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Súčasný rozvoj aplikovanej etiky vo svete nasvedčuje, že sa
aplikovaná etika dostáva do novej, kvalitatívne odlišnej éry
inovatívnych aplikačných prístupov, metodík a metód, aj
nových špecifických formátov vo výučbe. Aplikačné úrovne
v aplikovaných etikách (v bioetike, biznis etike, etike techniky,
profesijných etikách, atď.) sú späté s kritickou reflexiou
doterajších stratégií a metodík v ich výučbe. Spájanie etickej
racionality s variabilitou praxe a implementácia etických
politík a nástrojov v konkrétnej praxi si skutočne žiada nové
kompetencie, nové zručnosti, schopnosť pracovať novým
spôsobom s empirickým aj normatívnym. Znamená to
pracovať s etickou teóriou a morálnou praxou invenčne,
heuristicky, inovatívne, propedeuticky. Tvorba užitočných
a odborne vystavaných procedúr a formátov je súčasťou
profesijnej a odbornej prípravy aplikovaných etikov na
moderných katedrách aplikovaných etík.
(autorka)

Predhovor
Koordinácia a vedenie odbornej praxe študentov aplikovanej etiky na
Katedre aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach a profilovanie predmetu
s identickým názvom (Odborná prax), súčasne stáž a koordinácia odbornej
praxe študentov aplikovanej etiky v Centre pre etické poradenstvo CETIP pri
Katedre etiky a aplikovanej etiky FF UMB v Banskej Bystrici, spolupráca
s Ekocentrom Sosna v Košiciach a pôsobenie v neziskovej sfére nám
umožnilo overiť a potvrdiť v zahraničí už všeobecne akceptované poznanie
o poslaní aplikovaných etikov v praxi. Poznanie ukotvené v základnom
predpoklade, že profesia etického experta, (rozumej poradcu či konzultanta
pre etiku) v našom regióne, na Slovensku nevyhnutne potrebuje minimálne
tri dôležité súčasti. Po prvé, vysoko odbornú teoretickú a praktickú
kompetenčnú prípravu, ktorá utvára odbornosť expertov v etike. Odbornosť,
ktorej dimenzie nazýva slovenský teoretik a autorita v oblasti aplikovaných
etík P. Fobel tzv. „epistemickou a performatívnou odbornosťou“ (Fobel,
2012, s. 14). Po druhé, potrebuje premyslené, koordinované a teoreticky, aj
odborne vedené prepájanie teórie a praxe (Vladyková, 2016). Do tretice,
potrebuje premyslený systém supervízie koordinačnej inštancie - inštitúcie,
ktorá plní rolu vedeckej autority pre čistotu disciplíny, metodológie, aj pre
udržanie odborného a vedeckého statusu profesie. Takýto koordinačný orgán
sa na Slovensku zatiaľ formuje. Absencia komory, asociácie, alebo
profesijnej stavovskej inštitúcie na národnej úrovni by garantovala
kompetentnosť, profesionalitu, aj odbornú kvalifikovanosť v danej oblasti.
V súčasnosti, v prechodnom období sú relevantnou a kompetentnou
autoritou v tejto oblasti akademické pracoviská – katedry aplikovanej etiky
(v Košiciach na FF UPJŠ, v Banskej Bystrici na FF UMB, v Nitre na UKF
a Prešove na FF PU), ktoré v rôznej miere a rôznych variáciách realizujú
svoje poslanie a pripravujú študentov pre prax v študijných programoch
aplikovanej
etiky.
Napriek
rozšírenému
portfóliu
náročných
interdisciplinárnych študijných programov aplikovanej etike a ukončenej
prípravy viac ako stovky absolventov - odborníkov a profesionálov pre prax,
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stále ešte musíme prekonávať skepsu a oportunizmus v akceptácii tejto
profesie.
Cieľom vysokoškolského učebného textu je zdôvodniť opodstatnenosť
odbornej a praktickej prípravy študentov aplikovanej etiky a poskytnúť
učebný a metodický materiál pre realizáciu odbornej praxe. Učebný text je
určený študentom aplikovanej etiky v oboch stupňoch vysokoškolského
štúdia v študijných programoch aplikovanej etiky, a to nielen na Filozofickej
fakulte UPJŠ v Košiciach. Zároveň je určený vysokoškolským pedagógom,
odborníkom z praxe a tým, ktorí sa podieľajú na realizácii odbornej praxe
študentov, alebo sa zaujímajú o štúdium aplikovanej etiky. Špecifickým
cieľom vysokoškolského učebného textu je poskytnúť teoretické východiská
a metodické usmernenia k organizácii odbornej praxe realizovanej v
podmienkach UPJŠ. Príprava na profesiu aplikovaného etika má teoretický
a aplikačný, praktický charakter. Kým teoretická akademická príprava je
zameraná na získavanie a rozvoj vedomostí, zručností a spôsobilostí v oblasti
teórie etiky, aplikovaných etík (epistemická odbornosť), tak praktická
profesijná príprava (performatívna odbornosť) je orientovaná na prípravu na
výkon samotného povolania, teda má aplikačný charakter. Značná časť
praktickej prípravy na profesiu konzultanta či poradcu v etike je
realizovateľná v rámci predmetu Odborná prax, ktorý má v podmienkach
UPJŠ už istú didaktickú a empirickú skúsenosť.
Študijný program aplikovanej etiky1 akreditovaný na niekoľkých katedrách
a univerzitných pracoviskách na Slovensku, ako bolo povedané (Košice,
Banská Bystrica, Nitra a Prešov) predstavuje východisko pre integráciu do

Dôsledne rozlišujeme teoretickú etiku, aplikovanú etiku (aplikované etiky), etickú
výchovu a etické vzdelávanie. Aplikovaná etika ako interdisciplinárny
a transdiciplinárny projekt rôznych teoreticko-aplikačných prístupov zdôvodňuje
platnosť noriem a zdôvodnenie správneho v rôznych konkrétnych oblastiach, na
základe spoluprácie s inými vedami. „Posuny, ktoré nastávajú v oblasti etiky, nás
upozorňujú na nutnosť akceptovať ju v rámci novej paradigmy. Ak budeme pod
paradigmou rozumieť celú konšteláciu predstáv, hodnôt, postupov, atď., ktoré sú
spoločné členom spoločenstva, nasdobúdame aj v samotnej etike presvedčenie, že tu
dochádza k obratu (Fobel, 2002, s. 30).
1
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praxe, aplikačnú variabilitu v inštitucionálnej a organizačnej praxi, v jej
rôznych sférach (veda a technika, hospodárska oblasť a podnikanie,
zdravotníctvo, médiá, verejná správa, sociálna oblasť, atď.).
Štúdium aplikovanej etiky predstavuje originálny a moderný vzdelávací
projekt nadväzujúci na ideu praxis a fronézis v tom, že študenti bakalárskeho
a magisterského štúdia majú možnosť pretaviť svoje poznatky v konkrétnej
odbornej praxi v neziskových organizáciách, osvetových inštitúciách,
verejnej správe, v advokácii, vo firmách a vzdelávacích inštitúciách, kde
získavajú konkrétne zručnosti a skúsenosti a upevňujú svoje odborné
kompetencie. Ako zhodne konštatujú významní teoretici aplikovanej etiky 2,
spoločenská potreba a uplatnenie odborníkov na etiku v podnikateľskom,
politickom, mediálnom prostredí, vo verejnej správe, či v neziskovom sektore
súvisia s tým, že potrebujeme revitalizovať etické prostredie a morálnu klímu
v rôznych inštitúciách a organizáciách spoločenskej praxe. Súčasťou každej
konkrétnej spoločenskej praxe a profesijnej praxe je aj prax morálna, preto je
odborná pripravenosť študentov aplikovanej etiky pevne zviazaná
s pôsobením v praxi (spoločenskej, aj profesijnej) a s inštitucionalizáciou
etiky.
Odborná vysokoškolská publikácia sa venuje problematike vzťahu teórie
a praxe v aplikovanej etike, reflexii a deskripcii základných prístupov
v praktickej profesijnej príprave. Je výstupom projektu KEGA 001UPJŠ4/2017 Vysokoškolské vzdelávanie pre udržateľnosť (hodnotové rámce,
kompetencie a nástroje pre implementáciu udržateľnosti v edukačnej
praxi). Je štruktúrovaná do troch hlavných častí. Každá z nich predstavuje

V zahraničí ide o známych a uznávaných teoretikov v aplikovanej etike P. Singera,
B. Weinsteina, Z. Baumanna, P. Werhanne a mnohých ďalších. Na Slovensku sa
teoreticky venujú aplikovanej etike P. Fobel, bioetike P. Sýkora, ekologickej etike
a etike vedy, techniky a médií Ľ. Vladyková; v kulturologickom, reps. kultúrnoetickom aspekte sa aplikovanej etike venuje D. Fobelová, podnikateľskej
a hospodárskej etike A. Remišová, D. Smreková, etike práva a etike ľudských práv T.
Machalová, V. Ďurčík, profesijnej etike a prienikom aplikovanej etiky do edukačnej
sféry prešovská škola aplikovanej etiky V. Gluchman, V. Bilasová a G. Olejárová –
Plátková.
2
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problematiku odbornej praxe študentov aplikovanej etiky z inej perspektívy,
z teoretickej a praktickej. V predloženej publikácii má najmä tretia časť
aplikačný charakter a poskytuje prehľad o odbornej praxi v podmienkach
UPJŠ, s definovanými cieľmi, špecifikami, portfóliom, dokumentáciou, aj
sebareflexívnymi nástrojmi pre študentov aplikovanej etiky.
Prvá časť vysokoškolských učebných textov s názvom (I.) Teoretické
východiská: integrácia teórie a praxe reflektuje vzťahy medzi teóriou
a praxou všeobecne, aj v aplikovanej etike. Študenta a čitateľa naviguje
k pochopeniu odborných a súčasne exkluzívnych termínov pre štúdium
aplikovanej etiky, ktoré sú akceptované v komunite aplikovanej etiky. Ide
o termíny fronésis, praxis, etické poradenstvo, etická expertíza, epistemická
odbornosť, performatívna odbornosť, etický program, kompetenčný profil
aplikovaného etika3 v previazanosti na odbornú prax.
Cieľ druhej časti vysokoškolských učebných textov (II.) Aplikovaný etik
v organizácii napĺňa myšlienku inštitucionalizovať etiku na základe
konceptu organizačnej etiky. Žijeme v organizačnej spoločnosti. Inovatívne
cesty aplikovanej etiky sú ukotvené na pôsobnosti špecialistov na etiku
v inštitúciách a organizáciách rôzneho typu (v hospodárskej sfére vo firmách,
podnikoch, korporáciách; v zdravotníckej praxi v ústavoch, zdravotníckych
zariadeniach, v etických komisiách; vo verejnej správe na magistrátoch,
v samospráve, vo vládnych inštitúciách, v mediálnej sfére v rôznych
mediálnych podnikoch, atď.)
Tretia časť nazvaná (III.) Model odbornej praxe v podmienkach UPJŠ slúži
ako rámcový návod, metodika pre všetkých tých, ktorí participujú na
odbornej praxi študentov (učitelia, študenti, lektori a odborníci z praxe,

Tieto pojmy sa vyprofilovali najmä vďaka vedecko-výskumného úsiliu a skúmaniu
banskobystrickej vedeckej školy aplikovanej etiky, na Katedre etiky a aplikovanej
etiky vFF UMB v Banskej Bystrici. Slovenský teoretik aplikovanej etiky P. Fobel vo
svojich publikáciách exaktne definuje epistemickú a performatívnu odbornosť
v aplikovanej etike, aj komptetenčný profil etického experta (Fobel, 2011, 2012,
2013).
3
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členovia komisií, ale aj zástupcovia mimovládnych organizácií, v ktorých
sme prax realizovali).
Štvrtá časť vysokoškolských učebných textov pre študentov aplikovanej
etiky nazvaná IV. Udržateľnosť ako etická výzva (smerom k udržateľnej
spoločnosti) poskytuje študentom teoretické východiská pre chápanie a
riešenie praktických otázok pri realizácii odbornej praxe, alebo príprave
projektu v environmentálnej praxi a neziskovej sfére. V každej situácii to
bude odborná prax alebo prípadová štúdia v určitom regióne, určitej lokálnej
komunite, s kultúrnym, sociálnym kontextom.
V publikácii, určenej študentom, kolegom - pedagógom, partnerom z praxe
a neziskového sektoru, školiteľom, či mentorom je pripravený prehľadný
odborný text, ktorý sa dá využiť aj ako študijný a tréningový materiál
vzťahujúci sa k zameraniu, rozsahu, výstupom, a spôsobom realizácie
profesijnej praxe v rámci štúdia odboru etika a študijného programu
aplikovaná etika. Oporu výkladu v jednotlivých kapitolách tvoria koncepcie,
teórie a pojmy autorov a teoretikov aplikovanej etiky, aj poznatky sociológie,
politológie, environmentalistiky. Verím, že predložený metodický odborný
text Vám umožní nielen rýchlejšiu a jednoduchšiu orientáciu v danej
problematike, pre študentov vytvorí dobré podmienky pre starostlivú a
zodpovednú študijnú prípravu.
Ocením, pokiaľ mi poskytnete spätnú väzbu buď ku koncepcii odbornej
praxe, alebo k samotnej odbornej publikácii. Súčasne verím, že
vysokoškolský učebný text o odbornej praxi študentov aplikovanej etiky,
ktorý držíte v rukách, bude pre Vás inšpiráciou aj návodom na praktické
aktivity v konkrétnej praxi.

V Košiciach, 29.12.2017
autorka
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I Teoretické východiská: o vzťahu teórie
a praxe

„Aplikovaná etika je dnes mozaikou spätosti teórií a praxí
a predovšetkým je naratívnym poľom nekončiaceho
a spektrálneho diskurzu... je sústredená na hľadanie
praktických etických riešení interdisciplinárnych, resp.
transdiciplinárnych
problémov
a priblíženie
inštitucionálneho prístupu v subdisciplínach aplikovanej etiky
s dôrazom na ich aplikačno-praktický status“.
(Vladyková, 2014, s. 6).
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1

O vzťahu teórie a praxe

V kapitole sa dozviete: (1.) všeobecne o vzťahu medzi teóriou a praxou; (2.)
o vybraných teoretických východiskách vzťahu teórie a praxe; (3.) o
špecifikách rozvoja kompetencií (znalostí, zručností, mäkkých kompetencií)
a pôsobení v oblastí hodnôt a postojov; (4.) o epistemickej a performatívnej
odbornosti aplikovaných etikov.
Kľúčové slová: teória, prax, vzťah teórie a praxe, diskurzívna analýza,
aristotelovské poňatie praxe, pragmatistické poňatie praxe, teória – transfer
– prax.

Úvodné poznámky o prienikoch a vzájomnom vzťahu teórie a
praxe
Otázky vzťahu teórie a praxe prešli svojim vývojom a týkajú sa všetkých
vedných disciplín. Je to vzťah historicky premenlivý a determinovaný
zmenami paradigiem vedeckého poznania. Predohru vzťahu teórie a praxe
sledujeme už v Antike u Aristotela, novú tematizáciu získal v priebehu 19.
storočia a v pozitivizme, ale najvýraznejšia verzia premeny tohto vzťahu
rezonuje v pojme vedotechnika, ktorý "vyjadruje nový typ vedenia, ktoré
každodennú prevádzku pomeruje kritériom užitočnosti" (Koťa, 2012, s. 338).
Aplikácia a integrácia teoretických poznatkov v praxi je nielen spoločenskou
funkciou vedy, ale sa metodologicky, aj metodicky opiera o zložitý
mnohostupňový proces a určité štádia výskumu (napríklad základného
alebo aplikovaného). Spoločenská funkcia vedy a všetkých vedných oblastí
tkvie v tom, že tým najvšeobecnejším cieľom o ktorý usilujeme je dobrý
život, kvalita života, udržateľný život a udržateľný rozvoj, šťastie, zdravie,
spravodlivosť. Je preto prirodzené, že sa v súčasnosti etika pokúša reagovať
na rôzne stránky a hľadiská života v rôznych spoločenských sférach
a oblastiach.
V súčasnosti čelíme závažným, záludným problémom ako sú
hyperkonzumná spoločnosť, korporátne praktiky a globalizácia, kvalita
12

života a chudoba, nedostatok vody, biodiverzita, energie, klimatické zmeny,
ľudské a ekologické „zdravie“ a iné problémy, ktorých priestorový a časový
rozsah nemá obdoby. Tieto problémy sú viac než len zložité. Obsahujú
zložky, ktoré na seba neočakávane pôsobia, pretože sa týkajú ľudí a toho,
čomu ľudia v rámci tohto problému veria a čo má pre nich hodnotu.
Aplikovaní etici - odborníci, ktorí sa zaoberajú pochopením a riešením
etických aspektov týchto problémov a hodnotami (hodnotením), stoja pred
veľkou výzvou. Ide tu o omnoho viac, než len o aplikovanie rovnakých
epistemológií (systémov poznania) a technológií (spôsobov, ktorými sa tieto
epistemológie aplikujú), ktoré problém spôsobili alebo ho v minulosti
vyriešili. S ľudskými hodnotami sa môžu meniť i riešenia, ktoré títo ľudia
preferujú.
Medzi teóriou a praxou je úzky vzťah a hoci sa pojmové odlíšenie javí ako
presné, neproblematické, pri riešení problémov v rámci konkrétnych
disciplín sa ukazuje nielen ich vzájomná previazanosť, ale aj zložitosť.
Teórie sú najdôležitejším typom informácií vo vede. V terminologickej praxi
a jej štandardoch sa teória sa vymedzuje ako systém vedeckých princípov
zovšeobecňujúcich empirické poznanie nejakej oblasti skutočnosti; ako
sústredené vedenie a súhrn poznatkov a vedomostí umožňujúcich pochopiť
súvislosť reálnych javov. O postavení vedeckej teórie vypovedá aj
vymedzenie J. Hendla (2005), ktorý konštatuje: „vedeckú teóriu chápeme
ako systém pojmov a tvrdení, ktorý predstavuje abstrahujúce vysvetlenie
vybraných fenoménov“ (Hendl, 2005, s. 31). V spoločenskovednom výskume
sa pri posudzovaní teórie a jej kvality pýtame: Je logicky zostavená? Je jasne,
zrozumiteľne popísaná? Zodpovedá dostupným dátam a akceptovanému
poznaniu? Obsahuje tvrdenia, ktoré možno testovať, overovať? Základnými
stavebnými prvkami teórie sú koncepty, vedecké pojmy.
Vedecká teória plnú svoju úlohu nielen vtedy, keď poznatky, ktoré obsahuje,
sú vyjadrené prostredníctvom konceptuálnych projektov, kategórií a vzťahov
medzi týmito kategóriami (poznávacia funkcia), ale zároveň, keď plnú svoju
komunikačnú funkciu. Komunikačná funkcia vyjadruje sociálny aspekt
procesu vedeckého poznania a zabezpečuje sprostredkovanie obsahu
informácií, poznatkov, vedenia, tzn. transfer do spoločenskej praxe, na
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všetkých úrovniach inštitucionálnej a globálnej.

individuálnej,

skupinovej,

spoločenskej,

Sociálna realita i spoločenská prax sú komplexné a štruktúrované a všetky sú
zároveň morálnou praxou. Aby sme implementáciu etiky v spoločenskej
praxi mohli podporovať, aby sme etické prostredie v organizáciách a
inštitúciách mohli vytvárať, implementovať v ňom etické nástroje a etické
politiky, k uvedenému potrebujeme disponovať špeciálnymi kompetenciami
ako podporovať a rozvíjať etický diskurz, viesť dialóg a utvárať etické
prostredie. Etický diskurz je vertikálne aj horizontálne bohato členeným
priestorom. Ide o teoreticko-aplikačný diskurz, ktorý je štruktúrovaný a
dizajnovaný epistemologicky, axiologicky, praxeologicky a zviditeľňuje
etické problémy ako problémy sociálneho charakteru. Nasycujú ho etika,
aplikovaná etika a jej subdisciplíny, sociológia, psychológia, právny diskurz,
občiansky diskurz
a samozrejme
konkrétne
vedy,
ktoré
sú
v transdisciplinárnych projektoch aplikovanej etiky etablovanými,
akceptovanými disciplínami a plnia svoje teoretické aj praktické poslanie. Ide
napríklad o bioetiku, sociálnu etiku, podnikateľskú a hospodárku etiku, etiku
médií, techniky a iné.
Ako komunikovať teoretické poznanie a ako ho transponovať do všetkých
oblastí spoločenskej a morálnej praxe? V rámcovom strategickom programe
Európskej komisie Spolupráca (v oblasti výskumu, technického rozvoja a
demonštračných činností pre roky 2007 - 2013) sa v téme spoločenskoekonomických a humanitných vied definovali výzvy a ciele, s ktorými sa
dnes musí vyrovnávať nielen Európa, ale aj svet dnes a v budúcnosti. Jedným
z fundamentálnych programov je "vytváranie a zmena pracovných miest v
kontexte spoločensko-ekologickej transformácie", či „Európa v čoraz
multipolárnejšom svete" (Európska komisie, 2011)4.

Európska komisia, 2008. Výskum v spoločensko-ekonomických a humanitných
vedách: nový prístup. Dostupné online [citované, 12. 12. 2016]:
http://www.enterprise-europe-network.sk/docs/KI7809988SKC_002.pdf
4
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Otázky ľudského konania sú predmetom záujmu špeciálnej vednej disciplíny
praxeológie, ktorá skúma logiku predmetnej činnosti a hľadá účinné pravidlá
praxe (Kotarbinsky, 1972). Prax sa všeobecne označuje ako materiálna,
zmyslovo-predmetná, cieľavedomá činnosť, ako proces konania, úkonov,
aktivít, ktoré sa týkajú rôznych foriem ľudskej činnosti a jej obsahom je
osvojovanie a pretváranie prírodných a spoločenských javov.
Prax
a praktická aktivita sa ako pojmy používajú nielen v konkrétnych
spoločensko-politických kontextoch, nielen v konkrétnej praxi, nielen ako
jazykový znak podliehajúci lexikálnym univerzáliám, ktorého podstatu
možno definovať na základe textu, tzn. ako termíny v odbornej komunikácii
písomne, ústnej, vedeckej. Tieto pojmy môžu mať toľko podôb, koľko
existuje rôznych komunikačných situácií a spoločenských podmienok v
ktorých sa používajú - vo výrobe, vo vede, technike, na univerzitách a
zákonitosti ich cirkulácie v súčasnej spoločenskej premávke ovplyvňujú ich
status a podobu.
V modernej informačnej a technickej spoločnosti, kedy narastá význam
náročných druhov a typov praxí a zvyšuje sa transfer znalostí medzi
teoretickou a praktickou sférou. V súčasnosti má teória, tak aj prax široké
a rôzne zázemie, ale ich úzke prepojenie pretrváva vo všetkých sférach. Do
hry vstupuje špecializácia, sektorizácia, disciplinácia. Aby z tejto zložitosti
nevznikol chaos a aby sme boli schopní v rôznych praktických situáciách
a rôznych sférach integrovať, brať do úvahy hodnoty, ciele (žijeme
v teleologickom svete), kontexty, tzn. vedieť integrovať, syntetizovať,
aplikovať, vedieť sa rozhodovať v rôznych alternatívach (bez toho, aby sme
eliminovali rozdiely a rôznorodosť). Tadiaľto vedú cesty integrácie teórie
a praxe. Aj keď sme vedomí toho, že ide pomerne zložitý katalóg vedomostí,
zručností a kompetencií študentov aplikovanej etiky.

Vzdelávanie na pozadí kompetencií: kompetencie, kvalita,
kvalifikácia
Rozvíjanie kompetencií predstavuje jeden z nástrojov zvyšovania efektivity
vo vzdelávaní, aj v spoločenskej funkcii vzdelávanie (užitočnosť pre prax).
Pri ich vytváraní sledujeme ich priority a poslanie najmä v troch účeloch, či
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zámeroch: (1.) sebarealizácia a osobné naplnenie jedinca – morálneho
aktéra (tzn. dobrý život, kvalita života, šťastie); (2.) aktívne občianstvo
a zapojenie sa do spoločnosti (participácia, angažovanosť); a napokon, (3.)
profesionálny rozvoj a zamestnateľnosť morálneho aktéra. Vzdelávanie na
pozadí kompetencií nás naviguje v otázkam Prečo zavádzať a posilňovať
programy na pozadí kľúčových kompetencií? Aké sú kľúčové kompetencie vo
vzdelávaní, v našom prípade pre aplikovanú etiku? Samozrejme, je potrebné
diferencovať medzi kľúčovými kompetenciami a odbornými kompetenciami,
ale pre zamestnávateľa je stále podstatnejšou osobnostná charakteristika
uchádzača o zamestnanie a jeho morálny profil.
Všeobecne, pojem kľúčové kompetencie vznikol na trhu práce.
V kľúčových strategických dokumentoch Európskej únie5 sú kompetencie
definované ako kombinácie schopností, znalostí, zručností a postojov, ktoré
potrebujeme k svojmu osobnému naplneniu a rozvoju, aktívnemu
občianstvu, sociálnemu začleneniu a k uplatneniu v pracovnom živote.
Kompetenčný prístup sleduje cieľ, aby študent bol schopný úspešne zvládnuť
najrôznejšie situácie a úlohy v živote, aby sa postupne stával samostatným
pri dosahovaní osobných, spoločenských cieľov, aj pri vykonávaní profesie.
Kompetenčný profil nám definuje kompetencie potrebné pre vybranú
profesiu.
Definícia kľúčových kompetencií znie: ide o jedinečnú schopnosť človeka
úspešne konať a ďalej rozvíjať svoj potenciál na základe integrovaného
súboru individuálne špecifických zdrojov (schopností, vedomostí, znalostí,
zručností, skúseností, postojov, hodnôt a pod.) a to v konkrétnom kontexte
rôznych úloh, činností a životných situácií, spojenou ďalej s možnosťou
a ochotou (motiváciou) rozhodovať a niesť za svoje rozhodnutia
zodpovednosť.
Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 18. decembra 2006
o kľúčových kompetenciách pre celoživotné učenie určuje osem kľúčových
kompetencií: komunikácia v materinskom jazyku; komunikácia v cudzích
jazykoch; matematická schopnosť a základné schopnosti v oblasti vedy
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a technológií; schopnosť práce s digitálnymi technológiami; schopnosť učiť
sa; sociálne a občianske schopnosti; zmysel pre iniciatívu a podnikavosť;
kultúrne povedomie a vyjadrenie.
Kompetenčný profil absolventov aplikovanej etiky na základe rôznych
výskumov aj zahraničných skúseností detailne navrhol a popísal slovenský
teoretik aplikovanej etiky P. Fobel (2011, 2012, 2013, 2014). Vo svojom
návrhu kompetenčného profilu etického experta odpovedá na otázky, ktoré
špecifické znalosti z etiky ba mal mať odborník na poradenstvo v etike? Aké
ba mal mať kľúčové zručnosti potrebné pri využívaní týchto vedomostí
v práci etika v organizácia?
Vo svete už dlhodobo existujú centrá na poradenstvo či konzultáciu v etike.
Naša budúcnosť, tzn. spravodlivá, dobrá a udržateľná spoločnosť je ukotvená
na požiadavkách premyslenej etickej politiky vo všetkých sférach
spoločnosti, aj na morálnej zmene. Kompetencie v aplikovanej etike preto
súvisia s etickou odbornosťou ako profesiou odborníka, špecialistu na etiku,
čo je povolanie, ktoré zatiaľ na Slovensku neexistuje v katalógu povolaní
a nemáme právne nástroje a zákonné normy pre poradenstvo v etike. Napriek
uvedenému sú v spoločnosti vytvorené mnohé pozície, ktoré sa týkajú etickej
služby, napríklad v etických komisiách, ale aj rôznych inštitúciách
a organizáciách, kde môžu fungovať ako splnomocnenci pre etiku,
ombudsmani, audítori, komisári pre etiku.

Odborné znalosti vs. odborné zručnosti vs. mäkké zručnosti
Znalosť je základný pojem tzv. znalostného manažmentu súčasnej
informačnej a znalostnej spoločnosti, ktorá je typická informatizáciou v
nevídanom rozsahu, čo kladie na všetkých nové požiadavky. Aj preto sa
pojmy znalosť, poznatok a vedomosti stali predmetom reflexie rôznych
disciplín, napr. jazykovedy, edukológie, sociológie, filozofie, znalostného
manažmentu a mnohých ďalších.
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Odborné kompetencie ukazujú, čo by mal pracovník vedieť po odbornej
stránke. Odborné znalosti označujú teoretické vedomosti a poznatky
dôležité pre výkon určitej pracovnej činnosti alebo súboru alebo súboru
pracovných činností. Znalosť je štruktúrovaný súhrn vzájomne súvisiacich
poznatkov a skúseností, získaná praxou alebo štúdiom. Podľa mnohých
autorov je znalosť akási prelievajúca alebo meniaca sa zmes rámcových
skúseností, hodnôt, kontextových informácií a expertných náhľadov, ktoré
nám poskytujú rámec na ohodnotenie a zahrnutie nových skúseností a
informácií. Pochádza z mysle vlastníka a je v nej aj aplikovaná. Na základe
všetkých definícií môžeme znalosť jednoducho definovať takto: „Znalosť je
súbor informácií zmysluplne zasadených do širokého kontextu (explicitné,
implicitné); súbor skúseností, schopností, zručností, hodnôt, kompetencií a
pod. (tacitné) ktoré nás spoločne predurčujú k spôsobilosti k akcii“
(Katuščáková, 2009).
Na obrázku môžeme vidieť
model, ktorý bol vytvorený na
základe prípadových štúdií
v Japonsku. Podľa tohto modelu
poznáme niekoľko spôsobov,
akými si vytvárajú organizácie
znalosti. Hovoríme o tzv.
znalostnej
špirále
SECI:
socializácia,
externalizácia,
kombinácia,
internalizácia
(Nonaka, 1995).
Obrázok 1: Znalostná špirála SECI (Katuščáková, 2009)

K porozumeniu pojmu znalosť môže pomôcť typológia znalostí. Pre rôzne
oblasti je aspekt delenia odlišný. Z hľadiska výskumu je určite veľmi dôležité
členenie znalosti na deklaratívne („čo“) a procedurálne („ako“). Z hľadiska
všeobecného manažmentu je dôležité odlíšiť znalosti individuálne a
kolektívne (napr. kultúra podniku). Alebo na znalosti typu: know-what, knowhow, know-where, know-why, know-who. Z hľadiska znalostného
manažmentu je najvýznamnejším aspektom delenia znalostí ich možnosť
vyjadriteľnosti, podľa čoho rozlišujeme znalosti: explicitné, implicitné,
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tacitné. Pre aplikovaných etikov, keďže pôsobia v organizačnej praxi, je
dobré porozumieť znalostnému manažmentu a rozlišovať medzi rôznymi
formami a typmi znalostí, s ktorými budú pracovať v tréningoch, pri audite,
pri rôznych formátoch a prezentácii etických programov a politík.
Teoretická dispozícia je len jedným predpokladom, sama osebe nie
dostatočná, pre kompetenčný profil špecialistu na etiku. Sama osebe nestačí.
Odborné znalosti (expertíza, kvalifikácia, alebo tiež odbornosť) sa týkajú
schopností "vykonávať" určité zručnosti, tzn. realizovať ich v konkrétnych
podmienkach praxe. Táto praktická performatívna odbornosť, tzn. odborné,
výkonné zručnosti znamenajú, že ich dokážeme vykonávať adekvátnym
spôsobom, expertne. To súvisí s akceptáciou expertnej činnosti, odbornej
činnosti. Odborné zručnosti označujú praktické zručnosti požadované pre
výkon určitej činnosti, alebo súboru určitých pracovných činností. Jedná sa
o schopnosti aplikovať teoretické poznatky a vedomosti v praxi (v našom
prípade, realizovať etickú analýzu, etický audit, kreovať etické programy,
realizovať etickú konzultáciu a etické poradenstvo). Jednou z dôležitých
zásad a úloh aplikovaných etikov je dbať na to, aby sa nezabúdalo, že
v etickej praxi máme zohľadňovať a rešpektovať kontextuálne požiadavky
a situačné špecifiká.
Mäkké zručnosti (angl. soft skills) sú zručnosti známe ako interpersonálne
zručnosti v oblasti správania. Sú to schopnosti ľudí komunikovať, spoločne
pracovať, aktívne konať, riešiť konflikty, organizovať, rozhodovať sa,
napĺňať prosociálnosť. Sú vyžadované najmä pri práci s ľuďmi, kľúčové sú
v pomáhajúcich profesiách, v manažérskych a riadiacich profesiách. Sú
komplementárnym doplnkom k odborným zručnostiam tzv. tvrdým
zručnostiam (angl. hard skills). Sú dôležitým komponentom humánneho
manažmentu.

Odbornosť v aplikovanej etike
O odbornosti profesionálov na etiku sa v komunite aplikovaných etikov, aj v
odbornej literatúre diskutuje už pomerne dlho. Aj na Slovensku sa títo
špecialisti pripravujú a odborne profilujú na katedrách etiky a aplikovanej
etiky (už takmer dve desiatky rokov). Kompetenčný profil absolventov
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aplikovanej etiky ako profesionálov a špecialistov na etiku súvisí s ich
uplatnením v spoločenskej praxi. Ide o súbor a systém požadovaných
vedomostí a zručností odborníkov na konzultáciu, poradenstvo v etike, na
inštitucionalizáciu etiky v praxi a etickú prevenciu. Nadväzuje na úvahy
o poslaní a úlohách aplikovanej etiky v súčasnom svete a spoločenskej praxi.
Vývin aplikovanej a profesijnej etiky prešiel niekoľkými fázami a súčasná
aplikovaná etika a jej súčasť, profesijná etika sa rozvinuli do konkrétnych
špecifických subdisciplín, aj do konkrétnych eticko-aplikačných diskurzov.
Teoretické diskusie v súčasnosti pokračujú v etablovaných špeciálnych
etikách, ktoré sa časom rozvinuli a sedimentovali v hlbšej špecializácii. V
príprave odborníkov pre oblasť etického poradenstva a konzultácií v etike sú
súčasťou odbornej prípravy študentov otázky s "neukončenou diverzitou
aplikovanej etiky" a diferenciáciou rôznych diskurzov. Ešte aj dnes sa
môžeme stretnúť s tým, že sa stotožňujú alebo zamieňajú pojmy etika,
aplikovaná etika, profesijná etika, morálka a morálna prax prípadne sa ich
hlbšia špecializácia chápe ako zbytočná, alebo mätúca. Občas sa v laickej
verejnosti, alebo v médiách chápu ako synonymá.
Diverzita v aplikovanej a profesijnej etike je jednou zo základných
problémových otázok v teórii aplikovanej etiky, má mnoho úskalí ako
konštatuje P. Fobel, keď podobne ako v iných vedách, musíme uvažovať
a seriózne riešiť otázky, ako si v tomto pluralizme diskurzov udržať istú
úroveň metodologickej kultúry a eticko-teoretickú náročnosť, aby sa
neobjavovali pseudoetické pokusy o aplikácie, v ktorých nie sú dostatočne
zvládnuté základné požiadavky aplikovanej etiky (Fobel, 2006, s. 55 – 57).
Vychádzame zo všeobecne akceptovaného členenia, diferenciácie a hlbšej
špecializácie teoreticko-aplikačných diskurzov aplikovanej etiky a
profesijnej etiky. Aplikovaná etika predstavuje špecifický spôsob etickej
analýzy, aplikácie a kritickej reflexie, reprezentujúci najbližší kontakt
s praxou a empirickou skutočnosťou (Fobel, 2009, s. 21); aplikovaná etika
v širšom chápaní predstavuje „formu reflexie morálneho problému za účelom
normatívno-etického zdôvodnenia vyššej normy z hľadiska jej použitia
v konkrétnych prípadoch života, tzn. výberom racionálne zdôvodnených
špeciálnych noriem“ (Fobel, 2009, s. 20); ide o aplikačno-etický diskurz
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interdisciplinárnej povahy, ktorý je ako špecifický typ etickej analýzy
zameraný na riešenie problémov spoločenskej praxe. Profesijná etika sa
chápe ako špecifický typ aplikovanej etiky, je to jedna z disciplín aplikovanej
etiky, ktorá reflektuje etické aspekty názorov a postojov v určitých
profesiách (Janotová a kol., 2005). Zjednodušene povedané, v tradičných
prístupoch sa chápe ako etická sféra a oblasť, ktorá sa zaoberá etickými
hodnotami, normami, povinnosťami. Fobel uvádza (2005, s. 57), že v
mnohých etikách ide o paralelné riešenie dvoch aspektov: profesijného a
organizačno-inštitucionálneho (príkladom sú: medicínska etika a lekárska
etika; etika techniky a inžinierska etika, alebo etika médií a novinárska etika),
prípadne vedeckého a profesijného (bioetika a etika vedca a vedeckej práce;
ekologická etika a environmentálna etika). Problém s neukončenou
diverzitou aplikovanej etiky a profesijnej etiky súvisí so širokým diskurzom
v akademickej sfére, aj na úrovni profesionálov – odborníkov, ktorí nazerajú
na profesijnú etiku zdola, z praxe (hovoríme o „kauzácii zdola“). Stáva, že
rôzni autori, rôzne chápu určitý konkrétny eticko-aplikačný diskurz, prípadne
sa určité eticko-aplikačné diskurzy chápu zhodne, alebo ako zameniteľné.
Odborné znalosti (expertíza, kvalifikácia, alebo tiež odbornosť) sa týkajú
schopností "vykonávať" určité zručnosti, tzn. realizovať ich v konkrétnych
podmienkach praxe. Odborné zručnosti ako performatívna odbornosť6
znamenajú napríklad tieto činnosti:


realizovať etickú analýzu, hodnotenie etického prostredia, etický
audit;



kreovať etické programy, s nimi spätý hodnotový manažment,
podporovať dobré meno a etickú reputáciu organizácie;



poskytovať etickú konzultáciu a etické poradenstvo;

Epistemickú a performatívnu odbornosť v aplikovanej etike popísali
a zdôvodnili Weinstein (1994), P. Fobel (2011, 2013). Performatívnu odbornosť, aj
performatívne aspekty aplikovanej etiky reflektuje kolektív autorov Fobel, P. –
Klimková, A. – Fobelová, M. 2017. Praktické implikácie etiky (epistemické
a performatívne aspekty). Banská Bystrica: Belianum, 2017.
6
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realizovať etické vzdelávanie v organizáciách, etické tréningy.

