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Predhovor
Naša globalizovaná digitálna spoločnosť prechádza na konci druhej dekády 21. storočia
významnými premenami. V jadre tejto transformácie sú ekonomické zmeny a štrukturálne
premeny globálneho trhu a peňazí. Centrá „moci“ sa presúvajú zo Západu (na čele s USA) do
Juhovýchodnej Ázie (na čele s Čínou), kde sa koncentruje priemyselná výroba, tvorba
ekonomického bohatstva, toky peňazí, vzrast infraštruktúry, mení sa svet práce, vzrastajú
politické ambície a vojenské vízie. Okrem toho sa hlásia o slovo aj iné vzrastajúce
ekonomiky: Rusko, India, Brazília, krajiny Perzského zálivu.
Táto globálna transformácia sa dotýka aj Európskej Únie a jej členských štátov. Po Druhej
svetovej vojne vznikla ako vízia mierového spolužitia európskych národov a myšlienka
spoločného bezbariérového ekonomického trhu a voľného pohybu osôb, tovarov, peňazí
a služieb. Žiaľ, pod vplyvom mnohých nefungujúcich teórií a ideológií a nedostatočnou
víziou európskych politických lídrov, sa dnes topí v množstve problémov, byrokracie, bariér,
rigidity, neschopnosti konať a dohodnúť sa. Ostáva len dúfať, že mnohé procesy ozdravejú
a zmenia sa k lepšiemu.
Do tohto kontextu môžeme vsadiť aj transformáciu slovenskej spoločnosti a jej ekonomiky,
ktorá v nových postsocialistických kontúrach prežíva svoj tridsiaty rok.

Rozpad

socialistického riadenia ekonomiky a trhov spôsobilo devastáciu našej ekonomiky. Snažíme
sa prispôsobovať novým meniacim sa podmienkam. Avšak ani našu spoločnosť neobchádzajú
mnohé radikálne zmeny, ktorými prechádza globalizovaný svet a trh za posledné desaťročie.
Mení sa aj spôsob riadenia – manažovania, ktorý bol charakteristický pre industriálnu epochu
a nastupuje riadenie líderské, ktoré je typické pre digitálnu a informačnú spoločnosť.
Nadnárodná korporácia transcenduje hranice štátov a ich symboly, stáva sa akýmsi
„všadeprítomným“ duchom. Koncentruje zdroje nielen ľudské ale aj finančné. Korporatívny
výskum a vzdelávanie nahrádza univerzitu ako klasické miesto výskumu a vzdelávania.
V týchto konotáciách vzniká aj táto vysokoškolská učebnica Vybrané kapitoly z Manažérskej
etiky. Venuje sa jednotlivým vybraným problematikám (nie všetkým!) manažérskej etiky,
ktorá sa vyformovala na významnú subdisciplínu aplikovanej etiky. Je určená pre študentov
dennej a externej formy bakalárskeho štúdia v jednoodbore aplikovaná etika alebo
medziodbore v kombinácii s aplikovanou etikou.
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Vysokoškolská učebnica je výsledkom dlhoročných prednášok predmetnej problematiky
z Manažérskej etiky. Keďže prednášky boli a sú určené študentom aplikovanej etiky, tak aj jej
obsah je interdisciplinárny, a často osciluje na filozofickom a humanitnom poli. Predikuje sa,
že mnohé poznatky už čitateľ resp. študent z filozofie a etiky/aplikovanej etiky už ovláda.
Z tohto dôvodu to môže byť problém pre študentov napr. ekonomických vied (manažmentu).
Nenárokuje si však úplnosť a definitívnosť problematiky, ale je otvorená ďalším skúmaniam,
rozšíreniam, doplneniam ale aj kritike.
Ostáva len veriť, že vysokoškolská učebnica bude vhodnou motiváciou pre študentov
aplikovanej etiky a prinesie im hlbší ponor do problematiky manažérskej etiky. Nie je
úplným, dokonalým a vyčerpávajúcim zdrojom informácií. Chce inšpirovať študentov, aby
ďalej pracovali s referovanými bibliografickými zdrojmi a terminológiou. Ak by oslovila aj
študentov ekonomických vied, tak by splnila aj ambíciu byť pre nich akýmsi kompasom
v otázkach prieniku s etikou a aplikovanou etikou.

Prešov, jún 2019

Autor
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Ako pracovať s vysokoškolskou učebnicou?
Vysokoškolská učebnica Vybrané kapitoly z Manažérskej etiky je tematicky rozdelená na
jedenásť kapitol s identickou štruktúrou, ktorá je priehľadná a logicky usporiadaná kvôli
ľahšej práci a systematickejšiemu učeniu:
Na začiatku kapitoly je krátky abstrakt, ktorý predstavuje hlavné línie, ktorými sa bude
uberať téma.
Nasledujú za ním kľúčové slová, ktoré v jadrnej a stručnej forme vystihujú podstatu témy.
Potom nasleduje samotný štruktúrovaný text témy dopĺňaný mnohými referenciami,
a častokrát aj poznámkovým aparátom pod čiarou, tak kde je to nevyhnutné a potrebné (napr.
internetové zdroje).
Za textom nasledujú otázky, ktoré sú akýmsi apelom na zopakovanie si a utriedenie
jednotlivej témy.
Záver kapitoly tvoria aktivity a úlohy, ktoré sa vzťahujú k uvedenej téme. Dajú sa použiť ako
skupinové aktivity (napr. v rámci cvičenia), ale môže si ich vyskúšať aj jednotlivec
samostatne. Ich úlohou je plastickejšie a tvorivejšie voviesť do témy.
Záver učebnice tvoria referencie, čo je abecedný zoznam všetkých zdrojov použitých
a odkazovaných v jednotlivých kapitolách a témach tejto učebnice.
Poslednou a doplnkovou časťou je príloha, ktorá obsahuje jednotlivé morálne dilemy určené
na preriešenie.
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1 Úvod do manažérskej etiky
Prvá kapitola sa zameriava na formovanie sa a diferencovanie manažérskej etiky ako vednej
disciplíny, a zároveň subdisciplíny aplikovanej etiky. Práve kvôli tomu sa budeme na začiatku
venovať historickému kontextu a periodizácii vývoja manažérskej etiky, ktorý sa uskutočňuje súčinne
s rozvojom etiky v ekonomike na globálnej resp. európskej úrovni. Neobídeme ani špecifické
slovenské prostredie po roku 1989, ktoré je (de)formované mnohými zásahmi, prúdmi
a turbulenciami. Následne budeme analyzovať kontext transformácie, t. j. prechod od industriálnej
epochy k informačnej (digitálnej) a prechod od manažérskej etiky k etickému líderstvu.
Kľúčové slová: dejinnosť, periodizácia, transformácia, aplikovaná etika, manažérska etika, Slovensko

Historický kontext
Pri reflexiách o formovaní a konštituovaní súčasnej manažérskej etiky nesmieme
zabúdať na jej dejinný rozmer. Nevyvíjala sa v nejakom vákuu, ale bola a stále je
ovplyvňovaná spoločenským, politickým, ekonomickým a kultúrnym vývojom turbulentného
20. a 21. storočia v globálnom a európskom meradle. Významné udalosti a medzníky:1
 doznievajúca industriálna revolúcia 19. storočia so svojimi problémami a výzvami;
 Prvá svetová vojna (1914-1918);
 nástup boľševizmu v Rusku (1917) a stalinská hrôzovláda (1924-1953);
 Veľká hospodárska kríza (30. roky 20. storočia);
 nástup fašizmu v Európe a nacizmu v Nemecku (A. Hitler);
 Druhá svetová vojna (1939-1945);
 rozpad koloniálnych panstiev (Británia, Francúzsko) po roku 1945;
 studená vojna medzi kapitalistickým Západom a socialistickým Východom (19451991),

ktorá

bola

sprevádzaná

zbrojením,

šírením

atómových

zbraní,

ekonomickými krízami, ekologickými katastrofami a regionálnymi konfliktami;
 pád komunizmu v roku 1989, rozpad „sovietskeho“ bloku a následný prechod na
kapitalistický trhový mechanizmus v postsocialistických krajinách;
 roky 1992-1993 transformácia Európskeho hospodárskeho spoločenstva na
Európsku Úniu na základe Maastrichtskej zmluvy a postupná integrácia ďalších
európskych krajín;
 rok 2000 nástup V.V. Putina k moci v Rusku a jeho postupná stabilizácia na
medzinárodnej politickej a ekonomickej scéne;
Medzníky sú zoradené v chronologickom poradí. Bližšie o jednotlivých udalostiach pojednáva napr.
JOHNSON 1991.
1
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 september 2001, tzv. Pád dvojičiek v New Yorku, a následný boj USA
a Spojencov proti „terorizmu“, ktorý rozpútal niekoľko invázií a konfliktov (napr.
Afganistan, Irak);
 rok 2004 vstup Slovenskej republiky do Európskej Únie;
 rok 2008 nástup celosvetovej finančnej krízy, ktorá v rôznych obmenách
a podobách trvá naďalej;
 od roku 2010 trvajúca Arabská jar, ktorá sa prejavila nepokojmi a nestabilitou
v arabskom svete, transformujúc sa do občianskej vojny v Líbyi (od 2011) a Sýrii
(od 2011);
 ukrajinský konflikt (od 2013) a protiruské ekonomicko-politické sankcie v podaní
USA a Európskej Únie;
 roky 2014-2015 budovanie paralelných finančných štruktúr krajinami BRICS2;
 rok 2015-2016 vznik Ázijskej infraštruktúrnej investičnej banky (AIIB)3 so sídlom
v Pekingu;
 rok 2016 referendum vo Veľkej Británii o vystúpení z EÚ (Brexit);
 rok 2017 20. január inaugurácia Donalda Trumpa4 za 45. prezidenta USA –
začiatok rozpadu globalizovaných štruktúr.
Periodizácia
Periodizácia manažérskej etiky je úzko naviazaná na historický vývoj etiky v
ekonomike (business ethics), ktorá vznikla v USA, a neskôr sa začala rozvíjať aj v Európe.
Podľa Lukniča (1994, s. 22-26) prebiehal vývoj etiky v ekonomike v štyroch štádiách5:
I.

proces hľadania etiky v podnikaní (1900-1920);

II. profesionalizmus a podnikateľská etika (1920-1950);
III. rozvoj podnikateľskej etiky (1950-1970);
IV. formovanie podnikateľskej etiky ako samostatnej disciplíny (1970-2000);
V. obdobie prechodu (od 2000); kvôli komplexnosti je potrebné pridať aj toto ďalšie
štádium, ktoré vystihuje aktuálnu situáciu.

Krajiny BRICS tvorí Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika.
Bližšie pozri www.aiib.org.
4
Pozri jeho tweet, skrze ktorý komunikuje twitter.com/realdonaldtrump.
5
Profesor Luknič používa pre business ethics slovenský ekvivalent podnikateľská etika. Charakteristikou
podnikateľskej etiky ako integračnej vedy sa zaoberá aj REMIŠOVÁ (2011, s. 55-90).
2
3
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Stručne charakterizujeme prvé tri štádiá ale bližšie sa budeme venovať štvrtému,
v ktorom sa etablovala manažérska etika ako samostatná disciplína a poslednému aktuálnemu:
I. štádium (1900 – 1920): Kritika liberalizmu a socializmu, ktorá bola témou etických
a teologických diskusií, priviedla pozornosť na morálny rozmer ekonomiky a podnikania.
Bolo poukazované na korupčné praktiky v obchode, zlepšenie postavenia žien a detí
v pracovnom procese, odškodnenie pracujúcich, kritiku monopolných ziskov atď.
II. štádium (1920 – 1950): Etika a morálna filozofia sa etablovali ako základný zdroj
kategórií pre novú, rodiacu sa vednú disciplínu. V Amerike sa rozvinuli etické kódexy,
štandardy obchodných praktík, začínajú sa skúmať etické otázky jednotlivých profesií.
Zvnútra jednotlivých profesií sa ozývajú kritické hlasy a snahy o prechod od osobného
rozmeru etiky ku korporácii. Nastáva obdobie zakladania ústavov, akademických kurzov,
konferencií a časopisov s problematikou etiky podnikania.
III. štádium (1950 – 1970): Veľký vplyv na rozvoj mala rekonštrukcia po Druhej
svetovej vojne, kedy sa zvýšili snahy o ešte väčší prienik etiky a ekonomiky, už nielen
v Amerike ale aj v Európe, hlavne vo Veľkej Británii (napr. Kresťanská asociácia
podnikových riaditeľov) a neskôr v Nemecku.
IV. štádium (1970 – 2000): Za zrod podnikateľskej etiky ako samostatnej disciplíny sa
považuje rok 1974. Konala sa prvá konferencia na Univerzite v Kansase, z ktorej bol vydaný
zborník Ethics, Free Enterprise and Public Policy: Original Essay on Moral Issues in
Business (1979). Podnikateľská etika sa stáva doménou filozofov, publikujú sa texty, vznikajú
výskumné centrá pri univerzitách.
Americký filozof R.E. Freeman koncipuje svoju teóriu participujúcich skupín –
stakeholder theory (1984), ktorá zahŕňa interné aj externé korporátne vzťahy medzi
jednotlivými skupinami tzv. stakeholders (Evan, Freeman 1993).
Neskôr v osemdesiatych rokoch 20. storočia sa do interdisciplinárneho dialógu
zapájajú aj sociológovia a ekonómovia. Ekonóm A. Sen publikuje knihu On Ethics and
Economics (1987), kde sa usiluje o integráciu etiky a ekonomiky. Sociológ A. Etzioni sa
zaoberá úlohou morálky, hodnôt a emócií v individuálnom aj spoločenskom živote v diele
The Moral Dimension – Toward a New Economics (1988)6.

Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ má vo svojom študijnom programe textový seminár k tomuto významnému
dielu.
6
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Vznikajú nové špecializované odborné časopisy, napr. Journal of Business Ethics
(1980), International Journal of Value-Based Management (1988), Business Ethics – A
European Review (1992), Teaching Business Ethics (1997).7
Praktické dôsledky etických koncepcií sa uplatnili aj vo svete vrcholových manažérov.
Výsledkom bolo založenie Okrúhleho stola v Caux (The Caux Round Table)8 majiteľom
Philips Electronics F. Phillipsom a O. G. d´Estaingom. Pripojili sa k nim manažéri z Európy,
Severnej Ameriky a Japonska. Spoločnou víziou je slobodná, čestná a prosperujúca globálna
spoločnosť postavená na dvoch pilieroch: morálnom kapitalizme a zodpovednom vládnutí.
V roku 1987 vzniká medzinárodná nezisková asociácia EBEN (European Business
Ethics Network)9, ktorá spája významných ľudí z akademického, podnikateľského, verejného
a civilného prostredia. Jej poslaním je podporiť etiku v podnikaní, zlepšiť povedomie o
etických výzvach v globálnom trhovom prostredí a umožniť dialóg o úlohe podnikania
v spoločnosti.
Proces inštitucionalizácie podnikateľskej etiky prebieha v deväťdesiatych rokoch 20.
storočia v USA a postupne aj v Európe. Vo firmách sa využívajú tradičné (kódexy) aj nové
nástroje (audity) na implementáciu etiky do firemnej kultúry. Rastie počet kurzov, seminárov,
študijných programov zameraných na etiku. Prebieha rozvoj centier, ktoré sa venujú etike
v podnikaní (business ethics).
V roku 1987 bolo založené profesorom L. Bouckaertom Centrum voor Economie en
Ethiek10 (Centrum pre Ekonomiku a Etiku) pri Katolíckej Univerzite v Leuven v Belgicku.
Stalo sa jedným z najvýznamnejších európskych centier pre výskum etiky v podnikaní
a ekonomike.
Švajčiarsky teológ A. Rich publikuje Etiku hospodárstva (1994), kde sa opiera
o princípy humanity prameniace z kresťanského prístupu k životu.
Významným dokumentom podpísaným štátmi OECD v roku 1999 (aktualizované roku
2004 a 2015) sú OECD Principles of Corporate Governance11. Tieto princípy zlepšili agendu
podnikovej správy (corporate governance) a dali špecifické vodidlo pre legislatívne a
regulačné iniciatívy. Stali sa medzinárodným štandardom pre korporácie, investorov,
stakeholderov a tých, ktorí robia firemnú stratégiu.
Jednotlivé prestížne časopisy sú dostupné na stránkach vydavateľstiev www.link.springer.com
a www.elsevier.com.
8
Bližšie pozri na www.cauxroundtable.org.
9
Internetová stránka asociácie je www.eben-net.org.
10
Bližšie pozri www.kuleuven.be/cee/.
11
G20/OECD Principles of Corporate Governance sú na www.oecd.org/corporate/principles-corporategovernance.htm.
7
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V. štádium (od 2000): Začiatok 21. storočia priniesol dezilúzie a pochybnosti o zmysle
budovania etického riadenia a morálnom konaní vrcholných manažérov. Spôsobili to účtovné
škandály veľkých amerických firiem, napr. Enron, Tyco, Adelphia, Peregrine Systems,
WorldCom. Reakciou na takéto udalosti bol Sarbanes-Oxleyho zákon12, ktorý schválil
americký Kongres v roku 2002. Snahou je zvýšiť transparentnosť finančných procesov
a tokov i zlepšiť vnútorné kontrolné mechanizmy ako prevenciu pred pochybením
a účtovnými podvodmi.
Stále častejšie sa ozýva potreba vnášania prvku duchovna do manažmentu, resp.
spirituálneho vedenia v podnikaní (spiritual leadership). V roku 2004 dvaja renomovaní
profesori L. Bouckaert a L. Zsolnai založili European SPES Forum, ktoré na medzinárodnej
úrovni prezentuje spiritualitu ako verejné dobro pre čo najväčší počet ľudí a snaží sa ju
implementovať do spoločnosti a ekonomiky. Fórum organizuje medzinárodné konferencie,
workshopy, tréningový program a vydáva publikácie. V roku 2015 sa Fórum transformovalo
na European SPES Institute13.
Od roku 2004 vychádza časopis Journal of Management, Spirituality & Religion14,
ktorý doteraz publikoval vyše 100 článkov s predmetnou problematikou manažmentu,
spirituality a náboženstva. Je to miesto na diskusiu ako pre akademických teoretikov, tak aj
pre ľudí z praxe (manažérov, konzultantov, duchovných lídrov).
Súčasným trendom je, že mnohí autori reflektujú víziu etického vedenia (ethical
leadership and stewardship) a cnostného manažéra (virtuous manager). Hlavnou myšlienkou
je osobnosť manažéra, ktorý je lídrom nielen v manažérskych zručnostiach, ale aj silnou
morálnou autoritou, ktorá buduje dôveru a skvalitňuje firemnú kultúru (Caldwell et al. 2008,
2010; Flynn 2008).15
Významnými medzníkmi/udalosťami poslednej dekády sú:
 vypuknutie hypotekárnej krízy v USA v roku 2007, ktorá prerástla do finančnej
krízy v roku 2008 a globálnej hospodárskej (dlhovej) krízy, ktorá stále trvá
v najrôznejších obmenách;
 nezanedbateľné dôsledky má aj odhlasovaný Brexit, teda odchod Veľkej
Británie z EÚ, ktorý sa dotýka korporátneho sveta, ale aj voľného pohybu
tovarov, služieb, ľudí a peňazí;
Bližšie pozri www.soxlaw.com.
Pozri internetové stránky Inštitútu www.eurospes.org.
14
Bližšie informácie o časopise www.tandfonline.com/toc/rmsr20/current.
15
Odporúčame preštudovať tvorbu autorov ako H. Owen, S.R. Covey, B. Tracy, H. Steinmann, A. Löhr,
L. Rychetník, G. Flynn, A. Grün a iní.
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 avšak najvýznamnejšou udalosťou je zvolenie amerického miliardára
a businessmana Donalda Trumpa za 45. amerického prezidenta v roku 2016.
So svojou líniou „America First!“ mení status quo nielen v globálnom biznise;
 významnou udalosťou je aj prepuknutie škandálu Panama Papers16 (20152016), kde uniklo množstvo dokumentov o tom, ako firmy, podnikatelia,
politici optimalizujú (ukracujú) svoje dane a príjmy v off-shore krajinách.
Pri analýze množstva ekonomických príčin, motivácii a dôsledkov nesmieme
zabudnúť ani na morálne a etické príčiny. Mnohí autori sa prikláňajú k tvrdeniu, že ďalšou
z príčin je zlyhanie nielen akademickej biznis etiky ale aj praktickej firemnej etiky (Zsolnai
2012). Práve preto je potrebné hľadať nové modely, riešenia a nástroje pre účinnejšiu
implementáciu etiky do ekonomickej praxe.
Slovenské prostredie po roku 1989
V našom historickom exkurze sa ešte pozrieme na stav podnikateľskej (manažérskej)
etiky v slovenskom prostredí. Proces rozvoja sa začal po páde socialistického zriadenia v roku
1989. Súvisí s (ne)rozvojom slovenského trhového prostredia. Tento prechod je často veľmi
dramatický a nečitateľný. Sprevádzaný bol rôznymi privatizáciami, presunmi kapitálu,
vznikom silných finančných skupín a loby, zrodom a následnými konkurzmi firiem,
korupčnými škandálmi a organizovanou ekonomickou kriminalitou. Tak ako sa menili
zákony, tak sa aj celé ekonomické prostredie modifikovalo a modifikuje. Nie sú vytvorené
stále štruktúry a predpisy, ktoré by vytvárali stabilný právny rámec. Čo sa týka praxe, tak iba
málo firiem využíva tradičné nástroje, napr. etický kódex. Väčšinou sú to firmy so
zahraničným kapitálom, ktoré si svoju kultúru a kódexy priniesli so sebou (napr. Volkswagen,
U.S. Steel, Slovnaft). To však nemusí byť zárukou, že zahraniční investori ich naozaj aplikujú
v slovenskom prostredí. Skupina Slovnaft a.s. je priekopníkom, lebo od roku 2000/2001 majú
Etickú radu a od roku 2002 praktizujú aj etickú poradňu (Remišová 2011(a)). Firmy so
slovenskými vlastníkmi a kapitálom sú na tom naopak biedne. Ak aj nejaké pristúpia na to, že
si zadefinujú hodnoty, resp. nechajú vypracovať etický kódex, tak je to často iba formálne,
pre klientov. Z analýzy Transparency International Slovensko publikovanej v roku 2003
vyplýva, že kvalitu slovenského podnikateľského priestoru najviac deformuje korupcia
a klientelizmus. O záujme o etiku svedčí aj to, že návratnosť odpovedí v dotazníkovom
prieskume bol iba 17 % oslovených podnikateľských subjektov (stredné a veľké podniky)!

16

Investigatíva pokračuje ďalej www.icij.org/investigations/panama-papers/.
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(Zemanovičová, Lajčáková, Nechala 2003). Môžeme z toho vyvodiť, že rozvoj etiky
v ekonomike (podnikaní) sa deje z väčšej časti iba v akademickom svete. Na jednotlivých
univerzitách sa etablovali katedry etiky a aplikovanej etiky, kde sa na každej venuje jeden dvaja ľudia nejakému prieniku etiky a ekonomiky. Najvýznamnejší prínos však má:
-

komplexné dielo prof. A.S. Lukniča Štvrtý rozmer podnikania – etika (1994);

-

práca prof. A. Remišovej, ktorá vykonáva etické poradenstvo pre skupinu Slovnaft
a.s. (Remišová 2011(a) ale aj publikuje monografie (Remišová 1997, 1998, 1999a,
1999b, 2011);

-

snaha a aktivity Katedry etiky a aplikovanej etiky Filozofickej fakulty Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici17 pod vedením prof. Fobela, ktorá sa 20 rokov
snaží(la) nielen v akademickom prostredí zviditeľniť organizačnú etiku, ale aj
v praktickom prostredí inštitucionalizovať niektoré jej formy. V roku 2013 bolo pri
Katedre zriadené Centrum pre etické poradenstvo – CETIP18.

