledem 

ke zkoumané problematice a tematické zainteresovanosti významné.   

Graf 6.6  

 

 

Otázka č. 7. Co podle Vás přináší etické podnikání? (max. 5 možností). 

 Zde respondenti uvádějí konkrétní přínosy spojené s etikou v podnikání. Pro lepší 
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zvyšování kvality produktů, růst prodeje či růst zisku. Zajímavé je, že respondenti jako 

hlavní důvody etického podnikání neuváděli právě např.: snížení rizik ve firmě, snížení 

nákladů, růst pracovní výkonnosti zaměstnanců apod. Získané výsledky korespondují 

s výsledky jiných šetření a výzkumů.   
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Graf 6.7 

 

Otázka č. 8. Souhlasíte s názorem, že se z dlouhodobého hlediska etické chování firmě 

vyplatí? 

 Více než polovina dotázaných (54 %) tvrdí, (graf 6.8), že se etické chování 

v dlouhodobém horizontu firmě jednoznačně vyplatí. 35 % respondentů je o tomto názoru 

nepřímo přesvědčeno. Dokonce 6 % dotázaných tvrdí, že se etické chování podniku ani 

v dlouhodobém horizontu pravděpodobně nevyplatí. 3 % uvádí, že se ani v dlouhodobé 

perspektivě etické chování firem nevyplatí. Dvě procenta dotázaných nejsou schopny tuto 

situaci posoudit. I v případě nízkého procentuálního zastoupení negativně vnímaných 

názorů, jsou tyto výpovědi významné. Nelze totiž potvrdit, jak by pravděpodobně vypadaly 

odpovědi, kdy byla položena otázka na krátkodobý horizont. 

Graf 6.8  
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Otázka č. 9. Co považujete za největší etické problémy v ČR? (max. 5 možností). 

 Zde měli respondenti opět možnost uvést maximálně pět nejzávažnějších etických 

problémů v podnikatelské činnosti současnosti. Bylo více než pravděpodobné, že 

respondenti uvedou obecně nejpalčivější etické problémy současnosti (graf 6.9). Zde 

jednoznačně a pochopitelně „kraluje“ problém korupce a úplatkářství (86 %). Dále: 

nečestné zacházení se zaměstnanci, nekalé obchodní a marketingové praktiky, finanční 

podvody, nedodržování obchodních podmínek či nekvalitní výrobky a služby.   

Graf 6.9 

 

 

Otázka č. 10. Co považujete za hlavní faktory úspěšného podnikání v ČR? (max. 5 

možností). 
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flexibilita výroby a kvalitní marketingová strategie. Procentuálně nikterak významné, 

nicméně velmi zajímavé a především praktické názory a podněty. 

Graf 6.10 

 

 

Otázka č. 11. Ve které oblasti (sektoru) podle Vás dochází k neetickému jednání častěji? 

 Podle respondentů (graf 6.11) dochází jednoznačně, což je zcela pochopitelné a 

logické, k neetickému chování a jednání v ziskovém sektoru. Neziskový sektor se však 

podle dotazovaných na neetickém jednání firem a organizací podílí více než 17 procenty. 

Osm procent respondentů neví, či nedokáže tuto situaci posoudit. Výsledky jsou více než 

pochopitelné, protože právě v prostředí, kde je veškerá činnost organizace zaměřena na 

tvorbu zisku, dosahování očekávaných hospodářských výsledků bude neetické jednání 

častější. Vždy tam, „kde o něco jde“ má člověk tendenci se chovat jinak, než v situacích, 

ve kterých má svobodnou volbu rozhodnutí a kde není co ztratit. 

Graf 6.11 
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Otázka č. 12. Ve které oblasti (sektoru) podle Vás dochází k neetickému jednání častěji? 

 Stejně znějící otázka se však ptá na podíl neetického jednání firem a organizací či 

institucí z hlediska podílu účasti na jeho řízení (graf 6.12). Větší polovina respondentů 

tvrdí, že k neetickému jednání dochází častěji v organizacích se státní účastí (57 %). 24 % 

dotázaných je naopak přesvědčena, že právě privátní sektor je místem s největšími 

etickými problémy. 11 % tvrdí, že největší míra neetického jednání je ve sféře veřejné. 

Zbytek dotázaných (8 %) tuto situaci nedokáže posoudit.  

 

Graf 6.12 

 

 

Otázka č. 13. Ve kterém odvětví (sektoru) je podle Vás největší míra korupce? (max. 5 

možností). 