Epistemická a performatívna odbornosť etických expertov sú pojmy, ktoré v
sebe v sebe zahŕňajú činnostnú – konatívnu – aplikačnú dimenziu. Odborné
kompetencie sú založené na určitom znalostnom základe a ich súčasťou sú
špecifické kompetencie. Pojem oprávnenosť je v tomto kontexte dôležitý, ako
konštatuje Weinstein (1994). Ak je odborná činnosť oprávnená akceptáciou,
inštitucionalizáciou, schopná zdôvodniť, racionálne argumentovať a je spätá
s akceptovanou a racionálnou proceduralitou a osobou experta pre etiku,
potom sú epistemické úsudky a rady chápané ako expertné. Zdrojom diskusií
o etickej odbornosti sú nielen diskurzy týkajúce sa subdomén, ktorú súvisia s
tvorbou morálnych úsudkov a tvorbou etických rozhodnutí, ale aj rôzne typy
špecifických diskurzov v rôznorodých oblastiach spoločenskej praxe. Preto
je epistemická odbornosť zviazaná s odbornosťou v deskriptívnej etike,
normatívnej etike a metaetike. Inštitucionalizovať etiku v praxi na základe
konceptu organizačnej etiky znamená, že si uvedomujeme, že sme
organizačnou spoločnosťou a môžeme ako aplikovaní etici pôsobiť
v organizáciách rôzneho typu.

Otázky na zamyslenie
1.

Opíšte vzťah medzi teóriou a praxou. Definujte, alebo stručne
charakterizujte pojmy: teória, prax, koncept, kľúčové kompetencie,
kompetenčný profil, mäkké zručnosti, tvrdé zručnosti, tacitné
znalosti.

2.

Vysvetlite pojem performatívna odbornosť v aplikovanej etike.

3.

Aké úlohy a poslanie má aplikovaná etika v súčasnej slovenskej
spoločnosti?

Kde sa dozviete viac
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2

Od teórie k praxi v aplikovanej etike

V kapitole sa dozviete: (1.) o aristotelovskom poňatí teórie a praxe; (2.)
o tradícii, cnosti a praxi podľa Alasdaira MacIntyra; (3.) o pragmatistickom
chápaní praxe a skúsenosti, (4.) o diskurzívnej analýze a rôznych typoch
diskurzov.
Kľúčové slová: praxis, fronésis, techné, tradícia, cnosť, prax, diskurzívna
analýza, rôzne typy diskurzov.
Bohato štruktúrovaný svet technickej vedy, rovnako ako bohato členený svet
spoločenských praxí, v ktorých sa technické vedy spredmetňujú, vyžadujú
nielen serióznu etickú normatívnu koordináciu, vyžadujú si ekologizovať,
nasýtiť novou zodpovednosťou a novými etickými komponentmi všetky
sféry organizačnej praxe a všetky profesie, nielen technické – inžinierske.
Globálne environmentálne problémy každodenne dokumentujú a
pripomínajú, že medze technického konania a vplyvu súčasných technológií
nie sú inštitucionalizované tak, aby nedochádzalo k ruptúram ekologickej
stability ekosystémov, k znižovaniu biodiverzity, aby kvalita života
obyvateľstva v rôznych regiónoch nebola vystavená nepriaznivým vplyvom
technického konania a technológií.

K diferencii teoretického a praktického v humanitných vedách
Tradícia, v ktorej sa zrodilo rozlišovanie a používanie termínov teoretický
a praktický je aristotelovská, aj keď má platónske korene. Bios theoretikos
nebol bežný ľudský život, ale život teoretikov, filozofov. Vedieť, „čo je
dobrý život“, je prístup – teoretický, „mať dobrý život“ je vec praktická.
Napokon v antickom odkaze „žiť dobrý život“ rezonuje, že ide o vec
teoretickú, aj praktickú, je to umenie žiť. Súčasný „praktický obrat“, ktorý
prebieha v humanitných a spoločenských vedách stavia na antickej tradícii
a nanovo koncipuje aristotelovskú ideu fronésis ako k rozumnosti, respektíve
praktickej múdrosti. Nové alternatívy a nové prístupy v spoločenských
a humanitných vedách
sa vyznačujú pokusmi prekonávať tradičné
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a jednostranné lineárne prístupy, alebo paradigmy. E. Višňovský (2009)
konštatuje, že takýchto praktických obratov, respektíve obratov k praxi
zaznamenávame v dejinách niekoľko: (a) antický obrat k praxi – Aristoteles,
stoici; (b) moderný obrat k praxi – Bacon, Marx, Dewey; (c) postmoderný
obrat k praxi – Wittgenstein, Heidegger, Bourdieu.
Východiskami praktického obratu sú tézy: (1) prax je východiskom teórie;
(2) teória má byť prakticky založená a orientovaná. Pozerať sa na sociálnu
realitu ako na prax (ontologicky), znamená nové poňatie praxe ako plurality
praktík (Višňovský, 2009). Nové chápanie je založené na tom, že prax sa
nechápe len ako aplikácia teórie – nielen tradične aristotelovsky, ale aj
v kontexte s normami, jazykom zvykmi, tradíciami, hodnotami. Ani teória sa
nechápe len ako reflexia praxe či návod pre prax, ale ako „imanentná súčasť
praxe, respektíve jednotlivých imanentných praktík“ (Višňovský, 2009, s.
177). Teória a veda tak prestávajú byť čisto intelektuálnym výkonom
a záležitosťou, nie sú protikladom praxe, ale vždy sa praktizujú v konkrétnom
sociálnom kontexte. Môžeme uviesť niekoľko ilustratívnych príkladov, pre
porozumenie vzájomného vzťahu teórie a praxe po praktickom obrate
v humanitných vedách: (a) riešenie praktických problémov spoločnosti,
praktických ekologických problémov, klimatických zmien a pod. má prioritu
pred akýmkoľvek filozofovaním; (b) etika pragmatizmu orientujúca sa na
ľudské konanie a činy smeruje k poznávaniu povahy morálnych javov
a morálnej praxe a tým prispieva k prekonávaniu dualizmu etickej teórie
a morálnej praxe; (c) súčasný vývoj aplikovanej etiky na celom svete ukazuje
vznik novej kvalitatívnej etapy v aplikovanej etike a nových prístupov,
napríklad Rortyho postfundacionalizmus; (d) sociálna prax alebo sociálne
praktiky si vyžadujú sebainterpretáciu, ktorá je pre nich konštitutívna
(Charles Taylor); (e) fronetické vedy B. Flyvbjerga – súčasného dánskeho
vedca sú projektom angažovanosti v mene určitých hodnôt (tzn. vyváženie
hodnotovej racionality s inštrumentálnou, čo znamená analýzu hodnôt ako
východísk a cieľov konania. Ak budeme teóriu praktizovať nie ako episteme,
ale ako fronésis, potom to znamená, že sa sústredíme na analýzu hodnôt,
konkrétny život ľudí, alebo organizácií, ich praktiky, prípadové štúdie,
dialógy a príbehy, atď.
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Pojmy prax, fronésis, techné a odkazy antickej školy (inšpirácie
pre súčasnú aplikovanú etiku)
V snahe o interpretáciu a vysvetlenie významu relevantných gréckych slov
a pojmov skúsme pragmaticky pochopiť niekoľko symbolov, ktoré
predstavujú pojmy, s ktorými pracujeme, ak hovoríme o praxi aplikovaných
etikov. Ide o pojmy: nús, sofia, praxis, fronésis, techné. Tieto grécke pojmy
boli v antických časoch kľúčové pre opis človeka a jeho interakcie so svetom.
Nemenej významné sú v dnešných teoreticko-aplikačných konceptoch
aplikovanej etiky.
Každé ľudské konanie (praxis) sa prejavuje vo svete, ale odohráva sa na
základe voľby, obsahuje motívy, princípy, či zmysel. Tieto vnútorné
komponenty sú dôležitejšie než samotná aktivita. Konajúci prostredníctvom
určitej aktivity smeruje k uskutočneniu života a jeho cieľov, voľba je viazaná
na predstavu, čo je dobrý život. V aristotelovskom koncepte konania je
pozoruhodné odlíšenie konkrétneho cieľa konania od jeho motívov (kvôli
čomu), pretože až pri odhalení dôvodov a motívov je možné hovoriť o
slobode voľby. Človek volí a usiluje o pravú blaženosť.
Prax a fronésis patria do skupiny relevantných pojmov v aplikovanej etike.
Boli súčasťou slovníka a interpretačného aparátu platónskej akadémie,
starovekých gréckych filozofov a používali sa na pomenovanie praktickej
múdrosti (fronésis) a premysleného, praktického konania (praxis). Slovami
Sokrata, Platóna a Aristotela môžeme povedať, že veda je vlastne pokusom
o rozvoj nús (intelektu) a sofie (múdrosti). Ide o klasické prvky, ktoré
spájame s vedou a učením. Pridaním ďalších gréckych pojmov techné
(remesla) a epistéma (vedenia) do repertoáru aplikovaného etika prinášame
aktívny aspekt vedy. Ak sa poohliadneme na dejiny západného myslenia a
filozofovania, je pozoruhodné, že epistéme a techné sa udržujú v európskom
myslení až dodnes, dokonca sa stali súčasťou celej rady odvodených
termínov, ale pojem fronésis a sofia (múdrosť) sa stali akoby zabudnutými,
keď sa položil dôraz na vedeckú racionalitu, techniku, pragmatické a
inštrumentálne riešenia (Flyvjberg, 2001). V celom aristotelovskom skúmaní
zreteľne rezonuje túžba objasniť, ale súčasne aj previazať pojmy popisujúce
ľudský život a ukázať ako sa etické princípy uplatňujú v predstave dobrého
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života, v praktickom živote, v ktorom dochádza k napĺňaniu životných cieľov.
Človek tvorí, realizuje sa a jeho konečným cieľom je dosahovanie dobra, čo
z neho činí morálnu a etickú bytosť (vďaka múdrosti a rozvoju a pestovaniu
jednotlivých cností).
Nús znamená intelekt alebo pochopenie a často mu hovoríme i zdravý rozum.
Aristoteles sa domnieval, že nús je výlučne ľudskou vlastnosťou. Pravda
podľa neho odhaľuje kapacitu duše a dosiahnutie nús je dôležitým cieľom
každého vzdelaného človeka. Tento pojem používali i Aristotelov učiteľ
Platón a Platónov učiteľ Sokrates. Nús nájdeme aj v Homérovej Iliade v
rozhovore Agamemnona a Achilla.
Obrázok 2: Sofia (Oliver - Dennison, 2013)

Sofia znamená múdrosť, a Aristoteles tento
pojem chápal ako teoretickú múdrosť.
Slovo filozofia je odvodené od slova sofia,
a možno ho preložiť ako lásku (filo-) k
múdrosti (sofia). Je zaujímavé, že zo
širokého spektra gréckych slov sa
obľúbeným ženským menom stala práve
Sofia. Sofia je na obrázku podľa P. Olivera
- W. Dennisona (2013) znázornená ako
štvorúrovňovú pyramídu. Základňu pyramídy tvoria dáta (vyobrazené ako
číselné rady), druhú úroveň predstavujú informácie (predstavuje ich graf),
tretia úroveň je vedenie (znázornené ako kniha), a vrchná vrstva je múdrosť
(charakterizuje ju ľudská - ženská hlava).
Prax, ktorú možno definovať ako praktické a premyslené konanie, v
kombinácii s fronésis, praktickou múdrosťou, v ktorej sa hodnoty snúbia s
vedením, je presne to, čo aplikovaný etik potrebuje. Zdá sa, že tieto dva
pojmy sú pre vytvorenie praktických misií aplikovaných etikov ústredné.
Vedieť, ba dokonca odporúčať, čo treba urobiť (napr. odporúčanie
konzultanta na etiku v environmentálnej praxi, organizačnej praxi) je
nevyhnutné spojené s konaním a toto konanie – čo sa aplikovanej etiky týka
– môže mať podobu etického zámeru.
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Obrázok 3: Prax (podľa autorov: Oliver
- Dennison, 2013)

Prax (obrázok č. 3) zaujímavo
a inšpiratívne ilustrovali P. Oliver - W.
Dennison (2009) - autori príručky
praktickej filozofie a environmentálnej
výchovy Dancing with dugons ako dva
prekrývajúce sa kruhy s ikonickými
sochami francúzskeho sochára Augusta Rodina. Premýšľavú zložku praxe
odzrkadľuje Rodinova známa socha Mysliteľ a zložku praktického konania
nájdeme v Rodinových Dvoch rukách.
Prax ako praktické, premyslené konanie, v kombinácii s fronésis, praktickou
múdrosťou, v ktorej sa hodnoty snúbia s vedením, je presne to, čo v
environmentálnej praxi potrebujeme a čo je pre interdisciplinárny tím etikov
a environmentalistov, či pre environmentalistiku a ochranu prírody ústredné.
Vedieť, či dokonca ani odporúčať, čo treba urobiť (napr. odporúčanie
integrácie vedy) už jednoducho nestačí. Je nevyhnutné konať a toto konanie
- čo sa napríklad environmentálnej praxe týka - môže mať podobu
environmentálnej ochrany alebo obnovy, projektov udržateľnosti. Praxis
znamená premyslené, praktické konanie. Aristoteles oddeľuje teoretické od
praktického. Praktické vedenie zahŕňa etiku a politiku. Etika je súčasťou
politiky, aj keď majú každá iný, respektíve vlastný predmet skúmania.
Aristoteles kategorizoval najrôznejšie koncepty a konceptualizoval (okrem
iného) i schému: 1) theoria alebo teoretické, ktorého cieľom je nachádzanie
pravdy; 2) poiesis alebo konanie s cieľom vytvorenia (niečoho) a 3) praxis
alebo praktické, premyslené konanie s cieľom akcie, vykonať niečo. Slovo
praxis predstavuje prax aj reflexiu, zdanlivo paradoxné koncepty. Krása a
atraktivita tohto slova spočíva práve v kombinácii týchto dvoch prvkov.
Fronésis znamená praktickú múdrosť. Aristoteles rozlišoval medzi sofiou a
fronésis nasledovne: sofia preňho zahŕňala uvažovanie týkajúce sa
univerzálnych právd, kým fronésis zas schopnosť racionálneho uvažovania.
Na to, aby niekto praktizoval fronésis, potreboval podľa Aristotela politické
schopnosti a tiež schopnosť myslieť. Aristoteles pomenoval tri zložky
charakteru (étosu): 1.) fronésis (zjednodušene povedané, ako konať a ako sa
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správať v konkrétnych situáciách); 2.) aréte (cnosť); a napokon, 3.) eunoia
(dobrá vôľa). Bol presvedčený, že bez fronésis nie je možné byť cnostným.
Fronésis je zobrazená ako dva prekrývajúce sa kruhy, nie nepodobné
symbolu pre prax. V prípade fronésis v ktorej ide o prienik hodnôt
(vyobrazených na obrázku č. 4 ako kruh ľudských postáv držiacich sa za
ruky) a vedenia (znázornené knihou). V určitom zmysle môžeme fronésis
stotožniť so správnym úsudkom. Ako praktická zdatnosť myslenia prihliada
k jednotlivým situáciám, vedie nás k praktickým rozhodnutiam konania
dosahujúcim stred. Bez praktickej rozumnosti by mohol viesť každý zámer k
zlému konania. Preto môžeme povedať, že je v istom smere normatívna.
Vzájomný vzťah medzi rozumnosťou a mravnosťou vyjadruje Aristoteles
tzv. praktickým sylogizmom7. "Zdatnosť
spôsobuje, že človek volí správny cieľ;
rozumnosť spôsobuje, že volí správne
prostriedky, ktoré k nemu vedú" (Aristoteles,
1144a 7-8).
Obrázok 4: Fronésis (podľa autorov: Oliver Dennison, 2013)

O dvadsiatom storočí sa hovorí ako o storočí vedy, techniky a technológií.
„Konjuktívne spojenie oboch termínov by malo naznačovať tesnú súvislosť
oboch sfér (Tondl, s. 104), najčastejšie chápaných ako sféra znalostí (veda)
a sféra ľudských výtvorov (technika a technológie). Technika je výsledkom
vedomej kognitívnej činnosti a predstavuje významnú silu, ktorá má
ambivaletntný charakter, na jednej strane pomáha a emancipuje človeka, na
strane druhej ohrozuje, ovlyvňuje biosféru, náš existenčný habitat.
V 20. a 21. storočí dochádza k dynamickej a stupňujúcej sa invázii
technológií, ktoré zásadne ovplyvňujú medicínu, farmaceutický, vojenský,
chemický, potravinársky priemysel a ďalšie odvetvia. Súčasne ovplyvňujú
všetky stránky života jednotlivcov, čím doslova a do písmena predstavujú
hrozbu pre kvalitu života, pre existenciu. Nadobúdajú ambivalentný
Pozri a porovnaj: ŚUVÁK, V. 2008. Etické myslenie v období klasicekj gréckej
filozofie. In REMIŚOVÁ, A. (ed.) Dejiny etického myslenia v Európe a USA.
Bratislava: Kaligram, 2008, s. 78 – 79.
7
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charakter, keď na jednej strane predstavujú skutočné zlepšenie života, na
strane druhej produkujú riziká a zásadne transformujú životné prostredie, tým
ovplyvňujú aj zdravie človek. Potreba novej gramotnosti aj etickej
koordinácie predmetnej sféry presahuje elementárne používanie a využívanie
technológií. Táto potreba saturuje organizačnú a profesijnú prax novými
etickými výzvami, novým obsahom, ktorý predpokladá novým spôsobom
dizajnované technologické (inžinierske) vzdelávanie, ktoré sa neredukuje
technológiou len na jej hmotný, objektívny, predmetný, materiálny a
funkcionálny substrát.
„Žijeme, pohybujeme sa a existujeme uprostred
techniky... mohli by sme dokonca povedať, že naša
existencia je technicky utkaná nielen vo vzťahu ku
kritickým dopadom, ktoré vytvárajú vyspelé
technické civilizácie (hrozba jadrovej vojny,
problémy globálneho znečistenia, dramatické
vymieranie druhov, atď.), ale aj vzhľadom na
rytmus života, tzv. každodenný harmonogram
interakcie človek - technika“ (Stekauerová, s.
158).

Techné (gr.) znamená remeslo alebo umenie, má vyjadrovať vytváranie
niečoho alebo konanie, a je v kontraste ku chápaniu. Je slovným základom
slov technika, technický a ďalších z nich odvodených slov. U Platóna a
Aristotela znamená špeciálnu naučenú zručnosť či odbornosť, prípadne
získanú skúsenosť (napríklad zručnosť remeselníka, alebo lekára, výtvarného
umelca). Je charakterizovaná tým, že jej účelom nie je len samotná činnosť
ale predovšetkým jej výsledok. Aristoteles chápal techné ako nedokonalé
stvárnenie prírody človekom, remeselník podľa Aristotela dáva hmote
získanej z prírody novú formu – odlišnú od tej, ktorú dáva hmote prírode.
Svet techniky je však omnoho viac, než svetom technických výtvorov,
technických artefaktov, rovnako ako veda nie je usporiadaným súborom
znalostí o rôznych oblastiach prírody a sveta. L. Mumford si kladie etické
otázky týkajúce sa neutrality či moci techniky, keď sa pýta, o aký druh moci
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technika8 usiluje? Hodnotovou orientáciou súčasného technického sveta,
normatívnymi systémami sa zaoberajú filozofia techniky, etika techniky,
alebo ich variant profesijnej etiky, tzv. inžinierska etika. Techné ako
schopnosť tvoriť podľa Ľ. Stekauerovej (1996) potrebuje etické a hodnotové
dimenzie a recepciu nasledujúcich požiadaviek: (1.) udržateľný svet; (2.)
humanizáciu techniky; (3.) holistickú racionalitu (slobodu spätú so
zodpovednosťou).

Tradícia, cnosť a prax: Alasdair MacIntyre.
Iniciatívy, ktoré venujú pozornosť povinnosti a záväzku viac, než cnosti a
dobru, alebo inak povedané privilegovanie povinnosti vyvolalo mnohé
reakcie v morálnej filozofii, aj etike a profesijnej etike zvlášť. Ak si
uvedomujeme, že sa nachádzame v čase krízy v rôznych podobách: kríza
spoločnosti, kríza hodnôt, kríza ekologická, kríza profesií, atď. potom zdá sa,
potrebujeme nový prístup a nový typ etiky, ktorá by bola cestou k skutočnej
spolupráci, cestou k dobrej praxi, dobrej spoločnosti. K novým
aristotelovcom patrí aj Alasdair MacIntyre. Hovorí, že moderná etika má
vážne ťažkosti a morálna kríza súvisí s tým, že sme odvrhli aristotelovskú
teleologickú víziu človeka. Prečo nastal v etike zmätok a zápas medzi
deontológmi a utilitaristami? Prečo žijeme vo svete „byrokratov“, „estétov“,
„terapeutov“ v spoločnosti zbavenej morálnych hodnôt? Interpretuje to na
troch odlišných vývinových obdobiach a periódach etiky. V prvej fáze
vznikali praktické sociálne a morálne normy vo väzbe na konkrétny svet.
Jedinec bol členom konkrétnych sociálnych štruktúr (bol bratom, strýkom,
členom obce), čo bola súčasť jeho podstaty a uskutočňovania určitého telos.
Morálne pravidlá ukazovali ako dosiahnuť skutočný cieľ ľudského života. V
druhej fáze, v osvietenstve došlo k vytvoreniu abstraktných , od dejín a života
odtrhnutých projektov etiky a k pokusom univerzalizácie morálnych noriem
platných pre všetky rozumné bytosti, bez ohľadu na špecifický kontext (u
Huma išlo o odvodenie morálnych pravidiel z vášní a túžby, u Kanta boli

Anglické pojmy technique a technology nezodpovedajú úplne presne slovenským,
českým, alebo nemeckým pojmom technika a technológia.
8
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produktom výkonu čistého rozumu). V tretej fáze modernej spoločnosti sa
spoločnosť stala liberálnou a zlyhala v nej nielen teória ako taká (etické
teórie), ale aj prax, keďže teória a prax sú podľa MacIntyre neoddeliteľné.
Akoby ľudia žijúci v tejto spoločnosti neboli schopní dať morálnym
pravidlám zmysel, akoby neboli schopní pochopiť hodnotu vlastných činov.
MacIntyre sa pokúša pochopiť podmienky, ktoré vedú k tomu, že si
neuvedomujeme morálnu tradíciu, z ktorej sme sa zrodili, z ktorej sa zrodili
naše morálne presvedčenia, že sú izolované, akoby nepatrili k celku
morálneho myslenia a života. Akoby sme si neuvedomovali svoju podstatu a
etika je vytvorením abstraktných teórií, odtrhnutých od tradície, dejín,
životného sveta a skúsenosti. Ľudské bytosti sú nezadržateľne spoločenské
(človek ako zoon politicon) pri práci, vo vzdelávaní, v športe, pri
dobročinnosti a ďalších ľudských činnostiach. Spoločenský život je
udržiavaný prostredníctvom tradícií a tých cností, ktoré podporujú členovia
istých skupín, komunít.
MacIntyre vo svojom koncepte etiky venuje veľkú pozornosť konceptu praxe
a problematike vzťahu teórie a praxe. Jeho vízia teórie, ktorá vyrastá z praxe,
je orientovaná na prax a následne konkretizovaná na problematiku vzťahu
sociálne filozofie a etiky a politickej filozofie môže byť inšpiráciou pre
praktickú realizáciu etických rozhodnutí. Samozrejme, v jeho sociálnopolitickej intelektuálnej musíme brať do úvahy niekoľko dôležitých
momentov pri návrhoch a projektovaní morálnych, etických, sociálnych a
politických stratégií:


projekt MacIntyrovej sociálnej etiky prebieha vývinom od marxistických
počiatkov, cez Aristotela, až k Akvinskému a tomistickému aristotelizmu;



odmieta individualistický,
moderného sveta;



jeho sociálna teória obsahuje elementy marxistickej teórie, ale je strednou
cestou medzi totalitnou ideológiou a politickým empirizmom (Kuna,
2009)9;

liberálny,

kapitalisticko-utilitárny

étos

V závere svojho prelomového diela After Virtue MacIntyre už neargumentuje za
globálnu socialistickú revolúciu, ale za benediktínsku civilizačnú obranu ako
alternatívu súčasného sociálno-ekonomického usporiadania. Vyzýva tu „tvoriť nové
9
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artikuluje jasnú potrebu adekvátnej prepojenosti a jednoty teórie a praxe.

Prax a pragmatistické poňatie skúsenosti a praxe
Pre pragmatizmus je dôležitá perspektíva: žijeme v určitej spoločnosti, sme
konfrontovaní konkrétnymi problémami konania, s ktorými sa vyrovnávame
kooperatívnym hľadaním správneho. Podstata morálky a etiky je hlboko
sociokultúrna a konsenzuálna, dobro ako cieľ ľudského konania je konkrétne
a človek je bytosť návykov, ktoré môžeme meniť, vrátane morálnych.
Morálka nie je len systém pravidiel, ktoré by stačilo osvojiť si, ani súbor
definitívnych noriem, ktoré stačí aplikovať, napríklad v profesii manažéra,
environmentalistu, novinára, politika a ktoré zaručia, že títo profesionáli
budú vykonávať svoju profesiu dobre. Tieto normy sú skôr pomôckami
a nástrojmi v našom morálnom rozhodovaní. E. Višňovský píše, že filozofia
pragmatizmu, u nás stále neznáma, nepochopená, ignorovaná,
dezinterpretovaná, podozrivá, alebo nedostatočne vznešená, je kritickým
skúmaním, moderným humanizmom a typom modernej praktickej filozofie
pre pochopenie praktickej povahy ľudského bytia, filozofia, ktorá sa voči
iným smerom filozofie vymedzuje kriticky, keďže neprijíma žiadne
filozofické pravdy ako dané (Višňovský, 2014). Pragmatizmus spochybnil
(presvedčivo racionálnym spôsobom) karteziánsky rámec novodobej
filozofie a dualistické koncepcie ducha a tela a ponúkol konštruktívne
východisko utvárania sociálneho sveta. „Intencia pragmatizmu je skrz-naskrz
etická v najširšom zmysle“ (ibid, s. 191).
Etika pragmatizmu rešpektuje: zásadu pluralizmu (ktorá umožní vyjadriť
viac vecí rôznymi spôsobmi); historizmus (nie univerzálnu ľudskú
prirodzenosť); praktickú orientáciu na konanie; skúsenosť ako základ
morálky (čím sa prekonáva tradičný dualizmus objektivizmu vedy
a subjektivizmu morálky), falibilizmus a inštrumentalizmus (morálne normy
nie sú fixné, nemenné, ale sú našimi ľudskými nástrojmi na riešenie
konkrétnych morálnych situácií). Čo predstavuje pragmatizmus a etika
formy spoločenstva, v ktorých môže pretrvať morálny život, aby civilizovanosť, ale
aj morálka mohli prežiť nastávajúce barbarské a temné obdobie“ (s. 263)
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pragmatizmu pre aplikovaných etikov, ktorí poradensky a odborne pôsobia
v spoločenskej praxi, v konkrétnej organizácii? Základnú konceptuálnu bázu
organizačnej praxe a etiky predstavujú pojmy: organizačná etika,
organizačná kultúra hodnotový manažment, etické prostredie, etická politika,
potreby zamestnancov, etický program, etický kódex. Západná kultúra
a myslenie je špecifické svojou dualistickou štruktúrou, čo sa pretavuje aj do
praxe v podobe buď – alebo. Vybrané princípy pragmatizmu by sme mohli
zhrnúť nasledovne:


odmieta tradičné dualizmy (racionalizmus – empirizmus, realizmus
– antirealizmus, slobodná vôľa – determinizmus, objektivizmus –
subjektivizmus, fakty – hodnoty) a dáva prednosť každodennému
mysleniu založenom na požiadavke dobrého riešenia;



teórie sa ponímajú inštrumentálne (stávajú sa
a aplikovateľné situačne, podľa toho, ako fungujú);



znalosť sa považuje za konštruovanú a a založenú na realite sveta;
ľudská činnosť (tzn. to ako sa chováme a ako konáme v interakcii
s prostredím) sa opiera o to, čo funguje, čo rieši problém, čo nám
pomáha prežiť;



pragmatizmus dáva prednosť konaniu a akcii pred filozofovaním;
všeobecne odmieta redukcionizmus; uznáva existenciu a význam
ako
prírodného
a fyzikálneho
sveta,
tak
sociálneho
a psychologického sveta obsahujúceho jazyk, kultúru, sociálne
inštitúcie a subjektívne myslenie.

pravdivé

Rôzne typy diskurzov
Rôzne podoby konštruovaného a vyjednávaného chápania sveta sú
výsledkom toho, že sociálne fenomény sú konštruované prostredníctvom
diskurzov. Diskurz je možné najvšeobecnejšie definovať ako „určitý spôsob
rozprávania a chápania sveta (alebo jedného aspektu sveta)“ (Jørgensen –
Phillips 2002, s. 1). Diskurz sa potom skladá zo „súbor[u] významov,
metafor, reprezentácií, obrazov, príbehov, tvrdení a podobne, ktoré istým
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spôsobom spolu vytvárajú konkrétnu verziu udalostí“ (Burr 1995, s. 32).
Diskurz je pojem používaný v kulturologických štúdiách o médiách masovej
komunikácie, vo filozofii má rôzne definície, ale najvšeobecnejším chápaním
je téza, že ide o usporiadaný súbor viet o danom predmete, konkrétna podoba
vedenia. Podľa Foucalta je diskurz pravidlami riadená prax, ktorá vytvára,
generuje reťaz alebo súvislý systém výpovedí, čiže forme vedenia, ako napr.
medicína, psychiatria, biológia, environmentalistika. Uvedieme príklad,
prebiehajúce diskurzy na poli ekologickej etiky ukazujú, že etické a sociálne
koncepty, prístupy a teórie môžu prenikať do vedeckých teórií a hypotéz
a tento „usúvzťažňujúci pakt“(Vladyková, 2013, s. 82) integrácie vedeckej
a etickej sféry vytvára zmysluplnú dynamicky prepojenú jednotku pre
porozumenie svetu, pre spojenie medzi teóriou a praxou, a zároveň medzi
„spôsobmi poznania prírody a obývania a hodnotenia prírodného sveta“
(ibid, s. 82, zvýraznila A. K.). Tieto integrácie vedeckej a etickej sféry
zároveň
dokumentujú
splývanie
horizontov
(interdisciplinárne
a transdisciplinárne procesy) ale aj prakticky dizajnovanú trajektóriu
aplikovanej etiky založenú na rôznych úrovniach diskurzu:


diskurz verejný, tzn. diskurz vo vzťahu k širokej verejnosti,
k občianskej verejnosti;



diskurz odborný, tzn. diskurz medzi výskumníkmi a vedcami,
medzi výskumníkmi a environmentálnym hnutím;



diskurz politický a právny, tzn. diskurz s politickými aktérmi
a v štrukturálnych aj systémových mechanizmoch moci
a mocenských vzťahov.



environmentálnym diskurzom budeme rozumieť diskurzívny
priestor, v ktorom je poznanie distribuované rôznym spôsobom.
Prostredníctvom vedy – ako (1.) expertné poznanie; alebo cez
sociálno-politické sféry, tzn. (2.) diskurz ako politikum, napríklad
ako environmentálna politika, ako sociálne hnutia, ako občiansky
aktivizmus. Každý poriadok diskurzu je zložený z rôznych
diskurzov, ktoré sú medzi sebou rôzne prepojené - vytvárajú teda
interné vzťahy v rámci jedného diskurzu. V našom prípade môžeme
hovoriť o rôznorodosti doň zapojených jazykov, tzn. napríklad
environmentálny diskurz ako politický diskurz, environmentálny
diskurz ako expertný diskurz, environmentálny diskurz ako
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občiansky diskurz (ide o semiotický priestor environmentálneho
diskurzu).
Environmentálny diskurz je diskurzom, ktorý sa sústavne prelína s inými
druhmi diskurzov ─ právnickým, vedeckým (expertným), mediálnym,
religióznym atď. a má potenciál ovplyvňovať adresáta. Environmentálny
diskurz je akýmsi matrixom - tzn. vertikálne aj horizontálne bohato
členeným priestorom a zároveň je nepriamočiarym, konfliktným procesom a
referenčným rámcom pre tvorbu nových sociálnych procesov, pre
environmentálnu zmenu. V našom prípade (v aplikovanej etike) ide o
diskurz, ktorý je štruktúrovaný a dizajnovaný epistemologicky, axiologicky,
praxeologicky a zviditeľňuje ekologické problémy ako problémy sociálneho
charakteru. Ide o diskurz viacúrovňový, v ktorom participujú vedy
ekologické, filozofia, etika, sociológia, právne vedy (napr. právo životného
prostredia), politológia, ale aj sociálne hnutia

Diskurzívna a obsahová analýza ako pomocné nástroje pre
aplikovaných etikov
O prepojení teórie a praxe môžeme uvažovať aj vo výskumoch
a výskumných projektoch. Jednak často pracujeme s prehľadom
(systematickým prehľadom), v aplikovanej etike najmä pri prípadových
štúdiách, kde hľadáme paradigmatické prípady, alebo realizujeme zber
empirických dát, analyzujeme ich a interpretujeme. V aplikovanej etike,
napríklad pri analýze médií sa snažíme podchytiť, analyzovať diskurz
a záujmové skupiny. V súčasnosti sú na zber empirických dát v intenciách
diskurzu využívané praktiky, založené na dvoch odlišných tradíciách:
obsahová analýza a diskurzívna analýza. Pre aplikovaných etikov etikov
predstavujú podporné nástroje na skúmanie textov10. Na prvý pohľad by
sa mohlo zdať, že sú komplementárne a je možné ich spojiť do synergického
projektu skúmania. Ale predstavujú odlišné trajektórie. Klasická obsahová
Text (z lat. texere - tkať, stavať) budeme chápať ako ustálený jazykový prejav, ktorý
je výsledkom rečovej činnosti, usporiadaním výpovedí, ako mylšienkový komplex,
tzn. nie v úzkom chápaní ako literárne dielo.
10
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analýza – kvantitatívna, orientovaná na premenné (variable-oriented),
používa preddefinované kategórie, postupuje „zhora nadol“ (top-down
approach) a objektívne chápe obsah, neproblematizuje ho. Obsahová analýza
je prepracovaná a široko používaná metóda, ktorú možno použiť na analýzu
množiny textov, vedeckých prác, mediálnych obsahov. Ide o techniku
pôvodne z oblasti masových médií. Hľadá výskyt určitých slov a tvrdení a na
výsledky hľadí optikou validity a reliability (Hendl, 2005). Naopak
diskurzívna analýza sa sústredí na jazyk ako na formu spoločenskej praxe
(Fairclough, 1989, s. 20)
Diskurzívna analýza je označenie, ktoré zahŕňa množstvo rozličných
prístupov k štúdiu diskurzu. Z toho dôvodu môžu mať pojmy diskurz a
diskurzívna analýza rôzne významy v závislosti od teoretickej perspektívy
a teoretickej tradície, o ktorú sa konkrétna diskurzívna analýza opiera. Môžu
byť chápané v kontexte rečových aktov a ich analýzy, alebo sa môžu odvíjať
od filozofickej tradície štrukturalizmu a po štrukturalizmu.
Vivien Burr (1995) rozlišuje dva hlavné široké prúdy, respektíve tradície,
diskurzívnej analýzy. Prvý prúd je ovplyvnený teóriou rečových aktov,
etnometodológiou a konverzačnou analýzou. Tieto perspektívy zdôrazňujú
funkčnú, alebo na konanie sústredenú povahu diskurzu. Namiesto
vzťahovania komunikácie či textu na širšie sociálne súvislosti, zajímajú sa o
to, čo sa aktér snaží výpoveďami a vyjadreniami dosiahnuť, ako je
organizovaná sociálna interakcia. Druhý hlavný prúd sa odvíja
predovšetkým od francúzskej filozofickej tradície štrukturalizmu a
postštrukturalizmu. Pojem diskurzu vo filozofickej tradícií je úzko
prepojený s problematikou identity, sociálnej zmeny či mocenských vzťahov.
Čo majú tieto prúdy spoločné? Spája ich odmietavý postoj k realistickému
názoru na jazyk ako neutrálny nástroj reflektovania a popisovania sveta a
rovnako tak presvedčenie o zásadnej dôležitosti diskurzu v konštruovaní
sociálneho sveta (Gill 2000, s. 172).
Ak prijmeme teoretické východisko, že prostredníctvom jazyka vytvárame
isté reprezentácie reality, potom to znamená, že využívame jazyk na
vypovedanie niečoho zmysluplného o svete a podľa Stuarta Halla (1997)
jazyk je spätý s kultúrou a jej systémov znakov. Foucault definoval diskurzy
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ako „praktiky, ktoré formujú objekty, o ktorých hovoria“ (Foucault 2004, s.
55). Ako zdôrazňujú viacerí teoretici diskurzu, ľudia využívajú diskurz ako
konanie – jazyk sám o sebe môže byť sociálnou praktikou, záleží na spôsobe
ako je používaný v konkrétnych diskurzoch. Podľa niektorých autorov, ako
už bolo povedané, diskurzy nie sú obyčajnými odrazmi tejto reality, ale
naopak, prispievajú k jej konštruovaniu. Diskurzívno-teoretický prístup
znamená, že sa pokúšame odhaliť organizáciu daného, predmetného
diskurzívneho priestoru, popísať alebo odhaliť diskurzy, ktoré v tomto poli a
priestore súperia. Aplikovaný etik potrebuje odhaliť a popísať diskurzy, ktoré
v diskurzívnom priestore spolu súperia, určiť, ktorý z nich dominuje a ako
ovplyvňuje napríklad koncept občianstva, demokraciu, voľby, chápanie
hodnotového manažmentu, ochrany prírody, kvality života atď.