Samozrejme, je tu snaha aj iných katedier19 aspoň o teoretické prieniky etiky
a ekonomiky vo výučbovom procese ale aj publikačných výstupoch (Remišová 1999;
Janotová, Farkašová 2001; Navrátilová 2004; Černá, Pavlendová 2008; Platková a kol. 2008;
Svitačová, Hrehová 2016).
Aj keď z akademického prostredia je snaha aj o inštitucionalizáciu etiky do firemnej
praxe, nenachádza to odozvu v manažérskom a firemnom prostredí. Je to spôsobené aj tým, že
slovenské prostredie nie je dosť vyzreté ani trhovo ani morálne. Bude potrebného ešte veľa
času a námahy, aby sa progresívne etické konanie stalo štandardom v podnikateľskom
prostredí a manažérskom konaní, a tak vymenilo regresívnu socialisticko-byrokratickú
mentalitu (Bednár 2011).
Kontext transformácie
Manažérska etika sa rozvíja v procese kvalitatívnej transformácie, ktorá aktuálne
prebieha nielen v ekonomike ale aj v spoločnosti. Nachádzame sa v prieniku, na rozhraní
dvoch epoch:
-

končiacej industriálnej a začínajúcej informačnej (digitálnej).

Pozri webovú stránku Katedry www.ff.umb.sk/katedry/katedra-etiky-a-aplikovanej-etiky/.
Bližšie o CETIPe www.ff.umb.sk/katedry/katedra-etiky-a-aplikovanej-etiky/centrum-pre-eticke-poradenstvocetip/.
19
Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach má v študijnom odbore aplikovaná etika pre bakalársky
stupeň štúdia zakomponovaný predmet Manažérska etika, ktorý sa už prednáša dlhé roky.
17
18
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Vo väčšine štátov sa obidve epochy, v závislosti od vyspelosti ekonomiky, prelínajú.
Jedna sa ešte úplne neskončila a druhá nie je naplno zabehnutá (Toffler, Tofflerová 1996).
Každá z nich má svoje špecifiká ako chápe ekonomiku, manažment, prácu, ľudí, svet, prírodu
atď. V stručnosti uvedieme jednotlivé charakteristické znaky, ako pomôcky pre diferenciáciu
jednotlivých epoch (Bednár 2015):

Industriálna epocha

Informačná epocha

Manažment

Líderstvo

Manažér

Líder

Manažérska etika

Etické líderstvo

Obrázok 1 Diferenciácia epoch (spracované podľa Bednár 2015)
Industriálna epocha vrcholila vo vyspelom kapitalistickom svete20 v 19. storočí a v
prvej polovici 20. storočia, v socialistickom svete ešte v druhej polovici 20. storočia
(vojensko-priemyselný komplex). Stručná charakteristika:
-

priemyselná výroba a produkcia;

-

hlavná úloha - výrobný sektor, t. j. továrne a masová produkcia;

-

výrobné faktory - fyzická práca, suroviny, peňažný kapitál;

-

kapitálotvorná vrstva - v kapitalistickom svete (napr. veľkostatkári, továrnici,
veľkobankári) a v socialistickom tábore ňou boli kolchozy, družstvá, monopoly,
štátne podniky, ktoré boli centrálne riadené štátom resp. politbyrom.

Počas Studenej vojny sa zaužívalo rozdelenie na tri svety. Prvý svet boli kapitalistické krajiny na čele s USA,
druhý svet predstavoval Sovietsky Zväz (ZSSR) so socialistickými krajinami a tretí svet všetky ostatné
rozvojové krajiny s nižším životným štandardom. Po roku 1989 druhý svet zanikol. Potom sa k prvému
vyspelému svetu zarátavajú všetky krajiny s demokraciou a vysokým životným štandardom. Niektorí autori
začali naopak rozdeľovať svet na Bohatý Sever a Chudobný Juh.
20
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Informačná epocha sa začína v USA po roku 1945, postupne sa formuje
vedotechnická (Haraway 1997) a aktuálna digitálna (Kirby 2009) spoločnosť so zmenenou
morálkou. Stručná charakteristika:
-

nástup informačných technológií a progresívnej informačnej revolúcie;

-

hlavnou komoditou sa stáva informácia (Lyotard 1993);

-

výrobné faktory - generovanie, triedenie, šírenie, aplikovanie informácií;

-

demasifikácia výroby a rozpad priemyslu;

-

kľúčové odvetvia – služby;

-

dôležitá nie fyzická práca ale intelektuálna, nie masovosť ale inovácie (Sedláková
2015), nie továreň ale korporácia. Nie je dôležitá fyzická infraštruktúra (napr.
diaľnica) ale elektronické cesty (napr. internet) po ktorých preteká tok informácií,
služieb, peňazí.

Systémom riadenia charakteristickým pre industriálnu epochu je manažment a pre
informačnú, resp. digitálnu epochu je líderstvo. Keďže oba tieto systémy sa formujú vo
svojich vlastných epochách, tak aj ich charakteristiky a kľúčové znaky sú špecifické pre
každú jednu zvlášť. Charakteristika manažéra ako kľúčového aktéra v industriálnej epoche
bude odlišné od lídra, ktorý sa etabluje v novej epoche informácií a digitálnej reality.
V dôsledku týchto zmien nastáva posun od manažérskej etiky k etickému líderstvu, ktoré
v súčasnosti aktuálnejšie reaguje na potreby zmenenej ekonomickej praxe (Bednár 2015).
Otázky
V akom historickom kontexte sa rozvíja manažérska etika v 20. storočí?
Aké sú jednotlivé štádia rozvoja podnikateľskej (manažérskej) etiky?
Čím je charakteristické aktuálne štádium rozvoja manažérskej etiky?
Ako sa rozvíja podnikateľská (manažérska) etika v slovenskom prostredí po
roku 1989?
5. Kto sú významní slovenskí predstavitelia v akademickom prostredí a aká je ich
„etická tvorba“?
6. Čo znamená fenomén transformácie a aké má znaky?
7. Aký je vplyv transformácie na vývoj manažérskej etiky?
1.
2.
3.
4.

Aktivity a úlohy
1. Analyzujte text pápeža Františka Evangelii Gaudium, čl. 52-60 z pohľadu etickej
problematiky v ekonomike.
2. Podrobnejšie popíšte jednotlivé periódy vo vývoji manažérskej etiky.
3. Čo majú spoločné a rozdielne, resp. čo je charakteristické pre industriálnu
a informačnú epochu/spoločnosť/ekonomiku?
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2 Manažérska etika ako subdisciplína aplikovanej etiky
Druhá kapitola je zameraná na charakteristiku a formovanie sa manažérskej etiky ako subdisciplíny
aplikovanej etiky. Samotným jadrom bude charakteristika manažérskej etiky, jej problematiky,
kontextu, podstaty, predmetu, ale aj metodológie, ktorú používa. Následná tematizácia predstaví
bližšie jednotlivé tematické okruhy týkajúce sa predmetnej oblasti a poslúži na hlbšie zorientovanie sa,
ale aj ďalšie štúdium a kritiku parciálnych problémov.
Kľúčové slová: predmet, metodológia, manažment, aplikovaná etika, tematizácia

Charakteristika manažérskej etiky
Pre charakteristiku manažérskej etiky ako samostatnej subdisciplíny aplikovanej etiky
je nevyhnutné objasniť pojmy, vymedziť hranice a zadefinovať vzťahy, v ktorých sa kreuje:
1. horizont skúmania
Základným východiskom a horizontom koncipovania je prienik alebo prelínanie
dvoch-troch celkov (vedných disciplín) ekonomiky (manažmentu) a etiky. Ide o hľadanie
etických aspektov a tenzií v ekonomike a manažmente. Z tohto hľadania (prieniku) vyplýva
mnoho napätí a konfliktov, lebo ako ekonomika (manažment) tak aj etika majú rozdielne
východiská, obsahy, metodológie, okruhy záujmov a problémov, ktoré riešia.
Ďalším krokom je už konkrétnejšie koncipovanie na prieniku celkov resp. vedných
disciplín - manažmentu a etiky. Najdôležitejším východiskovým bodom bude osvetlenie
chápania pojmu manažment a určenie, čo znamená pojem manažér, a kto ním je. Definícií je
mnoho, závisia od uhla pohľadu21:
Podľa Sedláka (2009) môžeme manažment vnímať ako proces (dynamika), profesiu,
vednú disciplínu (metodológia, systém) a umenie (schopnosť).
Z definícií manažmentu:
Manažment (riadenie) je ľudská praktická činnosť vykonávaná manažérmi. Je to
proces slúžiaci na dosahovanie cieľov organizácie (efektívne ovplyvňovanie procesov pri
transformácii vstupov na výstupy).
Manažment ako vedná disciplína je naakumulovaný a logicky usporiadaný súbor
poznatkov o princípoch, metódach a postupoch riadenia.

Podrobnejšie zaoberanie sa jednotlivými definíciami nie je zmyslom tejto učebnice. Pre hlbšie štúdiu pojmov
manažér a manažment odporúčame ekonomickú literatúru. Napr.: BLAŽEK (2010); SEDLÁK (2009); MAJTÁN
a kol. (2008); PORVAZNÍK (2007).
21
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Jedna z definícií manažéra:
Manažér je človek, ktorý pomocou manažérskych funkcií (plánovanie, organizovanie,
vedenie ľudí, kontrola) usmerňuje aktivity organizácie, organizačných jednotiek, kolektívov
pracovníkov a vedúcich pracovníkov v záujme naplnenia cieľov organizácie.
Kvôli logickej postupnosti uvádzame aj jednoduché definície etiky a aplikovanej
etiky22:
Etika je praktická veda (filozofia), ktorá skúma ľudské morálne konanie (veda
o morálke).
Aplikovaná etika je praktická veda (filozofia), ktorá sa zameriava na skúmanie
morálky v špecifických podmienkach spoločenskej praxe.
2. podstata manažérskej etiky
Manažérska etika je:
-

subdisciplína aplikovanej etiky;

-

interdisciplinárna;

-

kriticky reflektuje etické otázky v manažmente;

-

má dva aspekty: individuálny a inštitucionálny.

Manažérska etika má dva aspekty – individuálny a inštitucionálny. V individuálnom
aspekte ide o etiku manažéra (osoby, jednotlivca) ako profesijnú etiku a v inštitucionálnom
aspekte je to etika manažmentu ako štruktúry, systému riadenia. Tieto dva aspekty sa prelínajú
celou jej štruktúrou a vzájomne sa dopĺňajú.
Manažérska etika ako etika manažéra je profesijnou aplikovanou normatívnou etikou.
Manažér je konkrétna bytosť, osoba, ktorá je subjekt individuálneho mravného konania.
Zároveň reprezentuje svoju profesiu – manažérov, manažment. V mravnom konaní tu hrá
najdôležitejšiu úlohu jeho osobnosť a charakter, ináč povedané jeho intelektuálna (IQ),
sociálna (SQ), emocionálna (EQ) a morálna inteligencia (MQ). Manažéra silne ovplyvňujú aj
štandardy a sociálny status (prestíž) jeho profesie.
Jadrom manažérskej etickej činnosti je
-

etika rozhodovania a

-

etika riadenia.

Etika pre manažéra spĺňa dve funkcie: (a) je sebareflexiou, sebakontrolou
a sebareguláciou, (b) normatívnou orientáciou k ďalším ľuďom vo firme. Problémom
Nasýtenie pojmov etika a aplikovaná etika je veľmi bohaté a rôznorodé. Závisí od jednotlivých autorov
a konceptov. Preto ich tu neuvádzame, keďže to nie je zmyslom tejto učebnice.
22
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a zároveň aj predmetom etickej reflexie sú otázky oprávnenia, ohraničenia a plne
zodpovedného

disponovania

mocou

manažérmi

vo

vzťahu

ku

nadriadeným,

spolupracovníkom a podriadeným. Etickými východiskami môže byť humanizmus (ľudskosť)
a zodpovednosť vo vzťahu k ostatným.
Manažérska etika ako etika manažmentu je inštitucionálna forma kritickonormatívneho riadenia podniku zo strany manažmentu. Práve preto jednotlivé systémy
etického riadenia určujú všeobecné skupinové pravidlá zúčastnených strán. V podmienkach
novej etickej infraštruktúry ide o inštitucionálne vymedzené formy etického dialógu. Systémy
etického riadenia spájajú v jeden komplexný celok:
(a) ciele manažmentu;
(b) flexibilný a efektívny systém motivácie;
(c) systém riadenia kvality;
(d) funkčné vnútropodnikové predpisy.
Táto integrácia sa deje podľa zásad celistvosti, mnohodimenzionality, modularity
a prispôsobivosti. Medzi najvýznamnejšie systémy patria (Putnová, Seknička 2007):
(a) Integrované manažérske systémy – Balanced Scorecard (BSC) a IMS (integrovaný
manažérsky systém);
(b) Corporate Governance;
(c) Stakeholderský model;
(d) Corporate Social Responsibility;
(e) Enviromentálny manažérsky systém;
(f) Baťov systém riadenia.

3. metodológia
Keďže manažérska etika je vo svojej podstate interdisciplinárna, tak ako každá
aplikovaná etika, má preto heterogénne metodologické východiská. Využíva metodológiu
a nástroje etablované ako v manažmente tak aj v etike (aplikovanej etike). Manažment ponúka
manažérom v praxi nástroje, metódy a metodologické postupy, ktoré fungujú, prinášajú efekt,
sú rýchlo a jasne uchopiteľné a kvantifikovateľné. Primárne sú to:
(a) exaktné metódy - používajúce algoritmizovateľné, kvantifikovateľné a matematické
riešenia (operačná analýza, štatistické metódy, grafy);
(b) heuristické metódy - (rozhodovacie stromy, myšlienkové mapy, tabuľky, situačné
uzly);
(c) tradičné metódy – empiricko – intuitívne rozhodnutia;
19

(d) expertné metódy – brainstorming, delfská metóda (dotazník), synectics (analógie),
metódy hier.
Etika ponúka:
(e) filozofické nástroje (napr. indukcia, dedukcia, abstrakcia, analýza, syntéza,
implikácia, logika a iné).
Manažérska etika ako subdisciplína aplikovanej etiky participuje na využívaní metód
a nástrojov, ktoré používa aplikovaná etika:
(f) kvantitatívne (napr. dotazník) a kvalitatívne nástroje (napr. pozorovanie, interview,
diskurz).
4. vzťah k iným vedným disciplínam
Manažérska etika je jednou časťou, resp. súčasťou ekonomickej (podnikateľskej) etiky
formujúcej sa ako samostatnej vedy. Preto nemá význam umelé a násilné rozdeľovanie týchto
dvoch etík, ale musíme akceptovať ich prirodzené prelínanie a vzájomnú súčinnosť.
ekonomická (podnikateľská) etika

manažérska etika

Obrázok 2 Vzťah ekonomickej a manažérskej etiky (spracované autorom)
V rámci štruktúr aplikovanej etiky, kde prebieha neustála diferenciácia a špecializácia,
ale aj vzájomné ovplyvňovanie a prelínanie jednotlivých diskurzov, sa manažérska etika
etabluje ako subsystém v rámci Hospodárskej a podnikateľskej etiky, t. j. rozvíja sa na pozadí
profesijnej etiky, podnikateľskej etiky a etiky organizácií:
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Aplikovaná etika

Hospodárska
a podnikateľská etika

Manažérska etika
Etika organizácií

Obrázok 3 Manažérska etika v kontexte aplikovanej etiky (spracované podľa Fobel
2005, s. 57)
Manažérska etika úzko spolupracuje aj s inými vednými disciplínami – z oblastí
prírodných, ekonomických, technických, spoločensko-vedných a humanitných vied (Luknič
1994, s. 30).

5. rozpor
Akademické teórie manažmentu a ekonomické teórie riadenia sú často veľmi
teoretické a abstraktné, často v praxi neaplikovateľné. Takisto ako akademické manažérske
systémy, tak aj metodologické východiská etiky môžu byť pri mnohých etických systémoch
abstraktné a teoretické. Môže to byť krásny teoreticky zdôvodniteľný a sofistikovaný systém
(napr. model deduktívny, reflexívny, kauzistický, koherentný), ktorý v ideálnom prostredí (na
papieri) rieši každý etický problém. Lenže pod vplyvom mnohých stresových faktorov (napr.
čas, únava) sa v realite ukáže ako ťažkopádny, nepraktický a nepoužiteľný. Práve tento rozpor
je najviac badateľný v manažérskej etike, a to rozpor medzi teóriou a praxou. Vznikajú preto
oprávnené námietky (etika chápaná ako čisto teoretické akademické filozofovanie) zo strany
manažérov, ktorí hľadajú prínos etiky a etického myslenia do ich praxe. Tento rozpor by
mohla preklenúť etika aplikovaná na prax, resp. aplikovaná etika (ako praktická veda), ktorá
vychádza z praxe a faktov – reflektuje ich – a naspäť sa vracia do praxe konkrétnou
aplikáciou, výstupom.
Tematizácia
Tematizácia znamená koncipovanie tradičných a typických obsahových okruhov
charakteristických pre problematiku manažérskej etiky. Každý okruh je obsiahly
a komplexný. Zahŕňa aj penzum vlastnej bibliografie. Pri praktickej aplikácii sa môže
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následne ku každému okruhu viazať aj cvičenie s aktivitami. Táto tematizácia tvorí aj kostru
tejto vysokoškolskej učebnice:
I.

Úvod do manažérskej etiky

Prvá kapitola sa zameriava na formovanie sa a diferencovanie manažérskej etiky ako
vednej disciplíny, a zároveň subdisciplíny aplikovanej etiky. Práve kvôli tomu sa budeme na
začiatku venovať historickému kontextu a periodizácii vývoja manažérskej etiky, ktorý sa
uskutočňuje súčinne s rozvojom etiky v ekonomike na globálnej resp. európskej úrovni.
Neobídeme ani špecifické slovenské prostredie po roku 1989, ktoré je (de)formované
mnohými zásahmi, prúdmi a turbulenciami. Následne budeme analyzovať kontext
transformácie, t. j. prechod od industriálnej epochy k informačnej (digitálnej) a prechod od
manažérskej etiky k etickému líderstvu.
II.

Manažérska etika ako subdisciplína aplikovanej etiky

Druhá kapitola je zameraná na charakteristiku a formovanie sa manažérskej etiky ako
subdisciplíny aplikovanej etiky. Samotným jadrom bude charakteristika manažérskej etiky, jej
problematiky, kontextu, podstaty, predmetu, ale aj metodológie, ktorú používa. Následná
tematizácia predstaví bližšie jednotlivé tematické okruhy týkajúce sa predmetnej oblasti
a poslúži na hlbšie zorientovanie sa, ale aj ďalšie štúdium a kritiku parciálnych problémov.
III.

Spoločenská zodpovednosť v ekonomike (manažmente)

Obsahom je predstavenie jednotlivých názorov na spoločenskú zodpovednosť
(Drucker, Friedman, Galbraith), charakteristika typov spoločenskej zodpovednosti (Berleant
1982) a bližšie priblíženie teórie participujúcich skupín – tzv. teória stakeholderov (Freeman
1984). Výsledkom sú modely rozsahu zodpovednosti organizácie a stupne morálneho rozvoja
podniku (Reidenbach-Robinov model). Záver tvorí polemika, či podnik (korporácia) je
morálne zodpovednou „osobou“.
IV.

Morálny profil manažéra – profesijná etika

Predstavuje sa tu podstata podnikania a kardinálne cnosti, ktoré sú nevyhnutné pre
etické podnikanie, a takisto zdôrazňujú sa úlohy, ktoré napĺňa podnikanie v sociálnych
väzbách (Novak 1998). Práve v tomto prostredí sa konštituuje „profesia“ manažéra. Ďalej ide
o zadefinovanie „kto je manažér“, „aké sú jeho kompetencie“ a „aký má mať morálny profil“.
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V.

Etika v rozhodovaní

Proces rozhodovania je kľúčový ako pre etiku, tak aj pre manažérske kompetencie.
Spoznávame subjekty a faktory, ktoré ho ovplyvňujú a analyzujeme oblasti výskytu etických
problémov aj podstatu a význam etických dilem v manažérskom rozhodovaní. Nevyhnutné je
stanovenie aj metodológie riešenia (základné prvky) etickej dilemy. Je to kľúčový okruh pre
prax a aplikovateľnosť etiky v každodennom ekonomickom konaní a rozhodovaní.
VI.

Modely etického rozhodovania

Táto kapitola analyzuje proces etického rozhodovania a schématizuje jednotlivé prvky
a kroky pomocou štyroch zaužívaných zjednodušených modelov: (a) Kohlbergov model štádií
morálneho rozvoja; (b) Trevinovej interakčný model; (c) Ferrellov a Greshamov model
závislosti; (d) Syntetický model.
VII.

Implementácia a inštitucionalizácia etiky do firemnej kultúry (change
management)

Tento okruh sa zaoberá procesom implementácie a inštitucionalizácie etiky do
firemného prostredia, aby sa etika stala integrálnou súčasťou strategického plánovania
(vytváranie etickej infraštruktúry). Predstavujú sa tu predpoklady etického rozvoja firmy,
úlohy firemnej kultúry, kroky v integrácii, etické vedenie a socializačný proces zamestnanca
(psychologický kontrakt a lojalita).
VIII.

Nástroje etického riadenia

Implementácia sa deje za pomoci nástrojov, ktoré sú manažmentu k dispozícii.
Existujú dva klasické druhy: tradičné a moderné. Medzi tradičné patria etické kódexy, etické
vzory a vzdelávanie (výcvik). Moderné nástroje sú etický a sociálny audit, ombudsman pre
etiku (manažér pre firemnú kultúru a etiku) a etické komisie.
IX.

Systémy etického riadenia (quality management)

Etické riadenie sa aplikuje pomocou procesných systémov, ktoré sú základom
manažmentu – integrovaného riadenia. Medzi najvýznamnejšie patria: (a) Integrované
manažérske systémy – Balanced Scorecard a IMS (integrovaný manažérsky systém), (b)
Corporate Governance, (c) Stakeholderský model, (d) Corporate Social Responsibility, (e)
Environmentálny manažérsky systém, (f) Baťov systém riadenia.
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X.

Etika v riadení ľudí (human resources management)

Riadenie ľudí je jednou z kľúčových manažérskych kompetencií. Preto sa tento okruh
zaoberá niektorými problémovými oblasťami: (a) etickým minimom v pracovných vzťahoch,
(b) diskrimináciou v zamestnaneckých vzťahoch, (c) procesom prepúšťania zamestnancov,
(d) sexuálnym obťažovaním ako špecifickou formou diskriminácie, (e) lojalitou a
„problémom zverejňovania“, (f) mobbingom a bossingom.
XI.

Líderstvo (leadership) a etické alternatívy v líderstve

Manažér budúcnosti je predstavený ako líder, ktorý nemá byť len profesionálom
a odborníkom v manažérskych zručnostiach, ale má mať aj osobnostné, charakterové,
vodcovské, morálne kvality, ktoré dotvárajú jeho osobu a funkciu, a zároveň sú motivujúce
a inšpirujúce pre zamestnancov, aby lepšie završovali svoje úlohy v stále flexibilnejšom
a virtuálnejšom podnikateľskom (ekonomickom) prostredí. V líderstve nachádzame niektoré
alternatívne prístupy, ktoré sú inovatívne a aktuálne, nie sú však ešte mainstreamovými
konceptami. Medzi takýmito alternatívnymi prístupmi chápeme niektoré trendy týkajúce sa
etického vedenia/sprevádzania (ethical leadership and stewardship), cnostného manažéra
(virtuous manager), transformatívneho lídra (transformative leadership) a spirituálneho
vedenia (spiritual leadership).