 Největší míra korupce je pochopitelně vnímána ve sféře politiky (78 %), (graf 

6.13). Jedná se tudíž o sféru, která představuje největší podíl na všech rozhodovacích a 

řídících procesech ve státním aparátu. Politika a její představitelé mají zásadní totiž 

zásadní vliv na míru, úroveň morálky ve společnosti. Dalšími problémovými sektory jsou: 

stavebnictví (65 %), zdravotnictví (50 %), doprava (43 %) a průmysl (42 %) apod. 

Vzhledem k naší problematice není nikterak nevýznamné, že více než 12 % dotázaných 

vnímá korupci v profesionálním sportu. Vzhledem charakteristice, významu, faktorech a 

roli profesionálního sportu ve společnosti, kterými jsme se zabývali podrobněji v teoretické 

části práce, jsou tyto výsledky zcela pochopitelné. 
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Graf 6.13 

 

 

Otázka č. 14. Která jedna, realizovatelná změna by zlepšila etičnost v podnikání v ČR? 

 Více než polovina dotázaných tvrdí, že zásadní změnou pro zvýšení celkového 

etického a morálního klimatu v ČR je způsobu myšlení, politiky lidí (57 %), (graf 6.14). 

Dalšími, procentuálně nižšími změnami jsou vnímány důsledná vymahatelnost práva (14 

%), dodržování stávajících norem a zákonů (12 %) či důsledná kontrola (9 %). 

Dalšími, méně významnými změnami jsou vnímány: úprava, doplnění stávajících zákonů 

či změna lidí. I výsledky tohoto průzkumu do značné míry korespondují s výsledky jiných 

studií.  

Graf 6.14 
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Etické aspekty podnikatelské činnosti na Vašem pracovišti: 

 

Otázka č. 15. Kolik zaměstnanců má firma, ve které pracujete? 

 Položením této anamnestické otázky zkoumáme a v podstatě potvrzujeme 

souvislost mezi počtem zaměstnanců a mírou etičnosti v organizaci. Obecně se totiž tvrdí, 

že čím početnější je organizace, tím více se v ní vyskytují neetické praktiky častěji. Je to 

dáno především organizační strukturou, určitou mírou personální složitosti a anonymity, 

stupňovitým delegováním pravomocí, plněním pracovních a funkčních rolí apod. 

 Největší počet respondentů (30 %) pracuje v organizaci, která má do deseti 

zaměstnanců (graf 6.15). 22 % dotázaných pracuje v organizaci do padesáti zaměstnanců. 

Vzhledem k místu distribuce dotazníků (moravskoslezský kraj) je pochopitelné, že 16 % 

dotázaných pracuje v organizaci s pěti sty a více zaměstnanci. Jedná se pravděpodobně o 

velké průmyslové podniky. Dále 13 % do dvouset zaměstnanců a 12 % do pětset. Pouze 7 

% dotázaných pracuje (podniká) samostatně.  

 

Graf 6.15 

 

 

Otázka č. 16. Vaši firmu lze označit jako? 

 Otázka zjišťuje původ vlastnictví organizace (graf 6.16). Smyslem bylo nalézt 

souvislost mezi úrovní etiky v organizaci a jejím původem. V kontextu otázky č. 4 se lze 

domnívat, že se vzrůstající mírou zahraničního kapitálu je míry etičnosti v organizaci 

vyšší. To však bez další analýzy není možné prokázat. V našem případě 61 % dotázaných 

pracuje v organizacích s ryze českým kapitálem. 30 % pracuje v organizaci, která je 

součástí nadnárodní korporace a 9 % ve firmě se zahraničním investorem. 
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Graf 6.16 

 

 

Otázka č. 17. Považujete chování vaší firmy za etické? 

 Je zajímavé, že více než polovina dotázaných (51 %) považuje chování firmy, 

organizace, ve které pracují za spíše etické (graf 6.17). 30 % respondentů je přesvědčeno, 

že pracují ve firmě, která se jednoznačně chová eticky. 12 % dotázaných připouští, že 

firma, ve které pracuje, se eticky spíše nechová. 6 % procent je přesvědčeno, že určitě ne. 

Jedno procento dotázaných nedokáže tuto situaci posoudit, neví.  

Graf 6.17 

 

 

Otázka č. 18. Jsou ve vaší firmě jasně stanoveny hodnoty a pravidla chování? 

 45 % dotázaných uvádí, že jejich firma má jasně a transparentně stanoveny 
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hodnoty, a pravidla chování pravděpodobně nemá. 8 % si je jistá, že jejich organizace tyto 

pravidla nemají.    