Otázky na zamyslenie
1.

Opíšte, charakterizujte, definujte, vysvetlite pojmy: sofia, nús,
epistéme, prax, techné, fronézis.

2.

Vzájomný vzťah medzi rozumnosťou a mravnosťou vyjadruje
Aristoteles tzv. praktickým sylogizmom. Vysvetlite uvedené.

3.

Uvažujte o tom, ako aplikovať a demonštrovať použitie diskurzívnej
analýzy ako podporného nástroja aplikovaného etika na problém
postavenia menšiny, rómskej komunity, alebo migrantov na
Slovensku.

Korešpondenčná úloha
4.

Systematické prehľady pri skúmaní etickej klímy, etických politík,
alebo pri katalogizácii etického prostredia v organizáciách,
implementovaných etických nástrojoch sa stali základom praxe
a politiky založenej na faktoch získaných empirickým výskumom.
Skúste navrhnúť postup, ako budete katalogizovať organizácie
z pohľadu organizačnej etiky vo vašom meste, obci, regióne.

Kde sa dozviete viac
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Keď sa povie: odborná prax v aplikovanej
etike

V kapitole sa dozviete: (1.) ako je vymedzená a chápaná aplikovaná etika
v študijných programov na Slovensku, (2.) kto je aplikovaných etik –
profesionál pre etiku; čo znamená etické poradenstvo a aké sú jeho
perspektívy v našich podmienkach; (3.) čo znamená kompetenčná príprava
aplikovaných etikov.
Kľúčové slová: aplikovaná etika, programy profesijnej
aplikovaných etikov, etické poradenstvo, kompetencie

prípravy

Predbežné poznámky a kultúrno-hodnotový kontext
Aplikovaná etika sa za posledných dvadsať rokov etablovala na Slovensku
ako vedecká disciplína a v procese jej konštituovania sa ukázal ohromný
potenciál pre spoločnosť, organizácie, inštitúcie, aj pre rôzne profesie, ktorý
je legitímnym predmetom jej skúmaní. Interdisciplinárne a transdisciplinárne
projekty a profesionalita aplikovanej etiky vytvorili perspektívny priestor
a predpoklady pre profesijný rozvoj. Na Slovensku existujú špecializované
študijné programy na univerzitách, ktoré pripravujú pre spoločenskú prax
stovky profesionálnych etikov v exkluzívnej príprave.
Previazanosť teoretickej a praktickej prípravy je v aplikovanej etike dôležitá
a znamená premeny a modely praktickej profesijnej prípravy tak, aby
napĺňala podmienky prepojenia a väzieb kompetenčného profilu,
profesijného myslenia a profesijného konania študentov aplikovanej etiky.
Zvlášť na Slovensku, kde má etické poradenstvo z hľadiska praxe „pomerne
malú skúsenosť“ (Fobel, 2012, s. 10). Štúdium aplikovanej etiky predstavuje
originálny a moderný vzdelávací projekt nadväzujúci na ideu praxis a
fronézis v tom, že študenti bakalárskeho a magisterského štúdia majú
možnosť pretaviť svoje teoretické vedenie, aj praktické zručnosti v
konkrétnej odbornej praxi v neziskových organizáciách, osvetových
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inštitúciách, verejnej správe, v advokácii, vo firmách a vzdelávacích
inštitúciách, kde získavajú, overujú a rozvíjajú konkrétne zručnosti a
skúsenosti a kompetencie. Uplatnenie odborníkov na etiku, ich pôsobenie v
podnikateľskom, politickom, mediálnom prostredí, vo verejnej správe, či v
neziskovom sektore súvisia s tým, že potrebujeme revitalizovať etické
prostredie a morálnu klímu v rôznych inštitúciách a organizáciách
spoločenskej praxe. Súčasťou každej konkrétnej spoločenskej praxe
a profesijnej praxe je aj prax morálna, preto je odborná pripravenosť
študentov aplikovanej etiky pevne zviazaná s pôsobením v praxi
(spoločenskej, aj profesijnej) a s inštitucionalizáciou etiky.
Problém etablovania a uplatnenia absolventov aplikovanej etiky na trhu práce
má mnoho dimenzií, súvislostí, žiaľ na Slovensku aj nízky index dôvery, čo
spôsobuje bariéru v personálnej akceptácii takýchto špecialistov, na rozdiel
od zahraničia. Aj to je jednou zo skutočných a významných bariér voči
uznaniu profesionálov s etickým poslaním a odbornými kompetenciami pre
etiku v rôznych sférach spoločnosti. Napriek očakávania a deklarovaným
požiadavkám na spravodlivú, dobrú a udržateľnú spoločnosť sa neustále
stretávame so všeobecnými, neodbornými, redukcionistickými postojmi
k etickým politikám, nástrojom, k etickému auditu, alebo sa etika zamieňa
s humanitárnymi či filantropickými aktivitami (v lepšom prípade; v horšom
prípade sa stáva moralizovaním). Samozrejme, je nutné povedať, že sa
v bežnom, každodennom živote stretávame s tým, že morálke a etike
rozumieme, že vieme o čo ide, ak používame pojmy etika – etické, morálka,
morálne. Etiku na rôznych úrovniach a rôznym spôsobom uplatňujeme,
dokonca v každej profesii ju človek ako sociálny a morálny aktér uplatňuje
a deklaruje akceptovaným špecifickým spôsobom ako profesijnú morálku
a profesijný étos. Žijeme s ňou, cítime ju, vyžadujeme ju a skutočne sme
dennodenne pod vplyvom jej pravidiel, štandardov a noriem, zvykov, hodnôt
a tradícií. Týka sa správnosti – nesprávnosti konania, rozhodovania, jeho
etickosti, respektíve neetickosti. A tak sa k etike s obľubou vyjadruje naozaj
každý: právnik, novinár, lekár, sestra, dobrovoľník, politik, učiteľ či inžinier.
Niekedy dokonca vzniká dojem, že etika je všeobecným prístupom a každý
z nás môže byť odborníkom na etiku. Mnohí etiku zamieňajú s morálkou ako
sociálnym javom alebo s individuálnou mravnosťou. Mnohí bagatelizujú jej
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odborné a teoreticko-metodologické rámce a zamieňajú ju s laickou
expertízou. Často sa stáva módnym trendom a je zneužívaná na rôzne ciele.
Ako konštatuje slovenský teoretik V. Gluchman, k etickým a morálnym
problémom v rôznych sférach a rôznych profesiách sa vyjadrujú sudcovia a
právnici, novinári, ekonómovia, lekári, reklamní pracovníci, čo je iste
v poriadku a potešujúce, ale súčasne to znamená, že „právnici a sudcovia
chápu etiku ako právo, novinári ako mediálnu problematiku, lekári ako
medicínsku záležitosť, ekonómovia ako problematiku patriacu do
ekonómie...“ (Gluchman, 2012, s. 5). Odmietanie etickej expertízy
a partikularizmus založený na presvedčení, že etika je jednoduchá záležitosť
a stačí byť odborníkom v danej profesii, prispievajú k oportunizmu voči
profesionalizácii etiky v spoločnosti a na pozície aplikovaných etikov sú
prijímaní ľudia bez kompetencií, bez špecifickej odbornej prípravy. Na
ilustráciu je možné uviesť príklad, keď členmi etickej komisie pri VÚC sú
právnici, úradníci, prípadne lekári, ale chýba v nej etik profesionál –
špecialista na etiku.
Práve nedostatočná praktická príprava by mohla byť bariérou pri uplatnení sa
aplikovaných etikov. Súčasne ale musíme povedať, že teoretická a praktická
príprava budúcich aplikovaných etikov sú pevne zviazané vo vzájomných
vzťahoch teoretického a praktického a ich prepojenie je fundamentálne pre
podporu, rozšírenie a skvalitnenie praktickej prípravy aplikovaných etikov,
budúcich etických poradcov, či konzultantov. Pri formulácii východísk
relevantných pre odbornú prax a špecifického poslania aplikovaných etikov
v neziskovom sektora vychádzam z teoretickej platformy a výskumnej
agendy P. Fobela a ďalších teoretikov, ktorí pre formuláciu kompetenčného
profilu aplikovaných etikov vybodovali predpoklady a kompetentnú
kognitívnu bázu11, dnes tak významnú a v zahraničí akceptovanú, rovnako
ako postavenie aplikovaného etika a profesionalizáciu etického poradenstva.

Pozri: FOBEL, P. a kol. 2012. ETIKA & PORADENSTVO & PRAX. Banská
Bystrica: Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. ISBN
978-80-557-0385-5.
11
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Odbornosť profesionála na etiku
Na rozdiel od týchto prístupov a postojov, dnes je už v zahraničí všeobecne
akceptované poznanie, že pozícia etika – profesionála, či už na miestnej –
regionálnej úrovni, národnej alebo medzinárodnej úrovni vyžaduje špecifické
etické vzdelanie, odbornú profesijnú prípravu a špecifické zručnosti a
kompetencie. Aplikovaný etik ako profesionál, tzn. ako konzultant či poradca
na etiku je odborník, znalec vo svojom odbore, osoba, teoreticky, aj prakticky
fundovaná kompetentne a profesijne realizovať špecifické odborné aktivity,
ktoré súvisia s aplikáciou, implementáciou, inštitucionalizáciou etiky v praxi,
alebo s etickou prevenciou. Je to profesionál schopný a odborne kompetentný
realizovať odborné činnosti a tvorivé činnosti v etike, v danej predmetnej
oblasti, pri rešpektovaní a dodržaní štandardov procedurality v zmysle
zvolených spôsobov, metód a stratégií aplikovanej etiky, respektíve
aplikovaných etík12. Podľa Z. Baumanna, zástancu etickej expertízy
môžeme odborníka z oblasti etiky nazvať etickým expertom, ktorý poskytuje
špeciálne služby (Baumann, 116 – 118). Preto je dôležité osobitú pozornosť
venovať profesionalizácii etickej práce. Táto požiadavka sa odráža aj
v študijných programoch aplikovanej etiky akademických pracovísk (na FF
UPJŠ v Košiciach, na FF UMB v Banskej Bystrici, na FF PU v Prešove, aj
na FF UKF v Nitre, ktoré sa skutočne a relevantne integrovali do vzdelávacie
systému na Slovensku. Aj keď majú svoje špecifiká a rôzne variácie, všetky
artikulujú profil absolventa ako špecialistu na etiku. Kto je takýmto etikom
profesionálom?
„Ide o erudovaného špecialistu, ktorý je odborne
disponibilný a schopný viesť kompetentný teoretickoaplikačný diskurz, využiť etické (teoretické) poznatky
pri riešení aktuálnych morálnych problémov, ktoré
majú závažnú spoločenskú povahu. Takýto problém
musí byť identifikovaný, formulovaný, hodnotený ako
etický problém a následne riešený overenými alebo
novými postupmi pri zachovaní pravidiel racionálnej
Ak hovoríme o aplikovanej etike, máme na mysli aplikované etiky, tzn. špecifické
sudbdisciplíny aplikovanej etiky.
12
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procedurality, akceptovaní platných postupov etickej a
odborne kompetentnej analýzy. pre takúto činnosť
teoretickej alebo praktickej povahy je spôsobilý len
etický expert, ktorý je dostatočne kompetentný pre danú
oblasť aplikácie“ (Fobel, 2013, s. 21).
K otázkam vzťahu teoretickej a praktickej zložky v príprave aplikovaných
etikov sa vyjadrovali mnohí zahraniční autori (Weinstein 1999, Z. Baumann,
1995; P. Werhane, R. Rorty;), ale aj slovenskí teoretici P. Fobel (, 2002, 2010,
2011, 2013, 2017); Vladyková (2008, 2011, 2013); Gluchman (2012), ktorí
súčasne plnia rolu garantov študijných programov aplikovanej etiky.
Môžeme teda povedať, expert na etiku je praktik – odborník, profesionál,
ktorý dokáže v praxi realizovať etický zámer a ktorý ma určité predpoklady
pre pôsobenie v praxi, môže pôsobiť ako metodický poradca, konzultant.
Aplikovaná etika je v tomto ponímaní vedou, aj umením. Má svoje
epistemologické základy a historické módy myslenia (Aristoteles, Platón,
Akvinský, Smith, Kant, Weber, Rorty, ai.), z ktorých potom vyrastá
metodológia, a následne etická aplikácia či intervencia (postupy, procedúry,
metodiky a metódy).
Realizovať aktivity
a úlohy v konkrétnych podmienkach praxe u
profesionála - konzultanta či poradcu na etiku znamená sústrediť sa na otázky
súvisiace s inštitucionalizáciou etiky v praxi, čo značí:


hodnotiť etické prostredie a úrovne etiky v organizáciách a
inštitúciách, vo verejnej sfére, podporovať etické praktiky a etické
rozhodovanie;



"uskutočňovať etický audit ako nástroj" (Fobel, 2010, s. 19)
v procesoch a rôznych sférach organizačnej praxe, aj občianskej
spoločnosti;



posilňovať "tvorbu infraštruktúry a mechanizmov prevencie" ktoré
môžu obmedziť a eliminovať neetické konanie" (Fobel, 2010, s. 19);



vyhodnocovať morálne konflikty a etické riziká v organizačnej
praxi aj verejnej sfére, tzn. v súkromných či verejných inštitúciách,
organizáciách, vo verejnej správe, v rozhodovacích procesoch a v
rôznorodých profesijných a sociálnych skupinách u rôznych
morálnych aktérov;
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projektovať etické politiky a etické programy;



„viesť etický dialóg a tvoriť hodnoty a vízie“ (Fobel, 2013) v
rôznych súkromných aj verejných inštitúciách a organizáciách.

Nemenej dôležitou oblasťou pôsobenia konzultantov a poradcov na etiku je
tvorbe rôznych performatívnych formátov v etike. Na všetky tieto náročné
úlohy sú študenti aplikovanej etiky pripravovaní v špecifických študijných
programoch, ktoré prezentujú vyššiu než laickú úroveň a mieru odborného
diskurzu v rôznych oblastiach spoločenskej praxe a v rôznych oblastiach
spoločenskej činnosti na systémovej rovine (hospodárstvo, zdravotníctvo,
životné prostredie); na organizačnej úrovni (inštitúcie a organizácie rôzneho
typu).

Záver
Stav etiky na Slovensku, etické prostredie a inštitucionalizácia, či
implementácia etickej politiky a etických programov na Slovensku sú nízke,
nepostačujúce a podceňované, rovnako ako je všeobecne podceňovaná
príprava odborníkov pre túto oblasť. Formálne deklarované etické vyhlásenia
rôznych organizácií, inštitúcií, firiem, podnikov, či politikov sú častým
javom, čo potom znamená, že etika je skôr módnym doplnkom, než
skutočným etickým poslaním v spoločnosti, ako to zhodne konštatujú na
vedeckých fórach a dokumentujú v odborných analýzach mnohí teoretici
z oblasti aplikovanej etiky – autority na Slovensku (k najvýznamnejším
patria, napr. P. Fobel, Ľ. Vladyková, D. Fobelová, V. Gluchmam, Z.
Palovičová, A. Remišová,). Tento zrejmý neuspokojivý stav podlieha nielen
ekonomickým tlakom, ale aj skutočnosti, že humanitné disciplíny sú
vytláčané zo škôl, univerzít. Dôvodom je ich údajná nevyužiteľnosť v praxi
a nízky ekonomický profit, ako je to u vied prírodných, technických. Aj
z toho dôvodu je žiaduce posilňovať akademickú odbornú, ale predovšetkým
špeciálnu, kompetentnú profesijnú prípravu aplikovaných etikov.
Kompetentný, odborný, kontinuálny profesijný rozvoj aplikovaných etikov
podľa mňa nekončí štúdiom na univerzite, ale som presvedčená, že potrebuje
ďalšie kontinuálne gradačné projekty pre rozvoj kompetencií, pre rozvoj
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odbornosti. Pilierom profesijného rastu môžu byť akademické pracoviská, ale
aj centrá zriadené za účelom partnerstiev medzi teóriou a praxou, za účelom
poradenstva, kvalifikačného rastu. Spomínaný teoretik aplikovanej etiky P.
Fobel hovorí, že bude nutné kreovať na Slovensku kompetentný subjekt
profesionálneho etického dohľadu a odborného garanta (asociácia, komora).
Aplikovaná etika je to akceptovaná oblasť vedného skúmania a inter/transdisciplinárne vedecké úsilie, zamerané na rôzne spoločenské sféry, oblasti.
Súčasne je aplikovaná etika špecifickým typom filozofickej analýzy
zameranej na riešenie praktických problémov v praxi. Aplikovaná etika, to
sú vlastne aplikované etiky ako špecifické diskurzy s vlastnou teóriou
a metodológiou. Príkladom je ekologická etika, medicínska etika, etiky
médií, alebo rôzne typy profesijných etík, napríklad etika sudcu, manažéra,
moderátora či novinára. Aplikovaná etika je aplikáciou etiky v praxi. V
praktickom svete ju môžeme uplatniť ako špecifický typ expertízy:
poradenstvo, konzulting, alebo etické vzdelávacie. Aplikovaná etika je aj
študijný program, ktorý môžete študovať na našej katedre. Je to moderný,
dynamický študijný program, zameraný na prípravu budúcich etických
poradcov. Aplikovanou etikou môže byť odborné a konzultačné poslanie v
etických komisiách, v médiách, alebo vzdelávacej sfére.
Absolvent aplikovanej etiky, odborník na etiku (etický poradca, expert) je vo
svojej podstate praktikom, ktorí svoju odbornosť realizuje v konkrétnej
spoločenskej praxi, v organizáciách, inštitúciách, alebo v profesijnej praxi
rôznych profesií. Dobré riešenie si vyžaduje starostlivé čítanie miesta,
situácie, kontextu, identifikácie morálneho problému, či dilemy. Široká
paleta odborného pôsobenia aplikovaných etikov si preto vyžaduje pomerne
náročnú odbornú prípravu nielen v odborných znalostiach z etických teórií a
subdisciplínach aplikovanej etiky, ale aj v znalostiach z konkrétnej praxe,
napr. pri identifikácii organizačných hodnôt, alebo pri tvorbe etickej politiky
organizácie, pri tvorbe etického programu, pri identifikácii morálnych
problémov, pri presadzovaní etických zmien, a mnohé ďalšie.13

Otázky teoretickej a praktickej kompetencie etického experta v slovenskej
proveniencii rieši epistemická komunita z oblasti aplikovanej etiky, ktorá pôsobí
v akademickom prostredí a ponúka študijné programy aplikovanej etiky na Slovensku
13
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Súčasný slovenský teoretik aplikovanej etiky P. Fobel v nadväznosti na svoje
pozoruhodné výskumné úsilie pre inštitucionalizáciu aplikovanej etiky tvrdí:
„osobnostný potenciál etického experta ako poradcu by mal byť založený na
profesionálnej etickej integrite“ (Fobel, 2012, s.13), čo priam
predznamenáva, že je dôležité sa venovať obom úrovniam profesijnej
prípravy etickej odbornosti. Odbornosť, ktorá súvisí s tým, čo má etický
expert vedieť (epistemická odbornosť) a odbornosť, ktorá súvisí s tým čo má
robiť (performatívna odbornosť) sú súčasťou celého rozsiahleho systému
požiadaviek na etického experta, ktorý nevystačí len s poznatkami z teórie
a deklarovania etických zmien, ale súčasne potrebuje získavať čo najviac
zručností a skúseností, rozvíjať svoje kreatívne schopnosti, kriticky
premýšľať, kompetentne sa rozhodovať kde, akým spôsobom a ktoré nástroje
aplikovanej etiky využívať pri inštitucionalizácii aplikovanej etiky v praxi
(ibid: 13 – 17).

Otázky na zamyslenie
1.

Vysvetlite čo je aplikovaná etika a aké má poslanie?

2.

Aké sú dôvody, respektíve, čo je príčinou oportunizmu voči
profesionalizácii etiky v slovenskej spoločnosti?

3.

Kto je absolvent študijného programu aplikovanej etiky, resp.
konzultant na etiku?

4.

Čo znamená inštitucionalizovať etiku v praxi? Akými činnosťami
a úlohami etiku implementujeme / realizujeme / presadzujeme /
aplikujeme?

5.

Aké špecifické subdisciplíny zaraďujeme do aplikovanej etiky.

a vynakladá svojim teoretickým, výskumným aj didaktickým úsilím množstvo
serióznej práce, námety, podnety, aj relevantné vedenie pre zvyšovanie etickej
kredibility a nachádzanie etických nástrojov pre etickú zmenu. Ide o tieto pomerne
mladé katedry: (1.) Katedry etiky a aplikovanej etiky FF UMB v Banskej Bystrici;
(2.) Katedry etiky a aplikovanej etiky v Nitre; (3.) Inštitút etiky a bioetiky v Prešove;
(4.) Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach.
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6.

Charakterizujte jeden z určujúcich znakov aplikovanej etiky –
vedeckosť, v zmysle interdisciplinarity, transdisciplinarity, crossdisciplinarity.

Korešpondenčné úlohy
7.

Napíšte odbornú esej na témy: Etika a aplikovaná etika; Etika
a profesijná etika.

8.

Pripravte si prezentáciu na tému: Etika ako nástroj morálneho
rozvoja inštitúcie / organizácie.

Kde sa dozviete viac
FOBEL, P. 2016. Innovative potential of Applied Ethics in the context of new social
expectations. In: Organizacja i zarządzanie. Zabrze, z. 94, 2016, s. 49 - 56.
VLADYKOVÁ, Ľ. (ed.) 2008. Aplikovaná etika – kontext a perspektívy I. Zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice: FF UPJŠ, 2008, s.
VLADYKOVÁ, Ľ. (ed.) 2014. Aplikovaná etika – kontext a perspektívy II. Zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice: FF UPJŠ, 2014.

48

II Etik - profesionál v organizácii

„Pri inštitucionalizácii by sme mali byť odvážnejší a mali by
sme viac chrániť profesionalitu. Naša iniciatíva a poslanie
spočíva v tom, aby sme boli kritickejší a uvažovali o užšej
profesionálnej koordinácii. Aj toto je ochrana našej
profesionality, etickej odbornosti a perspektívy odbornej
kvalifikovanosti“
(Fobel, 2012, s. 12).
.
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4 Organizačná prax – dobrá prax - etika
Cieľom kapitoly je definovať a zdôvodniť: 1.) dobrú prax v intenciách
aplikovanej etiky; (2.) organizačnú kultúru a organizačnú etiku ako nový typ
paradigmy v aplikovanej etike; (3.) predstaviť možnosti etických nástrojov,
akými sú: etická politika, etický program a etické riadenie.
Kľúčové slová: dobrá prax, organizačná prax, organizačná kultúra,
organizačné hodnoty, organizačná etika, humánny manažment, etická
politika, etický program organizácie
Dobrá prax a organizačná kultúra sú javy pomerne zložité, náročne
definovateľné a postihnuteľné, pretože sa týkajú rôznych aspektov, aj
rôznych disciplín (manažment, organizačné teórie, aplikovaná etika), ale
jedno je zrejmé, významným spôsobom ovplyvňujú dlhodobé pôsobenie
organizácií rôzneho typu a v rôznych sférach spoločnosti. Organizačná
kultúra na jednej strane môže predstavovať dobré meno a dôveryhodnosť
organizácie, na strane druhej môže byť zdrojom deštrukcie, alebo brzdou jej
rozvoja. Dobrá prax môže predstavovať konkurenčnú výhodu, ale často je
zneužívanou značkou v rukách manažérov, tvorcov politík, či samotných
politikov. Sme organizačnou spoločnosťou, žijeme v organizačnej dobe
Mnoho teoretikov a špičkových odborníkov z oblasti aplikovanej etiky už
skutočne dlhé obdobie presadzuje presvedčenie a myšlienky, že
inštitucionalizovať a implementovať etiku v praxi, aplikovať ju v praxi je
oveľa viac dôležité na základe konceptu organizačnej etiky, než na základe
určitej etickej teórie. Prepájanie organizačnej etiky s konzultingom
a etickým poradenstvom je originálna, ale súčasne aj užitočná myšlienka,
pretože predstavuje moderný typ aplikácie a inštitucionalizácie etiky
a pragmatický model presadzovania etického zámeru v spoločenskej praxi.
Etika organizácie predstavuje špecifický diskurz interdisciplinárnej povahy,
odborný prienik etiky a teórie organizácie a vo všeobecnosti ju chápeme ako
aplikáciu etických princípov do organizačného prostredia rôznych typov
organizácií. Organizačná etika sa často nesprávne stotožňuje, alebo zamieňa
s manažérskou, alebo podnikateľskou etikou, ale jej predmetné pole je širšie:
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zameriava sa na nielen manažment, resp. podnikanie, ale aj na rovnocennosť
všetkých zložiek systému, do ktorého patria zamestnanci, vlastníci a
stakeholderi a analogicky aj vnútorné aj vonkajšie prostredie organizácie. Jej
cieľom je riešiť etické otázky v komplexnom prostredí ich reálneho
fungovania (Fobel, 2013). Vedúci a koordinujúci zamestnanci v organizačnej
praxi, tzn. v inštitúcii, organizácii ako manažéri vytvárajú kultúru
pracovného priestoru založenú na integrite, sledovateľnosti, férovosti a
rešpekte. Podporujú a vedú zamestnancov a personál organizácie pri plnení
etických zásad, vytvárajú a udržiavajú etické prostredie a kultúru. Niektoré
vlastnosti prostredia a kultúry organizácie predvídateľne ovplyvňujú etické
postupy (Treviño, 2010).
Pre organizáciu sú dôležité jej hodnoty. Jednou z úloh aplikovaných etikov
je práve tieto hodnoty identifikovať, akoby vyfotografovať hodnotový
systém organizácie a pokúsiť sa určiť typ, alebo spôsob a mieru
uplatňovania hodnotového manažmentu v organizácii. Tým napomáha
organizácii „identifikovať skutočné hodnoty, s ktorými organizácia operuje
a poskytne im tak základňu pre ďalšie rozhodovanie, umožní identifikovať
problémové oblasti“ (Kvasnicová, 2013, s. 80). Práve to je parciálnou
súčasťou funkčného a efektívneho etického auditu a súčasne poslaním
aplikovaných etikov ako odborníkov na etiku. Hodnotou je to, čo je
považované za dôležité, čomu jednotlivec, alebo skupina prikladá význam,
čo je žiadúce a oceňované. V spoločnosti nám pomáhajú hodnoty, ako
špecifické určenia a entity nás usmerňujú ako žiť, sú navigáciou a návodom
a orientačné body. Patria k centrálnym pojmom filozofie (axiológie),
psychológie, pedagogiky a iných vedných odborov. rozlišujeme dnes
hodnoty etické, estetické, ekologické, právne, politické, náboženské,
úžitkové alebo podľa iných kritérií duchovné či materiálne, kultúrne alebo
prírodné. L. Tondl (2009) formuloval tieto rysy etických hodnôt: sú viazané
na cieľovo orientované konanie ľudských bytostí, spojené s rozhodovaním a
teda aj s ich zámermi, ambíciami, očakávaniami a predstava, tzn. s prvkami
teleologického sveta; etické hodnoty v spoločnosti sú vždy spojené s
tradíciami, s historickým vývojom tejto pospolitosti, s kultúrou a kultúrnymi
tradíciami tejto pospolitosti, ktorou môže byť pospolitosť sociálna, etnická,
náboženská; sú vymedzením prijateľných podôb alebo foriem konania,
51

určením hraníc, alebo medzí; normujú vzájomné vzťahy medzi ľuďmi,
znalosti a zodpovednosti, ktoré umožňujú zdieľanie týchto hodnôt,
generovanie hodnôt a tým záruku udržateľného vývoja; ide o komunikačné
procesy, tzn. cesty zdieľania, pochopenia, osvojenia, a tiež rozšírenia hodnôt
(Tondl, In: Prudký, 2009).
Súčasný nárast nových technológií (informačných, priemyselných,
biotechnológií) si priam vyžaduje spätosť s etikou, etickým zámerom,
organizačnou etikou, etickým hodnotením a udržateľnosťou ako paradigmou.
Aj špičková veda a špičkové technológie „môžu ohroziť zmysel, či kvalitu
života, ohroziť samotné bytie“ (Fobel, 2016, s. 37). Následne vyvstáva
otázka, či všetci odborníci - inžinieri, manažéri, ekonómovia, technológovia,
aj keď dostávajú istú etickú výbavu, viazanú na profesijnú etiku, aj keď sa im
nedá uprieť proaktívnosť v etike a morálna integrita, môžu byť pripravení na
riešenie širších súvislostí, etických dôsledkov rôznych rozhodnutí, bez
skutočnej etickej politiky a programov.

Organizácia a etika
Sme organizačnou spoločnosťou, tzn. žijeme v spoločnosti, v ktorej
nadobúda ľudské správanie organizačnú dimenziu. Etika v podobe morálnej
vízie, etických stratégií a programov nielen funkciou týchto organizácií, je
predpokladom ich dlhodobo efektívneho fungovania, a zároveň je dôležitou
kompetenciou ich lídrov a ostatných členov, v priamej väzbe na morálne
fungovanie a dosahovanie cieľov organizácie, ako o tom píšu (Fobel 2006).
Organizáciou budeme rozumieť určitú organizačnú jednotku – inštitúciu,
kolektívneho morálneho aktéra, ktorým môže byť firma, výskumné
zariadenie prevádzajúce výskum na zvieratách, akademická inštitúcia, alebo
mimovládna organizácia, či politické zoskupenie, ktoré je „dynamickým
sociálnym systémom a etika je jeho funkciou, ktorá ovplyvňuje fungovanie“
(Fobel 2013). Už M. Weber ich chápal ako silné hierarchické zoskupenia,
ktoré vyžadujú pravidlá. Organizácie sa prevažne chápu ako entity v biznis
sfére, ale v našom ekologicko-etickom prístupe môžeme mať na mysli
organizácie rôzneho typu: politické zoskupenia, mimovládne organizácie,
firmy, think-tanky, verejnú správu, vzdelávacie a výskumné inštitúcie,
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akademické inštitúcie, prípadne rôzne formálne zastrešené epistemické
komunity. „Organizácie potrebujú svoju vlastnú etiku, odlišnú od politickej
teórie a morálnej filozofie. Nemám tým na mysli, úplnú separáciu
organizačnej etiky od morálnej a politickej teórie. Skôr väčšiu citlivosť k
rôznym črtám organizácie pre vytvorenie jasnejšej a praktickejšej morálnej
teórie pre organizácie“ (Phillips, 2003, s. 41).
Etická stratégia podľa Z. Čmelíkovej predstavuje etický nástroj, pomocou
ktorého „organizácia dosahuje svoje vytýčené ciele a zámery, svoju etickú
víziu, teda dobrý život“ (Čmelíková, 2010, s. 111). Je to zavádzanie
a vytváranie morálnych štandardov v konkrétnych organizáciách, ako
špecifickom type komunity, či už sú to politické entity, alebo podnikateľské
organizácie, neziskové organizácie. Organizácie vystupujú ako morálni
aktéri a sú nielen nositeľmi, ale aj reprezentantmi morálnych hodnôt. Súčasní
lídri organizácii sú zodpovední za vytváranie takého organizačného
prostredia a organizačnej kultúry, ktoré by bolo vhodné a vytváralo priestor
pre konceptualizáciu organizačných hodnôt, súčasťou ktorých by mali byť aj
ekologické hodnoty. Môžeme hovoriť o zvláštnom paradoxe a duálnej
povahe ľudských organizácií. Na jednej strane ide o spoločenské inštitúcie
so špecifickými cieľmi (zisk, alebo komunikácia, prenos poznatkov
a vzdelávanie, distribúcia moci a zodpovednostných mechanizmov ai.), na
strane druhej sú komunitami ľudí, ktorí medzi sebou komunikujú, aby si
vytvorili vzájomné vzťahy, smerujú k spoločným cieľom.
Keďže organizácie nežijú v sociálnom vákuu, musia reagovať jednak na novú
situáciu, ktorou je súčasná ekologická situácia, jednak na to, že svojimi
aktivitami ovplyvňujú prostredie v ktorom sa realizujú a z hľadiska morálnej
zodpovednosti mali by zvažovať dôsledky svojich aktivít aj z pohľadu
spravodlivosti a environmentálnej spravodlivosti, férovosti a čestnosti a z
pohľadu ekologickej zodpovednosti. Tieto súvislosti hovoria jasne, že
súčasné organizácie ako morálni aktéri potrebujú ako východisko pre svoju
prax organizačnú etiku, rovnako ako etiku profesijnú, manažérsku,
ekologickú, zamestnaneckú. Všetky tieto subdisciplíny aplikovanej etiky sú
neoddeliteľnou výbavou profesijnej prípravy aplikovaných etikov.
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Organizačná kultúra a organizačná prax
Ako súbor hodnôt, postojov, noriem, štandardov a vzorov konania
a správania, ktoré sú v organizácií zdieľané, organizačná kultúra
predstavuje akýsi rámec myslenia, rozhodovania, hodnôt a vzťahov, ktoré
v organizácii prevládajú. Ovplyvňuje vnútorné fungovanie a efektívnosť
organizácie, ale má aj externé funkcie a vplýva na strategické konanie
organizácie smerom navonok. V rámci organizačných teórií je koncept
organizačnej kultúry chápaný ako nový pohľad aplikovaný za účelom
porozumenia organizácii (Schultz, 1995).
Organizačnú kultúru môžeme všeobecne chápať cez jej prvky ako :
-

súbor základných predpokladov, hodnôt, postojov, noriem konania
a správania;

-

tieto hodnoty, postoje sú zdieľané v rámci organizácie ako organizačné
hodnoty;

-

organizačné hodnoty sa prejavujú v myslení, cítení, konaní a správaní
členov organizácie;

-

sú súčasťou artefaktov (výtvorov) materiálnej aj nemateriálnej povahy.

Existuje
niekoľko
základných
tradičných
prístupov
v
klasifikácii organizačnej kultúry, respektíve pre jej výklad: interpretatívny,
objektivistický, racionalistický, ale aj funkcionalistický, alebo chápanie
organizačnej kultúry v rámci symbolizmu. V literatúre sa stretneme aj so
starším pojmom podniková kultúra. Na ilustráciu uvádzame dva tradičné
spôsoby, akými je organizačná kultúra vymedzovaná. Popísané sú detailne
v publikácii R. Lukášovej a kol. (2004) Organizační kultúra. Od sdílených
hodnot a cílu k vyšší výkonnosti podniku.
Interpretatívny prístup k organizačnej kultúre ukotvený v kultúrnej
antropológii, chápe kultúru ako „niečo, čím organizácia je“. Za prvky kultúry
sú považované všetky rysy organizácie, pričom je chápaná ako systém
zdieľaných významov, sprostredkovaný v symboloch (v tzv. organizačných
symboloch). Je teda súhrnom ideí, vízií, názorov, hodnôt, postojov a noriem,
ktoré umožňujú pochopiť ľudskú stránku fungovania organizácie. Kľúčový
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význam tu nemá objektívna realita, ale interpretovaný význam (Lukášová
a kol. 2004, s. 21).
Objektivistický prístup k organizačnej kultúre hovorí o kultúre ako
objektívnej entite, teda je chápaná ako „niečo, čo organizácia má“. Je jednou
z organizačných premenných, ovplyvňuje výkonnosť organizácie, môže byť
cieľavedome utváraná, menená, jej účelom je prežitie. Ide teda o akýsi
funkcionalistický prístup.
Artefakty materiálnej povahy v organizačnej kultúre sú: architektúra
budov, materiálne vybavenie organizácie, produkty vytvárané organizáciou,
výročné správy, propagačné brožúry, bulletiny, letáky a pod.
Artefakty nemateriálnej povahy sú: jazyk, historky a mýty, firemní
a organizační hrdinovia ako morálne vzory, zvyky, rituály, ceremoniály,
symboly (symbolmi môže byť napríklad logo organizácie, motto
organizácie).
K prvkom organizačnej kultúry zaraďujeme aj historky, mýta, zvyky,
rituály, ceremoniály. Historky sú príbehy, ktoré sa v organizácii odohrali
a ktoré si členovia organizácie rozprávajú, interpretujú, odovzdávajú. Môžu
ako určité spôsoby výkladu, byť dôležitým indikátorom hodnôt, postojov, ale
súčasne môžu byť informáciami o tokoch moci v organizácii. Mýty ako
určité spôsoby výkladu, objasňujú žiadúce a nežiadúce správanie a konanie
v organizácii, dokonca môžu legitimizovať minulé, súčasné, alebo budúce
konanie. Zvyky a rituály sú ustálené a vžité vzorce správania, ktoré
prispievajú k integrácii organizácie (môžu to byť oslavy narodenín, večierky,
zvyky súvisiace s povýšením, odchodom do dôchodku). Rituály sú podobne
ako zvyky ustálené spôsoby, ale navyše majú symbolickú hodnotu, keďže sa
odohrávajú na určitom mieste, v určitom čase, určitým spôsobom.
Ceremoniály sú veľmi starostlivo pripravené udalosti, majúce slávnostný ráz
a charakter. Ich význam je v tom, že posilňujú organizačné hodnoty, oceňujú
úspechy organizácie, inštitúcie, firmy či podniku.
Hrdinovia, alebo morálne vzory. Poslanie hrdinov a morálnych vzorov
organizácie bolo zdôrazňované už v osemdesiatych rokoch a pretrváva
dodnes, len dnes sú pri prezentácii hrdinov a morálnych vzorov využívané
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iné vzory, než pred tridsiatimi rokmi. V minulosti boli hrdinovia (Baťa,
Watson, Henry Ford) oslavovaní dobovo, v médiách, v konkrétnej
organizácii. Dnes už máme aj iné príťažlivé formáty (Storytelling, TEDx,
Mapa sociálnych inovátorov, atď.), ktorými oslavujeme, oceňujeme,
uznávame tie osoby, respektíve zamestnancov, ktorí zosobňujú hodnoty,
organizačné hodnoty a plnia v organizácii dôležité funkcie. Organizácie
potrebujú nielen veľkých hrdinov, ktorých sme spomínali vyššie, ale aj podľa
Browna, tzv. „situačných hrdinov dňa“, alebo tzv. „podnikových – firemných
hrdinov“. Rizikom môže byť, ak úmyselné pokusy „vytvárať hrdinov
a morálne vzory“ skončia preferovaním nesprávnych ľudí, čo sa často stáva
a pôsobí demotivačne (Brown, 1995).
Na prvky organizačnej kultúry môžeme nahliadať z viacerých uhlov
pohľadu:


ako na základné štruktúrne a funkčné komponenty organizačnej
kultúry, prostredníctvom ktorých môžeme popísať ako organizácia
funguje;



ako indikátory organizačnej kultúry;



ako na nástroj utvárania, odovzdávania a zdieľania organizačnej
kultúry.
G. Hofstede (1991) prirovnáva prvky
organizačnej kultúry ku cibuľovým
vrstvám – sukniciam, tzn. chápe ich ako
vrstvy, ale spojené znamenajú praktiky.
Tie podľa neho predstavujú a manifestujú
viditeľnú časť kultúry. Jadrom kultúry,
ktoré možno nie je priamo viditeľné
a pozorovateľné, ale možno ho odvodiť zo
správania a konania ľudí, sú hodnoty.