Akýkoľvek tu predstavený okruh, alebo problematika môže tvoriť samostatný celok
resp. kľúčový problém pri reflektovaní skúmanej problematiky. Táto stručná schéma nemá za
cieľ definitívne zatriediť jednotlivé problémy do nejakého nemenného myšlienkového
systému. Chce len pomôcť utriediť fakty a byť východiskom pri ďalších reflexiách a diskurze.
Prítomnosť a budúcnosť prináša nové zmeny v chápaní ale aj výzvy nielen v akademickom
prostredí ale aj v ekonomickej praxi, preto aj chápanie manažérskej etiky resp. etického
líderstva musí byť v neustálom sebaaktualizovaní, aby v dostatočnom predstihu reagovalo na
transformujúcu sa realitu dnešného človeka a sveta.
Otázky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Na akom horizonte skúmania prebieha rozvoj manažérskej etiky?
Ako charakterizujete manažérsku etiku ako subdisciplínu aplikovanej etiky?
Aký je individuálny a inštitucionálny rozmer manažérskej etiky?
Akú má manažérska etika metodológiu?
Aký je vzťah manažérskej etiky k iným vedným disciplínam?
Ako môžeme tematizovať súčasnú manažérsku etiku?
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Aktivity a úlohy
1. Identifikujte metódy a nástroje, ktoré používa manažérska etika ako subdisciplína
aplikovanej etiky.
2. Stručne charakterizujte kvantitatívne a kvalitatívne metodologické nástroje používané
v aplikovanej etike.
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3 Spoločenská zodpovednosť v ekonomike (manažmente)
Obsahom tejto kapitoly je predstavenie jednotlivých názorov na spoločenskú zodpovednosť (Drucker,
Friedman, Galbraith), charakteristika typov spoločenskej zodpovednosti (Berleant 1982) a bližšie
priblíženie teórie participujúcich skupín – tzv. teória stakeholderov (Freeman 1984). Výsledkom sú
modely rozsahu zodpovednosti organizácie a stupne morálneho rozvoja podniku (ReidenbachRobinov model). Záver tvorí polemika, či podnik (korporácia) je morálne zodpovednou „osobou“.
Kľúčové slová: spoločnosť, zodpovednosť, stakeholder, organizácia, morálny rozvoj

Názory na spoločenskú zodpovednosť
Čo to je spoločenská zodpovednosť? Ako by sme ju mohli charakterizovať? Názory sú
rôznorodé, v závislosti od autorov, ich konceptov, ideológie, dejinných konotácií atď.
Niektorí ju zdôrazňujú, iní ju popierajú, mnohí ju redukujú na povinnosť aspoň
minimalizovať negatívne účinky svojho konania na spoločnosť (porov. Luknič 1994, s. 109112). Schematické zobrazenie môže vyzerať napríklad takto:
S2
S1

S4

S3
Sn

Obrázok 4 Subjekty na trhu (spracované autorom)
Premenná S znamená subjekt pôsobiaci na trhu. Môže ním byť jednotlivec napr.
živnostník, kupujúci, predávajúci, ale aj organizácia/firma napr. spoločnosť s ručením
obmedzeným, akciová spoločnosť, družstvo, komanditná spoločnosť a iné. Subjektami na trhu
môžu byť aj záujmové skupiny, ktoré majú svoje ekonomické záujmy a ovplyvňujú trh, napr.
politická strana, mimovládna organizácia, tajná služba, tajná spoločnosť, lobisti atď.
Premenné S1 až Sn znamená počet subjektov, ktorý je závislý od veľkosti trhu. Šípky
znázorňujú interakcie medzi jednotlivými subjektami.
Schéma poukazuje nato, že jednotlivé subjekty nie sú ojedinelé ani nefungujú vo
vákuu. Pôsobia na trhu, preto spolu interagujú, vzájomne sa ovplyvňujú, prichádzajú do
konfliktov, obchodujú spolu, uzatvárajú dohody a robia kompromisy. Tu by sme mohli
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povedať, že sa rodí zodpovednosť subjektov za spoločnosť, čo je často označované ako
spoločenská zodpovednosť.
V širokej palete názorov na spoločenskú zodpovednosť existujú dve extrémne pozície:
Laissezfaire

Vládna
regulácia

Obrázok 5 Názory na spoločenskú zodpovednosť (spracované autorom)
Extrémna pozícia Laissez-faire23 bola propagovaná americkým liberálnym ekonómom,
nositeľom Nobelovej ceny za ekonómiu (1976) Miltonom Friedmanom (1912-2006). Bojoval
proti „sociálnemu štátu“ a proti akýmkoľvek zásahom do trhu. Prispel k rozvoju neoklasickej
ekonomiky.

V praxi

to

znamená,

že

nie

je

potrebné

vytvárať

žiadne

pravidlá/limity/obmedzenia lebo slobodný a konkurenčný trh bude sám „moralizovať“.
Korporatívne svedomie a zodpovednosť je „neviditeľná ruka“ vnútri trhu.
Protikladnou extrémnou pozíciou je pozícia Vládnej regulácie, ktorej vplyvným
zástancom bol významný kanadsko-americký ekonóm John Kenneth Galbraith (1908-2006).
Bol veľkým kritikom neoklasickej ekonómie. Tvrdil, že nie je možné, aby bol trh bez
akýchkoľvek zásahov. Uznával význam regulatívnych prvkov práva a politických procesov na
fungovanie trhu. Dokonca preferoval „morálnu silu vlády“, t. j. vládnu reguláciu.
Obidve pozície odmietajú korporáciu ako aktívny subjekt uplatňujúci morálne súdy.
Medzi obidvoma extrémami sa nachádza celá plejáda autorov, ktorí inklinujú k jednej alebo
druhej pozícii, alebo ich miešajú dohromady.
Pozrime sa ešte na jeden významný názor, ktorý značne ovplyvnil ekonomické
prostredie. Pochádza od amerického teoretika a filozofa manažmentu Petra Druckera (19092005). Mnohými autormi je považovaný za zakladateľa moderného manažmentu a tvorcu
konceptu korporácie. Čo sa týka našej spoločenskej zodpovednosti, tak rozlišoval medzi
podnikateľom ako jednotlivcom, ktorý myslí a koná eticky a medzi podnikateľským
subjektom na úrovni organizácie, kde by sa na tzv. korporatívnej úrovni nemalo zvažovať
o etike a zodpovednosti.
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Laisez-faire znamená v preklade „nechať nech sa to robí“, resp. „nechať veciam voľný priebeh“.

27

Vzorové typy spoločenskej zodpovednosti
Jednotlivé skupiny zodpovednosti a kritéria spracoval ešte v roku 1982 americký
filozof a estét Arnold Berleant (1932). V stručnosti si ich charakterizujeme (porov. Luknič
1994, s. 112-117):
a) zodpovednosť voči spotrebiteľom – klient ako spotrebiteľ oprávnene očakáva, že za
svoje peniaze dostane adekvátnu protihodnotu – kvalitný výrobok alebo službu.
Takisto očakáva všetky informácie nielen pozitívne ale aj rizikové resp. negatívne
o danom výrobku alebo službe. Samozrejme výrobca alebo poskytovateľ služby má
dodávať svoje „produkty“ ako bezpečné voči zdraviu a životu klientov;
b) zodpovednosť voči zamestnancom – primárne zamestnanec očakáva za svoj čas,
schopnosti, energiu adekvátnu protihodnotu – spravodlivú mzdu. Jej súčasťou je
spravodlivé zaobchádzanie. Na zamestnanca majú byť kladené nároky primerané
miestu a postaveniu. Ruka v ruke s uvedeným má napredovať jeho osobnostný,
kariérny a finančný rozvoj. Nezanedbateľná zodpovednosť je aj ku kvalite
a bezpečnosti pri práci (BOZP);
c) zodpovednosť voči akcionárom (investorom) – akcionári/investori očakávajú od
spoločnosti návrat svojej investície – zisk (ROI). Aby to mohlo byť realizovateľné,
akcionári/investori musia byť informovaní o situácii vo firme, a to pravdivo
a nestranne. Takisto nie je dovolené zneužívať informácie a porušovať mlčanlivosť;
d) zodpovednosť voči konkurencii – voči konkurencii je potrebné mať rešpekt a viesť
s ňou férový konkurenčný boj založený na čestnosti a kvalite a zbavený akýchkoľvek
nekalých praktík;
e) zodpovednosť voči verejnosti – prvou zodpovednosťou voči verejnosti je komunikácia
s ňou (PR). Nielen to, ale aj starostlivosť o regionálny rozvoj a aktivity, ktoré
napomáhajú participácii verejnosti na dobre a zisku spoločnosti – nadácia, charita,
filantropia, osveta, grantové schémy a iné;
f) zodpovednosť voči životnému prostrediu – táto zodpovednosť je stále aktuálnejšia. Ide
tu o ochranu a starostlivosť o naše spoločné prostredie v ktorom žijeme, bývame,
pracujeme. Môže sa prejavovať v rôznych formách, podobách, aktivitách;
g) vzťahy medzi korporáciou a vládou – prvou zodpovednosťou je, že korporácia
dodržiava platné zákony a normy, platí dane a odvody. Môže pomáhať vláde aj
s prípravou legislatívy. Vláda má nastaviť a pripraviť také prostredie, aby firmy
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a podnikatelia mohli nehatene vykonávať svoju činnosť, neboli brzdení, ale práve
naopak stimulovaní a všemožne podporovaní.
Teória „stakeholderov“
„Otcom“ teórie stakeholderov je americký filozof a profesor business administration
R. Edward Freeman (1951). V roku 1984 publikoval knihu Strategic Management:
A Stakeholder Approach, kde ju teoreticky koncipoval a podrobne charakterizoval. Aj keď
celkom prvykrát bola predstavená americkým organizačným teoretikom Ianom Mitroffom
(1938) v knihe Stakeholders of the Organizational Mind publikovanej v roku 1983 (?!). Od
toho času vyšli stovky kníh a štúdií v časopisoch, ktoré ju glorifikujú, kritizujú, podrobne
analyzujú, zavrhujú a v súčasnosti aj aktualizujú. Jednoducho stala sa súčasťou ekonomického
mainstreamu. Preto ani my ju nemôžeme opomenúť a v stručnosti sa s ňou zoznámime
(Luknič 1994, s. 117-123; Remišová, 2011, s. 97-109).
V prvom rade je potrebné si ujasniť, čo znamená termín „stakeholder“. V slovenskom
jazyku nemáme celkom výraz, ktorý by adekvátne vystihoval preklad aj podstatu, preto ho
používame v anglickej verzii „stakeholder“. Primárne však v preklade znamená „držiteľ
stávky“, teda niekoho, u koho si stávkujúci resp. hráči v hazardných hrách nechávali peniaze,
ktoré stavili resp. ukladali si majetok vložený do stávky. Ak niekto vyhral, tak mu ich
stakeholder vyplatil. Význam tohoto pojmu bol prenesený do organizačného manažmentu.
V jednoduchosti by sme preto stakeholderskú sieť mohli schematicky znázorniť asi takto:
vláda

zákazníci
KORPORÁCIA
dodávatelia

média

Zamestnanci
Akcionári

konkurencia

Manažéri
aktivisti

Odbory

štát

veritelia

životné prostredie
verejnosť

Obrázok 6 Stakeholderi (spracované autorom)
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Z tejto jednoduchej schémy vyplýva, že organizácia napr. korporácia funguje v spleti
interných a externých vzťahov, preto stakeholderov triedime na interných a externých, resp.
primárnych a sekundárnych. Definícií kto je stakeholder a ich triedení je nepreberné
množstvo. Ich počet a spleť vzťahov závisí aj od veľkosti organizácie. Inak je to napr. u malej
s.r.o., väčšej akciovej spoločnosti, holdingu, konglomerátu, či TNC (transnational
corporation), ktorá funguje globálne a zamestnáva státisíce ľudí. Stručne povedané,
stakeholderom môže byť jednotlivec – fyzická osoba, ale aj právnická osoba, ale taktiež aj
abstraktná osoba (napr. životné prostredie). Každá takáto skupina/osoba - stakeholder, má
svoje vlastné záujmy a vstupuje do kontaktu s korporáciou alebo jej činnosťou. Tieto
záujmové skupiny/osoby – stakeholderi si uložili určité svoje záujmy – stávky v korporácii,
ktorá je povinná obhospodarovať tieto stávky v prospech toho ktorého stakeholdera.
Stakeholderi ku dosiahnutiu svojich záujmov používajú svoju moc, resp. nástroje, skrze ktoré
dosiahnu resp. chcú dosiahnuť svoje záujmy.
Manažéri na všetkých stupňoch riadenia by mali poznať jednotlivé záujmy
stakeholderov, brať ich do úvahy a chrániť ich. Manažérska úloha je preto riadiť všetko
k prospechu stakeholderov, harmonizovať záujmy každého stakeholdera. Je len samozrejmé,
že dochádza ku konfliktom medzi jednotlivými stakeholdermi, ktorí majú častokrát
protichodné záujmy a potreby a využívajú svoje (svojské) nástroje na ich dosiahnutie.
Rozsah zodpovednosti organizácie (firmy, korporácie...)
Existuje mnoho názorov na vzťah a rozsah zodpovednosti organizácie v spoločnosti.
V stručnosti tu uvádzame pár modelov, ktoré sa vyskytujú v ekonomicko-spoločenskej praxi
(porov. Luknič 1994, s. 124-128):
Právny model

zákon
O1
O2

O3

Obrázok 7 Právny model (spracované podľa Luknič 1994, s. 126)
Rozsah zodpovednosti organizácie je pri právnom modeli určovaný právnym
systémom a zákonom, ktorý je daný a vytvorený zákonodarcom. Tento zákon ovplyvňuje
konanie jednotlivých organizácii, ktoré sa deje iba v medziach zákona.
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Trhovo-zmluvný model
O

spoločnosť

výmena

Obrázok 8 Trhovo-zmluvný model (spracované podľa Luknič 1994, s. 126)
Ako z názvu modelu vyplýva, vzťah medzi organizáciou a spoločnosťou je trhový, pre
ktorý je charakteristická zmluva (kontrakt) a výmena (transakcia).
Vykorisťovateľský model
O

spoločnosť

nadhodnota

Obrázok 9 Vykorisťovateľský model (spracované podľa Luknič 1994, s. 126)
Pri tomto modeli sa nejedná o vzťah medzi organizáciou a spoločnosťou ale o pomer,
v ktorom vzniká na jednej strane prebytok, tzv. nadhodnota. Môžu nastať dve situácie, buď tú
nadhodnotu vlastní organizácia, a tá vykorisťuje spoločnosť alebo ju vlastní spoločnosť, ktorá
vykorisťuje organizáciu.
Technoštruktúrny model
technoštruktúra
O1

O3

O2

Obrázok 10 Technoštruktúrny model (spracované podľa Luknič 1994, s. 127)
Pri tomto modeli, je tou riadiacou elitou technoštruktúra, t.j. nová trieda manažérov,
ktorá všetko riadi a určuje vkus, politiku, ekonomiku, kultúru. Ona je tým dominantným
určovateľom a formátorom pre jednotlivé organizácie (globálni technokrati).
Model vzájomne sa prelínajúcich systémov
O

spoločnosť

trh, politika, kultúra

Obrázok 11 Model vzájomne sa prelínajúcich systémov (spracované podľa Luknič
1994, s. 127)
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Tento model potvrdzuje neustálu výmenu medzi organizáciou a spoločnosťou,
dokonca až takú, že dôjde k prelínaniu systémov. Prelínajú sa tu vplyvy prostredníctvom trhu,
politiky, kultúry (napr. podnikateľ sa stane prezidentom alebo premiérom krajiny).
Stakeholderský model
O
S1

Sn
S2

S3

...

Obrázok 12 Stakeholderský model (spracované podľa Luknič 1994, s. 127)
Zrejme najvyváženejším modelom je model stakeholderský, ktorý sa snaží udržať
rovnováhu medzi záujmami a potrebami stakeholderov a organizáciou, ktorá pôsobí
v spoločnosti a interaguje so spoločnosťou. Organizácia existuje a funguje v celej spleti
interných a externých vzťahov k stakeholderom.
Morálny rozvoj podniku
Pri hodnotení spoločenskej zodpovednosti podniku resp. organizácie, je potrebné si
všimnúť aj morálny rozvoj podniku (porov. Luknič 1994, s. 129-134). Kľúčovým faktorom
v morálnom rozvoji podniku je vzťah medzi ziskom a etikou. Je to veľmi rozsiahla
problematika, preto sa ju tu pokúsime iba stručne načrtnúť cez dve tézy:
1. každý podnik podniká za účelom a cieľom dosiahnutia zisku;
2. zisk je potrebné dosiahnuť etickými cestami a nástrojmi.
Na základe toho, ako sú podniky schopné zosúladiť zisk s etikou, tak na takom stupni
morálneho rozvoja sú. Uvádzame tu stručnú a názornú schému, ktorá je spracovaná podľa
autorov Reidenbach – Robin (1991):
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Obrázok 13 Reidenbach – Robin model (spracované
podľa Luknič 1994, s. 131)
ál
ny
I.

Na najnižšom I. stupni morálneho rozvoja je amorálny podnik. Už z názvu vyplýva, že
je tam nerovnováha medzi ziskom a etikou, resp. je tam neprítomnosť etiky a morálky. Riadi
sa heslom „uchmatni čo môžeš a ujdi“. Zisk je teda dosahovaný amorálnym jednaním (napr.
nekalé predajné a marketingové praktiky).
Na II. stupni je právne formalistický podnik, ktorý sa riadi heslom „hraj podľa
legálnych pravidiel“. Plní sa tu iba to, čo predpisuje a povoľuje resp. nezakazuje zákon. Ide
o minimalistické a formalistické konanie. Myslia si, že to, čo je formálne právne je aj eticky
správne.
Na III. stupni je už spoločensky zodpovedný podnik, ktorý tvrdí, že „etika sa oplatí“.
Mnohí si už uvedomujú, že isté formy spoločenskej zodpovednosti a etiky sú nutné
a nevyhnutné, resp. pomáhajú aj v biznise (napr. charita, filantropia, altruistické kampane...).
Na ďalšom IV. stupni je eticky vznikajúci podnik, ktorý chce robiť správnu vec.
Majitelia a manažéri vidia, že napriek prostrediu a praktikám, ktoré môžu byť amorálne, je
dobré správať sa eticky. Preto zadefinujú hodnotovo svoju identitu, misiu, poslanie, či
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nechajú si urobiť etický kódex nie iba ako marketingový ťah ale ako nevyhnutný nástroj na
konanie správnych a dobrých vecí.
Najvyšší stupeň morálneho rozvoja je V. stupeň, na ktorom hovoríme o etickom
podniku. V takejto organizácii má etika svoje nezastupiteľné miesto. Vytvorená a fungujúca
etická infraštruktúra reguluje konanie organizácie, ktorá eticky dosahuje zisk a eticky funguje
na konkurenčnom trhu.
Je len samozrejmé, že uvedené stupne nie sú fixne dané, to znamená, že stále sa
meniace podniky môžu ako rásť na stupnici, tak aj klesať. Asi neexistuje na 100% amorálny
podnik, tak ako neexistuje ani na 100% etický podnik. Hranice medzi jednotlivými stupňami
sú „tekuté“, takže podnik sa môže nachádzať zároveň aj vo viacerých stupňoch, aj napriek
tomu sa snažíme ho všeobecne zhodnotiť a zatriediť do nejakého stupňa, ktorý prevažuje.
Je korporácia „morálne zodpovednou“ osobou?
Posledným bodom v rámci tejto kapitoly, môže byť reflexia o tom, či je korporácia
(organizácia) morálne zodpovednou osobou voči spoločnosti a prostrediu, v ktorom pôsobí.
Táto diskusia, resp. diskurz sa v USA začal viesť ešte v 60. rokoch 20. storočia. Vždy sa
s novou silou rozpúta, ak sa stane nejaká nehoda, resp. katastrofa (napr. havária ropnej
plošiny British Petroleum v Karibskom mori), či vyplávajú na povrch nejaké neetické
praktiky a škandály (napr. Panama Papers). Aj v našom slovenskom prostredí sa vedú
diskusie o trestno-právnej zodpovednosti firiem. Existuje mnoho podporných stanovísk ale aj
námietok voči tejto téze o korporátnej morálnej zodpovednosti (porov. Luknič 1994, s. 135138).
Otázky
Aké poznáme názory na spoločenskú zodpovednosť v ekonomike?
Aké sú vzorové typy spoločenskej zodpovednosti?
Kto je tvorcom teórie stakeholderov a čo je jej podstatou?
Aké majú záujmy jednotliví stakeholderi a aké nástroje používajú na ich
dosiahnutie?
5. Aké máme modely rozsahu zodpovednosti medzi spoločnosťou a korporáciou?
6. Čo je to morálny rozvoj podniku/firmy a aké má stupne?
7. Je korporácia „morálne zodpovednou“ osobou? Aké sú na to názory?
1.
2.
3.
4.