Graf 6.18 

 

 

Otázka č. 19. Existují ve vaší firmě nějaká vnitřní etická nařízení? 

 Tato otázka jen potvrzuje předem stanovený hypotetický předpoklad, že 

respondenti vnímají rozporuplně přítomnost psaných a jasně stanovených pravidel chování 

a nepsaných, neformálně dodržovaných forem jednání a způsobů komunikace. V předchozí 

otázce totiž necelá polovina dotázaných uvádí, že organizace, ve které pracují má jasně 

stanoveny hodnoty a pravidla chování, a dalších jedna čtvrtina připouští, že tyto pravidla 

asi mají, ale v této otázce téměř 60 % uvádí, že v jejich firmě existují pouze nepsaná 

etická pravidla (graf 6.19) a celá jedna čtvrtina si není jista. 15 % dotázaných si je 

vědomo toho, že žádná formální etická pravidla či normy nemají. Zmiňovaný etický kodex 

registruje pouze necelá dvě procenta. 
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Otázka č. 20. Existuje ve vaší firmě postih za porušování etických pravidel? 

 Logika věci je taková, že pokud v organizaci neexistují žádná formální etická 

pravidla či jasně stanovené hodnoty chování, nelze jejich dodržování vyžadovat a ani za 

případná porušení trestat. Necelých 40 % dotázaných (graf 6.20) uvádí, že v jejich 

organizaci existuje postih za porušení etických pravidel. 33 % si není jisto a 28 % tvrdí, že 

žádné takové postihy nepraktikují. Dá se usoudit, že jestliže zaměstnanci nemají 

k dispozici žádná oficiální pravidla, normy či stanoveny hodnoty etického jednání, budou 

se řídit spíše řídit dosud obecnými, interními, neformálními způsoby komunikace a zvyky. 

Graf 6.20 

 

 

Otázka č. 21. Řešila vaše firma někdy v minulosti porušení etického kodexu (pravidel) 
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Otázka č. 22. Byl(a) jste někdy přímým svědkem toho, že Váš kolega jednal neeticky? 

 Připouštíme, že tato otázka může být respondenty vnímána jako citlivá.  Nicméně 

jsme zaregistrovali, že 38 % procent dotázaných byli přímými svědky neetického jednání 

svých kolegů (graf 6.22). Téměř 60 % dotázaných nic takového ve svém okolí 

nezaregistrovali. Vzhledem k prezentovaným teoretickým vztahům, východiskům a 

problémům není nikterak nevýznamné, že více než 3 % dotázaných neví, co znamená 

jednat neeticky. Tento fakt je potvrzuje dosud prezentované názory, že občané v podstatě 

neví, co přesně spočívá v etickém a neetickém jednání. 

Graf 6.22 

 

Otázka č. 23. Pokud ano, či byste toto zjistili, jak byste se zachovali? 

 Tato otázka přímo reaguje na kladnou odpověď respondentů v otázce č. 23. Téměř 

70 % dotázaných tvrdí (graf 6.23), že při zjištění neetického jednání svého kolegy by jej 

na to upozornili. Pouze 10 % by tuto skutečnost oznámilo svému nadřízenému. 21 % by 

takové jednání svého kolegy vůbec neřešili. Je otázkou, co a na základě čeho by bylo 

vhodnější. Jak reagovat, jak by se člověk měl zachovat, jaké jednání od něho očekávají 

kolegové, jaké nadřízení a co člověk očekává sám od sebe. 
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Otázka č. 24. Jakým způsobem by se podle Vašeho názoru mělo řešit případné neetické 

jednání zaměstnance? 

 Zde měli respondenti možnost zvolit z různých možných návrhů řešení neetického 

jednání v organizaci. Dotazovaní velmi „šalamounsky“ ve většině případů (téměř 64 %) 

uvedli, že řešení neetického jednání musí být voleno podle povahy a závažnosti 

provinění (graf 6.24). Pravděpodobně tak nelze trestat různá neetická provinění jedním, 

univerzálním způsobem. Necelých 13 % respondentů by případné neetické jednání 

zaměstnance řešili domluvou. Méně významné výpovědi (7,9 %) by řešili finančními 

postihy. Z praxe lze však říci, že právě finanční postih bývá nejsilnějším stimulem změny 

chování, hlavně v českém národním prostředí.   

 

Graf 6.24 
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koncept CSR znamená (graf 6.25). 34 % naopak tvrdí, že ví, oč se jedná a pouze 10 % 

dotázaných uvádí, že to je součástí strategického přístupu jejich organizace. 