Obrázok č. 5: Cibuľový diagram podľa G. Hofstede

Typológie organizačnej kultúry sú nástrojom, ktorí teoretici a vedci v oblasti
spoločenských vied používajú nielen na to, aby sprehľadnili, rozčlenili,
utriedili zložitý a naozaj široký obsah sociálnej reality v oblasti typov
organizačnej kultúry. Dôležitým účelom je praktická funkcia, aby
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manažérom a riadiacim pracovníkom v konkrétnej praxi umožnili porovnať
obsah kultúry vlastnej organizácie s typickými prípadmi, aby sa dokázali
identifikovať, prípadne aby mohli ovplyvniť a budovať vlastnú organizačnú
kultúru smerom ku kvalite, inováciám, atď. Typológie organizačnej kultúry,
ktoré sú známe a publikované môžeme podľa autorov Lukášovej a kol.
rozlišovať v troch základných skupinách:
1.

typológie formulované vo vzťahu k organizačnej štruktúre14;

2.

typológie formulované vo vzťahu k vplyvu prostredia a reakcii
organizácie na prostredie15;

3.

typológie formulované vo vzťahu k tendenciám v správaní a konaní
organizácie16 (Lukášová, 2002).

Typológie formulované vo vzťahu k organizačnej struktúre: Tu patrí napríklad
pravdepodobne najstaršia, respektíve prvá z typológií organizačnej kultúry, ktorá bola
publikovaná v roku 1972 a je všeobecne známou ako Typológia R. Harrisona a Ch.
Handyho. Štyri základné typy Harrison vymedzil ako kultúru moci, kultúru rolí,
kultúru úloh a kultúru osôb. Handy ich popísal pomocou jednoduchých
piktogramov. Typológia Trompenaarsa je zaujímavá metaforami organizačných
kultúr, ktoré autor pripodobnil a pridelil im metafory ako: rodina, Eiffelova veža,
kultúra riadenej strely, kultúra inkubátora. Pozri a porovnaj: Lukášová a kol.,
2004, s. 76 – 77.
14

Typológie formulované vo vzťahu k prostrediu a reakcii organizácie na prostredie
chápu organizačnú kultúru ako entitu ovplyvnenú sociálnym a pdonikateľským
prostredím, v ktorom organizácia funguje, interagujem operuje. S prihlaidnutím na
tento predpoklad vplyvu prostredia autori T. E. Deal a A. A. Kenedy (1982)
preštudovali stovku firiem a identifikovali štyri základné typy organizačnej kultúry:
kultúru drsných chlapcov; kulttúru tvrdej práce; kultúru zameranú na budúcnosť
a precesuálnu kultúru. Pozri a porovnaj: Lukášová a kol., 2004, s. 79 – 80.
15

Typológie formulované vo vzťahu ku konaniu organizácie sa na rozdiel obsahu
štruktúry alebo vplyvu prostredia, zameriavajú na jej konanie a správanie – na vzorce
správania prejavujúce sa voči iným organizáciám, voči správaniu sa pracovníkov
k sebe navzájom a voči vlastnej organizácii. Tu patria typológie w. Halla, W.
Bridgesa, R. Goffeho, G. Jonese. Napríklad v kompasovom modeli Halla nájdeme
také dimenzie a atribúty ako adertivitu, citlivosť (senzitivnosť, lojálnosť, dôveru,
tímovosť, harmóniu hodnôt), tzv. kultúrne štýly, ktoré vznikajú kombináciou týchto
dimenzií.
16
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Napriek tomu, že uvedené typológie patria do Teórie organizácie
a konceptov, teórií jej fungovania, pre aplikovaných etikov má nielen pojem
organizácia, ale aj jej interpretácie, poslanie a spôsoby ponímania organizácií
dôležitý význam. Aby sme ako odborníci na etiku mohli ohodnotiť ako sa v
organizácii realizujú etické prvky, nástroje, mechanizmy, aby sme mohli
definovať hodnoty, ohodnotiť spojenie medzi politikou organizácie, praxou
a efektívnosťou procesu etického manažmentu, identifikovať etické a
morálne riziká, potrebujeme zvládnuť organizačnú kultúru, organizačnú
etiku a manažérsku etiku.
Pri postupe utvárania organizačnej kultúry môže byť teoretickým
východiskom práca
R. Lukášovej a kol. (2004). Postup utvárania
organizačnej kultúry a organizačnej etiky v konkrétnej organizácii je možné
formulovať nasledovne, prostredníctvom nasledovných krokov: (1.)
jednoznačná, zrozumiteľná a dlhodobo udržateľná stratégia, vízia
a poslanie organizácie (čo ma firmu profilovať, stabilizovať, zabezpečiť jej
kontinuitu a udržateľnosť a budovať kultúru a dobrú značku – meno, to je
obdobie realizácie, viažuce sa k stratégii, preto zmenu je možné očakávať
v horizonte rokov, nie týždňov, či mesiacov); (2.) jasne formulované
očakávania organizácie voči zamestnancom – zamestnanecká etika
(konkrétne požiadavky na pracovné konanie, z hľadiska étosu, ideálu,
ideálneho zamestnanca, v ktorom nie sú len odborné požiadavky, ale aj
osobnostné, tzn. konkrétne a jasné vymedzenie pracovných rolí); (3.)
formulácia rozhodujúcich parametrov, charakteristík, budúcej, žiadúcej
organizačnej kultúry, v čo najväčšom rozsahu (mal by existovať fyzicky
existujúci dokument, explicitne formulovaný, aby organizačná kultúra
neostala abstraktným a ťažko uchopiteľným fenoménom); (4.) deskripcia
a hodnotenie súčasnej kultúry organizácie v rozhodujúcich dimenziách,
viažucich sa k stratégii organizácie (vždy platí téza, že nejde riešiť všetko
naraz, preto je expertné posúdenie priorít hodnotou a dôležitou radou); (5.)
vymedzenie najdôležitejších oblastí organizačného riadenia - tvrdé faktory
a hodnotový manažment (inventarizácia tzv. tvrdých faktorov je dôležitá pre
riadenie organizácie: štruktúra, fyzické materiálne podmienky, procesy a
systémy sú predpokladom pre sociálne hodnoty a mäkké predpoklady, tiež
pre organizačnú zmenu); (6.) komunikačné toky, informovanie
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zamestnancov a komunikovanie etiky (ide o nutnú podmienku úspechu,
ktorá v sebe nezahŕňa len aspekt informatívny, ale najmä aspekt motivačný);
(7.) vzdelávanie, presviedčanie, tréningy (nedostatočné vedomosti, zručnosti
a schopnosti pre výkon organizačnej kultúry a etiky organizácie, pre
uplatňovanie etického výkonu a etickej praxe predstavujú pre organizáciu
riziko. Pri prieskume v košickom kraji, dvaja respondenti z desiatich
nezaviedli vzdelávanie v etike a tréningy, čo znamená, že je potrebné konať);
(8.) kontrola, sankcie; (9.) diagnostika zmien v kultúre (vyhodnocovať
posun, organizačnú zmenu, žiadúci, alebo nežiadúci smer, akým sa
organizácia uberá je dôležité.
V organizácii so zdravým etickým prostredím a organizačnou kultúrou
prakticky každý:


uznáva, že etika je dôležitá;



identifikuje, rozoznáva a diskutuje etické obavy a riziká;



usiluje o konzultácie o prípadoch s etickým obsahom;



pracuje na riešení problémov s etickým obsahom na systémovej
úrovni;



chápe etiku ako súčasť kvality;



rozumie tomu, čo sa od neho očakáva;



má morálnu odvahu a presvedčenie, že je oprávnený správať sa
eticky;



považuje organizačné rozhodnutia za etické.

O dobrej praxi v praxi
Termín a problematika dobrej praxe vyvoláva v aplikovanej etike otázky, čo
znamená dobrá prax; čo vedie k dobrej praxi; ako dosiahneme dobrú prax;
aké sú komponenty a indikátory dobrej praxe? Rôzne organizácie, firmy,
verejné inštitúcie v rôznych sférach spoločenskej a organizačnej praxe
narážajú na rôzne etické problémy, ktoré si vyžadujú riešenia originálne,
efektívne, späté s etickou politikou a etickým rozhodovaním. Etická politika,
etické programy a iné nástroje v etike napomáhajú zlepšiť dôveryhodnosť
organizácie, ich etický výkon (ethical performance) a dobrú prax.
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Dobrou praxou môžeme rozumieť taký spôsob praxe určitej inštitúcie,
organizácie či firmy, ktorý v sebe zahŕňa etické postupy, zásady a štandardy,
organizačnú kultúru, spoločenskú zodpovednosť, či ISO 26 000, prvky
inovácie, efektívne riešenia, ktoré sú súčasne dobrými riešeniami. Ich
identifikácia, interpretácia a certifikácia, ale aj networking, sieťovanie
a vytváranie databáz dobrých praxí vytvára priestor a motiváciu pre
vzájomné učenie sa, aj prípadové štúdie pre „učiace sa organizácie“,
zdieľanie know-how a rozvoj morálnej imaginácie. Je možno nešťastnou
skutočnosťou, že hoci je dobrá prax dôležitá pre všetky profesijné sféry, pre
organizačnú prax, pre oblasť ľudských služieb je spochybňovaná laickým
a neodborným prístupom, redukovaná na inovácie, alebo efektívnosť, alebo
dobrý marketing. Dobrá prax je nielen dobrou, ale ide o takú prax, ktorá je
úspešne otestovaná a potvrdená, kde máme silný zážitok a skúsenosť,
o ktorej sa preukázalo, že prospieva a funguje dobre, prináša dobré výsledky,
preto sa odporúča ako ideál, príklad, model, návod, vzor. Podľa FAO17,
kritériá dobrej praxe sú:


efektivita a úspešnosť (prospešnosť);



environmentálna, ekonomická a sociálna udržateľnosť;



rodová citlivosť;



technická uskutočniteľnosť;



inherentná participatívnosť;



replikovateľnosť a adaptabilita;



zníženie rizík, prevencia krízy, ak je to možné (FAO, 2017).

Definovanie dobrej praxe v aplikovanej etike bude samozrejme tesne späté s
porozumením a koncepciou toho, čo je etický výkon, etické prostredie, etická
kredibilita, etická politika, spoločenská zodpovednosť inštitúcie, organizácie,
alebo firmy, respektíve aká je etická infraštruktúra organizácie. Tiež sa na
organizáciu môžeme pozrieť cez jej dôveryhodnosť, dobré meno, alebo
hodnotiť etické prostredie, napríklad vo vzťahu ku spoločenskej
17

Food and Agriculture Organization of the United Nations: www.fao.org
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zodpovednosti, spravodlivosti, transparentnosti, zavádzaniu a komunikácii
etiky. Bez týchto konceptov nemôžeme vedieť identifikovať komponenty
dobrej praxe v zmysle Samozrejme, v kontexte aplikovanej etiky a jej
špecifických subdisciplín, dobrá prax súvisí s hodnotením etického
prostredia, certifikáciou a odbornou špeciálnou činnosťou a poradenstvom v
etike, etickou konzultáciou.
Organizácie si čoraz viac uvedomujú, že etická prax má vplyv na samotnú
podstatu ich činnosti. Spôsoby, akými sa etická prax zavádza do organizačnej
kultúry sú pre organizáciu kľúčové. Reputáciu si v dobe zvyšujúcej sa
transparentnosti, verejnej kontroly, regulácie zo strany štátu možno
vybudovať, ale aj zničiť. Digitálna éra a sociálne siete umožňujú
nespokojným zákazníkom, zamestnancom, dokonca aj konkurencii okamžite
osloviť globálne publikum. Dôraz na etický výkon (ethical performance) je
čoraz viac dôležitejší, a to nielen preto, že je pod drobnohľadom viacerých
strán: médií, regulačných a zákonodarných orgánov, verejnosti, ale aj preto,
že žijeme v turbulentných časoch a v antropocéne, čo znamená, že dobré
meno organizácie ovplyvňuje aj to, ako sa vzťahuje k prírode, aké sú jej
hodnoty voči životnému prostrediu. Reputácia firmy je dokonca niekedy
dôležitejšia ako dodržiavanie smerníc, odporúčaní, metodík. Organizácie si
začínajú uvedomovať hmatateľné výhody etickej kultúry, ale aj to, že etiku
nemožno degradovať na etický kódex a dodržiavanie etických pravidiel.
Dnes už existujú desiatky príkladov dobrej praxe z rôznych sfér
(hospodárskej a biznis sféry, vo verejnej správe a komunálnych politikách,
v udržateľnom rozvoji miesta obcí , atď.). Napríklad, dve z najprestížnejších
účtovníckych organizácii, AICPA a CIMA uzavreli dohodu o spolupráci a
založili označenie "Chartered Global Management Accountant"
(Certifikovaný účtovník pre globálne finančné hospodárenie, GMA), aby
zvýšili spoločenskú prestíž účtovníckeho povolanie. Medzinárodné
označenie sa udeľuje najtalentovanejších a najoddanejším účtovníkom, ktorí
vďaka svojej disciplíne a schopnostiam podávajú výborné výkony. Držitelia
ocenenia sú buď úradne certifikovaní účtovníci s relevantnou praxou v oblasti
finančného hospodárenia, alebo členovia organizácie CIMA (CIMA, 2013).
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Vzájomná inspirácia, návody a rôzne databázy napomáhajú ako morálne
vzory a príklady dobrej praxe. V mestách, obciach a regiónoch Českej
republiky sú pripravované a realizované projekty, ktoré pomáhajú zlepšiť
kvalitu života obyvateľov a dnes už v Česku funguje verejná databáza
Dobrápraxe, ktorá slúži ako prehľadný a užívateľský internetový nástroj,
ktorý pomáha jednotlivé príklady zhromažďovať, systematicky triediť
a potom ponúkať záujemcom zo sféry štátnej a verejnej správy, samosprávy,
neziskovým organizáciám, súkromnému sektoru, ale aj jednotlivcom zo
zainteresovanej verejnosti. Prezentácia príkladov dobrej praxe je zameraná
na rôzne oblasti rozvoja samospráv: napríklad na životné prostredie, sociálnu
problematiku a bývanie, vzdelávanie a osvetu, poľnohospodárstvo,
agrikultúru a rozvoj, dopravu, podnikanie a zamestnanosť. Opakom dobrej
praxe v aplikovanej etike / aplikovaných etikách môže byť neetická prax (v
zmysle zlej praxe, tzn. prax, kde vieme identifikovať morálne problémy,
alebo neetické konanie). Všeobecne sa akceptuje, že byť morálnym,
realizovať etický výkon znamená konať dobro, alebo inak povedané morálne
sa rozhodovať, morálne konať. Z toho vyplýva, že etická intervencia v
podobe konzultácie či poradenstva, tvorby etickej infraštruktúry, atď.) môžu
napomôcť organizačnej praxi.
Aby sme pochopili, čo všeobecne znamená dobrá prax, potom je podľa
Thomsona dobre vychádzať z opozít. On v rámci poradenstva zameraného na
človeka v kontexte sociálnej práce hovorí o riskantnej praxi do ktorej
zaraďuje prax: rutinnú (routinized); obrannú (defensive); zamietavú
(defeatist); chaotickú (chaotic); opresívnu (oppresive). Pre aplikovaných
etikov bude, zdá sa, efektívnejšie pracovať so všeobecným konceptom praxe
s etickými rizikami. Členenie a Thompsonov procesný model dobrej praxe
(ktorý sa dnes využíva v sociálnej práci, ale parciálne a všeobecne môže byť
inšpiráciou a podporným nástrojom pre formuláciu eticky rizikovej praxe
organizácie, tzn. pre organizačnú prax a etický výkon organizácie).
Podporný nástroj môžeme chápať ako inštrumentárium perofmartívnej
odbornosti aplikovaného etika.
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RUTINNÁ
PRAX
OBRANNÁ
PRAX
(DEFENSIVE
PRACTICE)
ZAMIETAVÁ
PRAX
(DEFEASTIT
PRACTICE)
CHAOTICKÚ
(CHAOTIC
PRACTICE)
OPRESÍVNA
PRAX
(OPPRESIVE
PRACTICE)

rutina môže byť v náročných situáciách nebezpečná, môžeme
prehliadnuť dôležitú stránku situácie, alebo sa môže stať zdrojom
neprimeraného spôsobu konaniu; môže byť výsledkom pracovného
preťaženia;
Je charakterizovaná obrannými stratégiami; tento prístup
charakterizujú tieto etické riziká: napätie medzi klientom a
zamestnancom; nedostatok dôvery; neochota a laxný prístup; niektoré
organizácie majú žiaľ prenikavú defenzívnu prax a zameranie sa na
vyhýbanie riziku);
stáva sa pri zlyhaní v profesijnej činnosti, alebo neúspešných misiách,
najmä v pomáhajúcich profesiách, ešte viac v sociálnej oblasti, kde sú
zraniteľné cieľové skupiny; neúspechy môžu viesť k určitej forme
zamietania; manažéri, zamestnávatelia môžu mať často
maximalistické očakávania; v niektorých oblastiach sú k dispozícii
obmedzené zdroje; to všetko sa môže podpisovať pod zamietavú prax;
je dôležité rozlišovať medzi realistickou a zamietavou praxou.
realistická prax môže byť platformou dobrej praxe; zamietavá prax je
jednoznačne návodom na neetickú prax;
vykonávanie praxe v ktorej chýba časový manažment (Time magement
skills), alebo kde nie sme schopní efektívne riadiť svoj čas;
stáva sa, že prax dôjde až k opresii (pocitu stiesnenosti), alebo vyvolá
opresiu, najmä v pomáhajúcich profesiách ( u sestier to môže byť aj
tzv. morálny distres). opresívna prax môže vzniknúť nasledovne:
ignorovaním; posilňovaním stereotypov; vyjadrovaním, ktoré zvyšuje
diskrimináciu; expertokraciou (medicínsky model); zneužívaním
moci;

Riskantná prax podľa Thompsona (1999) ako všeobecné východisko pre
chápanie opozit dobrej praxe.

Namiesto záveru
Organizačná kultúra mala by byť všadeprítomná, nasmerovaná dovnútra
organizácie, aj navonok. Tie organizácie, ktoré rešpektujú a budujú
organizačnú kultúru sa dlhodobo prezentujú v praxi ako dobré, spravodlivé,
udržateľné, zodpovedné. Pozrime sa na organizačnú etiku a dobrú prax aj z
druhej strany, neetický výkon v dnešnej dobe dokáže zničiť reputáciu a
uškodiť organizácii viac, než kedykoľvek predtým. Obrovský vplyv na to
dnes majú sociálne médiá a masová komunikácia. Nerozlučnou stránkou
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komunikácie, aj tej masovej je prostriedok / médium komunikácie "ako
ontický (ontopraktický) sprostredkujúci člen spätosti človeka s predmetom
konania a jeho vzťahu k druhému človeku" (Seilerová - Seiler, 2008, s.
138).V hre sú aj ďalšie faktory. Ako povedal o etickej praxi organizácie firmy George Serafeim z Harvard Business School "dobrá reputácia dokáže
a dovolí spoločnosti pritiahnuť vysoko kvalitný ľudský kapitál, stanoviť
prémiové ceny, budovať zákaznícku lojalitu a geograficky expandovať"
(CIMA, 2013, s 10). Aj keď je toto vyjadrenie založené skôr na
ekonomických cieľoch, predsa len sa v ňom črtá pre etiku nový prístup.

Otázky na zamyslenie
1.

Uvažujte nad vzťahom medzi organizačnou kultúrou – organizačnou
etikou a dobrou praxou organizácie.

2.

Zadefinujte kritériá hodnotenia dobrej praxe v rôznych typoch
organizácie: zdravotnícke zariadenie; firma – podnik; mediálny
podnik, školské zariadenie; právnická firma, atď.

3.

S akými príkladmi dobrej praxe ste sa stretli?

Korešpondenčná úloha
4.

Formulujte motivačný list, v ktorom ponúknete
organizácii svoje služby pre etickú prax organizácie.

konkrétnej

Kde sa dozviete viac
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5 Hodnotenie etického prostredia v inštitúcii /
organizácii
Cieľom kapitoly je reflektovať: (1.) význam a procesuálneho stránku
etického auditu ako nástroja merania organizačnej etickej klímy a etickosti
prostredia inštitúcie a organizácie; (2.) vzťah medzi evaluáciou a etickým
auditom; (3.) odlíšiť hodnotenie etického prostredia v organizácii od kritickej
teórie a sociálnej kritiky; (4) požiadavky na vykonávanie etického auditu.
Kľúčové slová: evaluácia, sociálny audit, etický audit, indikátory výkonu,
audit integrity, identifikácia morálnych hodnôt v organizácii

Status quo, kultúrno-spoločenský kontext a formulácia problému
Na etickú politiku a prax na národnej úrovni a systémovej úrovni na
Slovensku má vplyv status quo súčasného globalizujúceho sa sveta. Ak
chceme, aby naša spoločnosť bola spravodlivou, zodpovednou, udržateľnou,
potrebujeme permanentne a zodpovedne pracovať s etickým prostredím na
všetkých úrovniach spoločnosti. Súčasný svet je svetom prehlbujúcich sa
nerovností, svetom ekonomickej globalizácie, svetom ekologickej
a klimatickej krízy. Ekonomická globalizácia je výrazným zdrojom vzniku
rozdielov, protikladov a nerovnováhy v globálnom dosahu. V
globalizovanom svete dochádza k polarizácií bohatstva, nachádzame v ňom
bohaté centrum i chudobnú perifériu, s ktorou sa spája chudoba, hladomor,
epidémie, pandémie a choroby, negramotnosť, také environmentálne záťaže,
aj dôsledky klimatických zmien, ktorú spôsobujú migráciu v nevídanom
rozsahu (napríklad vysychanie studní v Kongu a Sudáne, môže dať do
pohybu milióny ľudí) Dôsledkom sú reálne a očakávané obavy, že
nekontrolovateľná migrácia ľudí, môže ohroziť bezpečnosť Európy, štátu,
určitých regiónov. Ide predovšetkým o ekonomickú alebo pracovnú
migráciu.
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Ďalším, nemenej dôležitým problémom je, že súčasný nárast nových
technológií (informačných, priemyselných, biotechnológií) si priam
vyžaduje spätosť s etikou, etickým hodnotením a udržateľnosťou života. Aj
špičková veda a špičkové technológie „môžu ohroziť zmysel, či kvalitu
života, ohroziť samotné bytie“ (Fobel, 2016, s. 37). Následne vyvstáva
otázka, či všetci odborníci - inžinieri, manažéri, ekonómovia, technológovia,
aj keď dostávajú istú etickú výbavu, viazanú na profesijnú etiku, aj keď sa im
nedá uprieť proaktívnosť v etike a morálna integrita, môžu byť pripravení na
riešenie širších súvislostí, etických dôsledkov rôznych rozhodnutí, bez
skutočnej etickej politiky a programov (Klimková, 2017).
Aj preto je dôležitou úlohou a poslaním aplikovaných etikov ako odborníkov
na etiku, hodnotenie etického prostredia. Nemenej významným a dôležitým
problémom pôsobenia aplikovaných etikov v konkrétnej organizačnej praxi
je, že je ich profesionálna a odborná činnosť nesprávne chápaná a spájaná
„s rozpracovaním a prijatím etického kódexu“ (Fobel, 2013, s. 49).
Z profesionálneho hľadiska ide o skutočne o zjednodušené chápanie, pretože
etické kódexu len jedným z mnohých nástrojov implementácie etického
programu v organizačnej praxi. Kritici etických kódexov pri ich úzkom
a redukovanom chápaní (kam sa zaraďujem aj ja) upozorňujú, že
neprofesionálne a nepremyslené postupy pri ich tvorbe a zavádzaní a ich
formálna úloha (keď je etický kódex chápaný ako formálny dokument)
nevylepšuje etické prostredie v organizácii, nepredstavuje etickú prevenciu,
nemusí eliminovať neetické správanie a nebuduje dôveru smerom navonok,
aj dovnútra organizácie.
To všetko predstavuje len nepatrnú časť dôvodov, prečo je hodnotenie
etického prostredia v inštitucionálnej a organizačnej praxi dôležité.
Dôležitým evaluačným nástrojom hodnotenia etického prostredia a etického
režimu organizácie je inovatívny a špecifický typ auditu – nová forma auditu,
ktorej hovoríme etický audit.
Ide o nástroj, ktorý je špecifickým typom evaluácie a ktorý by sme si nemali
zamieňať so sociálnou kritikou v kontexte kritickej teórie. Sociálna kritika
Frankfurtskej školy je spätá so schopnosťou posúdiť či vystupovať v pozícii
hodnotenia, ako hovorí A. Jesenková v jednej zo svojich štúdií (2014).
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Súčasné modely sociálnej kritiky sú späté napríklad s odhaľovaním, alebo
rekonštrukciou sociálnych noriem, ktoré môžu legitimizovať sociálnu
a morálnu prax, alebo s posudzovaním životných podmienok spoločností.
Tieto teoretické prístupy predstavujú konceptuálny alebo metodologický
nástroj akademikov – filozofov, či etikov teoretikov. Sú špecifickou
metodológiou a výskumnou stratégiou, filozoficky fundovanou. Kritickú
teóriu spoločne je dôležité chápať ako sociálnu kritiku historických
a súčasných nespravodlivostí a patológií v spoločnosti ako sociálno-etické
skúmanie, konceptuálny aparát a interpretáciu globálnych, transnacionálnych
zmien, kultúrneho a interkultúrneho dialógu, občianskej spoločnosti,
demokracie. Pre organizačnú prax a aplikovaných etikov predstavuje táto
stratégia konceptuálnu teoretickú bázu sociálnej filozofie – tzn. nasycuje
parciálne epistemickú odbornosť. Ako bolo povedané, je metodologickým
nástrojom a stratégiou akademikov, výskumníkov – filozofov, etikov teoretikov, ktorí stoja na pozíciách Frankfurtskej školy. Jej intelektuálnu
bohatosť nie je možné zachytiť počas prvého stupňa štúdia aplikovanej etiky,
len absorbovať jej paradigmatické premeny ako možné teoretické
inštrumenty chápania spoločnosti, spravodlivosti, uznania alebo ako
konceptuálne definície18. Aplikovaný etik ako reformátor organizačnej praxe,
ako konzultant či poradca poskytujúci etický servis a pôsobiaci
v organizačnej praxi, pre presadzovanie etického zámeru potrebuje nástroje
na hodnotenie sociálnej
a organizačnej praxe. Nie všeobecne,
univerzalisticky, ale situačne, kontextuálne, konkrétne, aj keď berie ako

18

V obsahu sociálnej kritiky v kontexte Frankfurtskej školy ide o univerzalisticky
formulované všeobecné dobro, čo je samozrejme etická požiadavka (s odlišnou
pozíciou, než liberálne, či komunitaristické koncepcie), preto ju chápem skôr ako
filozofický prístup. Ako hovorí A. Jesenková, ide v „konečnom dôsledku o etickú
požiadavku: je nevyhnutné stanoviť/zhodnúť sa na forme spoločenskej praxe/sociálnej
praxe, v ktorej môžu subjekty spoločne, alebo kooperatívne dospieť k sebarealizácii –
lebo ináč ani nie je možné sa sebarealizovať“ (Jesenková, 2014, s. 149). Nazdávam
sa, že pozícia profesionála - aplikovaného etika v organizačnej praxi potrebuje
saturovať sociálnu etiku a etiku inštitúcií skôr sociologicky (sociologické prístupy
a metódy spoločenských vied), aby bol absolvent schopný evaluovať sociálnu prax:
tzn. inštitúcie, organizácie, programy.
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ideál, vzor, prototyp, východisko a koncept vyjadrenie určitého všeobecného
dobra na ktorom sa ako členovia spoločnosti dohodneme/zhodneme.

Evaluácia
Hodnotenie je nielen prirodzenou súčasťou nášho života, ale aj základným
prvkom účasti v sociálnych aktivitách. Pre naše potreby by sme mohli využiť
nasledovnú definíciu:
„Evaluácia znamená proces posudzovania
a hodnotenia podstaty, hodnoty a ceny skúmanej
intervencie alebo objektu s cieľom previesť určité
rozhodnutia
o prijatí,
odmietnutí,
alebo
modifikácii skúmaného programu, objektu na
určitej úrovni rozhodovania“ (Borg, Gall, 1989).

Evaluácia sa delí na rôzne typy v závislosti na jej cieľoch, napríklad
evaluácia programov a evaluácia organizácii; formatívna a sumatívna;
monitorovanie; metaevaluácia. Rozlišujeme medzi evaluáciou programov
a organizácií. Hlavný rozdiel spočíva v kontextoch. Taktiež rozlišujeme
medzi evaluáciou a etickým auditom. Pri evaluácii etických programov nám
odpovede na určité otázky určujú hodnotu etického programu:


evaluácia popisuje etický program, alebo etickú intervenciu. O čo
ide v programe? Aké sú jeho vlastnosti? Ako je program navrhnutý
a aké etické nástroje a komponenty obsahuje? Ako je program
implementovaný?



evaluácia porovnáva program, alebo intervenciu. Ako sa program
podobá iným etickým programom? Ako a čím sa od nich líši?



evaluácia dospieva k predikciám. Ak chce etický program niečo
dosiahnuť aký pravdepodobný je výsledok? Aké vlastnosti či
komponenty programu sa prejavia?

Takto môžeme napríklad hodnotiť etický program nemocnice s poliklinikou,
ktorá ho zavádza, alebo program Druhej šance na magistráte mesta pre
dlhodobo nezamestnaných, ktorí predčasne opustili vzdelávací proces, alebo
program environmentálnej výchovy a vzdelávania implementovaný
v regióne.
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ISO normy ako modely kvality
Aplikovaný etik ako poradca v praxi – organizačnej praxe, alebo konzultant
hodnotí/posudzuje konkrétnu, živú organizačnú prax: v ekonomickej,
zdravotníckej, environmentálnej, edukačnej, mediálnej sfére, kde rastie
potreba zvyšovania a skvalitňovania spoločenskej zodpovednosti
v organizáciách rôzneho typu. Organizácia, ak chce byť hodnotená alebo
posúdená, certifikovaná v rámci modelov kvality, ISO noriem, alebo
dobrej praxe, verifikuje a validuje (legalizuje), či je možné riadiť jej procesy
tak, aby jej činnosť, výstupy, aktivity, alebo produkty smerovali k dobru,
vyhovovali požiadavkám a potrebám cieľovej skupiny a verejnému záujmu19.
Poslanie spoločenskej zodpovednosti v organizácii vnímame ako silnejúcu
potrebu kultivácie medziľudských vzťahov, hodnotových systémov
a systémov kvality, dopadov na životné prostredie. Silnejúci trend preukazuje
zvyšujúci sa počet certifikátov manažérstva kvality ISO 9001, Európskeho
modelu výnimočnosti EFQM (Excellence model) a ISO 26 000. Ten
posledný vnímane v komunite aplikovaných etikov ako nástroj etickej
revitalizácie organizačného prostredia a nástroj zmeny smerom k dobrej
organizácii – zodpovednej, udržateľnej, spravodlivej. Zmenu etického
a sociálneho správania organizácie chápeme nie ako udalosť, ale ako proces
(Čierna, 2012). Certifikáty, potvrdzujúce zhodu s normou neznamenajú
automaticky, že ich držiteľ poskytuje služby v špičkovej kvalite. Pravdou ale
je, že zavedením požiadaviek normy a vytváraním etického prostredia
organizácia stavia základy pre zázemie kvality, tzn. dobrej praxe. Preto
môžeme tvorbu a implementáciu etického prostredia považovať za
systémovú kvalitu. Základným stavebným kameňom systémovej kvality je
norma ISO 9001. Základným stavebným substrátom dobrej praxe môžu byť
normy 26 000.
ISO 26 000 - medzinárodná norma je označením spoločenskej
zodpovednosti organizácií súkromného aj verejného sektora, bez ohľadu na
ich veľkosť, lokalitu. Jej cieľom je posilňovať v organizáciách zodpovednosť
Organizácia musí vyhodnocovať informácie o spokojnosti či nespokojnosti ciľovej
skupiny a realizovať interné a iné audity kvality.
19
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za ich správanie a konanie a začleniť ju do všetkých procesov organizácie a
do kultúry organizácie. Norma obsahuje pokyny pre zlepšenie zodpovednosti
v troch oblastiach (tzv. tripple bottom line)- sociálna zodpovednosť,
ekonomická zodpovednosť, environmentálna zodpovednosť, tzn. dopady na
ŽP. Medzinárodná norma postavená na troch pilieroch, predstavuje
dobrovoľný záväzok a obsahuje:


koncepty, pojmy a definície vzťahujúce sa k spoločenskej
zodpovednosti



pozadie, trendy a charakteristiku spoločenskej zodpovednosti



princípy a prax vzťahujúcu sa k spoločenskej zodpovednosti



kľúčový predmet a témy spoločenskej zodpovednosti



integráciu, implementáciu spoločenskej zodpovednosti.

V súčasnosti sa ku spoločenskej zodpovednosti pristupuje ako k procesuálnej
organizačnej inovácii, ktorá vedie k zmene a inováciám vnútornej
infraštruktúry organizácie, aj jej vzťahom navonok. Táto kvalitatívna zmena
premenu organizácie z ekonomickej entity na zodpovedného morálneho
aktéra, ktorý v praxi sleduje nielen ekonomické ciele, ale dopĺňa ich
a sociálne, etické a environmentálne nástroje v kontexte zodpovednosti.
Oblasti spoločenskej zodpovednosti organizácie, vnímané nielen ako
zamestnanecká politika organizácie, ale súčasne ako politika s etickými,
sociálnymi a environmentálnymi záväzkami, podľa mnohých teoretikov
môžu byť nasledovné:
Ekonomická oblasť

Sociálna oblasť

Environmentálna oblasť

Etický kódex

Rozvoj ľudského kapitálu,
filantropia, tréningy
a vzdelávanie zamestnancov

Ekologická politika
a environmentálny
manažment

Transparentnosť
a odmietanie korupcie

zdravie a bezpečnosť
zamestnancov

Súlad s národnými
a environmentálnymi
štandardami
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Vzťahy so stakeholdermi

Rovnosť príležitostí
a spravodlivé rozhodovanie

Znižovanie negatívnych
dopadov na životné
prostredie

Ochrana duševného
vlastníctva

Vyváženosť pracovného
a osobného života

Využívanie energií,
materiály, doprava

Etický audit ako nástroj merania etického prostredia
V kompetenciách profesionálnych odborníkov na etiku sú pre účinné
fungovanie poradenstva v etike, etických konzultácií a pre profilovanie
konzultanta pre etiku uvedené ako dôležité, znalosti a poznatky z najnovších
noriem platných pre rôzne oblasti praxe, pre profesijné oblasti. Umožní to
odborníkom na etiku pochopiť štandardy, eticky sporné problémy, dobrú prax
organizácie. Diskurzy o etickom audite či supervízii v organizačnej praxi sa
otvárajú len nesmelo, ale už zaznamenávame prvé iniciatívy, ktoré svoju
pozornosť sústreďujú na koncept a kontext vzdelávacej a výcvikovej
supervízie, napríklad v pomáhajúcich profesiách (ošetrovateľská prax, prax
v sociálnych službách) prepojenej s mentoringom a kvalifikačným
vzdelávaním. Legitimizácia etického auditu a certifikácia supervízie a jej
implementácia do praxe, rozhodne nie je zavŕšená, ba dalo by sa povedať, že
je na začiatku. Akú úlohu v tom zohrávajú odborníci na etiku? Ako výcvikoví
tréneri budúcich supervízorov, či riadiacich pracovníkov, alebo manažérov,
sestier manažérok, či manažérov starostlivosti v ošetrovateľstve, alebo ako
tréneri v neziskovej, či vzdelávacej sfére.
Etický a sociálny audit sú typy nefinančných auditov, málo známych
v Slovenskej republike. Nefinančné audity sa spočívajú na požiadavke
auditovať firmu, organizáciu, či inštitúciu z iného, než finančného hľadiska.
Audity sa špecializujú, dnes sa už stretávame s environmentálnym auditom,
auditom spokojnosti, technologickým auditom, auditom kvality, sociálnym
auditom, etickým auditom. Sociálny audit je v organizačnej praxi
a manažérskej praxi zvláštnym prípadom sociologického výskumu. Prináša
informácie, ktoré informujú a o sociálnych stránkach organizácie či
inštitúcie, súvisí so zmenami pripravovanými v organizácii a je dôležitý pre
ich úspešné zavŕšenie. Plní základné úlohy:
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posúdenie stavu a odhalenie kritických miest, ktoré môžu byť
zdrojom potenciálnych konfliktov;



návrhy na riešenie nedostatkov a odhalenie ich príčin;



návrh takej intervencie a programu, ktorý pomôže pozitívnej zmene.