Aktivity a úlohy
1. Je vskutku potrebná spoločenská zodpovednosť v ekonomike? Popíšte a analyzujte
„Prečo?“.
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2. Vymenujte a roztrieďte jednotlivých stakeholderov a určite ich záujmy a „nástroje
moci“, ktoré používajú, aby dosiahli svoje ciele.
3. Existujú konflikty medzi stakeholdermi? Aké? Ako by ste ich riešili?
4. Charakterizujte fázy morálneho rozvoja podniku. Aké sú to charakteristiky? Ako je to
na Slovensku?
5. Roztrieďte a rozanalyzujte názory „za“ a „proti“ tomu, či je alebo má byť korporácia
morálne zodpovednou „osobou“.
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4 Morálny profil manažéra – profesijná etika
Táto kapitola predstavuje podstatu podnikania a oboznamuje s kardinálnymi cnosťami, ktoré sú
nevyhnutné pre etické podnikanie, a takisto zdôrazňujú sa tu úlohy, ktoré napĺňa podnikanie
v sociálnych väzbách spoločnosti (Novak 1998). V podnikateľskom prostredí a v prostredí tvrdého
konkurenčného boja sa konštituuje „profesia“ manažéra. Je preto potrebné zadefinovanie „kto je
manažér“, „aké sú jeho kompetencie“ a „aký má mať morálny profil“.
Kľúčové slová: poslanie, manažér, profesia, kompetencie, zručnosti, morálny profil

Biznis ako poslanie
Podnikanie (biznis) v modernom chápaní slova nemá v slovenskom prostredí dlhú
históriu. Nežije už veľa pamätníkov, ktorí si ešte spomínajú na prvú československú republiku
(1918-1938) a slovenský štát (1939-1945). Po nástupe komunistov k moci (1948)
a následnom znárodnení (krádeži) súkromných podnikov a majetkov sa pretrháva tradícia
a celá jedna generácia žije v socialistickom zriadení (až do 1989), ktoré neumožňovalo
súkromné podnikanie a negatívne sa stavalo ku súkromnému vlastníctvu ako takému. Bola to
obrovská tragédia a rana nielen pre biznis ale aj pre ľudí, ktorí sa stali finančne závislí na štáte
a upadli do pasivity a neinvenčnosti.
Až po roku 1989 mohli začať ľudia na Slovensku podnikať. Samozrejme, tých skoro
30 rokov slobody a samostatnosti priniesli so sebou okrem rýchlej transformácie spoločnosti
aj mnoho negatívnych javov. A to bola ďalšia zdrvujúca rana pre biznis a jeho chápanie.
Drvivá väčšina ľudí chcela rýchlo zbohatnúť a prísť k peniazom, preto sa neštítili
akýchkoľvek amorálnych vecí, za ktoré by v normálnej krajine isto sedeli vo väzení. Preto sa
aj udomácnili tvrdenia, ktoré majú reálny základ, lebo sa to dialo, ale aj napriek tomu
nemôžme generalizovať a paušalizovať všetkých a všetko (napr. privatizácia = zlodejina,
robiť biznis = nemorálne zarobiť, finančné skupiny = upíri, podnikateľ = nadávka, politik =
mafián, manažér = diktátor a psychopat a iné).
Ako sa z toho dostať? Ako reformovať už tak zdeformované praktiky a chápanie
biznisu? Pre bližšie a hlbšie pochopenie podstaty biznisu a jeho synergie s politikou a
morálkou chceme ponúknuť pohľad a chápanie amerického filozofa a diplomata prof.
Michaela Novaka (1933-2017), ktorý mal slovenské korene a svojimi myšlienkami ovplyvnil
anglosaské prostredie24. Za života napísal mnoho významných diel (napr. The Spirit of
Democratic Capitalism 1982), my sa pozrieme na niektoré myšlienky pochádzajúce z knihy
Biznis ako poslanie (Novak 1998).
24

Bližšie podrobnosti o tomto významnom autorovi sú dostupné na www.michaelnovak.net.
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Ústrednou myšlienkou, ktorá tvorí aj názov knihy, je, že biznis je poslaním. Nie je to
iba zarábanie peňazí, rýchle zbohatnutie, nejaký status v spoločnosti ale je to poslanie, misia.
Práve kvôli tomu biznis charakterizujú tri kardinálne cnosti. A práve skrze ne, môžeme
rozlíšiť skutočný biznis od niečoho, čo sa iba tak tvári, od nejakého falošného „pabiznisu“.
Prvou cnosťou je tvorivosť. Práve ona predstavuje ľudský a intelektuálny potenciál.
Veď čo je na tom výnimočné, keď mnohí parazitujú na štátnych zákazkách. Keď bez štátnej
pomoci nie sú konkurencieschopní, resp. na iných trhoch nie sú schopní uspieť. Tvorivosť je
naopak o tom, vymyslieť, vytvoriť nejakú službu, tovar, produkt, ktorý môže byť lepší, krajší,
rýchlejší, kvalitnejší, za lepšiu cenu, dostupnejší pre mnohých atď. To je potrebné ponúknuť
na trhu. Nečakať, že štát mi niečo dá, ale idem podnikať s tým, že niečo vytvorím, vymyslím,
vylepším, vybudujem firmu z ktorej budú všetci profitovať.
Druhou cnosťou je budovanie spoločenstva. Skutočný biznis neničí vzťahy ani nepáli
mosty, neparazituje na druhých, ale ich naopak buduje. Skutoční biznismeni majú početnú
klientelu a bohaté obchodné vzťahy, ktoré tvoria nielen spokojní klienti ale aj obchodní
partneri. Budujú vzťahy vo vnútri firmy ale aj navonok v spoločnosti, v regióne. Vedia, že
práve dôvera je tým spojivom, ktorá ich všetkých spája, a ktorú je potrebné dlhodobo budovať
ale veľmi rýchlo sa môže vytratiť pri amorálnom konaní.
Treťou cnosťou je praktický realizmus. Biznis učí človeka byť praktickým, rozvíjať
svoje praktické schopnosti a zručnosti, a zároveň byť realistom, vidieť veci a realitu čo
najpravdivejšie. Človek sa učí praktickosti, a takisto aj realistickému pohľadu na seba
i druhých ľudí. Podnikateľ sa učí nie len myslieť ale aj konať, lebo bez konatívnej stránky sa
v biznise nedá uspieť. V biznise sa otestuje každá teória, či je funkčná alebo nie je. Každá
chyba ktorú urobí, tak buď sa z nej rýchlo poučí alebo ho bude stáť veľa peňazí. Preto je
nevyhnutná realistická a praktická finančná disciplína a hospodárenie s peniazmi.
Okrem týchto troch cností, z podstaty biznisu ako poslania vyplýva sedem vnútorných
a sedem vonkajších úloh:
7 vnútorných úloh biznisu:
1. uspokojovať zákazníkov tovarom a službami skutočnej hodnoty;
2. zabezpečiť primeranú návratnosť investícií, ktoré do podnikania vložili investori;
3. vytvárať nové bohatstvo;
4. vytvárať nové pracovné miesta;
5. potlačiť závisť, rovnostárstvo a vzájomnú nenávisť umožnením spoločenského
vzostupu a poskytnúť empirickú základňu presvedčeniu, že tvrdá práca a talent sa
vyplácajú;
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6. rozvíjať novátorstvo a vynaliezavosť;
7. diverzifikovať záujmy republiky.
Medzi 7 vonkajších úloh biznisu patrí:
1. vybudovať vo firme ducha spoločenstva a úctu k dôstojnosti človeka;
2. chrániť politické podhubie slobody;
3. stať sa príkladom úcty k zákonu;
4. presadzovať sociálnu spravodlivosť;
5. často komunikovať so všetkými účastníkmi biznisu;
6. prispievať k zveľaďovaniu okolia a miestneho spoločenstva;
7. chrániť morálnu ekológiu slobody.
Manažér ako profesia
Ak chceme hovoriť o manažérovi ako o profesii resp. o profesijnej etike manažéra,
bolo by vhodné stanoviť si nejaké charakteristické znaky profesie ako takej. Tu narážame na
isté nejasnosti, keďže prebieha diskurz o znakoch profesie ako takej ale aj o znakoch
profesijnej etiky (Remišová, 2011, s. 136-152). Existujú názory, že manažér nie je profesiou
ale aj opačné názory, že manažér je profesiou. Preto teraz túto otázku nechávame otvorenú,
keďže nie je náplňou tejto učebnice25.
V slovenskom prostredí každoročne stovky študentov končia rôzne odbory
manažmentu. Na trh práce prichádzajú noví nádejní budúci manažéri. Aj v ponukách práce
rôznych webov a agentúr vidíme stovky pozícii v segmente manažment. Častokrát sa však
pod termín manažment skryje všeličo, aj to, čo nie je svojou podstatou manažment. Kto však
je tento manažér? Resp. aké má mať kompetencie, zručnosti, odbornosť? Čo ho
charakterizuje? Pre správne pochopenie profesie manažéra bude nevyhnutné aspoň
v jednoduchosti zadefinovať niektoré pojmy a kompetencie26. Ak by sme sa pozreli na
literatúru a pramene k uvedenej problematike, tak by sme mohli konštatovať, že existujú ako
v slovenskej tak českej alebo anglickej jazykovej mutácii stovky monografií a textov
(Remišová, 2011, s. 124-134).

Bližšie sa týmto polemikám venuje na prednáškach Úvod do aplikovanej a profesijnej etiky resp. Morálka
v povolaní (profesii).
26
Táto problematika tvorí aj hlavnú náplň predmetu, ktorý ponúka Katedra aplikovanej etiky v bakalárskom
stupni štúdia s názvom Základy manažmentu.
25
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Poďme aspoň v krátkosti načrtnúť uvedenú problematiku:
Stručná a jednoduchá „definícia“ manažéra by mohla byť asi takáto: profesionálny
riadiaci pracovník, ktorý presadzuje ciele prospešné pre firmu/skupinu, a ktorého primárnymi
aktivitami sú manažérske funkcie.
Klasicky delíme manažérov podľa hierarchie na: nižší, stredný, vrcholný. Podľa
špecializácie je to: personálny, finančný, marketingový, výkonný, obchodný, technický a iné.
Vo všeobecnosti teda:
MANAŽÉR

rozhoduje
koordinuje

vykonáva
funkcie

dozerá a
kontroluje

Obrázok 14 Kto je manažér (spracované podľa Remišová 2011, s.126)
Významnou charakteristikou manažéra sú aj jeho schopnosti a zručnosti, ktoré by mal
mať resp. ich nadobudnúť. Sú nevyhnutné pre dobré, kvalitné a profesionálne vykonávanie
manažérskej profesie. Manažérske schopnosti a zručnosti:
I.

Koncepčné a strategické – sú alfou a omegou manažérskych schopností, sú
nevyhnutnosťou pri tvorbe vízie, koncepcie, pri premýšľaní, stanovovaní cieľov
i pri ceste v ich napĺňaní;

II.

Ľudské a interpersonálne – tu zahŕňame celkový osobnostný charakter a hlavný
akcent – ľudskosť. Medzi interpersonálne zručnosti patria tzv. soft skills (napr.
schopnosť tvoriť vzťahy a komunikovať);

III.

Odborné a profesionálne – manažér musí byť odborníkom vo svojej oblasti, to
znamená, že teoretická fundovanosť sa tu dopĺňa praktickými skúsenosťami
s riadením a vedení (napr. tzv. hard skills);

IV.

Analytické a diagnostické – analytické myslenie a diagnostika je kľúčovou
schopnosťou, lebo iba tak je schopný uchopiť problém a analyzovať ho
v súvislostiach a jednotlivých kontextoch.
Manažér sa vo svojej profesii musí naučiť zvládať aj svoje manažérske roly, ktoré

tvoria nedeliteľnú súčasť jeho manažovania:
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a) Interpersonálne – manažér vystupuje ako líder, ktorý ovplyvňuje ostatných
podriadených, a preto musí byť schopný tvoriť vzťahy, a zároveň je reprezentant
riadiacej moci vo firme;
b) Informačné – manažér monitoruje a zbiera informácie, následne ich triedi a šíri ďalej
v pracovnom procese, aby sa čo najefektívnejšie naplnili firemné ciele;
c) Rozhodovacie – manažér podnikateľsky robí rozhodovaciu operatívu, snaží sa
vyjednávať, alokovať zdroje, voliť medzi jednotlivých alternatívami a hodnotami.
Podľa iných konceptov by mala manažérovu identitu a profesiu charakterizovať
štvorica kvocientov:
1. IQ – inteligenčný kvocient, ktorý charakterizuje rozumové schopnosti;
2. SQ – sociálny kvocient, ktorý charakterizuje schopnosti vytvárať a budovať sociálne
väzby a vzťahy (nie je sociopatom);
3. EQ – emocionálny kvocient, ktorý charakterizuje schopnosť emocionálneho cítenia
a empatie (nie je psychopatom);
4. MQ – morálny kvocient, charakterizuje morálnu inteligenciu, schopnosť prakticky
usudzovať a rozlišovať medzi dobrom a zlom.
Morálny profil manažéra
Jednými z hlavných etických východísk pri (kreovaní) nazeraní na morálny profil
manažéra sú dôstojnosť (humanizmus) a zodpovednosť. Manažér má hľadieť na seba a na
druhých ľudí ako na osoby, ktoré majú rovnakú dôstojnosť, a ktorú je potrebné chrániť. Aby
táto ochrana bola efektívna je potrebné rešpektovať zásady:
1. pristupovať ku každému ako k bytosti hodnej úcty;
2. dodržiavať základné ľudské práva;
3. nezneužívať podriadených na svoje ciele;
4. nestotožňovať podriadených a spolupracovníkov s ich rolami, ale vidieť ich ako
individuálne osobnosti.

Zodpovednosť ako etické východisko je kľúčovým faktorom v morálnom konaní. Ono
predikuje existenciu užívania rozumu a slobodu rozhodovania. Zodpovednosť môžeme
vnímať v mnohých kontextoch a súvislostiach (napr. osobnú zodpovednosť, kolektívnu
zodpovednosť, vnútornú a vonkajšiu zodpovednosť). Primárne zodpovednosti sú:
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1. zodpovednosť za seba a svoje rozhodnutia i konanie;
2. zodpovednosť za podriadených;
3. zodpovednosť za všetky zúčastnené strany (za región).
Pri stanovovaní morálneho profilu by sme si mohli klásť otázky v mene manažéra:
Prečo by mal vlastne konať eticky? Akú by mal mať základnú etickú výbavu? resp. Čo
vlastne znamená v zjednodušenom pohľade etické usudzovanie?
Inšpiráciou nám môže byť Wilbernova (1984) identifikácia šiestich úrovní verejnej
morálky. Môžeme ju preklopiť na firemné prostredie, ktoré je takisto verejným
(spoločenským) priestorom, kde ľudia spolu fungujú (spolupracujú) celé hodiny. Z tohto
dôvodu môžeme prehlásiť, že ide aj o akýsi „základný“ morálny profil manažéra:
1. základná slušnosť a dodržiavanie zákona;
2. (zvládnutie) konfliktov záujmov;
3. ochota slúžiť a procedurálna férovosť;
4. etika demokratickej zodpovednosti;
5. etika determinácie verejnou (firemnou) politikou;
6. etika kompromisu a sociálnej integrácie.
Nemôžeme ani opomenúť stanovenie etického profilu manažéra, ktorý pochádza od
prof. Remišovej (2011, s. 160-164). Udáva ho v troch kontextoch:
I.

k sebe

samému

–

sebapoznanie,

sebaúcta,

sebadôvera,

sebakritika,

vyrovnanosť, integrita, sebaovládanie;
II.

interpersonálne vzťahy – tolerancia, čestnosť, dôveryhodnosť, ľudskosť,
empatia, taktnosť, spravodlivosť;

III.

eticko-profesijné princípy – česť, rozhodnosť, flexibilnosť, dochvíľnosť,
objektívnosť, cieľavedomosť, vytrvalosť, tvorivosť.

Otázky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kto bol Michael Novak?
Aké sú primárne cnosti biznisu a úlohy biznisu podľa Novaka?
Ako môžeme „zadefinovať“ pojem manažér?
Aké sú manažérske schopnosti a zručnosti?
Aké sú roly manažéra?
Aká štvorica kvocientov charakterizuje manažérovu identitu?
Čo znamená morálny profil manažéra? Ako ho môžeme charakterizovať?
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Aktivity a úlohy
1. Odpovedajte si na otázky: Čo chcem robiť? Chcem robiť biznis? Aké mám
schopnosti? Mám radosť z toho, čo robím? Hľadám svoju cestu a povolanie?
2. Charakterizujte: kto je manažér? Aké má mať osobnostné/odborné/kompetenčné
predpoklady a zručnosti?
3. Bližšie charakterizujte morálny profil manažéra v troch rovinách vzťahu: ku sebe,
k druhým a ku systému/organizácii.
4. Aké hodnoty a postoje má vyznávať manažér? Vypíšte jednotlivé dvojice hodnoty –
antihodnoty resp. cnosti – neresti, ktoré charakterizujú morálny profil manažéra.
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5 Etika v rozhodovaní
Proces rozhodovania je kľúčový ako pre etiku, tak aj pre manažérske kompetencie. Spoznávame
subjekty a faktory, ktoré ho ovplyvňujú a analyzujeme oblasti výskytu etických problémov aj podstatu
a význam etických dilem v manažérskom rozhodovaní. Nevyhnutné je stanovenie aj metodológie
riešenia (základné prvky) etickej dilemy. Je to kľúčový okruh pre prax a aplikovateľnosť etiky
v každodennom ekonomickom konaní a rozhodovaní.
Kľúčové slová: rozhodovanie, mravný subjekt, manažér, dilema, metodológia

Čo je rozhodovanie?
S rozhodovaním sa stretávame dennodenne v našich životoch a praxi, lebo každú
chvíľu sa rozhodujeme pre niečo alebo proti niečomu, vyberáme, volíme medzi alternatívami
resp. hodnotami. Túto činnosť vykonávame niekedy vedome inokedy nevedome resp. rutinne.
To, kde sa nachádzame teraz je vlastne dôsledok našich rozhodnutí a rozhodnutí iných ľudí,
ktoré nás ovplyvnili. Či už niekto s tým bude súhlasiť alebo nie, rozhodovanie je jedna
z našich najbežnejších ľudských činností.
Rozhodovanie je úzko späté s etickou oblasťou, lebo človek volí medzi jednotlivými
hodnotami, medzi dobrom a zlom, medzi etickým a neetickým. V dejinách filozofie a etiky,
existuje mnoho rôznych konceptov a „definícií“ rozhodovania. Takisto v manažmente je
rozhodovanie kľúčovou činnosťou manažéra. Preto, aby sa manažéri vedeli rýchlo, efektívne
a ešte aj dobre rozhodovať, často platia horibilné sumy za mnohé tréningy, kde sa práve toto
učia. Práve dnešný rýchly a tvrdý biznis vyžaduje o to viac, aby manažéri mali takúto
kardinálnu zručnosť.
V rozhodovacom procese je nevyhnutné stanoviť a identifikovať aj osobné hodnoty
manažéra resp. firemné hodnoty a správne „zadefinovať“ ich vzájomný vzťah. Hodnota27
môže byť chápaná ako niečo, čo ma ohraničuje, limituje, a zároveň určuje problém. Hodnota
pomáha usmerňovať usudzovanie a predikuje riešenie. Hodnota taktiež ponúka alternatívy,
ktoré sa stávajú s jej určením jasnejšie. Preto je potrebné stanoviť si – klarifikovať svoj
osobný hodnotový systém ale aj hodnotový systém vo firme.
Aj keď existujú rôzne názory na jednotlivé prvky/fázy rozhodovacieho procesu, mohli
by sme ho schematicky znázorniť asi takto:

27

Bližšie sa problematikou „hodnoty“ zaoberá filozofická disciplína – axiológia.
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činnosť
riešenie
problém
analýza
varianty

kritérium

Obrázok 15 Fázy rozhodovacieho procesu (spracované autorom)
Rozhodovanie je procesom, ktorý prebieha v (mravnom) subjekte, resp. mravný
subjekt ho tvorí. Teda (mravný) subjekt vykonáva nejakú činnosť, pri ktorej natrafí na nejaký
problém. Tento problém podrobuje analýze (jednoduchšej či sofistikovanejšej) a vytvára
jednotlivé varianty ako rozhodnúť resp. vyriešiť problém. Vzápätí varianty podrobí
vylučovacej metóde na základe kritéria, ktoré si stanoví, resp. už ho má stanovené. Výstupom
bude riešenie, ktoré môže byť akékoľvek (dobré-zlé, múdre-hlúpe, správne-nesprávne, etickéneetické atď.).
Autonómne (samostatné) rozhodovanie jednotlivca (manažéra) je založené na:
a) rozume a uvažovaní;
b) adekvátnych informáciách a ich pochopení;
c) slobode bez donucovania a obmedzovania;
d) individuálnych hodnotách;
e) schopnosti vôle a chcenia;
f) schopnosti konať čin (vykonať rozhodnutie).
Rozhodovanie delíme podľa najrozličnejších kritérií (aj jednotliví autori ich
diferencovanie delia), preto tu uvádzame iba niektoré delenia (napr. Remišová, 2011, s. 168169):
-

časový horizont (krátkodobé, strednodobé, dlhodobé);

-

opakovateľnosť (jedinečné, opakovateľné);

-

miera opakovateľnosti (rutinné, nerutinné);

-

náročnosť (jednoduché, zložité);

-

naliehavosť (bežné, náhle);

-

dôležitosť (malá, stredná, vrcholná);

-

rozsah (čiastkové, komplexné);
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-

záväznosť (záväzné, nezáväzné);

-

forma vyjadrenia (ústne, písomné).

Oblasti výskytu etických problémov
V manažérskej praxi existujú oblasti, v ktorých sa najčastejšie vyskytujú etické
problémy. Najčastejší výskyt etických problémov sa prejavuje v oblasti riadenia ľudí
(ľudských zdrojov) a personálnych záležitostí (napr. prijímanie, odmeňovanie, prepúšťanie
zamestnancov). Druhou oblasťou je riadenie externých skupín (napr. spotrebitelia,
dodávatelia, veritelia a pod.). Treťou oblasťou je riadenie osobného risku a osobná lojalita
k firme.
Rozhodovací subjekt
V manažérskej praxi poznáme dva druhy rozhodovacích subjektov:
1. manažér ako jednotlivec;
2. kolektív (napr. predstavenstvo)28.

Keďže etické rozhodovanie má byť slobodným a zodpovedným rozhodovaním, tak
v tomto procese vznikajú mnohé hodnotové napätia a konflikty. Z tohto dôvodu môžeme
šablónovite zatriediť osobu manažéra podľa jeho vzťahu k etike (Remišová 2011, s. 175):
a) neetický manažér – je to manažér, ktorý etiku popiera alebo ignoruje;
b) manažér pragmatik – manažér, ktorý považuje etiku iba za prostriedok;
c) manažér legalizátor – manažér, ktorý stotožňuje etiku s právom/zákonom;
d) etický manažér – manažér, ktorý vidí legitimitu etiku a snaží sa o symbiózu etickej
a ekonomickej racionality.
V súčasnej dobe sa rozhodujúcemu manažérovi pri etických rozhodnutiach
v konkrétnych situáciách ponúkajú základy morálneho hodnotenia podľa piatich etických
teórií:
a) konzekvencionalizmus (utilitarizmus pravidiel a dôsledky činov);
b) povinnosť (filozofické, religiózne a občianske chápanie);
Ako príklad môžeme uviesť rozhodovanie v predstavenstve akciovej spoločnosti. Majitelia skrze valné
zhromaždenie zadefinujú, kto a ako rozhoduje a koná za spoločnosť a akú agendu má na starosti. V mnohom
môže samostatne rozhodovať a konať predseda predstavenstva alebo členovia, ale existuje aj agenda, ktorá si
vyžaduje rozhodovanie predstavenstva ako celku, t. j. kolektívu, ktoré sa deje formou hlasovania, kde každý
hlasuje sám za seba. V takom prípade hovoríme o kolektívnom rozhodovaní.
28
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c) právo (legalita, tradícia, ľudské práva);
d) spravodlivosť (dať každému to, čo mu patrí – kompenzácia, sankcie, procedúra,
distribúcia);
e) relativizácia (individualizmus, situačnosť).
Proces etického rozhodovania ovplyvňujú mnohé faktory, ktoré vplývajú na osobnosť
manažéra. Tieto faktory môžu spôsobiť na jednej strane komplikácie v akejkoľvek fáze
rozhodovania (napr. zakrivovať videnie), ale na druhej strane môžu byť aj stimulujúcim
faktorom pri rozhodovaní. Faktory môžeme zjednodušene zatriediť do dvoch skupín:
individuálne a nie-individuálne. Medzi individuálne faktory patrí napr.:
a) vývoj morálnych úsudkov – manažér s autonómnou morálnou inteligenciou
rozhoduje úplne inak než neetický manažér;
b) východiskový etický princíp resp. svetonázor – kľúčový princíp, hodnota, zásada,
svetonázor zjednodušujú a zefektívňujú proces rozhodovania;
c) subjektívna skúsenosť – väčšia skúsenosť a prax sú iba výhodou pri rozhodovaní;
d) aktuálny fyzický a psychický stav – ak je manažér zdravý a v kondícii, tak
rozhoduje úplne inak, než kedy je psychicky vyčerpaný a trpí nejakou chorobou;
e) poznanie, charakter, vôľa – čím má manažér hlbšie poznanie, pevnejší charakter
a silnejšiu vôľu, tak aj rozhodovanie je efektívnejšie a morálnejšie.
Medzi nie-individuálne faktory patrí napr.:
a) spoločenské podmienky – rozhodovať sa v demokracii je iné, než v totalitnom
resp. byrokratickom režime či firme;
b) hospodársky stav firmy – ak sa firme hospodársky darí, rastú predaje a zisky,
zamestnanci sú spokojní, tak aj rozhodovanie je iné, než vo firme, kde sa všetko
rozpadá a smeruje k bankrotu;
c) pravdivosť – nie iba ako etická kategória ale aj kognitívna, lebo iba ak vidím
pravdu a hľadám pravdu, tak realisticky a triezvo nazerám na realitu, kdežto klam
je konštrukt niečoho, čo ontologicky neexistuje, a preto rozhodnutia na tejto báze
sú vždy chybné;
d) úroveň firemnej kultúry – ak máme firmu, ktorá má vybudovanú etickú
infraštruktúru, tak rozhodnutia sa robia ľahšie a sú efektívnejšie, než vo firme,
ktorej úroveň je eticky nižšia;
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e) časový faktor – je dôležitý faktor, lebo rozhodnutia v pokoji a kľude sú často
triezvejšie a rozumnejšie, kdežto v časovom strese, človek robí chybnejšie
rozhodnutia;
f) stav verejnej mienky – ak verejnosť očakáva etické konanie a netoleruje neetické,
tak aj podpora pre etické rozhodovanie manažéra je efektívnejšia.
Kultivovať prostredie (firemnú kultúru), aby bolo prajné etickému rozhodovaniu vo
firme môže manažér ale aj firma sa. Ako môže podporovať rozvoj etiky a etického
rozhodovania vo firme sám manažér? (Remišová 2011, 177-178):
a) stáva sa vzorom a nie antivzorom rozhodovania a konania;
b) je si vedomý, aké morálne princípy a hodnoty dodržiava;
c) vedome odmieta schizofréniu dvoch etík, teda súkromnej a firemnej;
d) odmieta robiť všetko, o čom si myslí, že je nesprávne resp. neetické;
e) dáva jasne najavo podriadeným, aké etické konanie od nich očakáva;
f) zaobchádza so všetkými ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu s úctou
a rešpektom;
g) ak nemôže zosúladiť osobné presvedčenie/etiku s firemnou praktikou, tak je
pripravený odísť.
Čo môže urobiť firma (vedenie), aby pozitívne stimulovala vo svojom prostredí
stakeholderov eticky sa rozhodovať? (Remišová 2011, s. 178-179):
a) jasne deklarovať svojim zamestnancom, čo majú a nemajú konať vo vzťahu ku
klientom, obchodným partnerom, prostrediu a majetku;
b) vytvárať podmienky na školenia a tréningy v oblasti biznis etiky;
c) vytvoriť „kanály“ resp. helpdesky pre zamestnancov, kde sa môžu obracať so
svojimi etickými problémami a dilemami;
d) členovia vedenia a manažmentu majú sami konať to, čo očakávajú a vyžadujú od
svojich zamestnancov.
Podstata