 

Graf 6.25 
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mezilidských vztahů apod. Tento dojem je také utvrzován hlavně v konfrontaci 

se zahraničním, nejen podnikatelským prostředím, které dotazovaní hodnotí na 

mnohem vyšší úrovni. Zde se naskýtá úvaha, jak by dotyční respondenti 

reagovali, či co by pravděpodobně uvedli v případě „heretické“ otázky typu: 

„Jakými konkrétními aktivitami, postoji či jednáním jste doposud přispěli ke 

zvyšování etiky na svém pracovišti či mimo něj?“, nebo „Co Vy sami jste udělali 

pro to, aby byl celkový obraz etiky ve společnosti jiný, lepší?“.  

 Respondenti tvrdí, že situace v kontextu etiky v podnikání neustále zhoršuje, a 

podnikatelské subjekty ČR se chovají spíše neeticky. V rámci hodnocení a 

posuzování úrovně etiky organizace, ve které dotazovaní pracují, jsou již méně 

kritičtí. Tvrdí, že právě jejich firma se eticky chová. Určitou rozporuplnost 

těchto vyjádření lze přisuzovat určité míře anonymity odpovědí. Respondent má 

tendenci se ke všeobecným, společenským otázkám vyjadřovat upřímněji. 

V kontextu hodnocení svého blízkého a konkrétního okolí se zdají být 

respondenti více tolerantnější. 

 V kontextu etiky ve firmách a organizacích bylo zjištěno, že etická a morální 

úroveň je vyšší v prostředí mezinárodních či nadnárodních korporací. Jak již 

bylo uvedeno, míra etického klimatu v zahraničních společnostech je všeobecně 

vnímána na vyšší úrovni. To je mimo jiné dáno také určitým dlouhodobým 

společenským, politickým, hospodářským a kulturním vývojem. 

 Přes šedesát procent dotázaných pracuje v organizacích s ryze českým 

kapitálem. To s ohledem na fakt, vyšší míry etičnosti v zahraničních firmách má 

určitou vypovídající hodnotu. Z toho lze nepřímo vyvodit, že pokud by 

respondenti pracovali v organizacích převážně se zahraničním kapitálem 

(investorem) dala by se předpokládat vyšší míra etičnosti, resp. vnímání úrovně 

a hodnocení etiky. 

 V sérii otázek bylo zjištěno, že častější výskyt neetického jednání se objevuje v 

subjektech ziskových a státních. Státními podniky se rozumí organizace, ve 

kterých je stát při nejmenším spoluvlastníkem. Střetává se zde sféra státní se 

soukromou. V tomto prostředí vnímají respondenti největší míru neetického 

jednání. 

 Potenciální přínosy etického jednání firem a organizací zcela korespondují 

s jinými, dříve provedenými výzkumy a studiemi. Mezi zásadní důvody 
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zavádění etiky do podnikání je dle respondentů: reputace firmy, posílení firemní 

kultury, udržení schopných zaměstnanců, konkurenceschopnost. Další, méně 

významné důvody jsou vnímány: zvyšování kvality produktů, růst prodeje či 

růst zisku. Nakolik jsou tyto důvody opodstatněné, a pro efektivní chod firmy 

důležité zůstává otázkou. Jisté je, že uvedené důvody přímo souvisejí 

s celkovým hodnotovým systémem společnosti. 

 Mezi zásadní etické problémy nejen v podnikatelském prostředí, ale v celé 

společnosti respondenti vnímají: korupci a úplatkářství. To patří (s ohledem na 

různá společenská prostředí) jako nejrozšířenější sociálně-patologický fenomén. 

Dále byly zaregistrovány problémy: nečestného zacházení se zaměstnanci, 

nekalých obchodních a marketingových praktik, finančních podvodů, 

nedodržování obchodních podmínek či nekvalitních výrobků a služeb.  

 Největší míra korupce je pochopitelně vnímána ve sféře politiky (78 %). 

Dalšími, problémovými sektory jsou: stavebnictví (65 %), zdravotnictví (50 %), 

doprava (43 %) a průmysl (42 %) apod. To ostatně koresponduje se současným 

indexem vnímání korupce (CPI) s hodnocením 4,4. Míra tohoto indexu řadí 

Českou republiku v zemích EU a dalších vyspělých států na dno trendu. 