Predmetom sociálneho auditu je: správanie sa pracovných skupín,
organizačných zložiek; väzby a vzťahy medzi osobami v organizácii (medzi
nadriadenými a podriadenými; v rámci tímu zdravotníkov, existencia
prevahy konfliktov, alebo kooperácie); ašpirácie členov, ich požiadavky,
priania, postoje a názory na prácu v organizácii; výnimočné osobnosti ako
vzory a ich zaradenie do pracovných skupín; vonkajšie faktory. Podľa E.
Kvasnicovej, audit by mal sledovať jeden, alebo viacero z týchto cieľov:
kontrola riadenia, transparentnosť, analýza (Kvasnicová, 2013).
Etický audit ako jeden z typov sociálneho auditu, „predstavuje základný
prvok etického programu a východisko pre etický rozvoj organizácie“
(Kvasnicová, 2013, s. 74). Je to jeden z nástrojov, ktorý môže mať pre
organizáciu – mediálny podnik, firmu, neziskovú organizáciu, zdravotnícke
zariadenie významný dopad, keďže jeho úlohou je získavať, identifikovať
a hodnotiť sociálne a sociálno-psychologické aspekty fungovania
organizácie, predovšetkým na úrovni tzv. mäkkých údajov. „Mäkké údaje“
ako kvalitatívne údaje sú opakom tzv. tvrdých údajov, kvantitatívnych 20.
Najmä v zdravotníckych, sociálnych zariadeniach, firmách, kde etické
programy ešte nemajú zavedené, hoci v tejto sfére a oblasti už dlhú dobu
fungujú profesijné etiky, normujúce povolania a etické komisie. Úvaha o
„dobre v organizácii“ alebo o dobrej organizácii, analýza jej vlastností,
existencia k podporovaniu dobra v organizácii, hodnoty a hodnotový
manažment to všetko sa podpisuje pod proces etického auditu, ktorý síce ešte
nie je inštitucionalizovaný v právnom systéme Slovenska (je na báze
Zdroje údajov môžu byť rôzne. Môžu to byť jednak tzv. „tvrdé dáta“ (ako napríklad
platy zamestnaných sestier, alebo absolventov zdravotníckych škôl, vypočítané na
základe údajov Sociálnej poisťovne) a tzv. „mäkké dáta“ (napríklad výsledky z
prieskumov). Aby sme vedeli medzi nimi rozlišovať, môžeme v nich vidieť dva
rozmery a odlišnosti: kvantitatívny a kvalitatívny. Kvalitatívne dáta sú nečíselné dáta
pomocou ktorých popisujeme slovne kvalitu vecí a javov.
20
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dobrovoľnosti), predsa však každoročne dochádza k vyhodnocovaniu
rôznych firiem a organizácií. O typoch etického auditu sa dnes diskutuje
v komunite aplikovaných etikov, ale v zásade rozoznávame tieto typy: audit
integrity; rýchly etický test; odhad morálnych hodnôt a etických rizík
(Kvasnicová, 2013). Auditom môžeme skúmať, odhaľovať a vyhodnocovať
etickú klímu v organizácii, princíp transparentnosti, kontrolovať toky moci
a zodpovednostné mechanizmy, rozsah morálnych rizík aj morálnych
konfliktov.

Otázky na zamyslenie
1.

Vysvetlite rozdiely medzi evaluáciou, auditom a kritickou teóriou.

2.

Aký je vzťah a súvislosti medzi rozvojom organizácie a etickým
auditom? Aké formy etického auditu môžeme používať
v organizačnej praxi a aké sú ich špecifiká a odlišnosti?

3.

Vytvorte postup pre virtuálny etický audit vybranej – konkrétnej
organizácie.
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6 Etická konzultácia ako nástroj
Cieľom kapitoly je reflektovať a predstaviť etickú konzultáciu ako nástroj
aplikovaných etikov, ktorým môžu realizovať etický zámer a etické poslanie
v konkrétnej organizačnej praxi. V kapitole sa študent oboznámi
s konkrétnym typom konzultácie v etike – prístup CASES, používaným
v zdravotníckej praxi.
Kľúčové slová: organizačná prax, organizačná kultúra, organizačné
hodnoty, organizačná etika, humánny manažment, etická politika, etický
program organizácie

Trendy a výzvy, ktorým čelíme
Pokiaľ budeme uvažovať o aplikovanej etike ako o funkčnej, užitočnej
a v praxi pôsobiacej interdisciplinárnej a transdisciplinárnej oblasti
vedeckého poznania, tzn. ako o špecifickom teoreticko-aplikačnom diskurze,
potom sa musíme sústrediť na porozumenie trendom a výzvam, ktorým
čelíme v priestore globálnych vzťahov, v priemyselnej revolúcii 4.0
a organizačnej spoločnosti. Prienik aplikovanej etiky (organizačnej etiky,
zamestnaneckej etiky, rôznych subdisciplín aplikovanej etiky a profesijných
etík) a manažérstva kvality v organizačnej praxi je dnes nepopierateľný
a skutočne sa ukazujú a potvrdzujú vzrastajúce sa nároky na etiku
v organizačnom prostredí, inštitucionálnom prostredí. Pod uvedené sa
podpisujú aj procesy relokácie politiky. Ako uvažuje nad koncepciou S.
Sevenhuijsen A. Jesenková, relokácia (premiestňovanie) politiky do sféry
občianskej spoločnosti, a jej rôznych inštitúcií (Jesenková, 2016b), kde sa
rozhodnutia prijímajú aj „v pracovniach manažérov, na chodbách európskych
a nadnárodných inštitúcií, v sálach národných a nadnárodných súdov“
(Sevenhuijsen, 2003, s. 181 – 197) sú v čase ekologickej kríze, krízy
demokracie, globalizácie priam volajú po etickej politike, ktorá sa má stať
súčasťou všetkých iných politík Slovenská, česká, aj európska organizačná
prax (synonymom aj firemná prax, alebo podniková prax) disponuje nielen
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kapitálom, sociálnym kapitálom, ľudskými zdrojmi, ale aj kultúrnym
bohatstvom: kultúrou, symbolmi, hodnotami, vzormi, znalosťami,
skúsenosťami, ideálmi. Aj preto systémy kvality, riadenie znalostí, hodnotový
manažment, autonómie dielní, tímové organizácie, outsourcing,
benchmarking a pod. ako moderné prístupy sú integrované do organizácií ako
živých entít. Na Slovensku sú vzdelávaní aplikovaní etici, ktorí majú byť
expertmi v etike, vykonávať etickú expertnú činnosť v rozličných sférach
života, odhaľovať príčiny morálnych konfliktov, pôsobiť na ne, a tým
predchádzať eticky problémovým situáciám. Špecialisti v oblasti aplikovanej
etiky majú nielen reflektovať etické prostredie, ale implementovať etiku do
praxe, a tým vytvárať prostredie s priaznivou etickou klímou.
Prostredníctvom prípravy získajú dôležité teoretické vedomosti, nástroje a
postupy spôsobu implementácie etiky do organizačnej a inštitucionálnej
praxe, ich infraštruktúry.
Z hľadiska odborných požiadaviek na etiku sa na Slovensku objavujú mnohé
problematické publikácie a analýzy, ktoré nespĺňajú požiadavky hodnotenia
etického prostredia - expertnej analýzy, pretože v nich evidentne chýba
znalosť etickej problematiky a poznania nástrojov inštitucionalizácie. Touto
deformáciou je poznamenaná medicínska, ošetrovateľská, akademická,
manažérska etika, etika verejnej a štátnej správy, etiketa. To vedie aj k tomu,
že práca etických komisií má s etikou spoločný len pojem etiky. Skutočné
používanie etických nástrojov však absentuje.
V súčasnosti sa vedú diskusie, či experti pre etiku majú pochádzať
z teoretických akademických tímov (akademické vzdelanie, málo
praktických skúseností) alebo z praxe (odborníci z praxe, s bohatými
praktickými skúsenosťami bez etického vzdelania). Prikláňam sa k názoru,
že konzultanti na etiku potrebujú špecifické vzdelanie aplikovaného etika:
epistemickú aj performatívnu odbornosť a majú vytvárať epistemické
komunity21. Chýbajúce praktické skúsenosti si môžu doplniť spoluprácou s
potrebnými odborníkmi, získať praxou, alebo interdisciplinárnym štúdiom.

Ide o odbornú inter/trans-disciplinárnu oblasť diskurzu, skúmania a nových
stratégií. Odpovedá na otázky, aký spôsob interakcie a spolupráce môžeme/máme,
respektíve budeme hľadať, aby sme dokázali identifikovať, hodnotiť etické prostredie,
21

76

Mnohé slovenské organizácie hlásajú etické správanie, ale bez skutočnej
etickej politiky, prijímajú skôr formálne a nekvalifikované etické kódexy a
namiesto toho, aby sa stali nástrojom riadenia etiky a zvyšovania
dôveryhodnosti a rozvoja, stávajú sa len reziduálnou normou (Fox, 2010;
Fobel, 2012, 2013; Klimková, 2017a, 2017b).
Ako už bolo povedané, na Slovensku sú odborne a profesijne vzdelávaní
aplikovaní etici, ktorí majú byť expertmi v etike, vykonávať etickú expertnú
činnosť v rozličných sférach života a spoločnosti. Ich úlohou je identifikovať,
odhaľovať etické a morálne problémy, etické riziká (deskriptívna etika,
empirická etika a etický skríning – ethical screening), príčiny morálnych
konfliktov, pôsobiť na nich a tým aj predchádzať eticky problémovým
situáciám (preventívna etika). Špecialisti v oblasti aplikovanej etiky majú
nielen posudzovať, hodnotiť, reflektovať a analyzovať etické prostredie, ale
implementovať etiku do praxe, a tým vytvárať prostredie s priaznivou etickou
klímou. Prostredníctvom odbornej univerzitnej prípravy získajú dôležité
teoretické vedomosti (epistemická odbornosť), nástroje a postupy spôsobu
implementácie etiky (performatívna odbornosť).
V súčasnosti organizácie prejavujú pozornosť etickým nástrojom, etickým
politikám a normám kvality či zodpovednosti (ISO normám). Hoci deklarujú
snahy o budovanie dôstojného pracovného prostredia, dobrého mena, a
zaujímajú sa o dôsledky svojho podnikania, prijímanie týchto nástrojov sa
stále ešte chápe ekonomicky, ekonomickou racionalitou, ktorá zvýši zisky.
Vládne inštitúcie prijímajú systémy manažérstva kvality, pričom sú v nich
obsiahnuté základy etiky, v praxi sa však nie vždy reálne uplatňujú. V
zdravotníckej sfére je štátom zriadená Etická komisia ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky, zároveň sú podľa zákona zriaďované aj
ďalšie etické komisie jednotlivých zdravotníckych zariadení. Tým

hľadať riešenia a implementovať ich. Tejto vzdelávacej a vedecko-výskumnej úlohe
(epistemickým komunitám) sa na Slovensku venujú v teoretickej oblasti (Szapuová,
Fobel), v environmentálnej a ekologickej etike (Vladyková, 2016, 2017), vo sfére
udržateľného rozvoja a vo Vzdelávaní pre udržateľný rozvoj - VUR (Klimková, 2016,
2017).
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poukazujeme na stále vzrastajúcu potrebu aplikovaných etikov ako expertov
na etiku.

Konzultácia v etike
Etické konzultácie či konzultácie v etike môžeme chápať ako službu
poskytnutú individuálnym etickým konzultantom / poradcom, tímom, či
etickou komisiou, aby sa pomohlo organizácii, inštitúcii, jej zamestnancom,
alebo ostatným zúčastneným, či dotknutým, ktorí vstupujú do procesu
organizačnej praxe, inštitúcie alebo organizácie, v ktorej ako etici pôsobíme
a realizujeme etický zámer, alebo etické poslanie. Môže to byť aj konzultačná
alebo poradenská činnosť v určitej oblasti verejnej sféry – verejného
priestoru, kde sa realizujú rôzne cieľové skupiny, kde realizujú rôzne
programy, projekty, aktivity. Jej cieľom je pomôcť a zabezpečiť, aby
rozhodnutia a konanie zúčastnených boli podporené a riadené jasnými
etickými a profesionálnymi štandardami.
Etická konzultácia sa začala uplatňovať v USA približne od sedemdesiatych
rokov 20. storočia, najmä v právnickej oblasti a zdravotníckej sfére. Je
založená na etickej analýze, na reflexii etických otázok konkrétnej zdravotnej
inštitúcie/organizácie, na kritickom posúdení etických prípadov. Americká
spoločnosť pre bioetiku a humanitné odbory vydala v roku 1998 dokument
Kľúčové kompetencie pre etické konzultácie v zdravotnej starostlivosti,
neskôr revidovaný a aktualizovaný podľa princípov integrovanej etiky.
Konzultačné služby podľa mnohých dokumentov musia zahŕňať: integráciu
a smerovanie k etickej kongruencii, etickej integrite; podporu vedenia,
expertízy, time-manažment personálu a zdroje. V etických konzultáciách sa
využíva prípadovosť. Cieľom etickej konzultácie je zlepšiť kvalitu
organizačnej praxe, zodpovednosti, starostlivosti uľahčujúc riešenia etických
záležitostí a morálnych problémov. Efektívna etická konzultácia je taká,
ktorá: presadzuje postupy v súlade s vysokými etickými štandardami;
pomáha podporným konsenzom a rieši konflikty tým, že vedie k rešpektu;
uznáva kompetencie účastníkov a prispieva v procese tvorby rozhodnutia;
vzdeláva účastníkov k tomu, aby vedeli poradiť so súčasnými, aj budúcimi
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etickými záležitosťami, napomáha organizačnej kultúre, organizačnej etike,
zamestnaneckej etike, atď.
Spravodlivá, zodpovedná a dobrá prax v akejkoľvek sfére spoločnosti
(súkromnej či verejnej) nemôže byť oddelená od kvalitnej úrovne
systémových rozhodnutí. Inými slovami, každé rozhodnutie manažmentu
organizácie má bezprostredný vplyv na všetkých zúčastnených, na životné
prostredie, na komunitu, región, obec a preto podlieha etickým princípom a
normám, nie iba ekonomickým kritériám. Tým sa dostávame k pilierom
spoločenskej zodpovednosti (o ktorej sme hovorili v predchádzajúcej
kapitole) aj etického vedenia. Vedúci pracovníci-lídri, manažéri majú
zásadný vplyv na organizačnú kultúru, na etickú politiku, na to, ako sa budú
riešiť pracovné problémy, týkajúce sa konkrétnych prípadov, ale tiež
nastavenie procesov v organizácii. Toto nastavenie by malo odrážať hodnoty,
na ktorých je organizácia postavená. Lídri, manažéri, vedúci pracovníci sú
potom tí, kto túto syntézu svojimi explicitnými postojmi k etickým
problémom na makroúrovni, aj mikroúrovni garantujú. Etické vedenie je
vedenie založené na hodnotách, znamená tvoriť a pestovať etické prostredie
a kultúru. Riadiaci zamestnanci v organizáciách, inštitúciách, firmách,
podnikoch, zdravotníckych či školských zariadeniach sú zodpovední ako
poskytovatelia a manažéri starostlivosti, sledujú potreby zúčastnených,
zamestnancov, aktérov, ktorých sa ich konanie dotýka a ako manažéri
vytvárajú kultúru pracovného priestoru založenú na integrite,
sledovateľnosti, férovosti a rešpekte. Podporujú a vedú personál pri plnení
etických zásad, vytvárajú, udržiavajú a posilňujú etické prostredie a kultúru.

Modely profesionálnej konzultácie v etike
Niektoré konzultácie v etike sa najlepšie realizujú prostredníctvom
individuálneho modelu konzultingu, iné prostredníctvom modelu
konzultačného tímu. Profesionálny konzulting (poradenstvo) v etike v
oblasti môže vykonávať individuálny etický konzultant, konzultačný tím,
alebo etická komisia. Každý z týchto modelov má svoje výhody, aj
nevýhody, preto každý z nich má svoje miesto v organizačnej praxi, v určitej
inštitúcii, organizácii, firme. Vhodný, respektíve najlepší model etickej
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konzultácie sa určuje podľa povahy konkrétnej žiadosti, vrátane jej
naliehavosti, citlivosti, zložitosti. Konzistentným a odborným postupom
(metodikám), ako by mali prebiehať konzultačné služby sa venujeme v ďalšej
časti vysokoškolského učebného textu. Postupy a metodiky tvoria len
základný rámec, ktorý si konzultant, konzultačný tím, alebo etická komisia
dizajnuje podľa potrieb, naliehavosti, zložitosti požadovanej etickej
konzultácie. V individuálnom konzultingu figuruje individuálny tzv. sólový
konzultant, ktorý je poverený vykonaním profesionálneho konzultingu.
Výhodou tohto modelu môže byť menej logistických prekážok a včasná,
operatívna realizácia konzultingu pri naliehavých žiadostiach. Nevýhodou
tohto modelu je, že vyžaduje aby mal konzultant všetky potrebné znalosti a
zručnosti pre konzulting (epistemickú odbornosť, aj performatívnu
odbornosť).
Aby bola profesionálna konzultácia v etike úspešnou, tzn. aby bola účinným
mechanizmom a analytickým môžu byť kritické faktory úspechu (Critical
Success Factors)22 pre profesionálnu konzultáciu, ktoré môžu poskytnúť
účinný mechanizmus na riešenie etických otázok. Konzultačný servis, aby
bol úspešným, mal by spĺňať nasledovné: integrácia, odbornosť, podpora
vedenia, čas zamestnancov, zdroje, prístup, zodpovednosť, organizačné
vzdelávanie, organizačné tréningy. V prípade individuálneho konzultanta
musí mať pokročilé vedomosti, zručnosti vo viacerých oblastiach, na rozdiel
od konzultačného tímu, kde môžu byť vedomosti a zručnosti rozdelené
medzi rôznych členov tímu. Samozrejme, že čím väčšia je kolektívna
odbornosť (epistemická a performatívna) v profesionálnej konzultačnej
službe v etike, tým užitočnejšia a efektívnejšia bude služba.

Kritické faktory úspechu, sú analytickým nástrojom a technikou, podobnou SWOT
analýze, ktoré môžu znamenať zlyhanie, či neúspech alebo naopak úspech
profesionálnej konzultácie. Používajú sa pri riadení projektov, pri obchodných
stratégiách a podobne (majú skratku CSF).
22
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CASES prístup: model etickej konzultácie v praxi
Metodické postupy etickej konzultácie v konkrétnej praxi sú zvyčajne
určované predmetom etického poradenstva a povahou problému, ktorý
riešime. Na Slovensku ešte nie je zvykom, žiadať o profesionálnu
konzultáciu v klinickej praxi, ale skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že etická
konzultácia je funkčný a užitočný etický nástroj, ak je v rukách odborníka –
špecialistu. V konzultačnom procese, z hľadiska posúdenia eticky spornej
situácie musíme byť pripravení na náročné rozhodovanie a jeho dôsledky, na
proces etického rozhodovania. Najmä závery etickej konzultácie sa
uskutočňujú v intenciách etického rozhodovania. Preto je pre konzultantov
v etike dôležité vedieť ako taký proces funguje, aké má limity, aké faktory ho
ovplyvňujú. Etické rozhodovanie je súčasťou etickej konzultácie, v ktorej
riešime etické otázky, etický problém - eticky spornú situáciu. Najznámejšie
modely etického rozhodovania sú prezentované v odbornej literatúre Treviño
(1986), Jones (1991). Samotnému procesu etického rozhodovania, jeho
modelom a faktorom, etickým teóriám, ktoré konzultant pre etiku integruje
do rozhodovacích modelov sa budeme venovať v nasledujúcej kapitole, len
sa žiada upozorniť, že etické rozhodovanie je vždy súčasťou etickej
konzultácie. V zdravotníckej praxi existuje prístup a model etickej
konzultácie CASES. Základný algoritmus je procesuálnou stránkou
konzultácie a už niekoľko rokov sa overuje v zdravotníckej praxi,
v anglosaskej oblasti.

C - clarify - ujasnite požiadavku na konzultáciu
A - assemble - zhromaždite relevantné informácie
S - synthesize – analyzujte a syntetizujte informácie
E - explain - vysvetlite syntézu a alternatívy riešenia
S - support - podporujte konzultačný proces
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C
A

S

E
S

(clarify)
určiť, objasniť

určte – objasnite - identifikujte typ žiadosti o
konzultáciu
získajte predbežné informácie od žiadateľa
vytvorte reálne očakávania týkajúce sa
konzultačného procesu
formulujte etickú otázku

(assemble)
zostaviť,
zhromaždiť,
skladať

zhromaždite – zostavte - skladajte príslušné
informácie
zvážte typy potrebných informácií (morálne
relevantné fakty)
identifikujte vhodné zdroje informácií
zhromažďujte informácie systematicky z
každého zdroja
sumarizujte informačné a etické otázky

(synthesize)
zhrnúť, spojiť,
syntetizovať

(explain)
vysvetliť,
ujasniť

(support)
podporiť, posilniť

syntetizujte - zhrňte potrebné a relevantné
informácie
určte, či je potrebné formálne stretnutie
realizujte etickú analýzu
vypracujte alternatívy konania
identifikujte osobu, ktorá rozhoduje
(rozhodovateľ)
Uľahčiť morálne úvahy o eticky opodstatnených
možnostiach
vysvetlite - ujasnite syntézu a možné
alternatívy riešenia
komunikujte alternatívy a zdôvodnenia
kľúčovým účastníkom
formulujte, zdôvodnite, ponúknite
najvhodnejšiu alternatívu
poskytnite dodatočné zdroje a informácie
dokumentujte konzultáciu v správe
podporte – posilnite konzultačný proces
monitorujte účastníkov
vyhodnoťte konzultáciu (spätná väzba)
upravte – nastavte - regulujte konzultačný
proces
identifikujte základné problémy v organizácii
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Metodické poznámky namiesto záveru
Pri formulácii otázky, ktorá je súčasťou etickej konzultácie, nám môžu
pomôcť pracovné otázky:


Aké rozhodnutie, alebo aké konanie je eticky opodstatnené,
ospravedlniteľné?



Je toto rozhodnutie, alebo konanie (z perspektívy hodnôt, alebo
princípov) eticky opodstatnené, relevantné?



Aké etické riziká, alebo znepokojenie, obavy vyvoláva a čo je
potrebné urobiť na ich vyriešenie?

Formulovanie etickej otázky môže najťažším, ale dôležitým krokom v etickej
konzultácii. Etická otázka by mala byť formulovaná jasne, zrozumiteľne a
kompetentne, aby umožnila všetkým zúčastneným zamerať sa na hodnotovú
perspektívu/perspektívy a hodnoty, ktoré tvoria etický záujem. Zlá,
nesprávna formulácia etickej otázky môže odviesť pozornosť, alebo
konzultačný proces, nesprávnym smerom. Etickú otázku si konzultant
formuluje a re-formuluje niekoľkokrát počas procesu a stále sa k nej vracia,
počas získavania všetkých relevantných faktov a informácií.

Korešpondenčné úlohy
1.

Vyhľadajte v literatúre rôzne typy profesionálnej – expertnej etickej
konzultácie a spracujte rešerš odbornej literatúry k etickej konzultácii
a profilovaniu odborníka pre etiku (konzultanta pre etiku).

2.

Skúste presvedčivo argumentovať o opodstatnení konzultácie v etike
(v blogovom príspevku, v článku na internete, v osobnom
rozhovore).

3.

Formulujte otázky pre riešenie etického problému, alebo eticky
spornej situácie.
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III Odborná prax v podmienkach UPJŠ

Sociálne javy neexistujú mimo jedinca, ale zakladajú sa na
interpretácii indivídua ako príslušníka sociálnej skupiny.
Sociálnu skutočnosť nemožno predom identifikovať, ale je
potrebné ju interpretovať ako sociálnu činnosť, pričom
musíme vychádzať z významu jej obsahu, ktorý sa mení so
situáciou.

(Ondrejkovič, 1996)
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7

Typológia odborných praxí

Cieľom kapitoly je rozlíšiť a rozčleniť rôzne typy praxí a načrtnúť typológiu
odbornej praxe v humanitnom vzdelávaní. Parciálnym cieľom je
demonštrovať nové hranice pre performatívnu odbornosť aplikovaných
etikov a komparácia modelov odbornej praxe v rôznych variantoch
študijných programov aplikovanej etiky.
Kľúčové slová: odborná prax, praktická činnosť, mentor – školiteľ; typy
praxe, praktické cvičenia, stáž, organizačná prax, environmentálna prax.

Náčrt problému a terminologické poznámky
„Aplikovaná etika je dnes mozaikou spätosti teórií a praxí a predovšetkým je
naratívnym poľom nekončiaceho a spektrálneho diskurzu“ (Vladyková,
2013, s. 6). Otázky odbornej špecializácie študentov aplikovanej etiky sú už
dvadsať rokov reflektované a overované na rôznych odborných fórach a
pracoviskách aplikovanej etiky na Slovensku23. Obhajobu etickej expertízy a
otázky prípravy špecialistov na etiku a ich uznanie v spoločenskej praxi
prezentujú P. Fobel, Ľ. Vladyková, Študent aplikovanej etiky sa pri svojom
štúdiu pripravuje na odbornú činnosť, na hodnotenie etického prostredia
(etický audit), na identifikovanie neetického konania, alebo etického
problému či dilemy,
Odbornou praxou budeme rozumieť cieľavedomú činnosť študenta
zameranú na nadobudnutie určitých praktických zručností, ktoré si overuje
na pracovisku odbornej praxe na základe teoretických, praktických a
tréningových zručností, tzn. na základe epistemickej odbornosti a
performatívnej odbornosti v aplikovanej etike, získanej v školskom
Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ pripravuje od roku 2008 (2008, 2010, 2013)
odborné vedecké konferencie pod názvom Aplikovaná etika – kontext a perspektívy,
kde vytvára intelektuálny rámec nevyhnutné pre riešenie problémov vo výskume
a praxi v celom spektre spoločenských sfér a ich traktovaniu v subdisciplínach
aplikovanej etiky (Vladyková, 2013)
23
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(vysokoškolskom) prostredí. Odborná prax je systematickou činnosťou,
ktorú študent vysokej školy vykonáva počas štúdia v rôznych typoch
inštitúcií a organizácii (štátnych, mimovládnych, reziduálnych, súkromných)
pod vedením mentora alebo školiteľa.
Praktická činnosť je konkrétna činnosť študenta VŠ na pracovisku odbornej
praxe, ktorý vykonáva odbornú prax konkrétneho typu zameranú na určitý
cieľ vo vybranej inštitúcii alebo organizácii.
Realizácia praxe je proces, v ktorom prebiehajú určité konkrétne
cieľavedomé a systematické aktivity, ktorá ma svoj cieľ, je zmluvne
zastrešená a v ktorej fungujú tri dôležité subjekty: koordinátor praxe pedagóg vysokej školy či univerzity, ktorý ako tútor organizačne zabezpečuje
pre študentov prax a pripravuje študenta po teoretickej aj praktickej stránke
na jeho praktickú činnosť v konkrétnej organizačnej praxi. Mentor odborník z praxe plní rolu školiteľa, poradcu a facilitátora, vedie študenta
počas jeho odbornej praxi a učí ho aplikovať teoretické poznatky v
konkrétnych podmienkach praxe. Uprostred tohto systému sa nachádza
študent vysokej školy - praktikant, ktorý má aktívnu rolu a je realizátorom
praxe v dohodnutej inštitúcii / organizácii. Vzťah medzi vysokou školou a
organizáciou, kde prebieha odborná prax rovnako ako vzťah medzi
koordinátorom a mentorom môžeme nazvať zmluvným vzťahom.
Účastníkom praxe – praktikantom je študent denného, alebo externého
štúdia študijného programu aplikovaná etika. Účastník praxe - študent ako
budúci profesionál vo svojom odbore si overuje vedomosti, zručnosti a
schopnosti epistemickej aj performatívnej odbornosti získané počas štúdia a
konfrontuje ich pri výkone svojej praxe. Je v aktívnej role pod vedením a
drobnohľadom mentora či školiteľa - odborníka z praxe. Počas výkonu praxe
dodržiava všetky podmienky, ktoré vysielajúca inštitúcia, tzn. univerzita či
vysoká škola uzatvorila s inštitúciou či organizáciou, kde študent vykonáva
a realizuje odbornú prax.
Mentor (školiteľ) - odborník z praxe je poverená osoba z organizácie či
inštitúcie, ktorý ma potrebné odborné aj osobnostné predpoklady pre
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vykonávanie odborného vedenia študentov počas ich odbornej praxe a tento
výkon môže realizovať v jeho bežnom pracovnom čase.
Metodický seminár k odbornej praxi je vstupnou fázou a špecializovaným
seminárom na ktorom je študent oboznámený s náplňou praxe, požiadavkami
na realizáciu praxe, s problematikou v danom type odbornej praxe, s
povinnosťami vo vzťahu k vysokej škole, aj inštitúcii / organizácia, kde
proces praxe prebieha.

Typológia praxí v humanitnom vzdelávaní
Vo všeobecnosti, v humanitných disciplínach na vysokých školách a
univerzitách rozlišujeme tieto štandardné formy odbornej praxe študentov
humanitného štúdia: priebežná, bloková a projektová prax.
Priebežná odborná prax:


krátkodobá, ktorá zvyčajne prebieha jedenkrát v týždni a je
vykonávané počas semestra;



dlhodobá, ktorá zvyčajne trvá jeden semester a návštevy pracoviska
odbornej praxe sú realizované študentmi jedenkrát v týždni.

Bloková, alebo súvislá odborná prax:


krátkodobá odborná prax je vykonávaná súvisle, po dobu dvoch troch týždňov;



dlhodobá, ktorá trvá 3 a viac týždňov v ucelenom bloku.

Projektová odborná prax:


nie je časovo vymedzená, ale viazaná na splnenie úlohy a priame
riešenie problému, alebo realizáciu projektu.

Cieľom odbornej praxe v humanitnom vzdelávaní nie je len odborným a
praktickým tréningom rozvíjať kompetencie študentov, ale najmä zvýšiť ich
konkurencieschopnosť na pracoviskách s rôznym zameraním. Humanitné
smery často pripravujú svojich absolventov na pomáhajúce profesie, re
pôsobenie v neziskovej – mimovládnej sfére, v regionálnom rozvoji, politike,
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osvete či vzdelávaní, ale aj v práci s dobrovoľníkmi. Podľa tematického
zamerania ju môžeme rozdeliť do nasledujúcich oblastí a spoločenských sfér:


humanitárna pomoc a ochrana ľudských práv;



sociálna a zdravotná pomoc;



ochrana revitalizácia kultúrnych pamiatok;



ochrana životného prostredia a prírodných pamiatok;



rozvoj obcí a sídlisk;



športová, vzdelávacia a kultúrna činnosť;

Odbornú prax v humanitných disciplínach môžeme rozdeliť podľa jej
organizačnej formy a výkonu či procesu praxe do niekoľkých základných
foriem:


exkurzie a stáže (v rôznych inštitúciách, organizáciách
zariadeniach);



odborná prax v administratíve a sociálnej politike;



odborná prax zameraná na prácu s jednotlivcom;



odborná prax zameraná na prácu vo verejnom priestore a komunite
ako service learning.

a

Odborná prax v študijnom programe aplikovaná etika
Existuje mnoho spôsobov, ciest a stratégií ako realizovať transfer etiky do
spoločenskej praxe – tzn. ako ju inštitucionalizovať, aplikovať, integrovať do
rôznych spoločenských sfér a praxí. Hodnotová diverzita a rozmanitosť
morálneho prostredia ukazuje, že ide potrebujeme vyvážený, odborne
a fundovane vyskladaný študijný program, v ktorom má praktická príprava
svoje miesto. Príprava etického experta – profesionála je náročná úloha, ktorá
nie je založená len na teoreticko-etickej dispozícii (tzv. epistemickej
odbornosti). „Etickí odborníci sú vlastne praktici, ktorí podstatnú časť svojho
úsilia venujú etickej službe, pomoci pri zdokonaľovaní praxe“ (Fobel, 2013,
s. 23). Preto je okrem epistemickej odbornosti, nevyhnutná dôsledná
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a kompetenčne postavená prakticko-implementačná odborná príprava,
založená na performatívnej odbornosti24.
Aplikovaná etika si vybudovala vlastné nástroje, stratégie, metodiky
a metódy, ktoré znamenajú praktickú cestu a sú umením aplikácie v praxi.
Umenie inštitucionalizácie etiky v spoločenskej sfére a konkrétnej praxi
závisí od zručností a schopností konzultanta či poradcu v etike (etického
experta) realizovať v matrixe praxí a v podmienkach konkrétnej praxe istý
etický zámer. Preto aj odborná a špecifická profesijná príprava aplikovaných
etikov musí dbať o špecifické epistemické, tak aj performatívne zručnosti,
pokiaľ chceme ako špecialisti a odborníci plniť v praxi svoje poslanie. Preto
je dôraz kladený na špeciálnu praktickú prípravu špecialistov – profesionálov
neodmysliteľne spätý s odbornou a praktickou prípravou. „
V kompetenčnom profile konzultanta či poradcu na etiku (tzn. etického
experta) a v profesijnej odbornej a praktickej príprave je venovaná pozornosť
špecifickým performatívnym zručnostiam, ako sú napríklad:


hodnotenie etického prostredia (tzv. etický audit);



kreovanie etickej infraštruktúry, etických
a zavádzanie mechanizmov etickej podpory;



tvorivé aplikácie etických nástrojov, mechanizmov a praktík
v organizáciách, inštitúciách, či vo verejnej sfére;



vzdelávanie v etike a tréningy v etike;



etická konzultácia a poradenstvo25;



tvorivá činnosť v etickej oblasti: tzn. tvorba rôznych metodík
a implementačných techník (šitých na mieru pre rôzne cieľové

programov

Pozri v kapitole 3 Keď sa povie: odborná prax v aplikovanej etike reflexiu
a analýzu epistemickej odbornosti a performatívnej dobornosti aplikovaných etikov;
24

25

Pozri a porovnaj kapitolu 6 Etická konzultácia ako nástroj
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skupiny a sociálnych aktérov, napr. pre rôzne profesijné skupiny;
pre tvorcov politík; edukátorov a trénerov; manažérov a lídrov, atď.
Etika vystupuje ako dôležitá súčasť organizačnej kultúry a organizačnej
etiky. Preto absolventi aplikovanej etiky majú v spoločenskej praxi náročnú,
ale dôležitú úlohu a poslanie – vykonávať/konať/robiť profesionálny etický
výkon (ethical performance) vo väzbe na najnovšie poznatky organizačnej
teórie, aplikovanej etiky a vedeckej disciplíny, s ktorou je konkrétna
subdisciplína aplikovanej etiky spätá v transdisciplinárnom projekte. Ako
príklad môžeme uviesť špecifický teoreticko-aplikačný diskurz
environmentálnej etiky, v ktorom je aplikovaná etika spätá
s environmentálnymi štúdiami a ekologickými vedami; alebo špecifickú
subdisciplínu aplikovanej etiky - ekologickú etiku, ktorá je utváraná teóriou
aplikovanej etiky, ekologickými vedami a filozofiou ekológie.

Komparácia modelov odbornej praxe na Slovensku
Inovatívne formy odbornej praxe vzišli z teoretického skúmania, overovania
a diskurzu odborníkov na etiku a aplikovanú etiku, tak, aby boli napĺňané
požiadavky na štúdium, aj model etického experta. V súčasnosti sa odborná
prax vo vysokoškolskom vzdelávaní, v študijných programoch aplikovaná
etika realizuje v rôznych modeloch. Komparácia modelov ukazuje, aké rôzne
variácie a modely sú realizované v štúdiu aplikovanej etiky na Slovensku. Pre
ilustráciu sme porovnali dve verzie konštitúcie a realizácie odbornej praxe:
(1.) odbornú prax na Katedre aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach (KAE)
a (2.) odbornú prax na Katedre etiky a aplikovanej etiky FF UMB v Banskej
Bystrici (KETA).
Odborná prax KAE. Na Katedre aplikovanej etiky FF UPJŠ sa odborná prax
realizuje ako inovatívna prax zameraná na environmentálnu prax vo väzbe na
odbornú profiláciu pracoviska26. Realizuje sa v podmienkach spoločenskej
V študijnom programe aplikovaná etika na KAE FF UPJŠ v Košiciach sú silne
zastúpené (časovo aj kreditovo) nasledovné predmety: Úvod do štúdia ekologických
vied, environmentálna výchova; Filozofia ekológie; Ekologická etika.
26
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praxe – v konkrétnych organizáciách, ktoré sú súčasťou environmentálnej
praxe, teda realizujú svoje ciele a aktivity smerom k environmentu: čo značí
environmentálna komunikácia, environmentálne programy, environmentálna
výchova, vzdelávanie a osveta. Aj keď má environmentálne vzdelávanie a
výchova, realizácia environmentálnych programov v Slovenskej republike
pomerne dlhú tradíciu, má aj svoje úskalia a neuralgické body. Podobná
situácia aj v českej republike. S rozsiahlou ponukou environmentálnych
programov v praxi nekorešponduje teoretická fundácia a programy sú často
založené na intuitívnej platforme. Akoby prax predbehla teóriu a súčasne,
akoby teória ostala odtrhnutá od praxe. Výnimkou potvrdzujúcou pravidlo sú
štátne inštitúcie a neziskové organizácie, ktoré sa dlhé roky venujú
environmentálnemu vzdelávaniu, výchove a osvete (SAŽP; Živica; SOSNA,
o.z.; Priatelia Zeme; Sloboda zvierat). Nesmieme si ale zamieňať
profesionálny výkon aplikovaných etikov spätý s inštitucionalizáciou etiky
s environmentálnou výchovou a vzdelávaním, aj keď môžu participovať na
týchto aktivitách. „Implementácia etiky a spúšťanie istého etického režimu
v rôznych typoch organizácií sa často nesprávne spája len s rozpracovaním
etického kódexu... čo je s profesijného hľadiska príliš zjednodušené
chápanie“ (Fobel, 2013, s. 49). Podpora proetického správania
implementáciou etických nástrojov a programov, implementáciou etickej
politiky a prevencia neetických praktík súvisí s profesionálnym výkonom
aplikovaných etikov, ako už bolo povedané v predchádzajúcich kapitolách.
Z týchto dôvodov je realizácie odbornej praxe dôležitým krokom k rozvíjaniu
a utváraniu kompetencií aplikovaných etikov.
Na KAE FF UPJŠ v Košiciach pri realizácii praxe vychádzame
z nasledujúcich predpokladov:


štúdium aplikovanej etiky predstavuje originálny a moderný
vzdelávací projekt nadväzujúci na ideu praxis v tom, že študenti
bakalárskeho štúdia majú možnosť pretaviť svoje poznatky v
konkrétnej odbornej praxi v neziskových organizáciách, osvetových
inštitúciách, verejnej správe, v advokácii, vo firmách a vzdelávacích
inštitúciách, kde získavajú konkrétne zručnosti a skúsenosti a
aplikačné kompetencie;
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spoločenská potreba a uplatnenie odborníkov na etiku
v
podnikateľskom, politickom, mediálnom prostredí, vo verejnej
správe, či v treťom sektore súvisia s tým, že potrebujeme
revitalizovať etické prostredie a morálnu klímu v rôznych
inštitúciách a organizáciách spoločenskej praxe;



súčasťou každej konkrétnej profesijnej a spoločenskej praxe je aj
prax morálna zviazaná s etickými nástrojmi a etickou politikou,
preto je performatívna odbornosť študentov aplikovanej etiky
pevne naviazaná na odbornú a praktickú prípravu.