a význam

etických

problémov/dilem

v manažérskej

činnosti

a rozhodovaní
O množstve etických problémov a dilem v ekonomickej praxi, a teda aj manažérskej
činnosti svedčí každodenná skúsenosť z pracovného a profesijného prostredia. Obrovské
množstvo etických tenzií sa nachádza aj v procesoch manažérskeho rozhodovania. Častokrát
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to nie sú jednoduché rozhodnutia, resp. iba čierno-biele. Mnohí teoretici ale aj praktici
častokrát robia rozdiel medzi chápaním niečoho, čo je vnímané ako etický problém a čo je
chápané ako etická dilema. Aj z laického hľadiska niečo, čo je problém je ťažké a je
problémom, ktorý je potrebné riešiť, ale niečo, čo je dilematické je oveľa zložitejšie
a komplikovanejšie. Uvedieme tu preto jednoduché schematické rozlíšenie (Remišová 2011,
s. 184-187; Luknič 1994, s. 62-63):
etický problém

etická dilema

ľahšie pomenovať

ťažko pomenovať

stojí mimo špecifickej situácie

je zasadená do špecifickej situácie

jedna správna a nesprávna hodnota

viaceré konkurenčné hodnoty

nárok jedného stakeholdera

nároky viacerých stakeholderov

Ako sme spomínali vyššie, vstupuje tu mnoho fenoménov a faktorov, preto sú tieto
rozhodovania komplexnejšie a komplikovanejšie, a preto výstupom je mnoho alternatívnych
riešení. Zdrojmi týchto etických tenzií sú napr.:
1. (s)vedomie manažéra versus prax;
2. (s)vedomie manažéra versus inštitucionalizovaný vplyv firmy.
Ako to teda riešiť? Čo odporúčať manažérom? Myslím, že môžeme spolu
s Aristotelom tvrdiť, že je potrebné robiť rozhodnutia, robiť dobré rozhodnutia, až sa z toho
stane zvyk/stav. Nestačí si načítať nejaké poučky resp. absolvovať školenia rozhodovania, aj
keď aj to môže byť veľmi prospešné. Nevyhnutné je trénovať rozhodovanie a robiť
rozhodnutia.
Z toho dôvodu tu uvádzame stručnú a jednoduchú pomôcku – metodológiu riešenia
etickej dilemy, ktorá obsahuje jednotlivé kroky/prvky ako dobre a efektívne ju riešiť (porov.
Luknič 1994, s. 93-94; Remišová 2011, s. 187-189):
1. jasná identifikácia etického problému – v prvok kroku musíme jasne identifikovať,
vystihnúť podstatu a pomenovať etický problém. Je to kľúčové tvrdenie, ktoré
vystihuje samú podstatu. Ak sa nám to nepodarí, tak riskujeme chybné riešenie
celej dilemy;
2. pomenovanie ekonomickej stránky problému – dilema má vždy aj ekonomický
rozmer, ktorý sa dá presne kvantifikovať a finančne rozanalyzovať;
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3. pomenovanie etickej stránky problému – rozanalyzovať dilemu aj z etickej stánky,
akí sú tam stakeholderi, ktoré etické koncepcie môžeme aplikovať, aké sú tam
etické negatívne fenomény a riziká atď.;
4. hľadanie všetkých možných alternatívnych riešení – hľadáme, uvažujeme,
nadhodíme všetky možné alternatívy, ako to riešiť;
5. prijatie riešenia a rozhodnutia – prijatie konkrétneho rozhodnutia a riešenia
v zhode s rozumom a etickými štandardami. Musíme urobiť rozhodnutie a musíme
sa pre nejakú alternatívu rozhodnúť;
6. spätná väzba ako retrospektívna analýza – ak sme sa nejako rozhodli, tak
pomocou morálnej imaginácie urobíme spätnú väzbu a analýzu (sebareflexiu) –
t. j. ako by sa to mohlo vyvíjať, ak prijmeme práve takéto rozhodnutie. Aké budú
dôsledky? Aká zodpovednosť? Som presvedčený o správnosti svojho rozhodnutia?
Otázky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Čo je rozhodovanie? Ako môžeme charakterizovať tento proces podrobnejšie?
Aké znaky má spĺňať autonómny mravný subjekt?
Ako charakterizujeme rozhodovací subjekt v manažmente?
Ktoré faktory ovplyvňujú rozhodovací subjekt?
Aký je rozdiel medzi etickým problémom a dilemou?
Charakterizujte metodológiu riešenia etickej dilemy.

Aktivity a úlohy
1. Čo je rozhodovanie? Ako prebieha proces rozhodovania u mňa osobne?
2. Riešte morálne dilemy pomocou metodológie etickej dilemy. Začnite Dilemou č. 7,
a potom pokračujte ostatnými (viď Príloha).
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6 Modely etického rozhodovania
Táto kapitola analyzuje proces etického rozhodovania a schématizuje jednotlivé prvky a kroky
pomocou štyroch zaužívaných zjednodušených modelov: (a) Kohlbergov model štádií morálneho
rozvoja; (b) Trevinovej interakčný model; (c) Ferrellov a Greshamov model závislosti; (d) Syntetický
model.
Kľúčové slová: rozhodovanie, model, proces, rozvoj, premenné, faktory, interakcie

V predchádzajúcej kapitole sme sa zaoberali procesom rozhodovania, jednotlivými
prvkami, subjektom rozhodovania, faktormi, ktoré ho ovplyvňujú. Teraz by sme poukázali na
proces rozhodovania, ktorý je zaradený do rámca inštitucionálneho a organizačného. Z tohto
dôvodu tu uvedieme modely etického rozhodovania, ktoré môžu pomôcť manažérom
pochopiť ako prebieha proces rozhodovania resp. napomôcť k efektívnemu a dobrému
rozhodovaniu. Je len zrejmé, že tieto modely nevystihujú úplne a dokonale realitu
rozhodovania, lebo každý model, ktorý niečo schématizuje aj fixuje. Nie je potrebné, aby sme
realitu vtesnali do modelu, lebo to sa ani nedá. Model je iba pomôcka, inšpirácia ako lepšie
pochopiť celý proces etického rozhodovania v jednotlivých ekonomických subjektoch.
Kohlbergov model štádií morálneho rozvoja
Americký psychológ L. Kohlberg (1927-1987) nemal s manažmentom nič spoločné.
Venoval sa problematike vývinu/rozvoja kognitívnych schopností v procesoch morálneho
usudzovania29. Tak ako človek psychicky dozrieva/dospieva z dieťaťa na dospelého človeka,
tak analogicky dozrieva z morálne nezrelého a nesamostatného usudzovania ku zrelému
a autonómnemu usudzovaniu. Neskôr sa jeho výsledky preklopili a aplikovali aj na morálny
rozvoj vo firemnom a organizačnom prostredí, preto sa v manažmente spomína jeho model
štádií morálneho rozvoja. Jednotlivé štádiá (Luknič 1994, s. 95-96; Remišová 2011, s. 180183):
predkonvenčná úroveň – človek sleduje svoje vlastné bezprostredné záujmy
a ovplyvňovaný je vonkajším prostredím:
1. štádium trestu a poslušnosti;
2. štádium výmeny medzi cieľovými nástrojmi a jednotlivcom;

Problém je, že tento výskum robil iba na vzorke chlapcov. Preto mu mnohí autori (napr. C. Gilliganová)
vyčítajú, že výskum nezahrňoval aj dievčatá, a preto nie je relevantný, resp. niektorí tvrdia, že to bola to iba malá
vzorka ľudí, ktorá nič nereprezentuje.
29

50

konvenčná úroveň – človek sa začína prispôsobovať očakávaniam spoločenstva
a skupiny do ktorej patrí:
3. štádium vzájomných medziľudských vzťahov a konformity;
4. štádium vedomej podpory spoločenského systému;
postkonvenčná úroveň – človek prestáva byť ovplyvňovaný spoločenstvom a riadi
sa právami, normami, autoritou, etickými princípmi:
5. štádium prioritných práv, zmlúv, užitočností;
6. štádium univerzálnych etických princípov.
Z Kohlbergovho modelu vyplýva, že senzibilita manažéra i ostatných aktérov vo
firemnom prostredí závisí od toho, na akej úrovni resp. v akom štádiu morálneho rozvoja
vedomia sa nachádzajú. V modernom význame slova hovoríme o morálnej inteligencii. Čím
je vyššia morálna inteligencia, tým je manažér schopnejší identifikovať etické tenzie
a problémy, adekvátne ich analyzovať a eticky ich riešiť.
Trevinovej interakčný model
Americká profesorka manažmentu a organizácie Linda K. Trevino, v súčasnosti
pôsobiaca na PennState Smeal College of Business v Pennsylvánii vytvorila svoj vlastný
model rozhodovania, ktorý spočíva v interakciách troch faktorov. Jedným z faktorov je
prispôsobený Kohlbergov model štádií morálneho rozvoja a ďalšími dvoma sú individuálne
premenné a situačné premenné (porov. Luknič 1994, s. 96-99).
Individuálne
premenné

Etická
dilema

Etické alebo
neetické
správanie

Rozvoj
poznania
Situačné
premenné
Organizačná
kultúra
Charakteristiky
práce

Obrázok 16 Trevinovej interakčný model (spracované podľa Luknič 1994, s. 97)
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Ako by sme mohli popísať proces rozhodovania podľa profesorky Trevinovej? Ako
môžeme vidieť v schéme, na začiatku procesu je etická dilema, ktorá vzniká v biznis
prostredí. Jej úspešné a etické riešenie bude závisieť na interakciách troch faktorov, ktoré
vstupujú a ovplyvňujú proces rozhodovania:
Prvým faktorom je rozvoj poznania. Tento faktor je v podstate prebratý Kohlbergov
model štádií morálneho rozvoja. Dôležitý je tu stupeň, na ktorom sa nachádza rozvoj
morálneho usudzovania u manažéra.
Druhým faktorom sú individuálne premenné. Už z názvu vyplýva, že budú špecifické
pre individualitu každého manažéra. Autorka tu bližšie špecifikuje tri premenné. Prvou je sila
osobnosti (ego), aké silné presvedčenie a silné sebavedomie má jednotlivec, ktorý sa
rozhoduje. Druhou je rozsah závislosti, to znamená, o čo sa opiera rozhodujúci, či o vonkajšie
zdroje (napr. ľudia, radcovia, okolie, autorita) alebo o vnútorné zdroje (napr. svedomie,
vlastný úsudok). Treťou premennou je ťažisko a povaha kontroly, ktorá determinuje proces
usudzovania. Kontrola môže byť externá, pochádzajúca z okolia (napr. ohľady) resp. interná
pochádzajúca z vnútra (napr. pocity úzkosti a viny).
Tretím faktorom sú situačné premenné, ktoré úzko súvisia s prostredím a jednotlivými
špecifickými situáciami, ktoré môžu nastať pri procese rozhodovania. Týkajú sa
bezprostredného kontextu povolania v ktorom prebieha rozhodovanie, a ktoré je stimulované
podnetmi (napr. mzda, benefity, kariérny postup atď.) a v ktorom sú určujúce aj iné tlaky
(napr. pozitívne ako motivácia a negatívne ako bossing a mobbing). Autorka tu vidí dve
veľmi silné premenné: organizačnú kultúru a charakteristiky práce. Organizačná kultúra ako
celkové prostredie veľmi silno ovplyvňuje proces rozhodovania. Jednotlivé kľúčové aspekty
sú normatívna štruktúra (firma nie je demokracia!), vzťahy k ostatným kolegom a klientom,
poslušnosť voči nadriadeným a autorite kontroly (často kľúčový problém!), či zodpovednosť
za dôsledky konania a rozhodovania. Nie menej dôležité sú aj charakteristiky práce, lebo tie
závisia od prijatia úlohy ako sa jej zamestnanec zhostí, až po vyriešenie morálneho konfliktu,
ktorý súvisí s jeho kompetentnosťou, či už odbornou alebo morálnou.
Ferrellov a Greshamov model závislosti
Americkí profesori O.C. Ferrell a L. Gresham vytvorili model vzájomnej závislosti
medzi tromi skupinami premenných, ktoré výrazne ovplyvňujú rozhodovací proces (porov.
Luknič 1994, s. 99-100).
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Obrázok 17 Ferrell – Greshamov model (spracované podľa Luknič 1994, s. 99)
Na začiatku procesu rozhodovania máme podnikateľské prostredie, ktoré je zmesou
sociálnych, kultúrnych a ekonomických podmienok. V takomto prostredí pôsobí manažér,
u ktorého vznikne etický problém alebo dilema. Jej riešenie závisí na individuálnom
rozhodovaní, na ktoré vplývajú mnohé premenné. Autori ich triedia do troch skupín.
Prvou skupinou premenných sú individuálne faktory, ktoré sú reprezentované
vedomosťami, hodnotami, postojmi a zámermi. V týchto faktoroch môžu byť jednotlivci na
rôznych úrovniach morálneho rozvoja (obdoba Kohlbergovho modelu štádií morálneho
rozvoja). Manažéri na tejto úrovni môžu pracovať s faktormi teleologicky alebo aj
deontologicky.
Druhou skupinou premenných, ktorá významne vplýva na individuálne rozhodovanie
je vplyv dôležitých osôb. Keďže ľudia žijú vo vzťahoch a sú závislí na vzťahoch, tak to sa
prejavuje aj v rozhodovaní. Tými dôležitými osobami môžu byť rodičia, partneri, manželia,
učitelia, deti ale aj nadriadení, podriadení, priatelia. Môžu byť nimi pozitívne (morálne) vzory
ale aj tzv. antivzory, teda ľudia, ktorí symbolizujú, akými sa nikdy nechceme stať.
Treťou skupinou premenných je príležitosť. Sú to veľmi dôležité premenné, lebo môžu
fatálne ovplyvniť a zmeniť proces rozhodovania. Napríklad ak máme amorálne prostredie,
ktoré ponúka mnoho príležitostí neeticky konať, tak je to veľmi silný stimul, aby všetci sa
postupne tomu prispôsobovali. Ak máme naopak firemné profesijné kódexy či politiku
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korporácie, ktoré dbá na etickosť a morálnosť, tak to môže veľmi eliminovať príležitosti
amorálne konať a naopak môže podporovať a odmeňovať morálne konanie.
Výstupom individuálneho rozhodovanie bude správanie. Ďalším krokom je
hodnotenie tohto správania, či je etické alebo neetické, a s tým súvisiaca spätná väzba, ktorej
výstupy pri ďalšom procese rozhodovania ovplyvňujú individuálne faktory, vplyv dôležitých
osôb a príležitosť. Takto môžem aristotelovsky povedané, v sebe utvrdzovať cnostné konanie
alebo budovať zvyk nerestného konania.
Syntetický model
Už ako z názvu vyplýva, tento model bude akousi syntézou predchádzajúcich troch
modelov (porov. Luknič 1994, s. 101-103). Jeho ambíciou je komplexnejšie podať
a analyzovať rozhodovacie mechanizmy. Pre mnohých sa bude zdať trochu strnulý, taký
„scholastický“, ale jeho zmyslom je dobre diferencovať jednotlivé kroky v procese
rozhodovania, aby si ich manažéri dobre uvedomili.

Etická
dilema

Stupeň
rozvoja
morálneho
poznania

Úsudky
teleologické

Zámery

deontologické

Správanie
etické
alebo
neetické

Organizačná kultúra
Príležitosť
Individuálne premenné

Obrázok 18 Syntetický model (spracované podľa Luknič 1994, s. 101)
Manažér sa pohybuje v podnikateľskom prostredí, ktoré je zdrojom mnohých etických
tenzií a dilem. V prvom kroku ide o uvedomenie si etickej dilemy. Následne ide o vnímanie
dilemy, teda o to, ako ju identifikuje a vidí manažér. To vnímanie závisí na stupni rozvoja
morálneho poznania (morálna inteligencia). Je to analogické ako v Kohlbergovom modelu
štádií morálneho rozvoja. V ďalšom kroku ide o samotné morálne hodnotenie, teda
o vytváranie úsudkov. V manažérskej praxi ide zväčša o teleologické a deontologické.
Vytvorenie akéhokoľvek úsudku prechádza determináciou zámeru. Konečný zámer je to, čo
určí rozhodnutie a konanie. Samozrejme, že v procese rozhodovania existujú aj premenné
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resp. faktory, ktoré ho veľmi silne ovplyvňujú. Či už ide o uvedomenie si dilemy, vnímanie
dilemy, proces tvorby úsudku alebo determinácie zámerom. Tými faktormi sú napr.
organizačná kultúra, príležitosť a individuálne premenné. Výstupom je nielen úsudok ako
„produkt“ myslenia ale aj konanie – etické alebo neetické. Posledným krokom je spätná
väzba, ktorá znamená možnosť sebareflexie a zrekapitulovania si všetkých krokov. Ak aj ku
nej nedôjde, tak sú to dôsledky rozhodnutia resp. konania, ktoré budú pri ďalšom rozhodovaní
ovplyvňovať silné faktory a skrze nich celý proces rozhodovania.
Otázky
1. Načo sú v manažmente potrebné modely etického rozhodovania?
2. Kto bol L. Kohlberg a prečo sa mu venuje pozornosť v manažérskej etike?
3. Akými štádiami morálneho rozvoja prechádza jedinec v Kohlbergovom modeli?
Charakterizujte ich.
4. Popíšte Trevinovej interakčný model. Aké premenné rozlišuje?
5. Ako funguje Ferrell a Greshamov model závislostí?
6. Ako prebieha proces rozhodovania v Syntetickom modeli? Charakterizujte
jednotlivé úseky procesu.
Aktivity a úlohy
1. Bližšie charakterizujte jednotlivé stupne individuálneho morálneho rozvoja.
2. Aké existujú premenné a faktory ovplyvňujúce rozhodovací proces? Zatrieďte ich
a charakterizujte.
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7 Implementácia a inštitucionalizácia etiky do firemnej kultúry (change management)
Táto kapitola sa zaoberá procesom implementácie a inštitucionalizácie etiky do firemného prostredia
(kultúry), aby sa etika stala integrálnou súčasťou strategického plánovania (vytváranie etickej
infraštruktúry). Predstavujú sa tu predpoklady etického rozvoja firmy, úlohy firemnej kultúry, kroky
v integrácii, etické vedenie a socializačný proces zamestnanca (psychologický kontrakt a lojalita).
Kľúčové slová: firemná kultúra, implementácia, inštitucionalizácia, infraštruktúra, etické vedenie

Čo je firemná kultúra?
Východiskom bude stanovenie si toho, čo nazývame firemná kultúra. Aj keď pre
mnohých je to notoricky známy pojem tým, že sa často opakuje a mnohí sa na neho
odvolávajú. Stal sa už klišé. Žiaľ, často nasýtenie tohto pojmu sa míňa jeho podstate a účelu.
Najskôr si stručne určme, čo je vlastne kultúra ako taká30. Charakterizovať a
„zadefinovať“ kultúru nie je vôbec jednoduché. Existuje mnoho charakteristík a definícií,
závisí len od vedeckej disciplína, ktorá sa ňou zaoberá (Gažová 2009). Pre nás našou
pracovnou verziou bude zadefinovanie, že je to rozsiahly súbor (komplex) javov týkajúcich sa
človeka v spoločnosti. Na jednej strane človek „produkuje“ kultúru a na strane druhej ho
kultúra „formuje a determinuje“. Mnohí udávajú, že kultúra má sedem charakteristických
znakov:
a) integrovaná;
b) adaptívna;
c) negenetická;
d) naučiteľná;
e) zdieľaná;
f) symbolická;
g) špecificky ľudská.
Ak už aspoň približne máme obraz o tom, čo je kultúra, tak ho teraz aplikujme resp.
implementujme na firemné prostredie. Pôjde tu o kultúrnu štruktúru týkajúcu sa organizácie,
teda organizačnú kultúru. Firma je istým typom organizácie a organizačnej štruktúry. Z toho
vyplýva, že firemná kultúra je:
„súhrn predstáv, prístupov, správania, hodnôt všeobecne zdieľaných a relatívne
dlhodobo udržovaných vo firme“.