 Vzhledem k naší problematice není nikterak nevýznamné, že více než 12 % 

dotázaných vnímá korupci v profesionálním sportu. Vzhledem ke 

skutečnostem uvedených v teoretické části práce jsou tyto výsledky zcela 

pochopitelné. Je jisté, že ve srovnání s mírou korupce, úplatkařství a jiných 

neetických projevů chování je odvětví profesionálního sportu respondenty 

vnímáno jako méně významné. To však může být způsobeno určitou nižší 

mírou osobní zainteresovanosti v této problematice. Nicméně právě v oblasti 

profesionálního sportu lze prokazatelně nalézt přinejmenším stejné závažné a 

rozsáhlé projevy neetického, korupčního jednání, jako v jiných významnějších 

sektorech. 

 Více než polovina dotázaných tvrdí, že zásadní změnou pro zvýšení celkového 

etického a morálního klimatu v ČR je změna způsobu myšlení, politiky lidí (57 

%). To do značné míry souvisí s politickou kulturou obecně. Tak, jak je nám 

předkládám obraz etických a morálních vzorů čelních představitelů politické 

života, tak my, občané se tohoto vzoru držíme. Dalšími, procentuálně nižšími 

změnami jsou vnímány: důsledná vymahatelnost práva, dodržování stávajících 
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norem a zákonů či důsledná kontrola. Zajímavé je, že zvýšení etičnosti 

v české společnosti není podle výsledků otázkou času (kontinuální vývoj 

společenských změn), nýbrž je právě žádoucí a potřebná zásadní, radikální 

změna.  

 Za největší faktor (podmínka) úspěšného podnikání v ČR respondenti považují 

kvalitu produktů. Zajímavé však je, že v předchozí otázce č. 9 jsou nekvalitní 

výrobky a služby pouze s 21 procenty. Dále se jedná o: prestiž a známost firmy, 

inovace, jasné firemní strategie, síť kontaktů a známých či firemní kultura. 

Výsledky průzkumu pouze potvrzují potřebnost, význam a smysl zvyšování 

firemní kultury ve firmách a podnicích. To koresponduje s naléhavou potřebou 

zavádění různých etických nástrojů do sféry podnikání. Samotnou etiku 

v podnikání jako faktor zvyšování úspěšnosti v podnikatelské činnosti spatřuje 

pouze 18 % respondentů. 

 Etická pravidla, hodnoty či lépe přítomnost etických kodexů jsou 

v analyzovaných firmách spíše výjimkou. Případné sankce a postihy za 

porušení něčeho, co v podstatě ani není, je velmi obtížné. Výzkum nepřímo 

potvrdil závislost mezi velikostí firmy a existencí etického kodexu. U velkých 

podniků (cca nad 300 zaměstnanců) lze mnohem častěji předpokládat 

přítomnost interních etických dokumentů. Stejně tak se potvrzuje souvislost 

mezi přítomností etického kodexu a původem firmy. Čím více je přítomen 

zahraniční kapitál, tím je existence etického kodexu vyšší. 

 Podnikatelské subjekty v ČR velmi obtížně řeší porušení etických pravidel a 

norem. Sami respondenti ve většině případů přiznávají, že si nejsou vědomi 

toho, že by jejich zaměstnavatel, nadřízení, management někdy v minulosti řešil 

nějaké porušení etického kodexu. To může být způsobeno tím, že de facto 

k žádným etickým proviněním nedošlo či nedochází, anebo se tato problematika 

nijak zvlášť neřeší. Pouze ve výjimečných případech došlo k potrestání 

neetického chování pokutou, či dokonce výpovědí. Potvrzujeme pouze fakt, že 

podnikatelské subjekty, ale i jiné organizace v ČR si neví rady, neví jak 

postupovat při porušení etických pravidel. Zvlášť je tato problematika 

komplikovanější, nejsou-li stanoveny, zavedeny konkrétní etická ustanovení.   

 Další, rovněž závažný nález je, že více než polovina dotázaných neví, netuší, co 

znamená, představuje koncept CSR (Společenská odpovědnost firem a 
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organizací). Přitom právě tento koncept je typickým příkladem aplikace etiky 

do podnikání a manažerské práce.  

 

6.2. Východiska a doporučení pro praxi 

 

Na základě výsledků vlastního průzkumu a s ohledem na již dříve realizované 

obsahově podobné výzkumy lze jednoznačně tvrdit, z různých důvodů se stále setkáváme 

s velkou mírou nepřipravenosti managementu firem a organizací na určitou inovaci 

etického prostředí. Na základě dlouhodobého sledování z vlastní praxe, osobních kontaktů, 

kontaktu s jinými akademickými pracovišti, lze říci, že hlavní příčiny nezájmu o etiku 

v podnikání ze strany managementu jsou: 

 Nedostatečné, všeobecné povědomí o obsahu, významu, smyslu a místě etiky 

v ekonomice, podnikání a manažerské práci. Tento fakt byl rovněž potvrzen 

nejen tímto empirickým šetřením, ale i jinými výzkumnými studiemi. 