Spolupracujúce organizácie pre realizáciu odbornej praxe študentov
KAE:


EKOCENTRUM SOSNA;



UVP Košice, stredisko Útulok Haniska;



EkoSophia – vzdelávacie centrum SASŽP.

Prax KETA. Na Katedre etiky a aplikovanej etiky FF UMB sa výkon
odbornej praxe realizuje v troch základných moduloch: po prvé,
v podmienkach spoločenskej konkrétnej praxe a v organizáciách; po druhé,
v edukačných a školských podmienkach, v ktorých študenti navrhujú, tvoria
a sami realizujú aktivity s etickým obsahom; a napokon, po tretie, v Centre
pre etické poradenstvo (CETIP), pri Katedre etiky a aplikovanej etiky FF
UMB v Banskej Bystrici.
Modely odbornej praxe ako inovatívne formy na KETA FF UMB:
I. model zameraný na kreovanie humanistickej citlivosti a vytvorenie
prohumánnych aktivít. V tomto modeli študenti získavajú prvé skúsenosti
v podmienkach reálnej praxe, zoznamujú sa s pracovným prostredím,
s aktivitami, ktoré majú humanitárny obsah a posolstvo, sú zamerané na
rôzne rizikové skupiny, alebo rizikové javy v spoločnosti, na ohrozené
cieľové skupiny (seniori, deti, sociálne znevýhodnení, nezamestnaní,
onkologickí pacienti). Študenti sa oboznamujú s rôznymi formami pomoci
a prevencie, s organizačnou kultúrou, mechanizmami riadenia
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a rozhodovania v reálnych podmienkach Pre ilustráciu uvádzam možné
pracoviská: humanitárne organizácie, občianske združenia a nadácie,
zariadenia sociálnych služieb, detské domy, štátne a neštátne inštitúcie
(Magistrát mesta, VÚC, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)
II. model - proaktívny a tvorivý model odbornej praxe je odlišným
modelom, aj keď má s prvým veľa spoločného. Ide v ňom o projekty
a modely rôznych etických programov, vytvorených študentmi,
implementovaných v širšej lokálnej komunite, vo verejnom priestore
univerzity, obce, mesta, regiónu. Na katedre etiky a aplikovanej etiky FF
UMB majú už dlhoročné skúsenosti s organizáciou „festivalov aplikovanej
etiky“;
III. model – odborná prax v Centre pre etické poradenstvo (CETIP) a BB
CAE je tretím inovatívnym modelom odbornej praxe. Základom tohto
pomerne náročného modelu je overovanie „kompetenčného profilu etického
experta pre oblasť poradenstva“ (Fobel, 2013, s. 33) a rozvíjanie,
zdokonaľovanie, upevňovanie portfólia vedomostí, zručností, atribútov,
morálnych postojov, morálnej imaginácie, tzv. soft skills študentov. Tento
model reprezentuje pomerne zložitý katalóg a originálne spektrum aktivít,
ktoré umožnia realizovať etickú konzultáciu, etický audit a odbornú
poradenskú činnosť. Konzultant – študent pôsobiaci v CETIP-e prichádza do
organizácie – inštitúcie - firmy (reálnej alebo virtuálnej), analyzuje ju,
vyhodnocuje, zaujíma stanovisko a ponúka riešenie (alternatívy riešenia).
V bakalárskom stupni štúdia sa učí v reálnych podmienkach realizovať
a poskytovať etickú konzultáciu.

Kde sa dozviete viac
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8

Organizácia a koordinácia odbornej praxe
v podmienkach UPJŠ.

Cieľom kapitoly je popísať proces, aktérov aj realizáciu odbornej praxe
študentov aplikovanej etiky na FF UPJŠ.
Kľúčové slová: realizácia odbornej praxe, mentor, metodický seminár

Terminologické poznámky
Aplikovaná etika si vybodovala vlastné špecifické stratégie, metodiky
a metódy ako cestu aplikácie v praxi. Dôležitým komponentom umenia
aplikácie a intervencie v spoločenskej praxi je realizácia odbornej praxe
študentov aplikovanej etiky, ako už bolo povedané.
Odbornou praxou v podmienkach UPJŠ rozumieme cieľavedomú činnosť
študenta zameranú na nadobudnutie určitých praktických zručností, ktoré si
overuje na pracovisku odbornej praxe na základe teoretických, praktických a
tréningových zručností, tzn. na základe epistemickej odbornosti a
performatívnej odbornosti v aplikovanej etike, získanej v školskom
(vysokoškolskom) prostredí. Odborná prax je systematickou činnosťou,
ktorú študent vysokej školy vykonáva počas štúdia v rôznych typoch
inštitúcií a organizácii (štátnych, mimovládnych, reziduálnych, súkromných)
pod vedením mentora alebo školiteľa.
Praktická činnosť je konkrétna činnosť študenta VŠ na pracovisku odbornej
praxe, ktorý vykonáva odbornú prax konkrétneho typu zameranú na určitý
cieľ vo vybranej inštitúcii alebo organizácii.
Účastníkom praxe je študent denného, alebo externého štúdia študijného
programu aplikovaná etika. Účastník praxe - študent ako budúci profesionál
vo svojom odbore si overuje vedomosti, zručnosti a schopnosti epistemickej
aj performatívnej odbornosti získané počas štúdia a konfrontuje ich pri
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výkone svojej praxe. Je v aktívnej role pod vedením a drobnohľadom
mentora či školiteľa - odborníka z praxe. Počas výkonu praxe dodržiava
všetky podmienky, ktoré vysielajúca inštitúcia, tzn. univerzita či vysoká
škola uzatvorila s inštitúciou či organizáciou, kde študent vykonáva a
realizuje odbornú prax.
Mentor (školiteľ) - odborník z praxe je poverená osoba z organizácie či
inštitúcie, ktorý ma potrebné odborné aj osobnostné predpoklady pre
vykonávanie odborného vedenia študentov počas ich odbornej praxe a tento
výkon môže realizovať v jeho bežnom pracovnom čase.
Odborná prax sa realizuje ako súvislá dvojtýždňová prax v štátnej, alebo
neštátnej inštitúcii, s ktorou je podpísaná Zmluva o realizácii odbornej praxe.
Na základe odbornej praxe študent bude schopný orientácie v konkrétnej
inštitúcii/organizácii, podľa jej zamerania a poslania v spoločenskej praxi.
Súvislá prax umožní študentom zoznámiť sa s programom a činnosťami
organizácie, vnímať atmosféru pracoviska, nahliadnuť do sledovanej
problematiky, získavať skúsenosti s existujúcimi vzťahmi a aktivitami,
postupmi, identifikovať svoje silné, aj slabé stránky osobného individuálneho
rozvoja.
Cieľom odbornej praxe je naučiť sa prepájať teoretické a praktické
poznatky, využiť praktickú skúsenosť k odbornej reflexii, stanovovať si ciele
vlastného odborného rozvoja, identifikovať sa s profesiou odborníka na etiku,
zvoliť si oblasť svojho budúceho profesionálneho zamerania a rozvíjať
praktické kompetencie. Študenti porozumejú kompetenciám spojených s
vybranou pozíciou a naučia sa zvládnutie každodenných povinností s ňou
spojených. Cieľom praxe študentov/tiek je možnosť upevniť svoje teoretické
vedomosti priamo v praxi a získať nové znalosti a zručnosti v oblasti:


implementácie a tvorby etickej infraštruktúry;



tvorbe etických programov a etických nástrojov v inštitúciách a
organizáciách;



pri organizačnom zabezpečení rôznych aktivít, akcií, kampaní a
projektov;
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pri práci s verejnosťou, ako tlačový hovorca, v komunikácii s
verejnosťou pri realizácii úloh a cieľov organizácie, napr. príprava
informačných letákov pre verejnosť, propagácia dobrovoľníctva,
aktivít, príprava tlačových správ pre média, pre web a iné;
administrácia web stránky atď.



pri administratívnej práci organizácie, atď.

Metodický seminár ako forma prípravy na výkon praxe
Metodický seminár slúži na podanie a demonštrovanie zamerania, cieľa,
aktivít, ktoré má študent na odbornej praxi vykonať, na vybavenie
administratívnych úloh spojených s odbornou praxou, školenie o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci, oboznámení o etických štandardoch pri výkone
praxe. Výkonový štandard odbornej praxe študenta v bakalárskom stupni
štúdia je nasledovný:
1.

overí si eticko - teoretické poznatky v konkrétnom prostredí praxe,
humanitárnej oblasti alebo spôsoby ich reflektovania na verejnosti;

2.

zoznámi sa s reálnym prostredím praxe a etickou senzibilitou
komunít;

3.

získa základnú zručnosť z využívania metód a metodík
implementácie etiky v praxi;

4.

nadobudne zručnosť porozumieť sociálnym a etickým dilemám v
praxi.

Cieľ a metodika odbornej praxe spolu úzko súvisia. Zatiaľ čo cieľ plní
funkciu teoreticko-praktického smerovania a zamerania práce, metodika
vystihuje spôsob toho spracovania. Hneď na začiatku praxe si musíme ujasniť
a určiť metodiku, ktorú hodláme použiť pre realizácii odbornej praxe.
Metodika vo všeobecnosti je súborom metód použitých pre realizácii praxe v
organizácii. Okrem rešerše, ktorú si urobíme podľa zamerania organizácie,
typu organizácie, čiže podľa toho, v akej organizácii budeme pôsobiť
môžeme používať nasledovné metódy: pozorovanie, analógia, analýza,
syntéza; porovnanie, a všetky metódy kvalitatívneho výskumu (obsahová
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analýza dokumentov, interview, fenomenologický rozhovor, prípadová
štúdia, atď.).
Súčasťou metodického seminára je demonštrácia a predvedenie etického
rozhodovania, ktoré je dôležité pre tvorbu dobrých etických rozhodnutí a
vyžaduje trénovanú citlivosť. Na konzultantov pre etiku to kladie niekoľko
požiadaviek: (1.) porozumieť etickému rozhodovaniu morálneho aktéra,
determinantom a bariéram ktoré rozhodovanie a konanie morálneho aktéra
ako tvorcu rozhodnutia (decision-maker) determinujú; (2.) porozumieť
modelom etického rozhodovania konzultanta v etike, ktorého úlohou je
uľahčiť etické rozhodovanie v organizácii; (3.) pochopiť a vedieť aplikovať
metodiku etického rozhodovania do procesu etickej konzultácie. Tvorba
dobrých etických rozhodnutí vyžaduje poznanie etických teórií a schopnosť,
odpovedať si na otázky, na čom zakladáme naše hodnotenie, naše morálne
štandardy a ktoré kritériá môžeme v danej situácii považovať za etické? Byť
schopný určiť, ktoré kritériá konania sú pre nás relevantné a tvorba dobrých
etických rozhodnutí vyžaduje trénovanú citlivosť a dôkladné skúmanie
podporované vedením - znalosťou etických teórií.
Etické rozhodovanie môžeme skúmať dvomi spôsobmi. Rozhodovacia prax
ako významný element práce konzultanta či poradcu v etike v konkrétnych
etických dilemách, prípadových štúdiách, či v etickej konzultácii, ktorú
poskytuje. V druhom prípade, odborník v etike sám dokáže posúdiť a
analyzovať etické rozhodovanie tvorcu rozhodnutí – manažéra, lídra,
riadiaceho pracovníka, ktoré prebieha v spojitosti s každou jeho rolou, ktorú
zaujíma v rámci profesie. Ten, kto rozhoduje – manažér, líder, riadiaci
pracovník je takmer vždy spolutvorcom rozhodovania v rámci
multidisciplinárneho tímu (samozrejme, v medziach svojich kompetencií).
Zodpovednosť, respektíve spoluzodpovednosť v rozhodovaní posilňuje jeho
profesijnú autonómiu a autonómne rozhodovanie má vplyv na pracovnú
spokojnosť, na efektívnu prácu organizáciách. Etické rozhodovanie je späté
s etickým usudzovaním o tom, aké konanie je v konkrétnej situácii správne.
Tvorba dobrých etických rozhodnutí ako už bolo povedané, vyžaduje
trénovanú citlivosť (angl. trained senzitivity) k etickým otázkam a
praktizovaniu metodiky etického rozhodovania: uváženie stanovísk, hľadísk,
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ktoré ovplyvňujú našu voľbu v priebehu konania. Dobré rozhodnutie je
založené na dôkladnom preskúmaní podporenom poznaním rôznych
perspektív a morálne relevantných faktov, empirických údajov. Čo by mal
konzultant pre etiku vedieť o morálnom rozhodovaní a konaní konkrétneho
aktéra rozhodnutia?
Rôznorodí aktéri v každodennej organizačnej praxi rozhodujú, čo je etické,
tzn. správne v konkrétnej špecifickej situácii. Rozhodovanie prebieha v
spojení s každou rolou, ktorú aktéri rozhodnutí zaujímajú v rámci svojej
profesie. Zároveň prijímajú zodpovednosť za toto rozhodnutie (Dowding,
2009). Rozhodovanie je proces voľby aspoň medzi dvomi alternatívami.
Autonómne rozhodovanie má vplyv na kvalitu rozhodnutia, aj na pracovnú
spokojnosť a efektivitu aktéra. Je neodmysliteľné späté s kritickým myslením
a reflexívnou praxou. Etické rozhodovanie je súčasťou odborného
rozhodovania, respektíve klinického rozhodovania, ktoré môžeme definovať
ako komplexný proces zahŕňajúci pozorovanie, získavanie informácií,
kritické myslenie, hodnotenie dôkazov, schopnosť pre riešenie problémov,
reflexiu, klinický úsudok k výberu najoptimálnejších aktivít a morálny
úsudok napríklad v zdravotníctve, pre realizáciu dobrej starostlivosti o
pacienta, v poľnohospodárstve starostlivosť o hospodárske zvieratá, pôdu, v
lesníctve o les a lesný ekosystém. V rámci poskytovanie akejkoľvek
starostlivosti o niečo, niekoho - kompetentnej, komplexnej a zodpovednej,
pracovník - aktér dennodenne rieši morálne otázky . Mnoho teoretikov tvrdí,
že aktéri v tzv. pomáhajúcich profesiách sa v zásade opierajú a dva typy
tradičných teoretických východísk: deontologické alebo teleologické
východisko. Deontologické východisko (formalistické) z ktorého v
súčasnosti vychádzajú profesijná etika ako etika povinnosti a etické kódexy
berie do úvahy povinnosť konať dobro, eliminovať zlo a nesprávne konanie,
a to bez ohľadu na dôsledky pre pacienta (príkladom môže byť téza, že
nehovoriť pravdu je zlé a nemorálne). Teleologické východisko zvažuje v
procese rozhodovania dobro zúčastnených - dotknutých s ohľadom na možné
dôsledky konania.
Konzultant - poradca pre etiku potrebuje porozumieť rozhodovaciemu
procesu tak, aby mohol poskytovať adekvátne rady a alternatívy pre
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rozhodnutia v konkrétnej organizácii (napr. v neziskovej organizácii, vo
výrobni mäsa, mediálnom podniku, zdravotníckom zariadení). Rozhodovanie
konzultanta môžeme chápať ako racionálnu a kritickú kognitívnu aktivitu,
ktorej súčasťou je reflexia, etické uvažovanie a hodnotenie, voľba alternatív,
k dosiahnutiu želaného výsledku. V rozhodovacom procese pracuje etik s
výberom vhodných alternatív, ale ciele a očakávané výsledky je dôležité
poznať ešte pred samotným procesom rozhodovania. Teoretické východisko
pre nás bude tvoriť rámec pre etické myslenie a rozhodovanie, ktorý bol
súčinným produktom diskurzov a dialógov v Makulla centre pre aplikovanú
etiku na Santa Clara university (revidované 2009), ktoré upravujeme pre naše
potreby.
Rozpoznanie etického problému:
1.

mohlo by byť toto rozhodnutie, alebo situácia škodlivé pre niekoho, alebo
pre nejakú skupinu? Vyžaduje toto rozhodnutie výber medzi dobrou alebo
zlou alternatívou, medzi dvomi dobrami, alebo dvomi zlami?

2.

Týka sa táto otázka viac toho, čo je legálne, legitímne, alebo viac toho, čo
je účinné?

Získanie faktov.
3.

Aké sú relevantné empirické fakty prípadu? Aké skutočnosti nie sú
známe? Mám dostatok informácií? Môžem sa dozvedieť viac o tejto
situácii?

4.

Akí jednotlivci, alebo aké skupiny majú významný podiel na výsledku,
závere? Koho sa to týka? Sú niektoré obavy, alebo záležitosti viac
dôležité, ak áno, prečo?

5.

Aké sú možnosti, alternatívy, varianty pre konanie? Boli konzultované
všetky osoby, alebo skupiny? Identifikovala som kreatívne možnosti?

Vyhodnotenie alternatív konania (ide o tvorbu morálnych úsudkov)
6.

Zhodnotenie alternatív konania môže prebehnúť kladením nasledovných
otázok:

Ktorá alternatíva / možnosť bude produkovať najviac dobra
a robiť najmenšie škody? (utilitarizmus)

Ktorá alternatíva / možnosť najlepšie rešpektuje práva a záujmy
všetkých zúčastnených a dotknutých? (etika ľudských práv)
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Ktorá možnosť zaobchádza so zúčastnenými ľuďmi rovnako,
respektíve proporcionálne (úmerne), teda spravodlivo? (etika
spravodlivosti)
Ktorá možnosť najviac rešpektuje morálny záväzok, tzn. normy,
štandardy, povinnosti, etický kódex? (etika povinnosti)
Ktorá možnosť najlepšie slúži komunite ako celku, nielen
jednotlivým členom? (kontraktualizmus, alebo komunitarizmu);
Ktorá možnosť vedie ku kultivácii človeka, charakteru,
k integrácii, kongruencii, celistvosti, k dobru? (etika cnosti
a dobrého života)

Konanie založené na výsledkoch
7.

Ako môže byť moje rozhodnutie vykonané, implementované s najväčšou
starostlivosťou a pozornosťou voči všetkým zúčastneným stranám?

8.

Ako moje rozhodnutie dopadne a čo som sa naučil/naučila v tejto
konkrétnej situácii?

Návrh prípravy ekoetickej stratégie
Základom spoločenských zmien sú prispôsobenia, adaptácie na nové
podmienky, nové situácie, nové udalosti. Ak vezmeme do úvahy, že
potrebujeme mobilizovať verejnosť, verejnú podporu, aj jednotlivcov, potom
musíme uvažovať, akými nástrojmi, akými stratégiami, akou intervenciou.
Teoretici - politológovia nám poskytujú panorámu sofistikovaných modelov
pre polis a proces politických a verejno-politických cyklov, ktoré nám
uľahčia transfer etického diskurzu a etických nástrojov do praxe. Na jeho
základe je potom možné presadenie určitého etického programu, etickej
politiky, etickej stratégie, vychádzajúce z predpokladu schopnosti racionálne
spravovať svoje záležitosti, následne ich emocionálne pretlmočiť aktérom –
občanom. Optimálny model verejno-politického cyklu sformulovaný Y.
Drorom (1968) sa skladá z troch hlavných etáp, ktoré obsahujú logické
komponenty: prípravu ekoetickej stratégie na metaúrovni; návrh ekoetickej
stratégie, realizáciu ekoetickej stratégie.
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Etická stratégia podľa Z. Čmelíkovej predstavuje etický nástroj, pomocou
ktorého „organizácia dosahuje svoje vytýčené ciele a zámery, svoju etickú
víziu, teda dobrý život“ (Čmelíková, 2010, s. 111). Je to zavádzanie
a vytváranie morálnych štandardov v konkrétnych organizáciách ako
špecifickom type komunity, či už sú to politické entity, alebo podnikateľské
organizácie, neziskové organizácie (Klimková, 2015). Etika v podobe
morálnej vízie, etických stratégií a programov je nielen funkciou týchto
organizácií, je predpokladom ich dlhodobo efektívneho fungovania a zároveň
je dôležitou kompetenciou ich lídrov a ostatných členov, v priamej väzbe na
morálne fungovanie a dosahovanie cieľov organizácie, ako o tom píšu (Fobel,
2006). Organizáciou, ako sa študent dozvedá v II. module učebného textu,
rozumieme určitú organizačnú jednotku – inštitúciu, kolektívneho morálneho
aktéra, ktorým môže byť firma, výskumné zariadenie prevádzajúce výskum
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na zvieratách, akademická inštitúcia alebo mimovládna organizácia, či
politické zoskupenie, ktoré je „dynamickým sociálnym systémom a etika je
jeho funkciou, ktorá ovplyvňuje fungovanie“ (Fobel, 2006, s. 180). Už M.
Weber ich chápal ako silné hierarchické zoskupenia, ktoré vyžadujú pravidlá.
Organizácie sa prevažne chápu ako entity v biznis sfére, ale v našom
odborno-praktickom a etickom prístupe môžeme mať na mysli organizácie
rôzneho typu, kde môžu študenti aplikovanej etiky realizovať prax: tzn.
politické zoskupenia, mimovládne organizácie, firmy, think-tanky, verejnú
správu, vzdelávacie a výskumné inštitúcie, akademické inštitúcie, prípadne
rôzne formálne zastrešené epistemické komunity.
„Organizácie potrebujú svoju vlastnú etiku, odlišnú od politickej teórie a
morálnej filozofie. Nemám tým na mysli úplnú separáciu organizačnej etiky
od morálnej a politickej teórie. Skôr väčšiu citlivosť k rôznym črtám
organizácie pre vytvorenie jasnejšej a praktickejšej morálnej teórie pre
organizácie“ (Phillips, 2003, s. 41). Organizácie vystupujú ako morálni
aktéri a sú nielen nositeľmi, ale aj reprezentantmi morálnych hodnôt. Súčasní
lídri organizácii sú zodpovední za vytváranie takého organizačného
prostredia a organizačnej kultúry, ktoré by bolo vhodné a vytváralo priestor
pre konceptualizáciu organizačných hodnôt, súčasťou ktorých by mali byť aj
hodnoty udržateľnosti a udržateľného rozvoja, ekologické hodnoty, morálne
hodnoty.
Môžeme
hovoriť o zvláštnom paradoxe a duálnej povahe ľudských
organizácií. Na jednej strane ide o spoločenské inštitúcie so špecifickými
cieľmi (zisk alebo komunikácia, prenos poznatkov a vzdelávanie, distribúcia
moci a zodpovednostných mechanizmov a i.), na strane druhej sú
komunitami ľudí, ktorí medzi sebou komunikujú, aby si vytvorili vzájomné
vzťahy, smerujú k spoločným cieľom.

Korešpondenčná úloha
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Ako bolo napísané, konzultant - poradca pre etiku potrebuje porozumieť
rozhodovaciemu procesu tak, aby mohol poskytovať adekvátne rady a
alternatívy pre rozhodnutia v konkrétnej organizácii (zdravotníckom
zariadení). Načrtnite fiktívny a hypotetický proces etického rozhodovania
v konkrétnej situácii a určitej organizácii (podľa teoretického rámca/modelu
ilustrovaného v kapitole).
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IV Udržateľnosť ako etická výzva (smerom
k udržateľnej spoločnosti)
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9

Udržateľný rozvoj: nástroje, aktéri,
inštitúcie

Cieľom kapitoly je definovať a vysvetliť pojmy: udržateľnosť, udržateľný
rozvoj, jeho ciele a jeho status quo v súčasnej spoločnosti. Študenti po
preštudovaní kapitoly budú poznať, chápať a budú schopní vysvetliť
dištinkcie medzi udržateľnosťou ako paradigmou, udržateľným rozvojom
a konceptom vzdelávania pre udržateľný rozvoj.
Kľúčové slová: udržateľnosť, udržateľný rozvoj, vzdelávanie pre
udržateľný rozvoj.

Úvodné poznámky o udržateľnom rozvoji
Súčasné environmentálne problémy a ekologická kríza nám ukazujú, že
nemajú hranice v zmysle hraníc štátov, či regiónov. Zároveň nám ukazujú, že
nemajú ani disciplinárne hranice, ale zaujímajú rovnako filozofov a etikov,
biológov, hydrológov, banských inžinierov, politológov, antropológov, a
samozrejme učiteľov rôznych aprobácií. Otvárajú otázky, environmentálnej
gramotnosti,
environmentálnych
postojov,
ekologických
a
environmentálnych hodnôt, morálneho usudzovania rozhodovania vo vzťahu
životnému prostrediu. V súčasnosti, v čase antropocénu sa mení aj charakter
súčasnej globálnej spoločnosti, ktorá sa musí naučiť vysporiadať sa s
výzvami udržateľnosti. V 20. a 21. storočí dochádza k dynamickej a
stupňujúcej sa invázii vedy a technológií, ktoré zásadne ovplyvňujú
medicínu, farmaceutický, vojenský, chemický, potravinársky priemysel a
ďalšie odvetvia. Súčasne ovplyvňujú všetky stránky života jednotlivcov, čím
doslova a do písmena predstavujú hrozbu pre kvalitu života, pre existenciu.
Nadobúdajú ambivalentný charakter, keď na jednej strane predstavujú
skutočné zlepšenie života, na strane druhej produkujú riziká a zásadne
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transformujú životné prostredie, tým ovplyvňujú aj zdravie človeka. Dnes už
nehovoríme len o ochrane prírody, o ochrane životného prostredia,
prírodného bohatstva a biodiverzity. Od 70. rokov 20. storočia sme prekročili
horizonty výlučne ochranárskych postojov, vkročili sme na územie
environmentálnej politiky, environmentálneho manažmentu a riadenia,
environmentálnych informačných systémov, environmentálneho sociálneho
hnutia. Dnes už čiastočne podnikáme, produkujeme prostredníctvom
integrovaného environmentálneho manažmentu. Životné prostredie sa stalo
agendou a predmetom rôznych spoločenských sfér. Hovoríme o udržateľných
regiónoch, udržateľných komunitách, udržateľných stratégiách, udržateľnom
rozvoji a o udržateľnom vzdelávaní.

Čo znamená udržateľný rozvoj?
Už celé desaťročia je predmetom diskusií na rôznych fórach. Stovky definícií
sa v mnohom síce líšia, ale majú spoločnú fundamentálnu myšlienku:
umožniť zabezpečenie potrieb súčasným generáciám, bez ohrozenia prežitia
tých budúcich. Inak povedané, ide o dosiahnutie stavu udržateľnosti rôznych
ekosystémov a biosféry ako stavu rovnováhy pri využívaní a spravovaní
prírodných zdrojov. Organizácia pre hospodársku spoluprácu (OECD)
definuje udržateľný rozvoj ako dynamickú rovnováhu medzi ekonomickými,
sociálnymi a environmentálnymi aspektami rozvoja globálnej spoločnosti. Je
to možné pri súčasných vzorcoch výroby a spotreby? Hlavnou výzvou
koncepcie je postupná premena neudržateľných modelov spotreby a výroby,
neintegrovaného prístupu k environmentálnej politike EÚ. Kľúčové princípy
sa týkajú zachovania schopnosti Zeme udržiavať život v celej jeho
rozmanitosti, predchádzať deštrukcii ekosystémov, zmene klímy, vylepšovať
a ekologizovať energetickú politiku, udržateľnosť dopravy, vhodné
technológie výroby, znižovať ich vplyv na ŽP, v súvislosti s verejným
zdravím obmedzovať chemické látky, pesticídy, zlepšovať dostupnosť
informácií o životnom prostredí, atď. environmentálneho manažmentu a
riadenia, environmentálnych informačných systémov, environmentálneho
sociálneho hnutia. V najširšom slova zmysle je stratégia udržateľného
rozvoja zameraná na presadzovanie harmónie medzi ľudstvom a prírodou.
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Kritické poznámky
Táto všeobecne formulovaná definícia bola natoľko vágna, že hoci s ňou
nemožno nesúhlasiť, pôsobila ako moralizovanie a mala slabé miesta
a neuralgické body. Donedávna, napriek opodstatnenosti a etickým víziám
bola skôr ideologickým a politickým konceptom, všeobecne formulovaným,
čo v jeho počiatkoch znamenalo, že implementácia bude problematická.
Proklamatívny charakter neponúkal konkrétnu víziu sociálne stabilnej a
environmentálne spravodlivej spoločnosti. Ešte aj jeho preklad do slovenčiny
a češtiny bol poznamenaný nešťastným adjektívom „trvalo“ udržateľný
rozvoj, čo už vopred predikovalo neprijateľnosť a neuskutočniteľnosť (sme
dočasné bytosti, žijeme v dočasnom svete). Sprvu tento koncept inicioval
priemysel sám osebe: stal sa z neho slogan, preformovaný do konferencií,
publikácií, do formálnych vyjadrení národných politík. Program, ktorému
chýbalo pevnejšie ukotvenie a väzba na ekonomický rozvoj, na
poľnohospodárstvo, priemysel, na techniku. Dnes je situácia iná. Stal sa
nielen prvkom agendy environmentálnej politiky, ale aj hodnotou, princípom,
stratégiou.

Ciele a princípy udržateľného rozvoja
Prípadové štúdie z rôznych kútov sveta ukazujú, že už nie je produktívny
diskurz o tom, či je, alebo nie je udržateľný rozvoj možný. V čase
antropocénu27 sa objavujú nové a nové praktické projekty, v ktorých rezonuje

Koncept antropocénu ako nového geologického obdobia od nás vyžaduje nielen
prehodnotenie našich ľudských aktivít a stratégií, ale vyžaduje si chápať ekologickú
krízu, ako krízu kultúry. Súčasná ekologická kríza ukazuje v novom svetle vzťah
filozofie a Zeme, vzťah etiky a Zeme, vzťah človeka k Zemi. Pri jej reflektovaní
musíme brať do úvahy rôznorodosť a pluralitu mnohých perspektív, z ktorých každá
„môže byť prežívaná, reflektovaná, posudzovaná a interpretovaná... Rozmanitosť
nespočetných hľadísk, z ktorých ekologická kríza môže byť posudzovaná, je daná
rozmanitosťou obyvateľov Zeme i rozmanitosťou podmienok v ktorých žijú“
(Kolářsky, 1998, s. 21).
27
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paradigma udržateľnosti svetového, tzn. prírodného, aj kultúrneho
a duchovného dedičstva. Keďže ciele a princípy udržateľnosti prestávajú byť
abstraktným všeobecným, technologickým a vágnym pojmom, keďže sa
transformujú v rôznych spoločenských oblastiach ekonomika, hospodárstvo,
životné prostredie, poľnohospodárstvo; turizmus a agroturizmus v podobe,
vízií, projektov, cieľov, programov, potom má opodstatnenie to (dokonca je
to žiaduce a nutné), aby morálni filozofi, etici a aplikovaní etici, prípadne
sociológovia vstúpili do týchto diskurzov a stali sa členmi
interdisciplinárnych tímov. Dôvodom je fakt, že koncept sustainability síce
prestáva byť všeobecným a abstraktným pojmom, naberá na seba praktickokonštruktívny dizajn, je formulovaný v podobe praktických cieľov,
programov, projektov, no aj napriek uvedenému, stále ešte osciluje medzi
dvomi orientáciami: technokratickou a manažérskou. Je technokratickomanažérskym prístupom, ktorý potrebuje humanizovať, potrebuje prehĺbiť
axiologický obsah a normatívnu a ekoetickú koordináciu v zmysle
aristotelovského fronézis a praxis. Kto iný, ak nie etici/aplikovaní etici majú
formulovať, precizovať, reflektovať princípy, hodnoty, normatívy, aby mohli
slúžiť praxi, normovať prax. Ak chceme, aby sme boli pre spoločenskú prax
prínosom, potom je namieste zdvihnúť nielen kritický hlas, ale aj
konštruktívny, normatívny, praktický.
Aplikovaná etika má duálnu zodpovednosť, pretože nielen interpretuje a
zdôvodňuje princípy, normy hodnoty, ale pri ich aplikácii a prenose do
environmentálnej praxe operacionalizuje, tzn. „hľadá spôsob ako“, naviguje
ako realizovať podmienky určitého princípu do špecifickej a konkrétnej praxe
(Vincúr, 2010), hľadá spôsoby ako aplikovať. Vzájomná komunikácia
akýchkoľvek spoločenstiev či komunít alebo diskurz vedeckých
epistemických komunít môže priniesť potrebnú a užitočnú zmenu, ale dialóg,
alebo diskurz je možný len ak komunikujeme jazykmi, ktoré môžeme
akceptovať.
Súčasná
teória
komunikácie,
interdisciplinarita
a transdisciplinarita sa snažia o iný typ narativity, zbavenej moralizovania,
alebo totalizujúceho, univerzálneho, konečného riešenia, ale skôr vyzdvihuje
princípy diferencie, plurality, solidarity, pragmatizmu. Decentralizácia
etického diskurzu ukazuje, že v aktuálnom diskurze už nehovoríme primárne
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o určitom type etiky, skôr etikách, aplikovaných etikách, o kontexte,
o etických
implikáciách
a dôsledkoch,
o funkčných
sociálnych,
inštitucionálnych, občianskych oprávneniach platných morálnych pravidlách
vo vzťahu k Zemi, k planéte.