30

Problematikou „kultúry“ sa zaoberá spoločenská veda – veda o kultúre – kulturológia.
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Ide v podstate o nejakú mentálnu neviditeľnú kvalitatívnu štruktúru, ktorá nie je
právnickej povahy, ale čisto ontologickej a zvykovej podstaty. Znakmi firemnej kultúry sú
(Pfeifer, Umlaufová, 1993, s. 24-26):
a) odraz ľudských dispozícií, myslenia a chovania;
b) pôsobí na ľudské vedomie a podvedomie;
c) kvalitatívna veličina, ťažko kvantifikovateľná;
d) produkt minulosti a determinujúci faktor budúcnosti;
e) poznateľná;
f) zdieľaná nie dohodnutá;
g) extrémne zotrvačná;
h) štruktúrovaná, rôzne subkultúry;
i) považovaná za samozrejmosť;
Firemná kultúra má aj typické a kľúčové funkcie, ktoré vykonáva, a ktoré sú pre ňu
charakteristické (Pfeifer, Umlaufová, 1993, s. 33-34):
vonkajšie:
a) adaptácia firmy na vonkajšie podmienky;
b) image firmy;
vnútorné:
a) spôsob internej integrácie;
b) priebojnosť stratégie firmy.
Existuje aj mnoho triedení a delení typov firemnej kultúry, ktoré závisia od rozličných
premenných resp. od uhlov pohľadu či zamerania. Zmyslom nie je podať vyčerpávajúce
triedenia, ale upriamiť zrak na to, ako zistiť a identifikovať jednotlivé charakteristiky.
Môžeme ich získať tak, ak si položíme otázky ale aj pravdivo na nich odpovieme. Napríklad:
Aká je informovanosť vo firme? Ako sa šíri informácia? Aký je vzťah k neistote? Aký
je prevládajúci spôsob myslenia? Aké sú najúčinnejšie stimuly? Aká je lojalita? Aké sú rituály
vo firme? Aká je miera rozpätia medzi jednotlivými pozíciami? Kto je dominantný nositeľ
úspechu?
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Samotná implementácia a inštitucionalizácia etiky
Pojem implementácie znamená vsadenie a vpracovanie etiky do firemnej kultúry a jej
štruktúr, aby sa stala ich bežnou súčasťou. Proces inštitucionalizácie súvisí s vytvorením
rámca resp. infraštruktúry etiky vo firme (Remišová 2011, s. 191-193). Takýto proces môže
byť veľmi pozitívny, ak z amorálneho prostredia alebo menej eticky rozvinutého sa chceme
posunúť na vyšší stupeň etického rozvoja. Samozrejme, má to aj druhú stránku, môže niekedy
skĺznuť aj do negatívnej konotácie, ak prispeje resp. stane sa byrokratickejším,
formalistickejším, brániacim slobodu a kreativitu zbytočnou nadprodukciou smerníc a noriem.
A preto na to, aby procesy boli úspešné a priniesli svoje adekvátne ovocie, tak je nevyhnutné
triezvo použiť/používať jednotlivé nástroje etického riadenia31.
Na začiatku je takisto potrebné si uvedomiť, prečo sa ľudia (zamestnanci) vo firme
správajú neeticky. Existuje na to mnoho štúdií, kde sa skúma presne táto motivácia konať
alebo nekonať eticky. Stručne môžeme pomenovať niektoré riziká a motivácie, ktoré ich
k tomu vedú (porov. Luknič 1994, s. 139-140):
-

uprednostňovanie krátkodobých a okamžitých ziskov;

-

neexistencia resp. porušovanie vnútro firemných kódexov;

-

rýchle a jednoduché rozhodnutia komplexných problémov;

-

strata etického zmýšľania, ak ide o finančné náklady a otázky;

-

budovanie etiky iba ako nástroja imidžu;

-

neobjektívne hodnotenia (nielen finančné) zamestnancov;

-

absencia kompetencií pri riešení problémov;

-

žiadne postupy riešenia sťažností;

-

neexistencia jasných komunikačných kanálov vo firme;

-

nevšímavosť ku potrebám stakeholderov;

-

vytváranie podmienok stimulujúcich neetické konanie.

Už samotná a konkrétna implementácia etiky do firemnej kultúry zahŕňa jej integráciu
do strategického plánovania zmeny, kde vychádzame z jednotlivých línií manažmentu zmien
(change management). Nesmieme pritom zabudnúť, že zmeny vo firemnej kultúre sú asi tie
najťažšie, lebo úzko súvisia so zvykovosťou a sú hlboko zakorenené. Aké potrebujeme urobiť
kroky, aby to všetko dopadlo podľa očakávaní a efektívne (porov. Luknič 1994, s. 150):

31

Podrobnejšie sa budeme nástrojmi etického riadenia zaoberať v nasledujúcej kapitole.
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1. uznať nevyhnutnosť zmeny kultúry – prvý a kľúčový krok, ak k tomu nepríde, tak
sa nič nezmení;
2. oznámiť zmeny všetkým zamestnancom – do zmien je potrebné zatiahnuť všetkých
zamestnancov bez výnimky;
3. začínať malými vecami – nemať veľké oči a očakávania, začať malými zmenami,
krôčikmi postupne systematicky napredovať;
4. modelovať zmeny – prispôsobovať ich a modelovať, lebo všetko sa mení aj
samotný proces sa môže všelijako vyvíjať;
5. otvoriť komunikačné kanály – hovoriť o tom, komunikovať, radiť sa, reflektovať,
seba reflektovať, zdieľať skúsenosti;
6. učiť zamestnancov ako pristupovať k novému systému – všetko je potrebné učiť sa
opakovane;
7. byť trpezlivý – chce to čas – toľko času koľko trvalo zakorenenie zlozvyku, tak
toľko bude treba času, aby sa odstránil a nahradil novým a dobrým zvykom.
Etické vedenie (riadenie)
Pri moderovaní a modelovaní samotného procesu implementácie a inštitucionalizácie
je nevyhnutné adekvátne, efektívne a kompetentné vedenie a riadenie tohto procesu (porov.
Luknič 1994, s. 161-178). Spočíva to nielen v osobe a osobnosti riadiaceho manažéra
(manažérov), ale aj v istých prednastaveniach a kľúčových podmienkach, ktoré stimulujú, aby
bol prechod k eticky rozvinutejšiemu firemnému prostrediu efektívnejší. Tu vidíme priestor
pre expertov v oblasti etiky a dodržiavania pravidiel (ethics and compliance officer), ktorí
môžu byť veľmi nápomocní pri celom procese zmeny a inštitucionalizácie.
Čo myslíme pod pojmom prednastavenia zmeny? Môžu to byť napríklad:
a) ujasniť si chápanie etických očakávaní;
b) hľadať zhodnosť v etických očakávaniach a prekonať spoločné bariéry;
c) rozvíjať a modelovať etické očakávania;
d) vyjasniť a určiť etickú dimenziu rozhodovania;
e) formulovať konkrétne etické princípy, hodnoty a koncepty;
f) interpretovať eticky hodnotové zmluvy a záväzky.
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Medzi kľúčové podmienky v procese zmeny a implementácie patrí napríklad: úcta,
otvorenosť, dôvera. Bez týchto troch kvalitatívnych veličín, ktoré sú nehmotnej povahy
a ťažko merateľné resp. nemerateľné, nie je možné kreovať morálne prostredie.
Pri pojme úcta si myslíme, že vlastne aj všetci približne vieme o čo ide a čo je
potrebné robiť. Zjednodušene úcta znamená dať niekomu alebo niečomu vážnosť, rešpekt.
Úcta sa vyskytuje tam, keď druhé súcno vôbec vnímame, vyjdeme zo svojho egoizmu a dáme
mu vážnosť a rešpekt, ktorý mu prináleží. Vo firme sa nevyhnutne musí budovať prostredie
úcty nielen k hodnotám a zákonom ale aj medzi zamestnancami navzájom a ku klientom
takisto. Čo to znamená, keď to rozmeníme na drobné? V stručnosti:
1. dať ľuďom pocítiť ich jedinečnú hodnotu;
2. dať ľuďom pocítiť ich kompetentnosť;
3. dať ľuďom pocit istoty;
4. pochváliť ich za dobré konanie;
5. dať ľuďom pocit dôvery a splnomocnenosti;
6. zjednotiť všetkých svojich ľudí vo vzájomnej úcte.
Pri pojme otvorenosť nejde o nejaké prejavy teatrálnosti či exhibicionizmu. Je predsa
len jasné, že osoba nemusí každému hovoriť všetko, ani s každým bodovať intímny vzťah. Ide
tu o otvorenosť profesionálnu a pracovnú. Je to prostredie a vzťahy, kde sa prejavuje:
a) vzájomná dôvera namiesto strachu;
b) povzbudzujú sa rozdiely a nepotláča sa iný názor;
c) korektná konfrontácia je vítaná a uniformita je nežiadúca;
d) oceňuje sa pravdivosť namiesto klamu.
Pri pojme dôvera intuitívne všetci vieme o čo ide, vieme, že to nemôžeme nahmatať
ani pomerať, ale tam kde chýba, tak ani vzťah neexistuje. Je to neviditeľné spojivo vo
vzťahoch, bez ktorého ich ani nie je možné vytvoriť a automaticky sa degradujú na vecné
pomery. Budovanie dôvery vo vzťahoch a v firme je preto kľúčovou záležitosťou
a podmienkou (Covey 2008). Čo môže pomôcť, aby dôvera bola efektívne budovaná nielen
medzi zamestnancami ale aj ku klientom a obchodným partnerom?
a) morálna integrita osoby – od amorálneho obchodníka si kúpite vec iba raz
a amorálny zamestnanec rozbíja pracovný kolektív;
b) robiť správne veci správne – robiť správne a podstatné veci;
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c) sila presvedčenia – buduje kolektív a vzťahy;
d) dôveryhodnosť – iba na dôveryhodných zamestnancov sa dá spoľahnúť;
e) bezpečnosť – nevyhnutná podmienka, aby panovala istota a pokoj;
f) kompetentnosť – iba kompetentný zamestnanec buduje dôveru;
g) nestrannosť – dáva záruku a vyvoláva dôveryhodnosť;
h) spoľahlivosť – iba spoľahlivý zamestnanec je dôveryhodný;
i) otvorenosť – iba otvorený systém a prostredie sú dôveryhodné pre klienta;
j) nie tajnostkárstvo – takéto prostredie nie je dôveryhodné;
k) komunikácia – iba kultúra otvorenej komunikácie buduje vzájomnú dôveru.
Socializačný proces
Ak už sme sa oboznámili stručne s problematikou firemnej kultúry a procesom
implementácie etiky do jej štruktúr a spomenuli sme aj nevyhnutnosť etického vedenia, tak
ďalším krokom bude socializácia resp. začlenenie zamestnanca do firemnej kultúry a jej
fungovania (porov. Luknič 1994, s.180-185). Proces socializácie je kľúčový a je potrebné mu
venovať náležitú pozornosť. Prečo? Lebo neexistujúca alebo neadekvátne robená socializácia
stojí firmu veľa času ale aj peňazí (napr. fluktuácia zamestnancov, výpovede, výberové
konania atď.). Netreba zabudnúť, že firma sú ľudia a práve títo ľudia tvoria firemnú kultúru,
preto je potrebné im venovať primeranú pozornosť a starostlivosť32. Stručne uvedieme
niektoré kroky, ktoré by mohli viesť k efektívnej socializácii zamestnanca do etickej firemnej
kultúry a prostredia:
1. dôraz na výber kandidáta s morálnymi kvalitami;
2. zisťovanie morálneho povedomia a hodnotového systému zamestnanca;
3. poslať zamestnanca do „prednej línie“ riešenia morálnych konfliktov;
4. meranie operatívnych výsledkov a odmeňovanie podľa nich;
5. preferovanie dodržiavania transcendentných hodnôt;
6. zdôrazňovanie hodnôt, histórie, koreňov, tradície firmy;
7. dávať zamestnancom nové modelové (etické) úlohy.
V procese socializácie vzniká a buduje sa postupný vzťah - psychologický kontrakt
medzi zamestnancom a zamestnávateľom (firmou). To je práve stav, kde sa rodí aj ďalší
dôležitý a z toho vyplývajúci fenomén – lojalita (porov. Luknič 1994, s.185-195).
Problematiku starostlivosti a etiku starostlivosti konceptualizuje Jesenková (2016). Môže byť inšpiráciou ako
sa starať nielen o zamestnancov ale aj klientov a obchodných partnerov.
32
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Ako sme už spomínali vyššie, psychologický kontrakt vzniká medzi zamestnancom
a firmou a je zásadne recipročný. To znamená, že zamestnanec niečo vkladá do firmy
a očakáva za to adekvátnu protihodnotu vo forme výstupu – benefitu. Takými vkladmi
zamestnanca môžu byť napríklad: čas, energia, úsilie, vedomosti, zručnosti, tvorivosť atď.
Adekvátnou firemnou protihodnotou, teda výstupmi môže byť napríklad: mzda ako adekvátna
a spravodlivá protihodnota, pracovná istota, postavenie, status, kariéra, pochvala, iné odmeny
a benefity atď. Tento kontrakt musí byť adekvátny a recipročný, lebo inak vzniká
nevyváženosť, ktorá sa prejaví v mnohých komplikáciách a negatívnych fenoménoch
napríklad: nespokojnosť zamestnanca, znížený pracovný výkon, nelojalita, výpoveď
zamestnanca a odchod z firmy a iné.
Fenomén lojality vzniká v stave adekvátneho a recipročného psychologického
kontraktu. Lojalitu by sme mohli charakterizovať ako istú oddanosť či vernosť niečomu alebo
niekomu, ktorá sa môže prejaviť v ťažkých resp. krízových situáciách. Je dôležité
pripomenúť, že lojalita musí byť recipročná, to znamená, že zamestnanec je lojálny
k zamestnávateľovi a zároveň je zamestnávateľ lojálny k svojmu zamestnancovi. Ináč to
nefunguje. Nie je možné, aby zamestnávateľ, ktorý napríklad nevypláca včas a adekvátnu
mzdu očakával, že jeho zamestnanec bude k nemu lojálny. Lojalita sa rodí v stave
a dlhodobom vzťahu, preto je ilúziou očakávať, že zamestnanec, ktorý je krátkodobý
kontraktár alebo pracujúci iba na dohodu, ju bude zdieľať. Takisto nie je možné očakávať, že
zamestnanec, ktorý pracuje ako živnostník bude takisto lojálny. Živnostník je podnikateľ
fyzická osoba, ktorá musí byť v prvom rade lojálna k sebe, lebo s ostatnými prichádza iba do
biznis vzťahov (napr. fakturuje prácu či služby).
Úspešnosť vo firemnom biznise preto predpokladá, že sa bude dávať väčší dôraz na
socializáciu zamestnanca, vytvorenie recipročného psychologického kontraktu ale aj
budovania recipročnej lojality medzi zamestnancom a firmou. Takéto etické konanie,
znamená nielen úsporu firemný transakčných nákladov ale aj dlhodobý finančný a morálny
úspech.
Otázky
1. Ako môžeme charakterizovať pojem „kultúra“?
2. Čo rozumieme pod pojmom „firemná kultúra“ a aké má charakteristiky?
3. Čo označujeme ako proces implementácie a inštitucionalizácie etiky? Ako
prebieha?
4. Čo je to etické vedenie/riadenie?
62

5.
6.
7.
8.

Aká je úloha otvorenosti a dôvery v etickom vedení/riadení?
Čo to znamená „socializačný proces“ a ako prebieha?
Ako vzniká psychologický kontrakt?
Čo znamená lojalita a aké sú jej charakteristiky?

Aktivity a úlohy
1. Spíšte si a charakterizujte jednotlivé znaky a symboly kultúry.
2. Aké sú klady a zápory procesu inštitucionalizácie? Charakterizujte ich.
3. Podrobnejšie analyzujte jednotlivé kroky socializačného procesu zamestnanca do
firemnej kultúry. Akú kvalitu krokov by ste Vy osobne očakávali?
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8 Nástroje etického riadenia
Implementácia etiky do firemnej kultúry, resp. kreovanie etickej infraštruktúry sa deje za pomoci
nástrojov, ktoré má manažment k dispozícii. Existujú dve klasické triedenia týchto nástrojov: tradičné
a moderné. Medzi tradičné nástroje patria etické kódexy, etické vzory a vzdelávanie (výcvik).
Moderné nástroje sú etický a sociálny audit, ombudsman pre etiku (manažér pre firemnú kultúru
a etiku) a etické komisie.
Kľúčové slová: etické riadenie, nástroj, kódex, vzory, vzdelávanie, audit, ombudsman, komisia

Ak chceme, aby bola etika efektívne implementovaná do firemnej kultúry alebo aby
bola

kreovaná

jednoduchá

ale

efektívna

etická

infraštruktúra,

tak

potrebujeme

použiť/používať nástroje etického riadenia. Analogicky môžeme tento proces prirovnať ku
záhradkárčeniu. Ak chceme vypestovať chutné ovocie a zeleninu, tak sa o záhradu musíme
starať. Nestane sa to samé od seba. Na to, aby sme to úspešne zvládli, používame mnohé
nástroje napr. rýľ, lopata, motyka, fúrik a iné. Nestačí urobiť iba prvý krok, že ich máme, ale
aj druhý krok, že ich použijeme a vieme ich vždy použiť. Lebo samé od seba nebudú
pracovať. Tak isto je to aj s nástrojmi etického riadenia. To, že firma má etický kódex ale ho
nepoužíva, nič to neznamená, ovocie to neprinesie. Ak manažéri a zamestnanci nepoužívajú
a nevyužívajú jednotlivé nástroje, tak sa ani etika sama od seba nebude implementovať
a neprinesie žiadne ovocie. Nástroje je potrebné používať, iba tak plnia svoj cieľ, samé od
seba sa to nestane, nefunguje to automaticky ani mechanisticky, firemná kultúra
neevolucionizuje, iba ak degraduje, preto je potrebné zbaviť sa týchto mylných predstáv.
Existujú mnohé všeobecné triedenia nástrojov ale aj špeciálne triedenia v rámci
jednotlivých nástrojov (porov. Remišová 2011, s. 194-203). Závisí to od jednotlivých autorov,
my použijeme klasické zaužívané jednoduché triedenie:
Tradičné nástroje:
a) etické vzory;
b) výcvik a vzdelávanie;
c) etické kódexy.
Moderné nástroje:
a) etické komisie;
b) úrad ombudsmana pre firemnú etiku;
c) etický a sociálny audit.
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Za posledných päťdesiat rokov sa mnohé nástroje testovali a úspešne sa používajú
v praxi. Okrem iného bolo napísaných mnoho (teoretických) štúdií a analýz (z praxe)
k jednotlivých nástrojom. Z týchto dôvodov, nie je možné v tejto vysokoškolskej učebnici sa
podrobne venovať všetkému a všetko aj spomenúť. Pokúsime sa v stručnosti predstaviť
jednotlivé nástroje a podrobnejšie sa budeme venovať iba dvom: etickému kódexu ako
tradičnému nástroju, ktorý sa najčastejšie používa a z moderných nástrojov etickému auditu,
ktorý začína byť najaktuálnejší a skrýva v sebe ohromný potenciál.
Tradičné nástroje
Prvým našim uvádzaným tradičným nástrojom sú etické vzory. Sú azda
najtradičnejším nástrojom, ktorý býva často aj nevedomý. Od malých detí prichádzame do
kontaktu v ľuďmi, ktorí sa pre nás stávajú vzormi v správaní, konaní, myslení, svetonázore.
Učíme sa od nich, napodobňujeme ich, obdivujeme ich. Sú to naši rodičia, príbuzní,
spolužiaci, kamaráti, farníci, speváci, herci, učitelia, neskôr kolegovia v práci, politici,
manželskí partneri, deti atď. Vzorom môže byť každý resp. všetko od koho/čoho preberáme
vzory a schémy nášho myslenia, správania, konania. Ak v nás stimulujú dobro, tak sú
pozitívnymi resp. etickými vzormi, ale počas života stretáme aj mnoho amorálnych ľudí resp.
takých, o ktorých si povieme: „nikdy takým nechcem byť“, v takom prípade sa takýto človek
alebo konanie stáva anti-vzorom. Môže nás veľmi silne nielen podvedome ale aj vedome
ovplyvňovať, nielen v rovine psychologickej ale aj morálnej. Vzorom môžu byť pre nás aj
reálni hrdinovia, filmoví hrdinovia, mýtické a mytologické postavy, nejaké texty, ktoré nás
veľmi ovplyvňujú a ľudia si ich preposielajú aj cez sociálne siete (napr. o priateľstve, samote,
partnerstve, šéfovi atď.).
Druhým tradičným nástrojom je výcvik a vzdelávanie. Môžeme ho chápať v dvoch
rovinách. Prvou je všeobecná, často nevedomá úroveň, ktorá úzko súvisí s tým, že sme
„učiace sa bytosti“. Od malička sa učíme všetkému, čo je okolo nás, nasávame všetko,
napodobňujeme všetko, neskôr sa to snažíme aj reflektovať a selektovať. Učia nás rodičia,
príbuzní, učitelia v školách, kolegovia v práci, ale aj sám život cez rôzne nepredvídateľné
a nekontrolovateľné situácie, napr. hraničné situácie ako strata práce, strata partnera, choroba,
utrpenie, smrť blízkeho, vlastné starnutie atď. Druhá úroveň je vedomá, ak tento nástroj
používame cieľavedome a systematicky s úmyslom naučiť sa niečomu, alebo cvičiť niekoho
v niečom resp. ho vzdelávať (napr. filozofická osveta). V morálnej oblasti mnohé firmy
pochopili, že uskutočnenie zmien vo firemnej kultúre je možné systematickým výcvikom
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a vzdelávaním zamestnancov. Preto investujú nemalé peniaze do najrôznejších kurzov,
tréningov, školení, mentoringov, koučovania a mnohých iných foriem vzdelávania. Žiaľ,
vzdelávanie v oblasti morálnej ešte nie je vo všeobecnosti pokryté a preferované. Čoraz viac
obľúbenejšou formou vo vzdelávaní je v dnešnej digitálnej dobe aj e-learning. Zamestnanec
môže dostať mailom raz týždenne nejaký morálny kázus či dilemu alebo text, ktorý ho má
niečo naučiť resp. mu sprostredkovať nejaké morálne posolstvo.
Tretím, a zároveň najčastejšie používaným tradičným nástrojom sú etické kódexy
(porov. Luknič 1994, s. 196-211; Remišová 2011, s. 204-233). Najviac sú etické kódexy
používané v anglosaskom prostredí (USA, Veľká Británia, Kanada, Austrália) a v hojnom
počte sú užívané aj v biznis prostredí kontinentálnej

„Západnej“ Európy (Benelux,

Francúzsko, Nemecko, Rakúsko). Žiaľ, vyzerá to, že už sú tak niekedy zaužívané a
etablované, až sa stávajú iba takým klišé. V krajinách postkomunistických (Slovensko, Česko,
Poľsko, Maďarsko, pobaltské krajiny, juhovýchodná Európa a západný Balkán a východná
Európa – Ukrajina + Rusko) nie sú etické kódexy ešte zaužívaným nástrojom (väčšinou iba
teoreticky alebo akademicky). Častokrát si ich so sebou prinesú nadnárodné korporácie, ktoré
ich preložia do „domorodého“ jazyka. Naproti tomu, súčasný „boom“ v tvorbe etických
kódexov ale aj celkového etického poradenstva zažíva Juhovýchodná Ázia, na čele
s krajinami označovanými ako ázijské tigre: Južná Kórea, Hong Kong, Singapur, Taiwan.
Etické kódexy predstavujú:
a) princípy a zásady správania/konania;
b) definujú firemnú identitu;
c) funkčnosť firmy/organizácie;
d) odborné znalosti a prax vo firme;
e) nadväznosť na právne úpravy/smernice;
f) základ samoregulácie.
Efekty kódexu:
Pre manažment:
a) pomoc pri riešení etických dilem;
b) objasnenie filozofie a strategických cieľov;
c) pomoc pri iracionálnych požiadavkách;
d) pomoc pri krízových situáciách;
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e) pomoc pri komunikácii noriem;
f) podpora lojality k firme.
Pre firmu:
a) eliminácia nežiadúcich praktík;
b) nové postupy;
c) riešenie zmien;
d) zníženie transakčných nákladov;
e) eliminácia konfliktov záujmov.
Pre ekonomiku:
a) eliminácia korupcie;
b) zvýšenie firemnej dôvery;
c) dodržiavanie práva;
d) sloboda podnikania.