 Management firem má z implementace etiky do firemní kultury obavy. 

Nedokáže si představit, co vše je s implementací etiky do podnikání spojeno 

(výhody, přínosy, ale i náklady a výdaje). Brání se nejistých a nevyzkoušených 

forem inovací a změn.   

 Implementací etiky do podnikání je totiž narušován pracovní, ale i životní styl 

managementu (zaběhnuté koleje vedení a řízení). Je totiž často zapotřebí 

komplexně změnit, upravit dosavadní způsoby komunikace, organizace i řízení. 

 Management riskuje nelibost a netrpělivost s výsledky implementace etických 

nástrojů do firemní kultury ze strany shareholders, 

 Management má obavy, že se jim nepodaří včas zmobilizovat a pozitivně 

stimulovat zaměstnance k potřebné spolupráci, 

 Management často podceňuje kreativní schopnosti svých podřízených a 

přeceňují organizační význam vlastní rutinní práce. Veškeré pracovní schůzky, 

klasické výrobní porady či workshopy jsou vedeny spíše za účelem rozdělení 

pracovních úkolů a činností. 

 Management je zaměřen především na sledování těch jevů, procesů a výstupů, 

které lze kvantifikovat. Je totiž velmi obtížné spočítat, vykázat, sumarizovat 

míru morálního, slušného a korektního jednání. Etika a morálka není 
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agregátním makroekonomickým modelem, který má své exaktní matematické 

základy (možná bohužel). 

 Implementace etiky do podnikání vyžaduje komplexní a systematický přístup, 

ale je problém jej vytvořit a zajistit. V praxi zcela jistě nefunguje přístup 

založený na určitém předsevzetí typu: „...tak, a od teď se začneme chovat 

eticky, morálně!“  

 Management často žije v představě, že všemu o čem rozhoduje, rozumí. Velmi 

častý, i v sebeefektivnějších organizacích průvodní jev rozhodovacích procesů. 

Jen „osvícený“ management dokáže veřejně připustit, že není odborníkem na 

všechny záležitosti týkající se chodu a činnosti organizace.   

 Management není vnitřně přesvědčen, že se jim etické chování vyplatí. Je zcela 

logický a pochopitelný přístup, že jakékoliv náklady (investice) firmy, 

organizace jsou vynakládány za účelem pozdější rentability, návratnosti. 

V případě implementace etických nástrojů do podnikání je tato problematika 

přinejmenším sporadická.  

 Management není ve svém etickém jednání podporován širokou veřejností. 

Problém, který by zdánlivě neměl mít vliv na míru etičnosti v organizaci. 

Nicméně jestliže však chybí zpětná vazba, podpora veřejného mínění, 

transparentní potřeba a ochota společnosti se podílet na tvorbě etického 

prostředí, nemá podnikatelský subjekt příliš zájem o tyto změny.    

 

Pro zvyšování míry etického klimatu ve firmách a organizacích je nezbytné, aby 

management (má-li vůbec o to zájem):  

 nesl celkovou zodpovědnost za proces rozvoje firemní etiky, kultury, rozvoje 

etiky obchodního jednání a chování celé organizace, 

 využíval poradenství a služeb externích firem k zajišťování rozvoje politik a 

programů firemní etiky, 

 byl více odpovědný za implementaci etických principů a norem do 

podnikatelské činnosti podniku, 

 systematicky monitoroval etický stav podniku, 

 byl odpovědný za vytvoření interních dokumentů (etického kodexu), směrnic a 

zásad podnikové etiky, 

 byl odpovědný za trénink a školení etického jednání zaměstnanců, 
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 byl kontaktní osobou a řešitelem v případě výskytu etických problémů a 

dilemat, 

 prováděl šetření v kontextu porušování etiky, stížností a sankcí, 

 přijímal a řešil připomínky vedení podniku i zaměstnanců z oblasti etiky, 

 aktualizoval implementované firemní etické dokumenty, 

 plánoval, organizoval, řídil a kontroloval projekty v oblasti etiky a společenské 

odpovědnosti firem, 

 kontroloval dodržování přijatých vnitřních etických směrnic a zásad 

zaměstnanci, 

 kontroloval soulad mezi hodnotami firmy, jejich cílů a strategií s projekty 

v oblasti etiky a CSR, 

 zajišťoval měření, hodnocení a reporting etického stavu organizace, 

 byl komunikačním, organizačním a operativním článkem mezi zaměstnanci, 

stakeholdery a vedením podniku v oblasti etiky a CSR 

 při fúzích a akvizicích integroval etické aspekty u dalších dceřiných 

společnosti. 
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7. Závěr 

 

Etika, nebo též teorie morálky je filosofickou disciplínou, která zkoumá morálku 

nebo morálně relevantní jednání a jeho normy. Etika je disciplínou praktické filosofie. 