Aktéri udržateľného rozvoja
Subjektom a a zároveň objektom environmentálnej politiky, a teda aj
stratégií a politík udržateľného rozvoja v konkrétnom regióne môžu byť:
(1.) vláda a vládne inštitúcie (ministerstvá, programy, národné
implementačné centrá); (2.) biznis ako súkromný sektor; (3.) rôzne verejné
inštitúcie (na organizačnej úrovni); (3.) mimovládny sektor a tzv. sociálne
environmentálne hnutie; (4.) verejnosť a tvorcovia verejnej mienky.
Každý z nich môže mať inú motiváciu, odlišnú úlohu v tomto priestore.
Hlavným a najsilnejším aktérom environmentálnej politiky je biznis. Nejde
o jednoliatu skupinu a záujmy nadnárodných spoločností môžu byť
v kontraste a v protiklade s domácimi firmami, brániacimi svoj zisk, alebo
svoj trh. Je hnacou silou vytvárania vzorcov výroby a spotreby, využíva
prírodné zdroje a mení ich na tovary, služby. Je silným hráčom,
komplikovaným a dynamickým aktérom „v ovplyvňovaní verejnej mienky, je
zdroj korupcie, i jej obeť. Lobista s nesmiernym potenciálom“ (Filčák, 2011,
s. 190). Jeho operačným priestorom je životné prostredie, do ktorého
vstupuje, ale zároveň environmentálne nástroje, ktoré ovplyvňuje. Do hry
a predmetného poľa biznisu vstupujú normatívne nástroje environmentálnej
politiky na národnej aj globálnej úrovni, ktoré čelia globálnemu tlaku na
znižovanie bariér voľného trhu, čo vidíme napríklad v prípade obchodu
s geneticky modifikovanými potravinami (GMO), kde je evidentné postupné
odbúravanie bariér voči ich šíreniu pod tlakom dohôd o voľnom obchode.
Inovatívnym a pomerne novým prístupom k vytváraniu stimulov na lepší
manažment prírodných zdrojov a ochranu ekologických hodnôt a prírody je
platba za ekologické a environmentálne služby (Payment for environmental
Services), v ktorých základným princípom je to, že ľudia, ktorí a starajú
o prírodu, o jej zdroje, ktorí chránia ekologické hodnoty, mali by byť
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kompenzovaní (Wunder, 2005) presunom zdrojov, napríklad na zalesňovanie,
na ochranu biodiverzity, na revitalizáciu ekosystémov, atď. Firma ako
základná jednotka má rôzne možnosti, ako individuálne aj dobrovoľne
znižovať environmentálne dopady a zlepšovať stratégie pri ochrane prírody
a biosféry. V súčasnosti máme k dispozícii široké spektrum certifikovaných
a necertifikovaných nástrojov a techník environmentálneho manažérstva
(Filčák, 2011), energetických auditov, ekonomických auditov, súčasťou
ktorých je aj environmentálny audit. Aj v biznise nakoniec môže byť čisto,
tzn. eticky prijateľne, morálne, respektíve ekologicky a udržateľne, záleží
na tom, akým spôsobom sa užíva a uplatňuje vo svete praxi. Ako hovorí Ivan
Klinec, slovenský futurológ, nastal čas pre etické svetové trhy.
Vláda a jej inštitúcie sú hlavnými mediátormi v ochrane životného
prostredia a mali by byť zároveň kľúčovými morálnymi lídrami
a reprezentantmi v presadzovaní etických a morálnych nástrojov, ktoré sú
pripravované ekologickými a etickými expertmi (Klimková, 2015). Pre
environmentálnu politiku je nesmierne dôležité, ako je organizovaná a ako
funguje spoločnosť, v ktorej sa uplatňuje. V politickej rovine aj na úrovni
nadnárodnej, tzn. v Európskej únii dochádza k tomu, čo Bourdieu (1998)
nazýva konfliktom medzi pravou a ľavou rukou štátu28 a štát je hlavným
agentom pri presadzovaní politiky pravice aj ľavice.
V procese percepcie a naliehavosti chápania environmentálnych problémov
a spôsobov hovoríme o dvoch typoch aktérov: aktéri s vnútorným
a vonkajším prístupom (Filčák, 2011). Aktéri s vnútorným prístupom sú
špecifickou skupinou s vplyvom na formovanie verejnej mienky, prítomnou
v diskusii o kontexte a tvorbe zelenej politiky. Ovplyvňujú agendu a teda
transponujú do praxe, čo si o ekologickom probléme máme myslieť, ako ho
máme vnímať, chápať, ako o ňom premýšľať (Klimková, 2015). Hlavnou
stratégiou a taktikou je dominovať mediálnemu priestoru, využívať ho tak,
Rozdielna rétorika na politickom poli znamená, že ľavica vidí hlavnú úlohu v raste
budovanom cestou ekonomickej a sociálnej kohézie založenej na prerozdeľovaní
zisku. Pravica verbálne odmieta štát, jeho zasahovanie, podľa niektorých autorov ho
však v skutočnosti využíva. Štát je hlavným agentom v presadzovaní politiky ľavice
a pravice (Filčák 2011).
28
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aby sme prostredníctvom médií ovplyvňovali postoje, podporovali
rozhodnutia. Vyžaduje si to väzby na politikov, na finančné zdroje, podporu
think-tankov, vytvorenie sietí a lobing, ovládanie médií. Ich škála je veľmi
pestrá, môže ísť o organizované skupiny, alebo jednotlivcov. Sú to rôzne
nezávislé výskumné organizácie, think-tanky, nadácie, súkromné firmy, či
mimovládne organizácie, ktoré pôsobia ako poradcovia strategicky
významných inštitúcií, organizujú konferencie a sympóziá, vydávajú
analýzy, publikácie, propagačné materiály. Ich prepojenie s akademickým
svetom je často silné. Aktéri s vonkajším prístupom, tzn. environmentálne
hnutia a mimovládne organizácie, ktorých vonkajší prístup je založený na
dlhodobej
práci
s verejnosťou,
na
nátlakových
kampaniach.
Environmentálne hnutie, to sú v podstate mobilizované skupiny, ktoré
nemajú formu politických strán, ich spôsoby práce, aj stratégie a metódy sú
odlišné a formou rôznych formálnych a neformálnych organizácií sa
inštitucionalizovali ako mimovládne organizácie. Schopnosť generovať
podporu verejnosti je nesmierne dôležitá pre prírodu a biosféru.
Profesionalizácia environmentálneho hnutia paradoxne nepriniesla jeho
rozvoj, ale dokonca, akoby sa politici naučili, že sa ho nemusia báť, že si ho
môžu dovoliť ignorovať. V poslednom desaťročí environmentálne hnutie
nedokáže mobilizovať viac než pár stoviek podporovateľov a tým klesá jeho
politická váha, mediálny priestor sa preň skôr uzatvára, než otvára, čo súvisí
s jeho privatizáciou a tým, že sa stáva priestorom súkromným (Filčák, 2011).
Verejnosť a verejný záujem v tvorbe a implementácii environmentálnej
politiky a v environmentálnom diskurze má vplyv v dvoch rovinách: na
mikroúrovni ide o konkrétne riešenie problémov, ktoré majú priamy vplyv na
obyvateľov, napríklad skládka odpadov v Pezinku alebo ťažba zlata
v Kremnici. Makroúroveň predstavuje rovinu našich hodnôt a postojov, ktoré
sú spojené s naším vzťahom k prírode a s dominantnou environmentálnou
paradigmou

O vzdelávaní pre udržateľný rozvoj
Nové kompetencie učiteľov vo vzdelávaní pre udržateľný rozvoj (ESD) sú
preto dôležitým faktorom hlbokých zmien vo vzdelávaní a výchove (UE4SD,
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2015). Súvisia s tvorbou rôznorodých kompetencií a so schopnosťou
realizovať zodpovedné kultúrne stratégie v organizačnej spoločnosti.
Rozmenené na drobné to znamená, že potrebujeme v spoločnosti politikov,
manažérov, inžinierov a technológov, ekonómov a žurnalistov, ktorí
disponujú kompetentnou a užitočnou gramotnosťou udržateľnosti ako
hodnoty, ako princípu, ako paradigmy. To je zásadná výzva pre rekonštrukciu
vzdelávania, pre nové kompetencie človeka antropocénu 29. Vzdelávanie pre
udržateľný rozvoj predstavuje nové horizonty vzdelávania.
Všeobecne platí, že vo vzdelávaní pre udržateľný rozvoj a vo vzdelávaní pre
budúcnosť môžu hrať významnú rolu vysoké školy, pretože môžu prepojiť
regióny, preklenúť hranice odborov či sprostredkovať väzby medzi miestnou
a globálnou dimenziou udržateľného rozvoja. Sú uznávané pre svoj vplyv v
spoločnosti, aj priamo na politiku, pôsobia samozrejme aj nepriamo.
Ovplyvňujú výchovu a vzdelávanie, školskú prax. Vzdelávacie systémy sú
zásadné pre dosiahnutie prechodu smerom k udržateľnému rozvoju (UE4SD,
2015). Spoločnosť nie je len dostatočne inteligentným príjemcom a
adresátom správ o ekologickej situácii, ekologickom probléme, o
udržateľných stratégiách, ale aj sama zdrojom iniciatív, tzn. aktívnym
partnerom v efektívnej komunikácii s tvorcami nových iniciatív vo vede,
technike, kultúre a vzdelávaní, pri vypracovaní projektov ekologického
významu.

Prečo potrebujeme koncept Vzdelávanie pre udržateľný rozvoj?


univerzity (vysoké školy) by mali byť realizátormi európskych
stratégií, hodnotových zmien, aj kľúčovými aktérmi udržateľného
rozvoja;



vysokoškolský sektor je ten, ktorý produkuje priekopnícky výskum
a dokáže reflektovať udržateľnosť, pripravovať učiteľov na
realizáciu vzdelávania k udržateľnému rozvoju;

Antropocénom myslíme nové geologické obdobie, ktoré Ľ. Vladyková popisuje vo
svojej publikácii Filozofia ekológie (2015).
29
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podľa Horizontu 2020 a jeho pracovného programu Európa v
meniacom sa svete - inkluzívne, inovatívne a reflexné spoločnosti
(2018 - 2020) sú sociálno-ekonomické a kultúrne transformácie v
kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie (Industry 4.0) a riadenie do
budúcnosti novými formami interakcie medzi ľuďmi, preto sa musia
týkať aj pregraduálnej prípravy učiteľov



Dekáda vzdelávania pre udržateľný rozvoj (DESD) a hodnotenie
tohto procesu zo strán teoretikov (Tilbury - Mulá, 2009; UE4SD
2015; Klimková, 2015) naznačuje, že od jej signácie a nástupu
implementácie a aplikácie je otvoreným poľom spektrálnych aktivít,
projektov, výstupov a výpovedí.



dokazujú to prípadové štúdie z rôznych vzdelávacích inštitúcií, z
európskych a svetových univerzít a vysokých škôl, ktoré
implementujú Education for sustainability development;



vzdelávanie manažérov, lídrov a učiteľov (bez rozdielu aprobácie
by sa malo riadiť výzvami udržateľnosti, udržateľných regiónov,
miest, organizácií, komunít;



udržateľný rozvoj nie je zakomponovaný v pregraduálnej príprave
učiteľov.

Namiesto záveru
Vedecký diskurz v agende „udržateľného rozvoja“ má svoje zvláštnosti, dané
špecifickým, zložito štruktúrovaným predmetom skúmania, ktorý môžeme
chápať istým spôsobom ako matrix, s vertikálnou rovinou, horizontálnou
rovinou, ako multidisciplinárny a multiplikačný priestor. Udržateľnosť,
široko propagovaná v rôznych sférach, vyžaduje myslenie o zachovaní
prírodných zdrojov a spoločnosti z hľadiska triády cieľov: ekonomická
prosperita, sociálny blahobyt / sociálna spravodlivosť a kvalita
environmentu. Aj keď je udržateľnosť, respektíve udržateľný rozvoj skôr
praktickým úsilím a hnutím, či politikou, než vedeckým konceptom,
teoretické koncepcie a reflexie, rovnako ako jeho súčasné stratégie stoja na
uznaní triple-bottom line, ako účelnej heuristiky hospodárskeho rastu,
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sociálnej spravodlivosti a ochrany životného prostredia ako spoločného
úsilia, nie ako konkurenčných oblastí.
Odporúčania pre vedcov – inžinierov - technológov
Súčasné nástroje v spoločenskej a inžinierskej praxi je potrebné naturalizovať
a revitalizovať etickými nástrojmi. Pomôcť im môžu etici a aplikovaní etici,
ktorí vedia aplikačnými možnosťami a nástrojmi, etickým a sociálnym
auditom transformovať prax na „dobrú prax“. Sú to práve poradcovia v etike,
ktorí môžu veľmi kompetentne a seriózne urobiť pre inžiniersku prax
podstatné kroky, napríklad smerom k dobrej praxi a eticky úspešnej firme,
podniku, organizácii s dobrým menom, etickou politikou, pri tvorbe etických
programov, etických kódexov a implementácii rôznych etických nástrojov30.
Odporúčania pre tvorcov vzdelávacích politík
Konceptuálna inovácia dobra a dobrej praxe vo vzťahu k technológiám
a inžinierskej praxi, organizačnej praxi nie je len abstraktným príspevkom na
posúdenie dobrého života – kvality života, ale priam volá po etickej reflexii,
intervencii, etickom servise. Naše vzťahy k sebe a k svojmu prostrediu,
okoliu, sú dnes už nevyhnutne uskutočňované technológiami, mali by byť
rekonfigurované do etických programov. Je žiaduce aktivizovať
interdisciplinárny a transdisciplinárny diskurz a formulovať etické
stanoviská, a súčasne presadzovať univerzálnu regulatívnu ideu pre
technologickú spoločnosť. Tou univerzálnou regulatívnou ideou, respektíve
ideami by mohli byť:

Pre ilustráciu, Etický kódex inžinierov pôsobí neprofesionálne a vykazuje
mnoho nedostatkov: je veľmi redukovaným výpočtom pravidiel, je skôr
charakteristikou inžinierskej profesie, nemá hodnotový charakter, ani
záväznosť, nemá formulované komunikačné zodpovednostné či podporné
mechanizmy. Ešte dôležitejším momentom, než kódex je jeho proces jeho
tvorby. Pôvodných, na Slovensku vyvinutých etických kódexov je málo, tie,
ktoré k nám priniesli investori, alebo jednoducho sú prebrané zo zahraničia
nezohľadňujú slovenské podmienky a sú veľmi často len formálne
deklarovaným dokumentom.
30
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vízia udržateľnosti, udržateľných miest, obcí a regiónov či SMART
CITIES;



kvalita života a dobrý život.

V inter/transdisciplinárnom diskurze sa odkrýva manévrovací priestor pre
nové multiplikačné nástroje hodnotenia technologických procesov. Dôležitou
súčasťou týchto procesov je zapájanie verejnosti do participačných procesov,
najmä v oblastiach, ktoré sú klasifikované ako environmentálne záťaže.
Všetky tieto úlohy majú etický a morálny rozmer.
Odporúčania pre vysokoškolských pedagógov
Vzdelávanie pre udržateľný rozvoj je proces pre každého, vo všetkých fázach
vzdelávania a v rôznych vzdelávacích kontextoch. Čo to znamená? Keďže
cestou k udržateľnosti je vzdelávanie a príprava lídrov pre organizačnú prax,
univerzity hrajú kľúčovú rolu. Ak máme na tejto ceste uspieť, potrebujeme
profesijne štandardizovať tie kompetencie, ktoré vedú k udržateľnosti,
profesijnej integrite, autonómnemu konaniu, aj inžinierskych profesií. To
kladie na vysokoškolských učiteľov požiadavky, aby sa kompetenčne
pripravili na jednu z úloh 21.storočia - saturovať vzdelávacie programy,
kurzy, predmety udržateľnosťou ako morálnou hodnotou a princípom.

Otázky na zamyslenie
1.

Ako by ste vysvetlili tézy a dištinkcie medzi nimi: udržateľnosť ako
paradigma; udržateľnosť ako princíp; udržateľnosť ako prax.

2.

Myšlienkový experiment: ako je vnímaná udržateľnosť a udržateľný
rozvoj v rôznych disciplínach a spoločenských oblastiach? Ako ju
podľa Vás vníma ekonóm, politik, etik, profesionál v oblasti
verejného zdravia, architekt?

Korešpondenčné úlohy
3.

Vyhľadajte na internete rôzne projekty udržateľného rozvoja vo
Vašom regióne.
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4.

Skúste presvedčivo argumentovať o opodstatnení Vzdelávania pre
udržateľný rozvoj v blogovom príspevku;
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10 Ekologická, environmentálna
a biokultúrna etika: východiská pre prax
Cieľom kapitoly je popísať a definovať diferencie medzi špecifickými
teoreticko-aplikačnými
diskurzami
na
poli
aplikovanej
etiky:
environmentálnou etikou, ekologickou etikou a biokultúrnou etikou. Všetky
tvoria teoretický konceptuálny rámec pre aplikáciu etických zámerov,
etických nástrojov a morálneho hodnotenia v spoločenskej konkrétnej praxi.
Kľúčové slová: etický argument, environmentálna prax, ekologická etika,
environmentálna etika, biokultúrna etika.

Úvodné a terminologické poznámky
Naše kultúrne stratégie sa uskutočňujú na rôznych úrovniach spoločenskej
praxe sú poznačené prijatím, akceptovaním protiprírodných hodnôt
a hedonistických životných štýlov, ale je tu ďalší rozmer. Vedecko-technický
pokrok je producentom rastúcich neistôt, ekonomické a politické inštitúcie
produkujú nové a nové riziká a rizikové kontexty, vznikajú nové problémy,
keď spoločnosť sa stáva laboratóriom a v ňom, akoby nikto nebol
zodpovedný. Mnohí teoretici aj praktici konštatujú, že s veľkou
pravdepodobnosťou je momentálny stav zdravia Zeme a kvalita života ľudí
aj iných bytostí, ktoré sú súčasťou biosféry priamo úmerné ekologickej
morálke a ekologickej gramotnosti. Sociálni vedci, filozofi, etici aj
psychológovia študujú postoje a vzťah človeka k prírode už niekoľko
desaťročí31 a postupne nachádzali nástroje na meranie postojov.

31 Ekologický problém otvoril novú etapu v uvažovaní, keď morálni filozofi sústredili
pozornosť na svet prírody a našu existenciálnu vzájomnosť, naše ekologické Ja a
usilujú o artikuláciu tohto vzťahu morálnym jazykom. Existenciálnou vzájomnosťou
rozumieme to, že ako ľudské indivíduá, ako “ekologické Ja” žijeme v kontexte
vzťahov, ktoré určujú to, čím sme a ktoré spoluutvárame vďaka našej cieľavedomej
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Diskurz o prírode vždy prebieha na rôznych významových rovinách. Môže
to byť rozprávanie o prírode – organickej či neorganickej, o prírode ako
geografickom objekte či prostredí. Problémy, ktoré vyžadujú praktické
riešenia, zahŕňajú naše rozhodovanie – etické rozhodovanie, konať istým
spôsobom. Ide o problém správneho konania, tzn. morálneho konania: „čo by
sme mali urobiť, resp. akým spôsobom by sme sa mali rozhodnúť, keď sme
v takej a takej situácii“ (Derajová, 2014, s. 58). Kým teoretické usudzovanie
má za cieľ rozhodnúť o pravdivosti nejakých tvrdení, praktické usudzovanie
sa orientuje na výber zámeru konania na základe cieľov a poznania situácie
konajúceho (Walton, 1995). Argumentačný proces, ktorý nazývame
argumentáciou je zdôvodňovaním, kedy vysvetľujeme vykonanie určitého
skutku, činu, konania použitím argumentov. V zahraničí sa venuje pomerne
veľká pozornosť výučbe a vedeniu žiakov a študentov k analytickému
a morálnemu mysleniu, analýze, diskusii, argumentácii a zdôvodňovaniu
svojho stanoviska32.
Dobrý etický argument, ktorým zdôvodňujeme určité konanie v rôznych
formátoch a podobách: v komunikácii a dialogickej reči, vo vedeckých
diskurzoch, v mediálnych textoch obsahuje tri rôzne prvky: fakty, hodnoty,
logiku samotného argumentu. Ako konštatuje M. Thompson, k predloženiu
dobrých a jasných etických argumentov potrebujeme:
a)

poznať fakty týkajúce sa situácie, ktorú posudzujeme (napr. čo
o tom hovorí zákon; aké sú motívy zúčastnených osôb);

činnosti aj mysleniu. Súhlasíme s názorom R. Eckersleyovej, že z hľadiska
“ontologického primátu vnútornej spätosti všetkých javov (…) môžeme zastávať
postoj existenciálnej vzájomnosti pri vlastnej sebarealizácii ako “pozitívnu afirmáciu
nášho ľudského včlenenia v ekologických vzťahoch” (Eckersleyová, 1992, s. 53).
O uvedenom formáte výučby filozofie pre deti, ktorá podporuje a rozvíja kritické
myslenie, podporuje kreatívne myslenie, angažované myslenie sa môžeme dočítať
v štúdii G. Plátkovej – Olejárovej Teoretické východiská etickej výchovy (Plátková –
Olejárová, 2014, s. 29 – 57).
32
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b) starostlivo zvažovať normy, princípy a hodnoty, podľa ktorých má
byť situácia posudzovaná (napr. akým spôsobom sú princípy
inštitucionalizované, akceptované, či odmietané);
c)

mali by sme uvedomovať povahu svojich tvrdení
a protiargumentov (inými slovami logika argumentov je dôležitá,
etické výroky sa dostávajú od premís k záverom). Premisy zahŕňajú
fakty o situácii a normy konania, ktorými sa riadime my, alebo
zúčastnené osoby (Thompson, 2004, s. 17 – 18).

Inou významovou rovinou je projekcia človeka a jeho duchovných aktivít:
vedy (poznanie), ekonomiky, etiky, politiky; alebo človeka a jeho
životných spôsobov: jeho životných štýlov, zdravia (zdravie človeka závisí
tiež od zdravia Zeme), kvality života. Aby sme pluralitu pojmov prírody, s
ktorými sme konfrontovaní, mohli pojmovo vyjadriť, musíme reflektovať
prírodovedné poznanie a zároveň vykročiť za hranice prírodovedných
disciplín, na pole spoločenských vied, myslieť transverzálne, koncipovať
priečne pojmy. To predznamenáva cestu, ktorá prekračuje hranice
prírodovedcov aj teoretikov z oblasti spoločenských a humanitných vied, aby
ich
opäť
spojil
v
multidisciplinárnom
(interdisciplinárnom,
transdisciplinárnom) diskurze. Je pred nami dôležitá úloha: nahradiť neurčitý
pojem príroda (viazaný redukciou na predmetnú štruktúru s jednou
organizačnou hladinou) kategóriou filozofickou, etickou a vedeckou.
Úlohu mediátora (v tomto prípade) môže na seba vziať aplikovaný etik,
schopný hľadať a zdôvodniť pojem prírody tak, aby mohol byť súčasťou
edukačných modelov ekologickej etiky, strategických modelov a štandardov
pri hodnotení, rozhodovaní, konaní.
Ekologickou morálkou budeme rozumieť premenlivý, historický a kultúrne
podmienený súhrn hodnotiacich súdov, zvykov, názorov, postojov, hodnôt,
princípov, inštitúcií a noriem, ktorými sa ľudia riadia vo svojom praktickom
morálnom konaní vo vzťahu k prírode, životnému prostrediu, k Zemi,
biosfére. V morálke ako systéme morálnych hodnôt, zvykov, noriem v sa na
individuálnej úrovni konštituuje sociálna a morálna individualita (identita)
človeka ako člena spoločenstva, komunity. Na sociálnej úrovni
(organizačnej, systémovej, globálnej) predstavuje ekologická a
121

environmentálna etika ako teória a morálka (ako morálna prax) systém
noriem, vzťahujúcich sa k prírode, životnému prostrediu existujúcich v danej
spoločnosti.
Ekologická morálka ako kompetencia by mohla znamenať nielen aktuálny
stav mravného vedomia, ovplyvňujúceho mravné vzťahy a konanie vo
vzťahu k existenčným rozmerom nášho bytia; nielen súbor princípov, noriem,
pravidiel, ideí, intencií, schopnosť morálne usudzovať, rozhodovať sa a
morálne konať v environmentálnej a ekologickej praxi (Klimková, 2015).
Morálne usudzovanie, resp. morálne myslenie zahŕňa jednak znalosť
morálnych noriem, jednak spôsob uvažovania o morálnych problémoch – je
to spôsob, ako jednotlivec vníma morálne problémy a pokúša sa ich riešiť
(Lajčiaková, 2005, s. 17). Morálne usudzovanie aj konanie má stáť na
,,nových morálnych postojoch k prírode; prijatie hľadiska ontickej a
hodnotovej prevahy prirodzeného nad umelým; vedomé úsilie o obnovu
podmienok prirodzeného vzostupného vývoja biosféry“ (Šmajs, 2006, s.139).
Ekologické myslenie je multidimenzionálny prístup - pretože v ňom ide o
spôsob zapojenia epistemológie a vedenia so subjektivitou, politikou, etikou,
vedou, občianstvom a inštitúciami, ktoré prestupujú a konfigurujú teóriu aj
spoločenskú prax. Ekologické myslenie nie je len o každej z týchto oblastí,
ale o centrálnom prepojení medzi nimi a vzájomnom ovplyvňovaní jedného
aj druhého (Code, 2006). Produkciu vedomostí a diagnostiku morálnych
problémov ako sú ekologický problém, ekologická kríza je potrebné skúmať
vo vzťahu k našim morálnym a politickým štruktúram, nie izolovane.
Ekologické myslenie nie je lineárne, nesie v sebe toľko rôznorodých, ale
prepojených
a niekedy aj protichodných problémov (ekologických,
environmentálnych, politických, triednych, rasistických a speciesistických,
postkoloniálnych, feministických a i.), že vyžaduje mnohostranné
mapovanie.
Environmentálny diskurz vyjadrené všeobecne a zjednodušene predstavuje
diskurzívny priestor o prírode, životnom prostredí, o vzťahu človeka k
prírode a životnému prostrediu, o skúmaní vplyvu ľudských aktivít na životné
prostredie, ich zmierňovaním, starostlivosťou o životné prostredie a ochranu
prírody. Je akýmsi matrixom - tzn. vertikálne aj horizontálne bohato
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členeným priestorom a zároveň je nepriamočiarym, konfliktným procesom a
referenčným rámcom pre tvorbu nových sociálnych procesov, pre
environmentálnu zmenu.
V kontexte aplikovanej etiky ide o diskurz, ktorý je štruktúrovaný a
dizajnovaný epistemologicky, axiologicky, praxeologicky a jeho
predmetom sú ekologické problémy ako problémy environmentálneho a
sociálneho charakteru. Ide o diskurz viacúrovňový33, v ktorom participujú
vedy ekologické, filozofia, etika, sociológia, právne vedy (napr. právo
životného prostredia), politológia, ale aj sociálne hnutia, občianska
spoločnosť. To sú dôvody, prečo environmentálny diskurz vnímam
kontextuálne, v jeho väzbách na sociálny vývoj a v synergii so sociálnym
vývojom.
V mnohých vedeckých diskurzoch o prírode, o životnom prostredí ako
uvádza O. Suša, vedecký pojem ekologická kríza osciluje medzi dvomi
orientáciami:
1.

manažérsko-technokratickou, ktorá vyúsťuje do diskusie o
možnostiach globálneho riadenia biosféry ako zdroja, komodity
alebo kapitálu;

2.

druhá línia sa rozvíja okolo obrazu a konštrukcie unikátnej
svojbytnej reality prírody, existujúcej mimo človeka ako akýsi
samopohyb, organizácia, sebavytváranie atď. (Suša, 1998, s. 65 –
66).

Jednou z dimenzií týchto diskurzov je ekologická kríza ako politický
imperatív riešenia praktických problémov, tým, že je spätá s celým súborom
socio-kultúrnych bariér a hraníc technickej civilizácie a s morálnymi
dilemami rastu, výroby, spotreby, kontroly, prerozdeľovania. Tým
prestala byť ekologická kríza iba prírodovedecky dokazovanou situáciou
a evidenciou deštruovanej prírody a vytvorila požiadavky, reflektovať

Pozri kapitolu 4. Od ekologickej etiky k environmentálnemu diskurzu. Ekologická
etika ako východisko pre prax (s. 55).
33
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vzťahy poznania (vedenia) a konania (Klimková, 2015). Systémovosť
ekologickej krízy a vzájomné pôsobenie medzi rôznymi faktormi, rôznymi
sférami a ich tlaku na prostredie, ukazuje, že ekologická kríza je situáciou,
keď sa sociálna prax ukazuje ako nedostatočne normovaná.

Environmentálna etika
Environmentálna etika (etika životného prostredia) je subdisciplínou
aplikovanej etiky, tzn. špecifickým teoreticko-aplikačným diskurzom. Tento
pojem zahŕňa v sebe predstavu „o ochrane a starostlivosti o životné
prostredie. Úlohou človeka dneška je zachovanie životného prostredia,
prírody v takom stave, aby v ňom mohol zdravo aj šťastne žiť“ (Fobelová,
2002, s. 43). Životné prostredie je chápané ako výsledok interakcie prírody a
človeka (a jeho kultúry), tzn. jej fundamentom je ľudský rozmer, vzťah medzi
prírodou a spoločnosťou a ľudské aktivity, ktoré životné prostredie
využívajú, pretvárajú, ovplyvňujú, poškodzujú. V takto orientovanej
špecifickej etike nachádzajú inšpiráciu a uplatnenie napr. P. Fobel (1996), D.
Fobelová (2002, 2005), D. Smreková, Z. Palovičová (1999); Z. Palovičová
(2012). Predmet environmentálnej etiky spočíva v mravnom vzťahu človeka
k prírode. „Ekosystémová environmentálna etika umožňuje rozumné
využívanie životného prostredia, avšak toto využívanie by malo podliehať
etickým limitom – holistickému a individualistickému (Fobel, 1996, s 143).
Podľa Z. Palovičovej, v prípade environmentálnej etiky je predmet záujmu
široký a oponenti do istej miery oprávnene namietajú, že nie je svojbytný,
lebo ho môžeme považovať za integrálnu súčasť iných odborov. Keďže
environmentálna etika sa dotýka aj konania inštitúcií, vstupuje do
vzájomného vzťahu s etikou verejnej správy (problém verejných investícií,
informácií a pravdivosti o stave životného prostredia), ako aj etikou politiky
(problém štátnych záujmov a globálnych environmentálnych cieľov). Prelína
sa aj s podnikateľskou a hospodárskou etikou. V environmentálnej etike hrá
oveľa väčšiu rola konkrétna situácia a konkrétny prípad. Preto praktické
rozhodnutia v danej oblasti
ovplyvňuje niekoľko faktorov. Väčšina
rozhodnutí predstavuje komplex technických, legálnych, politických
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a etických otázok, ktoré sú navzájom previazané. Úlohou etickej expertízy je
ospravedlnenie konkrétnej intervencie ako morálne legitímnej (Palovičová,
2012. s. 48 – 49).

Ekologická etika (za antropocentrizmom)
Ekologická etika sa vzťahuje na všetky prírodné systémy, v ktorých sú
obsiahnuté živé organizmy a ich zoskupenia (jedince, druhy, populácie,
spoločenstvá, ekosystémy, biómy, biosféra). Pozornosť sa pritom sústreďuje
na ich vzájomné interakcie a interakcie s prostredím. Ekologická etika, ktorá
ma tesné väzby s ekologickými vedami, ktorá je vnímaná ako „evolučná
možnosť a ekologická nevyhnutnosť“ (Leopold, 1999); „súbor zásad a
pravidiel, ktoré človeku naznačujú, ako by sa mal chovať vo svojom obcovaní
so všetkým mimoľudským svetom“ (Kohák, 2000); „nová filozofia ekologickej
morálky“ (J. Šmajs, 2006); „radikálne nový systém etiky, ktorý uznáva
inherentnú hodnotu všetkých ďalších foriem života vedľa ľudského, kde sú
všetky živé bytosti členmi ekologického spoločenstva a sú spolu prepojení
sieťou vzájomných vzťahov“ (Capra, 1997, s. 25); „ekoetika je rozšírením a
vyjadrením úcty k životu“ (Skolimowski, 1992, s. 30). „Ekologická etika je
spôsob aplikácie normatívnej etiky na určitý súbor praktických
(problémových) otázok, ale zároveň predstavuje aj nový spôsob realizácie
normatívnej etiky vo všeobecnosti. Ekologická etika nielen aplikuje
normatívnu etiku, ale aj v sebe obsahuje normatívnu etiku“ (Stekauerová,
2003, s. 6) V odbornej literatúre sa k takto orientovanej i pomenovanej
subdisciplíne aplikovanej etiky hlásia napr. A. Leopold so svojou etikou
Zeme (1999), Kratochvíl (1994), Kohák (2000), Stekauerová - Vladyková
(2003, 2004, 2006, 2009, 2013, 2015), J. Šmajs (2006, 2008), H.
Skolimowski (1999) a iní.
Ekologická etika ako sub-odbor aplikovanej etiky je zvláštnym prípadom
etiky, pretože presahuje rámec čisto medziľudských vzťahov a nadobúda
nové opodstatnenie tým, že ekologickú vedu chápe ako relevantný zdroj
rozvoja ontologických, axiologických, etických a normatívnych názorov
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všeobecného filozofického významu a tiež konkrétneho významu vo väzbe
na problémy environmentálnej praxe (Stekauerová, 2003, Vladyková, 2009).
Ekologickú etiku chápeme ako polydiskurz, čo značne rozširuje
komunikatívny priestor. Nová výskumná agenda je výsledkom
organizovaných a sústavných diskurzov, prebiehajúcich naprieč prírodnými
vedami, spoločenskými vedami, humanitnými vedami a ochranárskymi
sférami a integruje v sebe poznanie čerpané z morálnych teórií a princípov
teoretickej etiky, aplikovanej etiky, resp. bioetiky, tzn. ekologickej,
environmentálnej etiky a etiky zvierat. „Je to priesečník praktického a
teoretického výskumu“ (Vladyková, 2009, s. 25).
Ekologickú etiku chápeme v intenciách profesijnej odbornej prípravy
aplikovaných etikov v študijnom programe aplikovanej etiky na FF UPJŠ
v Košiciach ako samostatný projekt a špecifický typ aplikovanej etiky,
prekračujúcej rámec životného prostredia človeka a ľudských aktivít,
otvárajúcej omnoho širší horizont súvzťažnosti, rozširujúc sféru morálnej
významnosti (sme integrálnou súčasťou biosféry – ontologická prepojenosť).
Argumenty pre uprednostnenie pomenovania ekologická etika, resp. ekoetika
pred environmentálna etika, resp. etika životného prostredia spočívajú v
nasledovných východiskách: a) ekologická etika otvára omnoho širší
horizont súvzťažnosti, rozširujúc sféru morálnej významnosti (sme
integrálnou súčasťou biosféry – ontologická prepojenosť); b) ekologická
etika predstavuje integráciu vedeckej a etickej sféry; c) súhlasíme s H.
Skolimowským, že pojem ekológia transcenduje bežne používaný pojem
environment; d) ekologická etika nevyviera z dualizmu človek verzus
príroda; e) je polydiskurzom a spôsobom ekologického a etického výskumu
a riadenia.
Súčasťou diskusií o rigoróznej proceduralite v ekologickej etike sú
permanentne diskutované a otvorené otázky medzi morálnym monizmom
verzus morálnym pluralizmom34, medzi antropocentricky orientovanými
Zopakujme si. Monisti tvrdia, že existovať môže len jedna platná a funkčná etická
teória, ktorá nám pomáha normovať morálnu prax. V ekologickej etike je
predstaviteľom morálneho monizmu J. B. Callicott. Ako zástanca etického monizmu
v ekologickej etike uvádza tri dôvody, prečo by sa mal etický pluralizmus v
34
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prístupmi a neantropocentricky orientovanými prístupmi, medzi
realizmom a konštruktivizmom35, medzi teoretikmi a antiteoretikmi.
Tieto rôznorodé diskusie a prístupy sa potom zviditeľňujú v morálnom
hodnotení prírody a mimoľudských bytostí. Hodnoty a hodnotové
preferencie skúmame buď na báze kontextu a komplexnosti (pluralistický
postoj), alebo privilegujeme jeden prístup, jednu teóriu, jedno koherentné,
konzistentné smerovanie. V axiologických teóriách ekologickej etiky sa od
jej vzniku stretávame s projektami kotviacimi na báze antropocentrizmu* či
neantropocentrizmu*, ktoré nás (podľa nich samých) navigujú
k relevantným a dôležitým interpretáciám alebo taxonómii hodnôt prírody,
či k adekvátnemu ekologickému chápaniu prírody ako existenčného
habitatu. Diskusie medzi antropocentrizmom a neatropocentrizmom sa
môžu zdať, ba dokonca sa niektorým teoretikom aj zdajú kontraproduktívne,
zbytočne rozdeľujúce ekoetikov, environmentalistov. Podľa iných je zase
dôležité vedieť, aký je náš ekologický svetonázor, ako si vysvetľujeme svet
v ktorom žijeme, konáme, ktorého sme súčasťou, tzn. či vychádzame
z antropocentrických či neantropocentrických východísk, a teda, aká je
morálna preferencia aktérov konania.
Pluralita a diverzita hodnôt prírody, ktorá mimochodom je, či vždy bola
neuralgickým bodom ekologickej etiky (Stekauerová) nemusí byť na prvý
ekologickej etike odmietnuť: a) pluralizmus nemá možnosť zmierenia protikladných
príkazov, ktoré aspoň niekedy nevyhnutne vyplynú z jeho postoja; b) etický
pluralizmus ponúka rôzne teórie bez toho, aby určil spôsob ako si medzi nimi voliť;
c) pluralizmus ignoruje potrebu koherentnej a konzistentnej morálnej filozofie (1990).
Callicott je presvedčený, že existuje viacero alternatívnych teórií voči etickému
pluralizmu: konatívne teórie (H. Rolston III, R. Attfield) sú prijateľné a koherentné,
rovnako vhodné ako napríklad teórie sebarealizácie hlbokých ekológov A. Naessa a
W. Foxa. Morálni pluralisti akceptujú možnosť viacerých platných prístupov, než len
jedného. Plne si uvedomujú a rešpektujú komplexnosť presadzovanú v pluralite
obrazov sveta a v podstate nás navigujú k tomu, aby sme sa riadili tou teóriou, ktorá
je v danej situácii najvhodnejšia. Líniu pluralizmu v ekologickej etike reprezentujú
B. Norton, Ch. D. Stone). (Pozri a porovnaj: Vladyková, 2013, s. 134 – 135).
Problémom tohto prístupu a chápania je dichotómia medzi realizmom, ktorý sa
snaží uchopiť svet nezávislý od našej mysle a konštruktivizmom, ktorý naznačuje, že
svet si vytvárame v poznaní a je len a len našou interpretáciou.
35
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pohľad taká zložitá a komplikovaná a možno ani zlá. Ekologická etika nie je
matematikou ani mechanickou vedou, ktorá nám poskytuje presné
a jednoznačné odpovede, v ktorom nesúdime čo je pravdivé, ale ako by sme
mali konať a akí by sme mali byť. Čo je v súčasnosti zvlášť aktuálne,
„je vzťah medzi hodnotami a empirickými kontextmi
v znamení
ekologicky
motivovaného
myslenia
a ekologicky zameraného konania ako nevyhnutnosti
reflektovať charakter a dôsledky fakticity ekologickej
nestability sveta prírody. Filozofická pozornosť
ekologických pragmatikov sa sústreďuje na skutočný
svet praxe a politiky, teda tam, kde, ako sa domnievajú,
sa riešia a vznikajú ekologické problémy“ (Vladyková,
2013, s. 130).