Všeobecné funkcie kódexu:
Regulatívna idea
Doktrína
Podpora
firemnej kultúry

Etický
kódex

Zdroj
hodnotenia

Odstránenie
neetického
konania

Obrázok 19 Funkcie kódexu (spracované podľa Remišová 2011, s. 207)
Formy kódexu:
a) odvetvový – obsahuje špecifiká jednotlivých odvetví a segmentov;
b) profesijný a profesionálnych organizácií – obsahuje špecifiká jednotlivých profesií
alebo profesijných/profesionálnych organizácií;
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c) korporatívny/firemný – obsahuje špecifikum (jedinečnosť) tej ktorej firmy
a organizácie.
Druhy kódexu:
a) deklarácia hodnôt – jednoduchá schéma stanovených (4-5) kľúčových firemných
hodnôt, ktoré sú stručne vysvetlené;
b) firemné krédo – pravidlá a princípy, stručne ale hutne formulované, ktoré firma
vyznáva;
c) klasický etický kódex – je celistvejší a komplexnejší, zahŕňa všetkých
stakeholderov, má svoju špecifickú obsahovú a formálnu stránku.
Formálna stránka má spĺňať všetky vizuálne a estetické náležitosti ako pri práci
s textovými editormi (napr. text, písmo, urovnanie, odseky, farebnosť atď.). Je potrebné sa
vyhnúť zbytočne dlhým a sofistikovaným formuláciám. Text by mal byť prehľadný, ľahko
čitateľný, stručný a hutný vo vyjadrovaní. Formálne začína Preambulou, potom nasledujú
jednotlivé články, končí účinnosťou, miestom vydania a podpisom štatutára organizácie.
Obsahová stránka býva naplnená jednotlivými obsahovými okruhmi, ktoré sú
vpracované do znení jednotlivých článkov, ktoré môžu byť stakeholderské alebo tematické:
a) rešpektovanie práva;
b) čestnosť a férovosť konkurencie;
c) bezpečnosť a kvalita produkcie;
d) konflikt záujmov;
e) ochrana osobných údajov;
f) odmietnutie diskriminácie;
g) vzťahy s dodávateľmi a obchodnými partnermi;
h) korupcia;
i) nakladanie s informáciami v obchodnom styku;
j) sociálna zodpovednosť;
k) ochrana životného prostredia;
l) sankcie atď.
Ak už máme formálne a obsahovo vypracovaný etický kódex, tak je potrebné ho
uviesť do praxe, sfunkčniť ho, používať ho – operacionalizovať. Operacionalizácia etického
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kódexu je proces, ktorý by mal prebiehať logicky a systematicky, aby bol efektný a efektívny.
Jednotlivé kroky by mohli byť nasledujúce:
1. podpora a schválenie kódexu štatutárom – nevyhnutná podmienka;
2. zapojenie všetkých zamestnancov bez výnimky do procesu;
3. systematické uvádzanie do praxe;
4. zbierať osobnú odozvu – reakcie na prebiehajúci proces;
5. uisťovať všetkých, že bude platiť a platí pre všetkých rovnako;
6. cez sankcie mu dať punc vynútiteľnosti;
7. pravidelne kontrolovať jednotlivé kroky a časové úseky;
8. podpora pomocou školení a výcvikov, osvety, e-learningu;
9. zabezpečiť preklad pre zahraničné filiálky (ak ich firma má);
10. distribúcia na web, facebook, pre investorov, partnerov, klientov;
11. každoročná správa;
12. aktualizácia podľa potreby alebo 1-2 ročné cykly.
Moderné nástroje
Moderné nástroje v etickom riadení sa začínali používať v 80. – 90. rokoch 20.
storočia v USA. Postupne sa rozvíjali a začali uplatňovať aj v ďalších vyspelých
kapitalistických krajinách. Žiaľ, v postkomunistických krajinách (aj na Slovensku) sa buď
nevyužívajú, alebo len v nedokonalej forme a podobe, často iba formálne, alebo s úplným
nepochopením, aký je ich zmysel a podstata. V stručnosti sa preto s nimi zoznámime.
Našim prvým uvádzaným moderným nástrojom je etická komisia. Ako už z názvu
vyplýva, je to skupina expertov, ktoré dohliada na etickú problematiku vo firme/ organizácii.
Obvykle má široké kompetencie, od kreovania etickej infraštruktúry, určovania etickej
stratégie a filozofie firmy, cez používanie etických nástrojov, dohliadanie nad dodržiavaním
etických pravidiel, postupov a procesov až po udeľovanie sankcií. Interdisciplinárna podstata
a povaha etickej komisie sa má prejavovať aj v jej zložení odborníkov, kde by nemali chýbať
ani odborníci z oblasti etiky/aplikovanej etiky. Povaha nezávislosti by sa mala prejavovať
v tom, že má priamo podliehať valnému zhromaždeniu, aby mohla slobodne postihovať
konanie aj vrcholového manažmentu (predstavenstva). V aktualizovanej súčasnej podobe sa
nazýva Ethics Advisory Board. V mnohých korporáciách sú v nej prítomní významné
osobnosti – odborníci z prestížnych univerzít, centier, firiem, konzultingových spoločností aj
mimovládnych organizácií. V slovenskom prostredí sú etické komisie iba v „plienkach“, lebo
69

sú častokrát kreované iba formálne a vôbec v nich nie sú zastúpení etici/aplikovaní etici, takže
by sa vôbec nemali nazývať „etické“ komisie.
Druhým uvádzaným moderným nástrojom je úrad ombudsmana pre firemnú etiku.
Ombudsman je človek vo význame predstaviteľa, poverenca, dôverníka, ktorý je nezávislým
úradníkom kontrolujúcim na základe sťažností, podnetov alebo z vlastnej iniciatívy, činnosť
exekutívy a ďalších orgánov, či preveruje zneužívanie moci. Ak to aplikujeme na oblasť
firemnej kultúry a etickej infraštruktúry, tak ombudsman pre firemnú etiku je expert v oblasti
etiky, ktorý vo firme dohliada na etickú problematiku a prebiehajúce procesy. Má byť
podriadený valnému zhromaždeniu, aby sa uchránila jeho sloboda a nezávislosť. V jemnejšej
forme majú niektoré firmy manažéra pre firemnú etiku, ktorým je zväčša niektorý manažér
z oblasti ľudských zdrojov. V príliš regulovanom biznise, ako je napríklad finančné
sprostredkovanie, túto problematiku zastrešuje compliance officer, ktorý väčšinou dohliada na
procesy a ich dodržiavania skôr z právnej oblasti (legislatívnej). To pravé sú však
v zahraničných korporáciách ethics officer alebo ethics advisor. Pri veľkých a globálnych
korporáciách je to celé oddelenie ethics & compliance. Tvoria ho experti z mnohých oblastí
riadenia ľudí: manažéri, tréneri, poradcovia, konzultanti, etici/aplikovaní etici, stratégovia
atď. Popri internej firemnej štruktúre, existujú aj externé veľké a prestížne poradenské firmy
(McKinsey & Company, Boston Consulting Group, Bain & Company) a audítorské firmy
(PwC, KPMG, Deloitte, Ernst & Young), ktoré ponúkajú službu ethics & compliance ako
súčasť strategického, manažérskeho, personálneho alebo finančného poradenstva a auditu.
Tretím moderným nástrojom, ktorým sa budeme podrobnejšie zaoberať je etický
a sociálny audit33 (porov. Luknič 1994, s. 143-149). Pri snahe porozumieť tomu nástroju
vychádzame z etymológie pojmu audit, pochádzajúcemu z latinčiny – audire, čo znamená
počuť, počúvať. Primárne teda pôjde o „počúvanie“ toho, čo sa deje vo firme/organizácii, a to
nadobúda preventívny charakter. V žiadnom prípade nepôjde primárne o represívny nástroj
resp. kontrolu. Audit znamená vo všeobecnosti podrobné a kritické skúmanie stavu niečoho.
V našom prípade, ak to aplikujeme na oblasť etiky a etickej problematiky, tak
v zjednodušenej forme pôjde o podrobné a kritické skúmanie stavu etiky vo firemnej
kultúre/štruktúre.

Názvy, s ktorými sa môžeme stretnúť pri tomto type auditu môžu byť rôzne: etický, sociálny, kultúrny,
organizačnej kultúry, firemnej kultúry atď. My sa budeme pridržiavať pojmu ethics audit (etický audit alebo
audit etiky).
33

70

identifikované
potreby

audítor

formálne
a neformálne
zistenia

požiadavky
na audit

technické,
časové
a finančné
zdroje

samotný
audit

predjednanie
výsledkov

výsledok
auditu

pripomienky
zúčastnených

Obrázok 20 Schéma etického auditu (spracované podľa Putnová, Seknička 2007,
s. 150)
Prvým významným a výrazným prvkom v schéme auditu je audítor. Práve on
manažuje celý proces auditu, od prípravy, cez zber dát/informácií/dôkazov, analýzu, výstupy,
až k návrhom ako postupovať ďalej. Preto výber profesionálneho audítora je nanajvýš
dôležitý, aby etický audit bol profesionálny ale aj etický. Dôležité je, aby bol aj z externého
prostredia, lebo iba tak môže byť zaručená nestrannosť a objektivita auditu. Môže sa jednať
o audítorskú alebo poradenskú firmu či o jednotlivca skúseného audítora. Či sa už jedná
o firmu, ktorá má audítorov alebo jednotlivca audítora, mali by spĺňať kritéria, ktoré môžu
predikovať úspešne a profesionálne zvládnutý proces:
a) teoretickú fundovanosť;
b) praktické skúsenosti;
c) morálny kredit a bezúhonnosť;
d) nezávislosť a nestrannosť;
e) zodpovednosť a iné.
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Identifikácia potrieb auditu je jeden z ďalších dôležitých prvkov. Firma (vlastníci resp.
štatutárny orgán) musí potrebovať resp. chcieť audit. Preto je dôležité identifikovať potreby,
prečo má firma záujem o audit, kde sú jej motivácie. Pôjde iba o niečo formálne
a jednorazové alebo podstatné, dlhotrvajúce procesy, ktoré majú zmeniť firemnú kultúru.
Všetko si to je potrebné hneď na začiatku ujasniť.
Ďalším významným prvkom sú technické, časové a finančné zdroje. Tieto zdroje je
potrebné nájsť a utriasť na oboch stranách, ako u klienta tak aj u audítora. Technické zdroje
môžu byť audítorské kapacity, napr. čím väčší klient, tým je potrebné aj viac audítorov,
techniky, premiestňovania, cestovania, komplexnosť analýzy a programov atď. To isté platí
u času, jeden audítor nemusí mať časovú kapacitu na audit u veľkého klienta, preto to časovo
nezvládne. Významné sú aj finančné zdroje, keďže audit nie je charita a audítor očakáva, že
dostane za to adekvátne zaplatené, a tak isto má kapacity na preklenutie času auditu, pokým
klient nezaplatí. Preto v tomto audítorskom biznise dominujú veľký a globálny hráči, lebo
koncentrujú technická, časové, finančné a ľudské kapacity a zdroje.
Formálne a neformálne zistenia takisto ovplyvňujú požiadavky na audit. Formálne
zistenia môžu byť napr. nejaké papierové dokumenty, získané pred auditom alebo počas
auditu, ktoré môžu výrazne zmeniť celý proces (napr. rozhodnutie súdu, notárska zápisnica
atď.). Neformálne zistenia sa dajú získať napríklad ústnym podaním, napr. niekto získa
informácie o insolventnosti klienta (napr. zamlčaný veriteľ) alebo o amorálnosti audítora
(napr. vidia ho opitého nadávať na ulici alebo ráno vychádzať z verejného domu).
Predchádzajúce štyri prvky vplývajú na požiadavky, a zároveň vytvárajú požiadavky
na audit. Práve od nich bude závisieť, technická, časová, finančná ale aj ľudská náročnosť
celého procesu, a to bude mať nemalý vplyv nielen na samotný audit ale aj na jeho výstupy.
Jadrom celej schémy je samotný audit, ktorý je dynamickým procesom počas ktorého
sa zbierajú dáta/informácie/dôkazy, a ktoré sa následne analyzujú a interpretujú. Na zber
empirického materiálu audítor môže využívať celú škálu kvantitatívnych a kvalitatívnych
nástrojov, ktoré sa využívajú v aplikovaných etikách.
Čo všetko si teda môže všímať audítor, ak príde do firmy?
Externé hľadisko – ako firma pôsobí na prichádzajúceho klienta (fyzický stav firmy,
budovy, kancelárie, dvor, vozový park, dress code, recepcia, web stránka, marketingová
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prezentácia, poriadok, čistota, prijímanie návštev, správanie ku klientom a obchodným
partnerom a iné);
Interné hľadisko – ako a aké procesy prebiehajú vo vnútri firmy (znalosti o firemnej
kultúre, rozhovory so zamestnancami, pozorovanie zamestnancov ako pracujú a čo robia,
anekdoty a historky, dokumenty a vnútorné smernice a iné);
Problémy – potencionálne miesta etických konfliktov a tenzií (kariéra a postup,
fluktuácia, rozdrobenosť skupín, diskriminácia, emocionálne výbuchy, silné „subkultúry“,
zvyky, strachy, závislosti a iné.)
Akonáhle sú zozbierané dáta, tak následne prebieha analýza zozbieraných dát a ich
interpretácia – čiže výstupy. Pri tomto procese sa dáta triedia, analyzujú, syntetizujú, hľadá sa
kvalita medzi kvantitou. Následná interpretácia môže byť urobená vo forme prezentácie
s komentármi a grafmi.
Významným prvkom je aj prejednanie výsledkov auditu, ktoré sa robí za prítomnosti
majiteľov alebo členov štatutárneho orgánu (napr. predstavenstva).
Následne sa audit uzavrie a výstupy/výsledky sa stávajú definitívnymi a finálnymi.
Audítorská spoločnosť sa pod nich podpisuje a autorizuje ich. Následne ich autorizuje aj
štatutárny orgán klienta. Ak je povinnosť resp. štatutárny orgán si to schváli, tak sa audítorská
správa s výstupmi môže zverejniť napr. na web stránke alebo iba v sídle spoločnosti.
Posledným prvkom sú pripomienky zúčastnených. Môže ísť o komentáre audítorov,
členov štatutárneho orgánu, vrcholového manažmentu, nižších línií manažmentu, všeobecne
zamestnancov, obchodných partnerov resp. aj klientov. Všetky tieto pripomienky, či už
pozitívne alebo kritické sa môžu stať východiskom, pre budúci ešte kvalitnejší
a profesionálnejší audit a kvalitnú zmenu vo firme a celej jej kultúre.
Efektivita takto vykonaného auditu bude závisieť od:
a) rozsahu;
b) zrovnateľnosti výsledkov;
c) kompletnosti a komplexnosti;
d) priebehu;
e) politiky manažmentu;
f) priebežného zlepšovania.
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Na záver sa ešte môžeme dotknúť problematiky významu etického auditu. Mnohí
zainteresovaní v ňom vidia iba nástroj kádrovania, resp. vidia ho ako niečo nadbytočné
a nepotrebné. Prekážkou je pre niektorých manažérov aj to, ako sa to všetko dá merať –
kvantifikácia. Ako sme už skôr spomenuli, etický audit je preventívny nástroj na zlepšenie
firemnej kultúry, ktorá sa prejavuje v efektívnejšom a ziskovejšom chode firmy. Môže byť
nástrojom transparentnosti pre všetkých stakeholderov a potenciálnych investorov. Môže
napomôcť snahe o úspech na náročných a konkurenčných globálnych trhoch, kde klienti
očakávajú omnoho viac. A práve tu je priestor na audit etickej, kultúrnej a sociálnej klímy vo
firme.
Otázky
Čo sú to nástroje etického riadenia a ako ich triedime?
Ako by ste charakterizovali etické vzory?
Čo znamená etické vzdelávanie/tréning?
Ako by ste analyzovali etický kódex a jeho podstatné črty?
Aké formálne a obsahové náležitosti má spĺňať etický kódex?
Ako môžeme charakterizovať problematiku úradu ombudsmana pre etiku vo
firme?
7. Čo to je etická komisia resp. Ethics Advisory Board?
8. Akú úlohu spĺňa etický audit a ako prebieha?
9. Aké má mať charakteristiky etický audítor?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aktivity a úlohy
1. Vypracujte jednoduchý etický kódex firmy na jednu A4 pri zachovaní formálnych
a obsahových náležitostí. Vymyslite si modelový príklad.
2. Pripravte scenár štruktúrovaného rozhovoru (otázky), ktorý použijete pri etickom
audite.
3. Pripravte otázky pre dotazník, ktorý použijete pri etickom audite.
4. Vypíšte a charakterizujte jednotlivé morálne kategórie, ktoré by mal spĺňať etický
audítor? Čo očakávate od seba, ak by ste ním boli Vy osobne?
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9 Systémy etického riadenia (quality management)
Etické riadenie sa aplikuje pomocou procesných systémov, ktoré sú základom manažmentu –
integrovaného riadenia. Medzi najvýznamnejšie patria: (a) Integrované manažérske systémy –
Balanced Scorecard a IMS (integrovaný manažérsky systém), (b) Corporate Governance, (c)
Stakeholderský model, (d) Corporate Social Responsibility, (e) Environmentálny manažérsky systém,
(f) Baťov systém riadenia.
Kľúčové slová: procesné systémy, integrita, vládnutie, zodpovednosť, environmentálny, T. Baťa

V dejinnom vývoji a rozvoji moderného manažmentu počas minulého 20. storočia
môžeme nájsť mnohé významné manažérske štýly a školy riadenia, ktoré majú svoje
charakteristické črty. Často závisia od svojho „zakladateľa“ manažéra alebo podnikateľa,
pioniera biznisu, ktorý im vtlačil svoje špecifické črty (napr. H. Ford, J.P. Morgan, J.D.
Rockefeller, D. Carnegie, T. Baťa, M. Bosák, Š.B. Roman alebo súčasnejší W. Buffet, B.
Gates, S. Jobes, J. Bezos, D. Koch, S. Walton a iní). Mnohí títo biznismeni riadili/riadia svoj
biznis podľa seba, akosi prirodzene, boli/sú vizionármi a veľa riskovali/riskujú. Je len logické,
že mnohí ich súčasníci sa snažili udržať tieto úspešné štýly riadenia, robiť to, čo robili oni,
popísať ich, schematizovať a aplikovať aj na ďalšie firmy a riadenia.
Takéto snahy o zachovanie úspešného riadenia/manažovania viedli k vytvoreniu
procesných systémov riadenia, ktoré v sebe integruje všetky aspekty finančné ale aj
nefinančné, všetko to, čo úspešne fungovalo, a zároveň sa predikuje, keď sa to bude takto
robiť, tak to bude takisto fungovať a bude to úspešné. Jedným typom takéhoto integrovaného
riadenia sú procesné systémy etického riadenia, ktoré spĺňajú základné zásady:
a) celistvosti;
b) mnohodimenzionality;
c) modularity;
d) adaptability.
Jednoducho povedané, snažia sa komplexne spojiť všetky aspekty, prvky a premenné
v jeden harmonický celok, ktorý je nielen finančne profitabilný ale aj eticky-friendly.
V stručnosti si predstavíme iba tie najvýznamnejšie a najrozšírenejšie systémy
etického riadenia, ktoré sa používali a používajú aj v súčasnom manažovaní.
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Integrovaný manažérsky systém
Integrované manažérske systémy sú strategické plánovacie a riadiace systémy, ktoré
využívajú firmy/organizácie/vlády/úrady, aby za pomoci finančných a nefinančných meradiel
a parametrov komplexne a efektívne dosahovali nielen krátkodobé ciele ale aj ciele
v dlhodobom horizonte. Medzi najrozšírenejšie a najvýznamnejšie systémy patrí americký
Balanced Scorecard (BSC) a švajčiarsky integrovaný manažérsky systém (IMS).
Integrovaný manažérsky systém Balanced Scorecard (BSC)34 bol pôvodne vyvinutý
Dr. Robertom S. Kaplanom a Dr. Davidom P. Nortonom z Harvardu v USA ako rámec na
meranie výkonnosti organizácie, ktorý zohľadňoval viac vyvážený (balanced) súbor meraných
parametrov. Svoju prácu publikovali v univerzitnom Harvard Business Review v roku 199635.
Vo vtedajšej dobe organizácie/firmy používali a merali iba finančné ukazovatele a parametre.
Autori pridali do tohto mixu aj nefinančné strategické parametre, vďaka ktorým sa systém stal
vyváženým. Odvtedy systém prešiel svojim vývojom a stal sa renomovaným integrovaným
strategickým manažérskym systémom. V jednoduchosti ho môžeme znázorniť takto:
Ujasnenie a prevedenie
vízie a stratégie

Balanced
Scorecard

Komunikácia a prepojenie
vízie a stratégie

Strategická spätná väzba
a učenie sa

Plánovanie a stanovenie
zámerov

Obrázok 21 Balanced Scorecard (spracované podľa Putnová, Seknička 2007, s. 106)
Švajčiarsky integrovaný manažérsky systém (IMS) vzišiel z prostredia Univerzity v St.
Gallen (HSG). Tento systém je založený na hľadaní súzvuku medzi troma základnými
konceptmi riadenia vo firme/podniku:

Podrobnejšie sa dá zoznámiť s týmto systémom riadenia www.balancedscorecard.org.
KAPLAN, R. S. - NORTON, D. P. 1996. Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System.
In Harvard Business Review (January-February 1996), pp. 75-85.
34
35
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Koncept vedenia

Koncept okolia

Koncept podniku

Obrázok 22 Integrovaný manažérsky systém (spracované podľa Putnová, Seknička
2007, s. 107)
Systém sa zameriava na rozpoznávanie potencionálnych budúcich zmien a vplyvov na
jednotlivé koncepty. Takéto rozpoznávanie umožní manažmentu efektívne preformulovať
ciele a stratégiu podniku, a stať sa omnoho flexibilnejším, konkurencieschopnejším,
adaptabilnejším a životaschopnejším.
Corporate Governance
Corporate governance (korporátne vládnutie/riadenie)36 je špeciálne americkým
systémom riadenia. Je to súbor mechanizmov, procesov a vzťahov, akými je korporácia
riadená a kontrolovaná. Kľúčovou udalosťou pre efektívnu corporate governance boli
americké účtovné škandály okolo roku 2000. Vedenia mnohých korporácií spolu
s audítorskými a účtovnými firmami falšovali a pozmeňovali finančné údaje o stave vlastných
korporácií. Na papieri a pred investormi vyzerali korporácie vo vynikajúcej finančnej
kondícii, ale reálny stav bol blízky bankrotu. Keď sa škandál prevalil, tak mnoho korporácii
(napr. Enron, WorldCom a iné) zbankrotovalo, mnoho vrcholových manažérov bolo
zatknutých a odsúdených na dlhé roky do väzenia.
Reakciou na tieto účtovné škandály boli Sarbanes-Oxleyho zákon z roku 2002,
a z toho vyplývajúce federálne zákony o zefektívnení a zlepšení corporate governance
v korporáciách, ktoré sú kótované na burze. Rieši sa tu primárny konflikt medzi
akcionármi/investormi a vrcholovými riadiacimi štruktúrami/manažérmi. Ide tu o prehĺbenie
osobnej zodpovednosti, transparentnosti v informovaní, väčšej kontrolovateľnosti riadiacich
štruktúr.