Etika se zabývá teoretickým zkoumáním hodnot a principů, které usměrňují lidské jednání 

v situacích, kdy existuje možnost volby prostřednictvím svobodné vůle. Hodnotí činnost 

člověka z hlediska dobra a zla. Na rozdíl od morálky, která je blíže konkrétním pravidlům, 

se etika snaží najít společné a obecné základy, na nichž morálka stojí, popř. usiluje 

morálku zdůvodnit. 

Podnikovou kulturu lze chápat jako systém hodnot a norem účelového společenství 

podniku. Podniková kultura vyjadřuje určitý charakter firmy, celkovou atmosféru, ovzduší, 

vnitřní život ovlivňující myšlení a chování spolupracovníků firmy. Někdy hovoříme také o 

firemním chování, které je firemní kulturou ovlivňováno či určováno. Podniková kultura 

zahrnuje: působení firmy a jejích pracovníků navenek, vztahy mezi zaměstnanci, jejich 

myšlení, vzorce chování, celkové klima firmy, co je považováno za klady a co za zápory, 

hodnoty sdílené většinou pracovníků. Vytvářet silnou podnikovou kulturu znamená stavět 

na silných etických základech manažerské práce. 

Podnikatelskou etiku je možné chápat, jako společenskovědní disciplínu na jedné 

straně a velmi praktickou a každodenní záležitost v životě a činnosti firmy na straně druhé. 

Zabývá se aplikací (aplikovaná etika) etických hodnot do podnikání. Je zaměřena na etická 

pravidla a principy podnikání, možné morální a etické problémy, které mohu během 

podnikatelské činnosti nastat. 

Manažeři mají vést své podniky za stávajících tržních podmínek k prosperitě. To se 

pochopitelně neobejde bez problémů, které musí odpovědně řešit, pravomocně o nich 

rozhodovat a nést pochopitelně za své rozhodnutí zodpovědnost. Objektivní, odpovědná a 

etická manažerská rozhodnutí jsou složitá. Definovaná pravidla (fáze) pro etické 

rozhodování v rámci organizace mohou manažerům při jejich rozhodování pomoci. 

Společenská odpovědnost firem – CSR je dobrovolné integrování sociálních a 

ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními 

stakeholders. Princip zahrnutí sociálních a environmentálních hledisek do strategie firmy 

(vedle primární orientace na vytváření zisku) se nazývá také trojí zodpovědnost. 

Společenská odpovědnost firem stojí na třech pilířích: ekonomickém, sociálním a 

environmentálním. 
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Aplikace etiky do podnikání není módní záležitost, i když se to tak někdy může 

jevit. Jedná se o určitou „revitalizaci“ korektního, transparentního a odpovědného byznysu, 

který by se měl stát nezbytnou podmínkou uspět, stát se konkurenceschopným. 

Manažerské etika zvyšuje transparentnost podnikání a pomáhá překonat nejistotu 

v rozhodování o strategických cílech v kontextu ekonomických a sociálních jevů. Zmíněná 

problematika konzumu a spotřeby nemusí být zásadním společenským problém, pokud je 

„řízena“ v kontextu ekonomické zodpovědnosti.  

V kapitole věnované problematice etiky ve sportu byly prezentovány jak 

společenské, kulturní, socioekonomické, politické, osvětové a další konsekvence, tak jejich 

současné problémy a negativa. Bylo zjištěno, že respondenti nepřisuzují míru korupce, 

úplatkářství či jiných sociálně-patologických jevů takovou míru důležitosti a významu, 

jako v jiných odvětvích (sektorech) společnosti. V kontextu tělesné kultury mohou být 

znalosti managementu, marketingu a ekonomie nejvíce využity především v oblasti sportu 

a tělocvičné (pohybové) rekreace, čili ve sféře dobrovolné, komerční a ziskové.       