Biokultúrna etika
Biokultúrna etika poskytuje koncepčný rámec a nový metodologický prístup
k organizovaniu tímovej práce a epistemickej komunity medzi ekológmi,
filozofmi, etikmi a ďalšími účastníkmi špecifického teoreticko-aplikačného
diskurzu, ktorí skúmajú a reorientujú ekosociálne spôsoby, projekty a cesty
environmentálnych zmien a praxí smerom k udržateľnosti života.
Biokultúrna etika ako nový spôsob skúmania a hodnotenia ekologických
a sociálnych príčin a dôsledkov ekologických problémov môže prispieť ku
spravodlivej a udržateľnej spoločnosti. Autorom nového konceptu je Ricardo
Rozzi (2012), ktorý zavádza tri kľúčové pojmy: biokultúrna homogenizácia
(biocultural homogenization); biokultúrna etika (biocultural ethics)
a biokultúrna ochrana (ochrana biologickej a kultúrnej diverzity). Nová
ekologicko-filozoficko-etická paradigma transformuje súčasnú prevládajúcu
a panujúcu etiku (prevailing ethics), vrátane environmentálnej etiky.
Globálna zmena environmentu, ktorej čelíme je spôsobená konkrétnymi
sociálnymi skupinami a jednotlivcami, nie druhom. Existujú také ekologické
praxe a také kultúry, ktoré sú udržateľné. Biologicko-kultúrna ochrana tkvie
v tom, že spája ľudský život s mnohosťou a rôznorodosťou bytia s ktorou
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ľudia spoluvytvárajú svoju identitu a dosahujú blahobyt, resp. dospievajú
k blahobytu. Mimoľudské bytie je chápané ako súčasť komunity života, tzn.
že morálne relevantné vzťahy sú aj medzidruhové vzťahy. Fundamentálna
otázka západnej etiky „ako máme obývať tento svet“ sa mení na otázku, ako
by mali ľudia spoločne s inými pobývať vo svete. Neudržateľné ľudské
praktiky, ktoré škodia životu človeka a iných bytostí musia byť
transformované, napravené, sankcionované. Ekologický svetonázor hrá
v biokultúrnej etike dôležitú rolu. Na rozdiel od etiky Zeme Alda Leopolda,
ktorý sa dovoláva na ľudský druh ako na celok, tvrdiac, že Etika Zeme mení
rolu homo sapiens z dobyvateľa na člena a občana pozemskej komunity,
biokultúrna etika ukazuje, že jestvujú mnohé kultúry vrátane amerických,
budhistických a niektorých západných tradícií, ktoré majú ekologické
svetonázory. Biokultúrna etika vyžaduje medzikultúrny/interkultúrny dialóg.
Biokultúrna etika ako aplikovaná etika podporuje etické hodnotenie,
skúmanie a oveľa intenzívnejšie hodnotenie biologickej a kultúrnej
rozmanitosti, ich vzájomných vzťahov a to vo:


vzdelávaní a vzdelávacích projektoch;



v tvorbe politík a stratégií;



v každodennej kultúre a spoločenskej praxi;



na vyváženie deštrukcie života a zmierňovanie
pochádzajúcej z biologickej homogenizácie;



podľa R. Rozziho aj na uchovanie jazyka, respektíve na
vyvažovanie „smrti jazyka“ (keď zomrie posledný rečník určitého
jazyka, tento jazyk už nebude v prírode počuť).

chudoby,

Transfer environmentálnej, ekologickej a biokultúrnej etiky do
praxe
Prebiehajúce diskurzy na poli environmentálnej ekologickej a biokultúrnej
etiky ukazujú, že etické a sociálne koncepty, prístupy a teórie môžu prenikať
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do vedeckých teórií a hypotéz a tento „usúvzťažňujúci pakt“(Vladyková,
2013, s. 82) integrácie vedeckej a etickej sféry vytvára zmysluplnú
dynamicky prepojenú jednotku pre porozumenie svetu, pre spojenie medzi
teóriou a praxou, a zároveň medzi „spôsobmi poznania prírody a obývania
a hodnotenia prírodného sveta“ (ibid, s. 82, zvýraznila A. K.). Tieto
integrácie vedeckej a etickej sféry zároveň dokumentujú nielen splývanie
horizontov (interdisciplinárne a transdisciplinárne procesy) ale aj
prakticky dizajnovanú trajektóriu aplikovanej etiky založenú na rôznych
úrovniach diskurzu:


diskurz verejný, tzn. diskurz vo vzťahu k širokej verejnosti,
k občianskej verejnosti;



diskurz odborný, tzn. diskurz medzi výskumníkmi a vedcami,
medzi výskumníkmi a environmentálnym hnutím;



diskurz politický a právny, tzn. diskurz s politickými aktérmi
a v štrukturálnych aj systémových mechanizmoch moci
a mocenských vzťahov.

Ekologickú etiku chápeme ako normatívnu aj praktickú disciplínu. Chápem,
že akcentovanie praktickej stránky akoby presúvalo celú problematiku od
kognitívnej oblasti (od poznania) do konatívnej. Musíme brať do úvahy, že
naše morálne konanie je podľa Kohlbergovej definície percipované
dvojakým spôsobom (Kohlberg, 1984): ak korešponduje s morálnym
presvedčením jedinca (individuálne hľadisko) vykazujúc vnútornú
konzistenciu; ak korešponduje so všeobecne platnými morálnymi
štandardami a súčasne s osobným morálnym presvedčením (externé
hľadisko) (Kohlberg, 1984). Všeobecne prijaté normy ovplyvňujú a
podmieňujú naše konanie. Ekologická kríza je situáciou, keď sa sociálna prax
ukazuje ako nedostatočne normovaná, tzn. že je tu pluralizmus noriem,
odrážajúci (zrkadliaci) rôznorodosť kontextov, morálnych skúseností,
pravidiel, hodnôt prírody (inštrumentálnych, extrinzických a intrinzických).
Na strane druhej, nové oblasti praxe, výskumu, technológií (high-technology,
biomedicínsky výskum, jadrová energetika, GMO a i.) a nové empirické
skutočnosti (deskripcie, teórie, predpoklady), tzn. nové poznanie, ktoré nám
prináša veda, otvára otázky: ako môžeme v praxi, teda v danom sociálnom
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útvare prekonať situáciu divergujúcich nárokov na platnosť a dospieť k
sociálne uznávaným normám? 36
Akýkoľvek seriózny pokus ovplyvniť prax musí prihliadať na podmienky,
v ktorých sa prax realizuje, bez ktorých nie je možné ovplyvniť prax, tzn. aj
prax environmentálnu. Na jednej strane, ako aplikovaní etici berieme do
úvahy konceptuálne a teoretické otázky tvorby princípov a systémov hodnôt,
tzn. koncept, či konkrétnu teóriu, na strane druhej nemôžeme pracovať len
s obsahom a dopadmi princípov, pretože aplikovaná etika „zohľadňuje
podmienky a konzekvencie advokácie etických princípov“ (Vincúr, 2010, s.
102 – 103) v konkrétnej environmentálnej praxi. Čo to znamená? Že sa
obracia na konkrétnu prax a skúma, či je etická teória pre prax funkčná,
použiteľná, či dokáže prax morálne normovať prostredníctvom svojich
princípov (noriem, hodnôt, cností), či je koherentná s morálnymi intuíciami
(presvedčeniami).
Ak teda chceme využívať teoretickú bázu a princípy ekologickej etiky v
prípadovosti, tzn. v konkrétnych prípadoch a pri riešení konkrétnych
problémov v praxi, musíme zvažovať, ktoré etické teórie z oblasti
ekologickej etiky budú/môžu tvoriť východisko nášho uvažovania, akú
pozíciu zastávame, ktoré princípy, normy, hodnoty budeme aplikovať a akým
spôsobom (akou metódou). Nový spôsob zdôvodňovania a aplikácie pramení
z evidencie dynamického rozvoja vedy, vedeckého poznania a techniky a ich
vplyvom, resp. transformačnými zmenami sveta prírody i kultúry. Aj keď
ekologická etika je v konečnom dôsledku teoretickou výpoveďou,
zhromažďovanie racionálnych podnetov, poznatkov a empirických štúdií,
resp. relevantných faktov (praktický logos), umožní konať na základe kata
ton orthon logon (podľa správneho úsudku) v slede udalostí, na ktoré
nemáme k dispozícii žiadne morálne záväzné pravidlá. Je to vyjadrenie úsilia
odhaliť väzby a architektúru sociálnych sietí životného sveta, odhaliť

Vieme, že status morálnych noriem v ekoetických perspektívach je stále prevažne
inštrumentálny, antropocentrický a ovplyvnený tradičnou sociálnou paradigmou.
36
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sieťovitú štruktúru navzájom spojených úrovní biosféry, atď. (Vladyková,
2009).

Otázky na zamyslenie
1.

Vysvetlite rozdiely a diferencie medzi konceptami a predmetom
environmentálnej etiky, ekologickej etiky a biokultúrnej etiky.
Uveďte hlavné etické koncepcie v týchto špecifických teoretickoaplikačných diskurzoch.

2.

Čo znamená pluralistický rámec v ekologickej etike?

3.

Ako možno vysvetliť názor, že jednou z výrazných tendencií je
rámcovať environmentálne problémy v úzkych termínoch
expertného ─ vedeckého a technologického – diskurzu?

4.

Aké formy má antropocentrizmus a neantropocentrizmus a v čom sa
odlišujú?

Korešpondenčné úlohy
5.

Je podľa Vás antropocentrický postoj príčinou ekologickej krízy?
Existuje vo svete spravodlivé rozdelenie environmentálnych
benefitov a záťaží?

6.

Vyhľadajte v literatúre prípadové štúdie z oblasti environmentálnej
etiky, ekologickej etiky a biokultúrnej etiky. Uvažujte nad
diferenciami týchto prístupov v kontexte aplikovanej etiky.

7.

Formulujte otázky pre riešenie konkrétneho etického problému,
alebo eticky spornej situácie v environmentálnej praxi, napr. Ťažba
uránu na Jahodnej pri Košiciach, masívne holoruby v pôvodných
bukových a smrekových lesoch Slovenska, atď. v intencii niektorej
zo subdisciplín aplikovanej etiky.

Kde sa dozviete viac:
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11 Udržateľný rozvoj, udržateľné mesto,
udržateľná komunita
Cieľom kapitoly je definovať a vysvetliť
Kľúčové slová: odborná prax, praktická činnosť, mentor – školiteľ; typy
praxe, praktické cvičenia, stáž, organizačná prax, environmentálna prax.

Úvodné poznámky: prieniky medzi sociálnou udržateľnosťou
a udržateľným mestom
Ústavou garantované právo na priaznivé životné prostredie, právo na
informácie o životnom prostredí a aktuálne otázky udržateľnosti si dnes
vyžadujú koordinované interdisciplinárne úsilie akademikov aj odborníkov z
praxe, inštitúcií a organizácií v rôznych sférach, spoluprácu rôznych odvetví
na všetkých úrovniach. Realizácia práva na priaznivé životné prostredie,
základného ľudského práva zaraďovaného medzi práva tretej generácie,
presahuje nielen štátne hranice, ale aj hranice kontinentov, preto vyžaduje
spoluprácu štátov, regiónov, aj jednotlivcov. Pretože väčšina ľudí dnes už žije
v meste, alebo v blízkosti miest, ak hovoríme o udržateľnosti mesta, potom
berieme do úvahy, že pre zdravý a plnohodnotný život obyvateľov mesta, v
starostlivosti územnej samosprávy ako nositeľky verejnej moci je aj
starostlivosť o životné prostredie. Hneď v úvode považujem za dôležité
vyzdvihnúť špecifickú povahu môjho skúmania udržateľnosti, resp.
udržateľnosti mesta, a to v kontexte aplikovanej etiky a zdôvodniť účasť
aplikovaných etikov v procedurálnych otázkach projektov udržateľnosti.
Mestá sú pod tlakom zo všetkých strán, uhlov, perspektív. Niektoré tlaky sú
ľahko predvídateľné, zatiaľ čo iné nie. Vyvažovanie medzi potrebami dneška
a
požiadavkami zajtrajška, rozvoj miest a mestských aglomerácií
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s ekologickou zodpovednosťou a sociálnou spravodlivosťou je esenciou
udržateľnosti. Mnoho európskych miest sa zaviazalo k iniciatívam v oblasti
zmeny klímy a udržateľnosti. Podľa niektorých teoretikov, udržateľnosť
v tom najširšom zmysle sa zaoberá zachovaním kapacity prírody kontinuálne
podporovať ľudské blaho (Kraft, Vig, 2013). Zobrazené opačne,
udržateľnosť znamená také efektívne a spravodlivé využívanie zdrojov, ktoré
uspokojuje ľudské potreby s čo najmenšími dopadmi na prostredie.
Aspektami ľudského blaha v tom najširšom, ale súčasne esenciálnom zmysle
(tzn. ako môžu mestá prispieť k udržateľnosti) je: vyhnúť sa, alebo zmierniť
klimatické zmeny, mať dostatok vody, energií, čistý vzduch, kvalitný život
v čistom prostredí, zmierňovať chudobu a nedostatok, podporovať prístup
k zdrojom, informáciám. Zatiaľ čo skoršie obdobia nášho vzťahu
k environmentu boli charakteristické
politikou formulovanou cez
revitalizáciu prírody a sanáciu environmentálnych záťaží (ochrana pred
znečistením, sanácia znečistenej vody, vzduchu, pôdy oddelene). Súčasné
úsilie je o materiálnych a informačných tokoch, ktoré sú súčasťou ľudskej
ekonomiky / ľudských ekonomík, tzn. prúdia ňou dovnútra aj navonok
integrovaným spôsobom. Spoločnosť sa musí naučiť vysporiadať s výzvami
udržateľnosti v dynamickej rovnováhe všetkých pilierov: ekonomického,
sociálneho, environmentálneho. Prekvitajú tie mestá a tie komunity, ktoré
našli a „budujú vzájomne podporovanú dynamickú rovnováhu medzi
sociálnym blahobytom, ekonomickými príležitosťami a kvalitou životného
prostredia“ (President´s Council on Sustainable Development, 1997).
Udržateľnosť vyžaduje myslenie o meste z hľadiska triády: ekonomická
prosperita, sociálny blahobyt, kvalita environmentu.

Sociálna udržateľnosť
Sociálna udržateľnosť ako mnohoúrovňový a mnohodimenzionálny systém,
ako súčasť sociálnych inštitúcií a sociokultúrnych noriem je predmetom
skúmania aplikovanej etiky, pretože v nej rezonujú spravodlivosť (sociálna,
aj
environmentálna),
zodpovednosť
(spoločenská,
ekologická),
transparentnosť, tradícia a mnoho ďalších hodnôt, ktoré majú prívlastok
morálne a etické. Výskum, hodnotenie a
implementácia sociálnej
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udržateľnosti nás naviguje k rôznym hľadiskám a kontextom, ktoré môžu byť
predmetom skúmania, reflexie, tak napríklad: k sociálnej spravodlivosti,
vzdelávaniu pre udržateľný rozvoj (UE4SD, 2015), k snahe o inklúziu
marginalizovaných skupín obyvateľstva, k modelom participácie a
participatívneho rozhodovania (Dlouhá, Dlouhý, 2016). Okrem kvality života
ako šťastného a spokojného života (etický rozmer), môže byť uľahčovanie
prístupu nízkopríjmových skupín k vybaveniu, vzdelaniu, pracovným
miestam priamym odkazom na sociálnu spravodlivosť. Iným príkladom
sociálnej spravodlivosti sú inovatívne projekty pre afinitné skupiny a
zraniteľné komunity. Väzby na kultúrne dedičstvo ako novú inštanciu
udržateľnosti (UNESCO, 2013) sú inherentne prítomné v každom z týchto
procesov. Zároveň sa tu odkrýva široký, síce zložitý a štruktúrovaný, ale
relevantný priestor pre etickú reflexiu, najmä dnes, keď sme konfrontovaní
multi-predmetnými výzvami, ktoré sprevádzajú etické otázky.
Deklarácia z Hangzhou s názvom Umiestnenie kultúry v srdci politík trvalo
udržateľného rozvoja je výsledkom medzinárodného kongresu UNESCO
"Kultúra: kľúč k udržateľnému rozvoju". Kongres sa konal v meste
Hangzhou (Čína) od 15. do 17. mája 2013 s veľkorysou podporou vlády
Čínskej ľudovej republiky. Bol to prvý medzinárodný kongres zameraný na
špecifické väzby medzi kultúrou a udržateľnosťou a poskytol globálne fórum
pre vedcov, politikov, lídrov OSN a UNESCO, vysokých škôl, aj
súkromného sektora a občianskej spoločnosti. Predmetom diskurzu bola
kľúčová úloha kultúry a kultúrneho dedičstva nielen pre stabilitu spoločnosti
a jej hodnotových rámcov, ale aj pre posilňovanie bezpečnosti a mieru
(UNESCO, 2013). Nové prístupy by mali plne uznať kultúru ako systém
hodnôt a rámec pre udržateľný rozvoj, iniciovať normatívne akty v tomto
duchu a prijať ich na globálnej, národnej, aj regionálnej úrovni.
Ani komunita aplikovaných etikov neprehliada tieto iniciatívy a etické otázky
týkajúce sa predmetnej oblasti podrobuje svojmu skúmaniu, overovaniu.
Príkladom sú posledné vedecké konferencie aplikovanej etiky (napríklad na
Univerzite Hokaido, v Japonsku 2014, 2016), či iniciatívy rôznych Centier
aplikovaných etík, znovu-oživené diskurzy o intergeneračnej,
medzigeneračnej spravodlivosti H. Jonasa, alebo koncepcie prístupu
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Amartya Sena ako multidisciplinárna stratégia pre posudzovanie sociálneho
rozmeru udržateľnosti. Ide o zložitý, mnohoúrovňový diskurz a pri
rozhodovaní vedcov, politikov, ekonómov, manažérov, technológov si vždy
morálny subjekt volí v rôznych kontextoch a v rôznych informačných
podmienkach. Toto rozhodovanie môže byť vedené v rôznych sférach
sociálnej reality: napríklad vo sfére ekonomiky (Friedman – Friedman,
1992), environmentálnej politiky (Filčák, 2011; Vig – Kraft, 2013), alebo
aplikovanej etiky a jej praktického poslania – etického poradenstva
(Vladyková, 2013; 2016; Fobel, 2013). Práve táto oblasť – etické poradenstvo
teoreticky, metodologicky, aj aplikačne zaujíma vo vzťahu k novému prvku
sociálnej udržateľnosti: kultúrnemu dedičstvu jednu zo svojich úloh.

Udržateľnosť v optike etiky a aplikovanej etiky
Problém udržateľnosti a udržateľnosti mesta sa v koncepčnej a teoretickej
rovine stáva záležitosťou etiky a aplikovanej etiky v momente, keď sa
pýtame po zdôvodnení etických princípov, keď pracujeme so sociálnou
a environmentálnou spravodlivosťou, hodnotami, kvalitou života, dobrý
životom, dobrou praxou a inteligentným rastom (smart growth).
S ekologickou zodpovednosťou, ktorá je súčasťou spoločenskej
zodpovednosti a stáva sa neoddeliteľným komponentom spoločenských
noriem.
Argumentom pre etické poradenstvo a účasť etikov v diskurzoch verejnej
politiky je (ako sme už naznačili) nový prístup k udržateľnosti. Ako
integrovaný prístup, akási fúzia triády, tzn. troch pilierov udržateľnosti:
ľudia (people), planéta (planet), prospech (profit) môže v istom zmysle znieť
triviálne, ako zjednodušený prístup, avšak v pozadí otázok po dobrom živote,
kvalite života, našej budúcnosti sú zreteľne prítomné príležitosti a reálne
možnosti žiť a viesť dobrý život.
Piliere predstavujú sociálne,
environmentálne a ekonomické komponenty udržateľnosti a odkazujú na
orientačné faktory zdravia, zdravého životného prostredia, bohatstva miest
pre súčasnosť a budúcnosť, bez toho, aby sme v nej prehliadali diverzitu
potrieb obyvateľov. Keď začneme uvažovať, že triáda cieľov je/môže byť
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inventárom politiky (v polis), dostávame sa k otázkam, či je naše konanie
dobré, alebo zlé, správne, alebo nesprávne, či sú rozhodnutia v podmienkach
územnej samosprávy spravodlivé, alebo nespravodlivé.
Inžinieri, technici a technológovia, developeri a stavitelia mestských sídlisk,
energetici aj politici vystupujú v projektoch udržateľnosti nielen ako
tvorcovia akčných plánov a stratégií, realizátori projektov, ale súčasne ako
morálni aktéri a preto sú reprezentantmi hodnôt nielen morálnych, ale aj
ekologických, environmentálnych. Otázka znie, či sú schopní brať do úvahy
vo svojich projektoch sociálne prvky udržateľnosti? Ako ukazujú niektoré
štúdie, sú frustrovaní nepresnosťou a neurčitosťou pojmov, nedostatkom
informácií, rozdielmi v prioritách, nedostatkom vhodných tréningov.
Diferencie v porozumení a interpretácii otvárajú etický diskurz a keďže
esenciou udržateľnosti a udržateľného rozvoja je aj sociálny rozmer, napr.
kvalita života a(lebo) dobrý život ako hodnota, princíp, ako konečný cieľ
snaženia, spravodlivosť, prístup k zdrojom, informáciám či participácia
občanov na rozhodnutiach, tak etický odborný diskurz nemôže ostať bokom
pri rozhodovaní, protirečeniach, alebo nezhodách, ktoré sa spájajú s mocou
operujúcou v demokratickej spoločnosti, v konkrétnom meste, obci.
Všetky formy dobra nemusia mať rovnakú hodnotu, už v Aristotelových
skúmaniach dobrého života človeka - občana v polis nachádzame postup
smerujúci od celostného chápania dobrého života k identifikácii jeho zložiek
a ich funkčných väzieb a následne k realizácii morálnych a spoločenských
cieľov. V tomto priestore sa skrýva ďalší dôležitý moment: problémom
verejného rozhodovania / verejných rozhodnutí môže byť to, že vylúčia
z diskusií a konsenzov tých, ktorých sa problém síce týka, ale „nedokážu
artikulovať svoje záujmy“ (Palovičová, 2013, s. 273). V hodnotení
udržateľnosti a pri implementácii etiky v rôznych typoch organizácií
realizujúcich programy a projekty udržateľnosti si pozornosť zasluhuje nová
metodická paradigma „označovaná ako etický koherentizmus (resp. jeho
rôzne varianty), ktorý kladie dôraz na rešpektovanie hodnotovej
kompatibility, akceptáciu kultúrno-hodnotových kontextov“ (Fobel, 2016, s.
58). Je nielen dôležitou súčasťou etického hodnotenia všetkých fenoménov,
procesom hľadania rovnováhy, v tak zložitej politike, akou je udržateľnosť,
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ale môže napomôcť etickému hodnoteniu v časovom, priestorovom
a hodnotovom porovnávaní disparít integrálnych a parciálnych ukazovateľov
(indikátorov) udržateľnosti. S právom na informácie o životnom prostredí
priamo aj nepriamo súvisí otvorený prístup v oblasti informácií, čo v oblasti
výskumu ako jedného z nástrojov novodobej podoby sociálnej udržateľnosti
môže viesť k participácii – účasti na rozhodnutiach, a teda k spoločnému
prospechu a verejnému dobru.

O udržateľnosti mesta
Miesto, kde žijeme je živá entita, nielen geografická lokalita (Klocoková,
2014). Ak uvažujeme o udržateľnosti mesta, súčasne berieme do úvahy, že
prírodná a kultúrna krajina, fyzické prostredie v ktorom žijeme, životný štýl,
kvalita života a naše skúsenosti majú charakter mestského života37. Keď si
to uvedomíme, umožní nám to porozumieť tomu, ako sú prostredie, prírodné
zdroje a prístup k nim bytostne prepojené s rôznymi sociálnymi záujmami
a s rozhodovacími procesmi.
Existujú však stále väčšie obavy o stav životného prostredia v európskych
mestách. Environmentálne problémy, s ktorými mestá bojujú, majú značný
vplyv na ľudské zdravie, kvalitu života obyvateľov miest a ekonomický
výkon samotných miest. Mesto je výsledkom dialogických výmen medzi
komunitou a jej materiálnym prostredím v konkrétnom kultúrnom a
historickom momente, ktorá modeluje a formuje a zároveň je formovaná
identitou ľudí. Ako také sa prejavuje prostredníctvom rôznych konverzácií
a diskurzov (van Eijck – Roth 2010, s 887). Miesto a teda aj mesto ako sídlo,
alebo súbor sídel, kde ľudia realizujú svoje aktivity, prináleží do sféry

37

Súčasný trend ukazuje, že v mestách, mestských aglomeráciách, v megapolis, kde
je vysoký stupeň urbanizácie, mestá stagnujú a obyvatelia sa začínajú sťahovať do
vidieckych oblastí, do blízkosti miest, cca 20 km od veľkých miest. V menej
rozvinutých regiónoch sveta ľudia poväčšine žijú na vidieku, aj keď je migrácia
obyvateľstva do miest veľká.
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„perceptuálnej, politickej,
(Gruenewald, 2003).

ekologickej,

sociologickej,

ideologickej“

Udržateľné mesto je možnosť, aby sa realizovali voľby a rozhodnutia
rešpektujúce vzťah medzi tromi "E" – economy, ecology, equity (ekonomika,
ekológia, spravodlivosť). Vo všetkých je prítomný hodnotovo-morálny
rozmer. Súčasne by mali byť všetky predmetom etickej expertízy
a posúdením v intenciách aplikovanej etiky, o to zvlášť, že v krajinách V4 je
stále ešte etický rozmer podceňovaný a hoci sa etika formálne deklaruje,
odvolávame sa na ňu, bez účasti etikov, etických expertov v etických
komisiách, bez účasti etikov - špecialistov pri strategickom plánovaní
regionálneho rozvoja, či pri tvorbe projektov je deklarovaná etická politika
a etické programy len formálnou záležitosťou. Problematika udržateľného
rozvoja (respektíve obnovy smerujúcej k udržateľnosti) miest existuje vo
všetkých programových dokumentoch všetkých vlád, ale stále ešte prebieha
nekoncepčne, bez porozumenia, v slovenskom kontexte ostáva výlučne
záležitosťou technikov, architektov, urbánnej ekológie.
Pri etickom uvažovaní a etickom hodnotení predpokladám, že ak je úlohou
a výzvou udržateľnosti implementovať ekologickú účinnosť (eco-efficiency),
potom je oprávnené nachádzať nové spôsoby ako získať viac zdravia, viac
blahobytu, viac šťastia (Paehlke, 2013, s. 257), alebo čohokoľvek, čo
považujeme za dobrý život, kvalitu života, alebo dnes tak často skloňovaný
a používaný pojem (well-being)38. Súčasný výskum pohody a sociálneho
blaha (blahobytu) je odvodený z dvoch základných teoretických konceptov
a hľadísk: hedonistického prístupu a eudaimonistického prístupu.
Napriek ťažkostiam, dnes už v spoločnosti existuje úsilie a pomerne široká
dohoda ako merať kvalitu environmentu, eko-efektivitu a udržateľnosť miest
(pokiaľ ide o kvalitu ovzdušia, vody, mestskej zelene, verejných

Podľa slovníkov je (ťažko preložiteľný) pojem well-being stavom, ktorý je
charakterizovaný zdravím, šťastím, prosperitou. Je termínom so širokou škálou
indikátorov, napríklad v Kanadskej štúdii , ktorá poukazuje na stav kanadskej
spoločnosti sú komponentami well-being kvalita prostredia, bezpečnosť, zdravie,
prosperita, sociálna participácia, rodinný život, vzdelanie.
38
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priestranstiev, dopravy, či ochranu životného prostredia a efektívne
využívanie zdrojov). Zdá sa, že to nestačí, nesmierna chudoba miliónov ľudí
a civilizačné ochorenia, patologického javy v spoločnosti sa stávajú už dlhšiu
dobu nielen ekonomickým, ale aj politickým, sociálnym ekologickým
a etickým problémom a či chceme, alebo nie, majú priamu či nepriamu
súvislosť s už spomínanom triádou cieľov udržateľnosti. Aj preto uznávame
fakt, že environmentálne zmeny majú vplyv na dobré sociálne podmienky
ľudí, kvalitu života a ľudské blaho (dostatok jedla, vody, zdravotnej
starostlivosti, vzdelania, bezpečie, ai.). Súčasne, premennými môžu byť
utrpenie (suffering), prospievanie (thriving) či emocionálne zdravie
obyvateľstva.
To neznižuje ani nedegraduje ekonomické ciele, len im udeľuje iný rozmer
a status. R. C. Paehlke argumentuje, že z hľadiska triády udržateľnosti je
ekonomická prosperita v novom prístupe viac prostriedkom pre verejné
dobro a kvalitné ľudské bytie, pre dobrý život, než účelom (Paehlke, 2013).
Napríklad, mestská komunita môže získať z ekonomickej prosperity,
investovanej do zdravia a vzdelania, touto investíciou získať väčší sociálny
blahobyt, než jurisdikcia, ktorá stanovuje limity, zákazy a svoje investície
smeruje na množstvo módnych či potravinových reťazcov, zbrojárstvo, alebo
značky pre dospelých. Iným príkladom môže byť to, že recyklácia odpadov
je účinnejšia, než fosílna energia, ktorá stojí na dobývaní nerastných rúd.
Dvojitá efektívnosť v tomto prípade znamená nielen menej poškodzovania
krajiny, ale súčasne vedie k menšej zmene klímy. Zlepšená verejná doprava
má podobný účinok, ako napríklad nákup potravín vyrábaných v blízkosti,
než dovážaných z veľkej diaľky. Podľa ekonóma Johna K. Galbraitha, pre
dobrý život v dobrej spoločnosti je dôležité, aby v nej mal každý jej člen
„prístup k hodnotnému životu“ (Galbraith, 1996, s. 23). Aj keď je podľa neho
ekonomický determinizmus neúprosná sila, musí fungovať pre každého, čo
je moderná liberálna vízia.

Záver: myšlienkový experiment (Smart Cities)
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Dnes sa už mnohé mestá aktívne podieľajú na koncepte a v projektoch smart
city. Pokiaľ sa pozrieme na význam slovného spojenia Smart city, tak zistíme,
že sa v preklade jedná o „chytré/inteligentné mesto“ budúcnosti, ktoré sa
snaží v spolupráci so súčasnými technologickými nástrojmi o efektívne
využívanie určitých zložiek samotného mesta. Inými slovami, jedná sa
predovšetkým o využívanie informačných technológií, ktoré ovplyvňujú
kvalitu života, tak aby prichádzalo k synergickým efektom medzi rôznymi
sektormi, ako sú napríklad doprava, logistika, bezpečnosť, správa budov,
energetika a mnohé ďalšie. Projekt Smart city si taktiež vytýčil cieľ pomôcť
celkovému hospodárskemu rastu, tých miest, ktoré budú tieto technológie
využívať, a takisto aj vylepšiť kvalitu životného prostredia. Z organizačného
pohľadu predstavuje uvedený koncept najmä prvky ako sú – inteligentná
mobilita, inteligentná energetika a služby, informačné a komunikačné
technológie. V zahraničí je koncept Smart city pomerne rozšírený a tak sa
pomaly daná myšlienka dostáva aj ku nám na Slovensko. Vidíme prvé
iniciatívy a implementácie technológií do bežného „života mesta“ ako sú
technológie v mestskej doprave, inteligentné osvetlenia, solárne lavičky
s nabíjačkami na mobilné telefóny alebo solárny umelý strom pred Europa
Shoping Center v Banskej Bystrici. Na Slovensku sa mestami s označením
Smart majú stať – Bratislava, Nitra, Košice a Prešov.
Informačné technológie umožňujú nové spôsoby interakcie medzi ľuďmi,
občanmi a komunitami a skutočne mnohým z nás môžu pomôcť pri
komunikácii, zlepšiť komunikáciu. Aj preto sa hovorí, že použitie
informačných technológií zlepšuje sociálny, kultúrny a ekonomický rozvoj.
Na strane druhej, zámer konceptu a ciele smart cities sú pomerne širokou
sférou a dotýka sa problematiky hodnôt, napríklad hodnôt životného
prostredia najmä v oblasti udržateľného života, udržateľných zdrojov,
prístupu, sociálnej spravodlivosti, kvality života, etických rizík a ohrození. Je
samozrejmosťou, že koncept smart cities sa dotýka každej samosprávy
a organizácií v ktorej bude alebo už je vytvorený, práve preto tú ma svoje
miesto aj organizačná etika ako základný pilier konceptu.
Vo februári 2017 bola pod záštitou Združenia miest a obcí Slovenska v
spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR zorganizovaná odborná
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konferencia „SLOVENSKO NA CESTE K SMART CITIES“. Podobne bola
Slovenská republika po prvýkrát zastúpená na svetovej konferencii Smart
Cities India Expo 2017, prebiehajúcej v indickom Dillí. Aj na základe týchto
skutočností je možné pozorovať, že Smart Cities sa stávajú skutočnou víziou
budúcnosti Európskej únie a Slovensko si to ako jej člen uvedomuje a začína
podnikať prvé kroky. Na druhej strane treba poukázať na slovenský
„rezortizmus“, keďže agende inteligentných miest sa venujú ministerstvo
hospodárstva, dopravy, životného prostredia, ale aj Úrad podpredsedu vlády
pre investície a informatizáciu. Dôsledkom je fragmentácia a zložitosť
prijatia ucelenej stratégie na úrovni štátu.

Korešpondenčné úlohy
1.

Napíšte odbornú esej na tému: Udržateľné mesto a SMART CITY.

2.

Skúste
presvedčivo
argumentovať
o opodstatnení
účasti
aplikovaných etikov v komisiách a projektoch k udržateľnému mestu
či v projektoch SMART CITY.

3.

Formulujte otázky pre riešenie etického problému, alebo eticky
spornej situácie v konceptoch a projektoch smart cities.
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Namiesto záveru
V zahraničí sa etický poradca / konzultant (etický expert) chápe ako
profesionál, ktorý dokáže v praxi realizovať etickú konzultáciu, etický audit,
presadzovať etický zámer. Ak budeme uvažovať nad otázkami a ich obsahom
k definícii profesie, dôjdeme aj k ďalším otázkam, t.j. či jeho príslušníkov
charakterizuje vysoká úroveň profesionality, či cítia a prezentujú profesijnú
identitu, či vedia, v čom majú byť vlastne profesionáli a či ich to dokážeme
naučiť. Tu vyvstáva otázka, kam povolanie aplikovaného etika zaradiť, či k
profesiám alebo semiprofesiám. Semiprofesie sa realizujú vo veľkých
byrokratických organizáciách s hierarchickou štruktúrou, s veľkým počtom
členov, prevažne žien (Lukášová-Kantorková, 2003, s. 22). Reformné
premeny školstva a súčasná typologizácia zamestnaní v perspektíve
aplikovanej etiky len veľmi málo otvárajú možnosti prechodu od
semiprofesie k profesii. Môžeme si to overiť v štatistickej klasifikácii
zamestnaní (povolaní), ktorá prezentuje úrovne klasifikačného rámca,
vychádzajúca z medzinárodnej klasifikácie ISCO-08 rozdeľuje zamestnania
do 10 tried podľa kritérií, úloh a činností stanovených Medzinárodnou
organizáciou práce ILO. SK ISCO-08 vstúpila do platnosti v r. 2012 a
vytvorila Národnú sústavu povolaní na naše podmienky 39.
Príprava pre profesiu etického poradcu (aplikovaného etika - profesionála
v praxi) má teoretický aj praktický charakter. Kým teoretická akademická
príprava je zameraná na získavanie a rozvoj vedomostí, zručností
a spôsobilostí v oblasti etiky (deskriptívnej, normatívnej, metaetiky), z teórie
aplikovanej etiky a jej subdisciplín, z celej panorámy etických teórií, tak
praktická príprava obsahuje tie predmety a formy prípravy, ktoré sú
orientované na pôsobenie v praxi a výkon samotného povolania.
Vysokoškolská príprava aplikovaných etikov v kontextoch praktickej
Štruktúru a kódy tvorí desať hlavných tried zamestaní, 43 tried zamestnaní (s
dvojmiestnym kódom), 130 skupín zamestnaní atď. Dostupné na:
http://www.kvalifikacie.sk/sk-isco-08.
39
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prípravy subsumuje také predmety, praktické cvičenia a odborné praxe, ktoré
majú posilňovať prípravu na výkon povolania.
Praktická príprava má nadväzovať na teoretickú odbornú prípravu a ukazuje
sa, že tvorí gradujúcu štruktúru rôznych situácií v spoločenskej praxi v oblasti
profesionalizácie etického poradenstva. Vyúsťuje až do požadovanej podoby
„kompetenčného profilu etického poradcu“ (Fobel, 2012, s. ) pre jeho účinné
a seriózne, kompetentné pôsobenie v jednotlivých oblastiach praxe. Súčasne,
vyúsťuje do profesijných štandardov, ktoré sa v aplikovanej etike stále
utvárajú, nepredstavujú konečný stav a sú predmetom serióznej vedeckej
práce na katedrách aplikovaných etík v ich výskumných projektoch.
Je evidentné, že príprava profesionálov – etikov sa musí v dnešnom
ekologickom veku týkať aj oblastí environmentu a podpory občianskej
advokácie, preto by táto vzdelávacia úloha nemala chýbať v profesijnej
príprave aplikovaných etikov; Spracovanie návrhu edukačnej stratégie a
nového predmetu a učebnice ako podpory transformácie výučby ekologickej
etiky a ekologickej a environmentálnej výchovy môžu dať odpovede, ako
budovať a aktivizovať výučbové stratégie a osvetovú prácu s verejnosťou.
Transformácia našej spoločnosti na spoločnosť morálne a ekologicky
zodpovednú je existenčne spojená s inštitucionalizáciou ekologickej etiky
v rôznych sférach morálnej praxe. Súčasná spoločnosť (či už uvažujeme
všeobecne, alebo máme na mysli náš slovenský región) - jej vízia,
smerovanie, fungovanie a jednotlivé oblasti spoločenského života majú svoje
etické dimenzie vo všetkých jej úrovniach, vo všetkých jej subsystémoch. Či
už hovoríme o globálnej spoločnosti, o organizačnej spoločnosti akou sme,
o technosfére, udržateľnom rozvoji, o ekologickej spravodlivosti, alebo
ekologickej zodpovednosti, každá predmetná oblasť je výzvou pre
aplikovanú etiku a jej subdisciplínu ekologickú etiku. Je priestorom pre
vytváranie etického prostredia. Povedané slovami P. Fobela, „etická kondícia
spoločnosti“ záleží aj od potenciálu etických odborníkov schopných eticky a
morálne „kultivovať a mobilizovať našu prax“ (Fobel 2012, s. 12 – 14). To
si vyžaduje odbornú komunitu špecialistov, a teda adekvátnu a odbornú
prípravu etických odborníkov, ktorí dokážu viesť relevantný diskurz, aktívne
pôsobiť v praxi a presadzovať etickú politiku a etické nástroje.
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Skutočný koncept etickej expertízy si vyžaduje hlbšie pochopenie, hlbšie
znalosti a vedenie. Preto pri príprave aplikovaných etikov je dôležité zamerať
ich prípravu nielen na teoretické poznatky, ale aj na praktické zručnosti a
kompetencie pre pôsobenie v praxi. Súčasná morálna filozofia dostatočne
preukázala a preukazuje, že miesto aplikovaného etika/etičky (odborníka na
aplikáciu etiky v praxi) má svoje opodstatnenie. Ako hovorí Peter Singer, „po
prvé, má všeobecné filozofické vzdelanie, vďaka ktorému by mal mať viac,
než len bežnú kompetenciu v otázke argumentovania a odhaľovania mylných
záverov. Ďalej, v dôsledku svojich vlastných špecifických skúseností v oblasti
morálnej filozofie, rozumie morálnym konceptom a logike morálnej
polemiky“ (Singer, 2002, s. 19). Singer konštatuje, že sme často svedkami
vážnych zmätkov v prípadoch, keď sa niekto pustil do morálnej argumentácie
bez jasného porozumenia používaným, či relevantným konceptom.
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