Problematika etiky a úroveň morálního vědomí managementu firem a organizací 

pro vývoj etického prostředí a její souvislost s celkovou ekonomickou úrovní společnosti 

přímá. Odpovědnost managementu firem tvoří určitou přidanou hodnotu v úrovni života 

celé společnosti. Zvyšuje se nejen celková úroveň dobrého jména tuzemských firem, ale 

v současném globalizovaném, geoekonomickém prostoru i postavení v mezinárodním 

kontextu. Nelze ignorovat, či podceňovat, jak si podniky uvědomují svou společenskou 

úlohu, význam a v jaké míře se touto hodnotou podílejí na celkovém zvyšování národního 

bohatství. Logická souvislost mezi bohatstvím, prosperitou podniků firem a bohatstvím a 

blahobytem společnosti je evidentní. Nicméně by se tak nemělo činit za jakoukoliv cenu. 

V etice a morálce nelze aplikovat liberalistické heslo laissez-faire.   

 Za úspěch v podnikání nelze považovat pouze zvyšování cen produkce a snižování 

nákladů firmy. Hovoříme-li o odpovědných a žádoucích výsledcích podnikání, máme na 

mysli veškeré aktivity a činnost organizace, které nekrátí své povinnosti v rámci 

uspokojování potřeb a zájmů svých stakeholderů. 

 O významu etiky v podnikání a manažerské práci se hovoří již poměrně dlouho. Jak 

u nás, tak v mnoha dalších vyspělých ekonomikách. Význam etiky, resp., zájem o ni 

pochopitelně roste. To především z důvodů rozvoje vědy, techniky a informačních 

technologií, což v kontextu globalizace předpokládá rozvoj mezinárodní spolupráce a 

kooperace. Tento rozvoj a budování vzájemných vztahů však není možné bez 

systematického etického základu. 



88 
 

Na základě provedeného průzkumu a jeho výsledků vyplývá, že neustálé, 

systematické a v některých ohledech radikální změna ve smyslu zlepšení etického klimatu 

a morálního vědomí managementu firem je nezbytná. Situace v této oblasti je naléhavá. 

V souvislosti s dalšími průzkumy nutno bohužel přiznat, že zájem managementu o 

implementaci etiky do podnikání je spíše formální a v podstatě nikdy nebyl nijak zvlášť 

velký. Je třeba si však uvědomit, že etika a morálka, resp., její úroveň není pouze 

záležitostí té či oné firmy, podniku, školy, organizace či instituce, nýbrž odráží celkovou 

úroveň etického klimatu společnosti.     

Je nadmíru jasné a pochopitelné, že cílem každé firmy, podniku je uspokojení 

požadavků trhu, plnění ekonomických cílů v kontextu dalšího rozvoje či někdy dokonce 

přežití na trhu, efektivní využívání stávající kapacity a předpokládaných zdrojů nových 

investic a de facto nepřetržitý proces podpory inovací jako prostředku 

konkurenceschopnosti. Předpokládá se, že to vše se děje v kontextu etiky, dobrých mravů a 

dobré správy řízení. Realita je však poněkud jiná. Lze nalézt a dokumentovat případy, kdy 

důsledně dodržovány etika v podnikání a v manažerské práci „dostala“ firmu do krachu, do 

konkurenční neschopnosti. Není možný být natolik krátkozraký, abychom si neuvědomili, 

že v akademickém prostředí je místo, prostor a čas se důsledně zabývat etikou, morálkou, 

svědomím a jinými ušlechtilými tématy. Je prostor bádat a zkoumat. V 

prostředí nelítostného trhu a konkurenčního boje, kdy podnikatelské subjekty „válčí“ o 

přežití není ideální prostředí při určité etické „experimenty“. Zcela jistě však nelze 

přijmout americký slogan „Whatever is good business is good ethics“. Dosud a stále jsme 

přesvědčeni, že jde „dělat“ byznys slušný, čestný, solidní a přesto být efektivní. Vzhledem 

k samotnému tématu i obsahu práce je principiálně více než nedůstojné, ponižující a 

zoufalé, že se otázkou etiky a morálky musíme vůbec zabývat a řešit ji. Měla by být 

samozřejmostí!     

  Z výše uvedeného si dovolím tvrdit, že stanovené cíle této diplomové práce lze 

považovat za splněné. Stejně hlavní přínos práce a předložených výsledků nutno spatřovat 

v určitém pokusu systematicky a komplexně přistoupit ke stanovenému tématu výzkumu, 

jakož i k prezentovaným nálezům. 

 

 

„Čím vyšší je "morálka obchodníků a výrobců", tím je bohatší lid, tím je bohatší celá země.  

Nemůže být bohatství tam, kde jsou lidé zaměstnáni vzájemným podváděním;  

nemají čas na vybudování hodnot, na vytvoření bohatství“ 
T. Baťa 
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