36

Bližšie pozri Klírová (2001); Hurychová, Borsík (2015).
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Okrem americkej obdoby corporate governance existuje aj európska verzia: Cadbury
Report z roku 1992 a Princípy Corporate Governance OECD37 z rokov 1999, 2004 a 2015.
Primárne princípy, ktoré sú v podstate spoločné všetkým legislatívnym normám sú tieto:
a) práva a rovnaké zaobchádzanie v akcionármi;
b) rešpektovanie záujmov iných stakeholderov;
c) úloha a zodpovednosti vedenia;
d) integrita a etické správanie;
e) transparentnosť a práca s informáciami.
Iróniou osudu je, že napriek mnohým zlepšeniam a existencií mnohých legislatívnych
noriem, sa obdobné škandály prevalili v roku 2008 v USA, kde začala najprv hypotekárna
kríza a neskôr sa pretransformovala do finančnej. Banky obchodovali s hypotekárnymi
packetmi, ktorých reálna hodnota bola nulová, napriek tomu vysoko boli ohodnotené
ratingovými agentúrami a schválené audítorskými firmami.
Stakeholderský model
Stakeholderský model riadenia je zameraný na hľadanie harmónie medzi často
konfliktnými záujmami jednotlivých stakeholderov, ktoré si uplatňujú pomocou svojich
nástrojov moci u korporácie/firmy. Vrcholoví manažéri musia byť zruční riadiaci pracovníci,
aby úspešne a efektívne zvládali túto kľúčovú úlohu. Tomuto modelu riadenia sme sa však
podrobnejšie venovali už v 3. kapitole.
Corporate Social Responsibility
Corporate Social Responsibility (CSR) je často prekladaná ako spoločenská
zodpovednosť firiem. Možno lepší preklad by bol korporátna/firemná sociálna zodpovednosť.
V podstate zahŕňa spoločensky zodpovedné aktivity, angažovanosť voči komunite,
verejnoprospešné projekty, filantropiu, charitatívne a sociálne aktivity. Firma dobrovoľne
prijíma záväzok správať sa zodpovedne voči komunite, nemaximalizuje zisk za každých
okolností, ale snaží sa ho skôr optimalizovať (porov. Kunz 2012). Drží sa kľúčového
princípu:
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Bližšie pozri www.oecd.org/corporate/.
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Obrázok 23 Corporate Social Responsibility (spracované autorom)
Na prvom mieste je teda starosť a starostlivosť o ľudí, či už sú to klienti, zamestnanci,
obchodní partneri. Ďalej je to starostlivosť o planétu, teda životné prostredie, región,
verejnosť (porov. Vladyková 2013). Firma „myslí a koná“ ekologicky (Klimková 2015). Až
na treťom mieste je zisk, nie maximálny ale optimálny, teda udržateľný. Princíp sustainability
(udržateľnosti) je vo firme všadeprítomný (porov. Klimková 2016).
Tento typ etického riadenia je veľmi populárny a zaužívaný. Ponúka firme mnoho
možností ako konkrétne realizovať zodpovednosť voči komunite v praktickom konaní
(Pavlík, Bělčík a kol., 2010).
Environmentálny manažérsky systém
Tento manažérsky systém umožňuje analyzovať, znižovať a zároveň kontrolovať
negatívne environmentálne vplyvy jednotlivých firemných procesov, tokov materiálu, služieb
ale aj riadením ľudí a organizácie s väčšou efektivitou. Zmyslom je nájsť spôsoby a riešenia,
ako usporiadať a riadiť firemné procesy s tým úmyslom, aby neničili životné prostredie ale
aby ho chránili a zveľaďovali. Takéto komplexné prepojenie je zároveň udržateľné ale aj
prínosné v mnohých oblastiach (porov. Majerník, Chovancová, 2008):
a) ekonomické – úspora surovín, znižovanie odpadu, recyklácia, minimalizácia pokút,
znižovanie nákladov a iné;
b) vedenie organizácie/firmy – minimalizácia rizík, zvyšovanie morálky a iné;
c) vzťahy so zamestnancami – znižovanie rizík, ochrana zdravia, bezpečnosť práce,
formovanie vedomia a iné;
d) vzťahy s verejnosťou – nástroj komunikácie, imidž, eco-friendly firma a iné;
e) marketing a obchod – certifikácia, imidž, trhové príležitosti, sympatie klientov a
iné.
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Základnými aplikačnými normami sú EMS ISO 14 001 (Environmentálny manažérsky
systém, ktorý je štandardizovaný International Organisation for Standardisation)38 a EMAS
(Eco-management and Audit Systems prijatý Európskym výborom pre štandardizáciu)39.
Zavádzanie týchto noriem resp. štandardizácia procesov vo firme prebieha
chronologicky jednotlivými systematickými krokmi:
1. vypracovanie environmentálnej politiky – stanovenie cieľov, stratégie, programov,
rámca, procedúr, metodológie a iné;
2. plánovanie – stanovenie krokov, termínov, výstupov, prínosov a iné;
3. zavedenie a prevádzka – realizácia, aplikácie, prevádzanie zmien a štandardov a
iné;
4. kontrola a nápravná činnosť – kontrola krokov, postupov, cieľov, výstupov a ich
náprava – korektúra a iné;
5. manažérske preskúmanie – sledovanie a manažovanie jednotlivých krokov a
procesov.
Baťov systém riadenia
Tvorcom tohto systému riadenia bol významný český obuvník a podnikateľ Tomáš
Baťa (1876 – 1932)40, ktorý je aj zakladateľom obuvníckej značky Baťa. Inšpirovaný
americkým systémom riadenia (Taylorove zásady), najnovšími poznatkami v obuvníckej
výrobe a snahou zlepšiť a zefektívniť produktivitu práce, vytvoril svoj vlastný systém
riadenia/správy. Mnohí autori to nazývajú „Baťov zázrak“, lebo fungoval a prinášal
vynikajúce výsledky aj v čase vtedajšej Veľkej Hospodárskej krízy v 30tych rokoch 20.
storočia a funguje aj dnes. Preto mnohí podnikatelia aj v dnešnej dobe sa nechávajú
inšpirovať Baťom a jeho systémom pri manažovaní svojich vlastných firiem a biznisov.
Kľúčovým a centrálnym prvkom jeho systému riadenia bola samospráva dielní. Celý
podnik bol rozdelený na množstvo samostatných jednotiek – dielní, ktoré fungovali ako
samostatné účtovné jednotky. V toku výroby každá nakupovala od predchádzajúcej jednotky
a predávala nasledujúcej jednotke. Tak bola zabezpečená konkurencia, súťaženie a kvalita
výrobku a práce. Účtovali sa zisky a straty u každej jednotlivej dielne, a tým získavali

Pozri bližšie www.euroiso.sk/iso-14001.
Porov. www.emas.sk.
40
Bližšie pozri Vzdelávací CD-ROM o Tomášovi Baťovi: Baťa. Obsahuje 10 knižných publikácií, články,
obrázky, fotky, audio a video ukážky, odkazy na internetové stránky, zaujímavosti z histórie podniku atď.
38
39
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zamestnanci podiel aj na zisku ale aj na strate. Nekvalitný výrobok nepokračoval ďalej ale bol
vyradený, tým sa šetril materiál, práca, energia a čas. Každý zamestnanec bol osobne
zodpovedný za odvedenú kvalitu svojej práce. Zaviedol pevný systém miezd, kde bola
zavedená pevná zložka mzdy ale aj variabilná časť mzdy, ktorá závisela od kvality odvedenej
práce. Dôležitým prvkom v riadení bolo aj plánovanie, krátkodobé (denné, týždenné) ale aj
dlhodobé (polročné).
V čase jeho smrti (1932) bolo v jeho podnikoch (továrne a predajne) rozkladajúcich sa
na štyroch kontinentoch zamestnaných asi 30 tisíc zamestnancov. T. Baťa sa staral o svojich
zamestnancov aj po sociálnej, kultúrnej a vzdelanostnej stránke. V tom čase, mali jeho
zamestnanci najvyššie mzdy v Československu. Vybudoval Zlín - postavil obchodné domy,
sociálne ústavy, hotel, kino, školskú štvrť, internáty, nemocnicu, obytnú štvrť. Baťové domy
je možné vidieť aj vo Svite. Podieľal sa na vzdelávaní a formovaní zamestnancov, mohli
navštevovať Baťovu školu či učiť sa vo výrobe neustálym zlepšovaním.
Otázky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prečo a ako sa vyvinuli procesné systémy etického riadenia?
Ako charakterizujete Balanced Scorecard?
Čo to je Integrovaný manažérsky systém v švajčiarskom prevedení?
Viete charakterizovať systém Corporate Governance?
Čo znamená Corporate Social Responsibility a ako ho charakterizujete?
Čo je zmyslom Environmentálneho manažérskeho systému?
Kto bol T. Baťa? Aký vytvoril systém riadenia? Prečo hovoríme o tzv. „Baťovom
zázraku“?

Aktivity a úlohy
1. Aké konkrétne kroky resp. aktivity by ste ako majiteľ/ka firmy navrhli v rámci Vášho
firemného etického riadenia?
2. Ktorých významných biznis lídrov poznáte zo slovenského resp. českého prostredia?
Aké miesto v ich profesionálnom živote hrá etika? Uveďte príklady.

81

10 Etika v riadení ľudí (human resources management)
Riadenie ľudí je jednou z kľúčových manažérskych kompetencií. Preto sa tento okruh zaoberá
niektorými problémovými oblasťami: (a) etickým minimom v pracovných vzťahoch, (b)
diskrimináciou v zamestnaneckých vzťahoch, (c) procesom prepúšťania zamestnancov, (d) sexuálnym
obťažovaním ako špecifickou formou diskriminácie, (e) lojalitou a „problémom zverejňovania“, (f)
mobbingom a bossingom.
Kľúčové slová: riadenie ľudí, pracovné vzťahy, diskriminácia, prepúšťanie, sexualita, lojalita

Oblasť

riadenia

ľudí41

je

najdôležitejšou

činnosťou

v manažovaní,

keďže

organizáciu/firmu tvoria ľudia resp. firma sú ľudia. Manažér riadi – manažuje ľudí –
zamestnancov. Firma nie sú veci ako napr. budovy, stroje, autá, toky produktov a peňazí a iné.
Patrí to všetko k firme, ale bez ľudí, ktorí vedia ako s tým nakladať, je to bezvýznamné
a nepodstatné. Preto aj problematika riadenia ľudí je kritickou, lebo štatisticky až 2/3 etických
tenzií a problémov spadajú práve do predmetnej oblasti. V stručnosti si načrtneme niektoré
problematické oblasti v rámci riadenia ľudí.
Etické minimum v pracovných vzťahoch
Na začiatok by bolo vhodné sa zamerať na podstatu toho, čo označujeme ako práca.
Samozrejme, že je to tak široká a hlboká problematika, že nie je možné tu poukázať na všetko
resp. na každý aspekt. Vidíme, že práca sprevádza človeka dejinami, človek pracuje, vzťahuje
sa a vymedzuje voči práci, pretvára ňou svet okolo, živí ho atď. Na prácu môžeme nazerať iba
v interdisciplinárnych konotáciách vied, v ktorej každá vedná disciplína nazerá na prácu cez
svoju optiku a analyzuje iba istý výsek tohto komplexného fenoménu42. V našom
postkomunistickom prostredí je takýto pohľad na prácu o to ťažší, že je potrebné sa dostať cez
vrstvy negatívneho pohľadu na prácu ako na niečo, skrze čo nás niekto stále vykorisťuje, teda
Marxovo odcudzenie. Opustiť vnímanie práce iba ako fyzickej hrubej sily svalov ale
akceptovať prácu aj ako kreatívny, mentálny a intelektuálny akt.
Ak opustíme túto filozofickú rovinu, tak z praktického hľadiska práca pre nás
predstavuje dve klasické a jednoduché roviny:
V manažérskej etike budeme používať termín riadenie ľudí namiesto ľudských zdrojov. Aj keď bežne je
zaužívane HR, teda ľudské zdroje. Vnímanie človeka ako zdroja je utilitaristickým a technokratickým náhľadom.
Zdroj môžeme využiť, vyťažiť z neho maximum a opustiť ho resp. vyhodiť, ak je už nepoužiteľný. Práve takýto
industrializovaný pohľad a prístup je mnohými teoretikmi a praktikmi kritizovaný.
42
Významný prínos je analýza „práce“ vo svetle filozofie/etiky/teológie práce.
41
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a) zdroj príjmov – pracujeme, dávame svoj čas, energiu, fyzické, psychické,
intelektuálne i celkovo osobnostné sily a dostávame za to protihodnotu – peniaze,
bez ktorých existencia v tomto našom systéme/realite nie je možná;
b) sebarealizácia – tým že pracujeme, tak sa sebarealizujeme, tvoríme niečo,
vykonávame nejaké činnosti, meníme tým prostredie, snažíme sa robiť, to čo nás
baví a na čo máme predpoklady a čo nás uspokojuje.
V globálnom pohľade môžeme etické minimum (štandardy, nároky) týkajúce sa práce
identifikovať vo všeobecne akceptovaných legislatívnych normách, ktoré platia ako
v medzinárodnom meradle tak aj v slovenskom prostredí (porov. Remišová 2011, s. 234-247):
a) Všeobecná deklarácia ľudských práv z roku 1948 v článku 23 spomína: právo na
prácu, slobodnú voľbu zamestnania, primeranú a spravodlivú odmenu či ochranu
svojich záujmov – vytváranie odborov;
b) Európska sociálna charta z roku 1961 rozširuje problematiku práce o práva
ekonomické a sociálne: právo na prácu, spravodlivé a bezpečné podmienky,
spravodlivú

odmenu,

kolektívne

vyjednávanie,

ochranu

zdravia,

detí,

zamestnaných žien a matiek, sociálne zabezpečenie, sociálne a lekárske služby;
c) Dodatkový protokol k Európskej sociálnej charte z roku 1988 pridáva aj právo na
rovnaké príležitosti, informácie, či nediskrimináciu;
d) Najvyšší zákon Slovenskej republiky Ústava SR z roku 1992 (aktuálne znenie)
potvrdzuje minimálne etické štandardy/práva týkajúce sa práce v článkoch 35 – 38:
právo na prácu, podnikanie, slobodnú voľbu povolania, dostatočnú odmenu,
ochranu zdravia pri práci, odpočinok po práci, kolektívne vyjednávanie, právo na
štrajk, ochranu žien, mladistvých a zdravotne hendikepovaných v pracovnom
procese;
e) Významnou a neopomenuteľnou legislatívnou normou je Zákonník práce z roku
2001 (aktuálne znenie), ktorý detailizuje a hlbšie sa zaoberá predmetnou
problematikou pracovnoprávnych vzťahov a závislej práce medzi zamestnancom
a zamestnávateľom.
Diskriminácia v zamestnaneckých vzťahoch
V súčasných vyspelých postmoderných (neo)liberálnych demokraciách sa často
skloňuje termín diskriminácia. Stretávame sa s ňou v najrôznejších súvislostiach, typoch,
druhoch či formách. Nebudeme sa tejto problematike venovať do hĺbky, stručne si ju
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predstavíme v kontexte zamestnaneckých a pracovnoprávnych vzťahoch (Remišová 2011, s.
247-259).
Diskriminácia (lat. rozlišovať) je konanie, keď sa v identickej situácii zaobchádza
s jedným človekom inak než s iným človekom, a to na základe jeho odlišnosti, napr. rasa,
etnikum, vierovyznanie, svetonázor, vek, pohlavie, rodinný stav, zdravotný stav, sociálny
pôvod, predsudky, sexuálna orientácia a iné. Mnohé tieto formy a prejavy sú zakázané aj
legislatívne napr. Listina základných práv a slobôd (1991) alebo Antidiskriminačný zákon č.
365/2004 Z. z.
Takéto konanie je aj neetickým javom, lebo znevýhodňuje, škodí, obmedzuje,
znevažuje alebo uráža jednotlivcov/zamestnancov aj v zamestnaneckom procese alebo na trhu
práce. Porušuje základný princíp ľudskej dôstojnosti a princíp úcty k človeku ako osobe.
S rôznymi prejavmi diskriminácie sa môžeme stretať v oblasti riadenia ľudí, napr. pri výbere
zamestnancov, kariérnom raste, či prepúšťaní.
Je možné prejavy diskriminácie nejako eliminovať? Nielen osvetou, ale v prvom rade
dôrazom na odbornosť, profesionálny prístup a hodnotovú profiláciu vo firme.
Proces prepúšťania zamestnancov
Špeciálnou problémovou oblasťou je aj proces prepúšťania zamestnancov.
Z legislatívneho hľadiska ho normuje Zákonník práce, ale dôležitá je aj etická rovina. Preto je
potrebné si uvedomiť aj niekoľko kľúčových aspektov, ktoré sú reflektované (porov.
Remišová 2011, s. 259-266):
a) nevyhnutnosť prepúšťania – mnohokrát je prepúšťanie nevyhnutnosťou (jedinou
reálnou alternatívou) pri ozdravení alebo zachraňovaní firmy;
b) prepustenie je strata práce – často je preto aj existenčným (finančným) ohrozením
zamestnanca a jeho rodiny ale aj stratou pracovnej disciplíny a návykov
prepúšťaného;
c) je spojené s emocionálnym pochodom – tento existenčný prechod je často spojený
s veľkým emocionálnym a psychickým vypätím, môže znamenať nielen zrútenie
sveta ale aj po prekonanom hneve a depresii nový začiatok;
d) stanovenie etických kritérií – základy procesov majú byť položené na čestnosti,
otvorenosti, spravodlivosti, férovosti a primeranej empatii;

84

e) profesionálny a etický prístup manažérov – takéto konanie predikuje férový
a menej komplikovaný proces prepúšťania.
Sexuálne obťažovanie
Problematika sexuálneho obťažovania (porov. Remišová 2011, s. 310-318) ako taká,
ale aj v pracovnom procese, sa v súčasnosti začína stále viac a viac dostávať do popredia.
Častokrát nadobúda až rozmery hystérie a bizarnosti. V tejto tak citlivej a intímnej
problematike je potrebné pristupovať triezvo, rozumne a na základe faktov. Je potrebné sa
vyhnúť dvom extrémom. Na jednej strane to netabuizovať, nezakrývať si pred tým oči, resp.
netvrdiť, že to neexistuje, na druhej strane, nerobiť z toho hystériu alebo hysterické kampane
a bizarné aktivity.
Pod sexuálnym obťažovaním chápeme nevítané a nechcené sexuálne postupy,
vyžadovanie sexuálnej priazne alebo služieb, verbálne alebo fyzické správanie sexuálnej
povahy, ktoré je implicitne alebo explicitne obsiahnuté a prítomné v podmienkach
zamestnania, a teda v pracovnoprávnom vzťahu.
Sexuálne obťažovanie z filozofického hľadiska narúša ľudskú dôstojnosť a integritu.
Obmedzuje nielen osobnú slobodu a ľudské vôľové chcenie, ale vstupuje aj do ľudskej
intimity, ktorú degraduje a devastuje. Takéto konanie nemá mať miesto v pracovnom
prostredí, ktoré je priestorom na prácu, sebarealizáciu, odbornosť, profesionalitu, ale ani
v mimopracovnom prostredí, kde je znakom slabošstva, primitivity, hrubosti a vulgárnosti.
Formy sexuálneho obťažovanie môžu byť mnohoraké: implicitné, explicitné,
poznámky, vtipy, narážky, dvojzmyselnosti, dotyky atď. Vplyv na jednotlivca je často
devastujúci: obmedzuje výkon, rozhodovanie, ničí duchovnú a psychickú stránku, má aj
fyzické následky (napr. neželané tehotenstvo). Je potrebné podotknúť, že takéto konanie je
nielen v rozpore s etikou a teda amorálne, ale aj protizákonné, ktorého dôsledkom je trestnoprávna zodpovednosť.
Ak sa niečo takéto deje, tak zamestnanec by nemal otáľať, ale brániť sa a nahlásiť to
nadriadenému (ak to robí nadriadený, tak jeho nadriadenému), kontaktovať právnika a podať
trestné oznámenie. To však už je sankčná oblasť. Ešte dôležitejšia je však prevencia takéhoto
fenoménu vo firemnej kultúre, t. j. zavedenie opatrení na zamedzenie akéhokoľvek
sexuálneho obťažovania:
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a) dbať na profesionalitu a odbornosť v práci;
b) presne definovať, čo sa pod sexuálnym obťažovaním rozumie;
c) zaviesť postupy pri prešetrovaní a sťažnosti;
d) ak je podozrenie, ihneď to prešetriť;
e) zavádzať kroky k náprave a eliminácii takéhoto konania;
f) sledovať a aktualizovať opatrenia;
g) zaangažovať všetkých zamestnancov – osveta a vzdelávanie.
Lojalita a „problém zverejňovania“
Ako sme už uvádzali v predchádzajúcich kapitolách, keď zamestnanec vstúpi do
zamestnaneckého vzťahu uzavretím pracovnoprávnej zmluvy, začne sa medzi ním
a zamestnávateľom utvárať psychologický kontrakt. Tým, že dáva svoj čas, energiu,
schopnosti, námahu očakáva adekvátnu protihodnotu, ktorú by mal dostávať napr. mzdu,
benefity. Ak to tak je, tak sa začína rodiť aj morálny rámec – lojalita (porov. Corvino 2002;
Reichheld 1996, 2001). Čo to v praxi znamená? Znamená to, že zamestnanec nielen neškodí
firme v ktorej pracuje ale dokonca koná v jej záujme (nie svojom).
Lojalita je svojou podstatou recipročná hodnota (väzba, vzťah), to znamená, že
zamestnanec dáva, čo vyžaduje práca vo firme a firma (zamestnávateľ) mu recipročne dáva
protihodnotu – mzdu a lojalitu k nemu. Zamestnávateľ nemôže očakávať, že ak on nie je
lojálny voči zamestnancovi, tak on musí byť lojálny. Nefunguje to takto, to dosvedčuje aj
prax. Čiže ak zamestnávateľ neplatí adekvátnu mzdu, neplatí načas, šikanuje zamestnanca,
„vykorisťuje“ ho, tak je jasné, že zamestnanec nebude voči nemu lojálny. Je to začarovaný
kruh, ktorý je potrebné rozseknúť. Prvý, kto to musí urobiť je zamestnávateľ, lebo práve on
nastavuje pracovné podmienky pre svojich zamestnancov.
Špecifickou
k zamestnávateľovi

a veľmi

aktuálnou

a „zverejňovaním“

problematikou
neetického

je

konania

vzťah
(angl.

medzi

lojalitou

whistleblowing)

zamestnávateľa43. Whistleblowing (porov. Remišová 2011, s. 266-278; Alford 2002) je
oznámenie alebo zverejnenie zamestnancom nejakých nekalých, neetických, amorálnych
V súčasnosti je najznámejším whistle-blowerom Američan Edward Snowden (1983), ktorý pracoval pre tajnú
americkú spravodajskú službu NSA (National Security Agency). Škandál prepukol v roku 2013, keď zverejnil
mnoho skutočností o tom, ako NSA sleduje internetovú komunikáciu a odpočúva telefonické hovory nielen
v USA ale aj v Západnej Európe. Deje sa to prinútením alebo v spolupráci s informačno-komunikačnými
a technologickými gigantmi resp. operátormi. Bol nútený sa skrývať v strachu o svoj život. Mnohí ho ospevujú
ako hrdinu, ktorý sa nemohol dívať na to amorálne konanie spravodajských služieb a mnohí ho zatracujú ako
zradcu, ktorý ohrozil národnú bezpečnosť v USA, kde mu stále hrozí súdny proces a väzenie (ak sa toho dožije).
43
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praktík či konania firmy/korporácie/organizácie. Je to alternatíva voči mlčaniu o týchto
skutočnostiach. Osoba, ktorá zverejňuje (whistle-blower) je zamestnancom firmy/organizácie.
Obsahom zverejnenia môžu byť najrôznejšie formy a skutočnosti neetického konania,
týkajúce sa napríklad osôb, postupov, miest, zdrojov atď. V uvedenej problematike
vyvstávajú dve kľúčové otázky:
a) má zamestnanec povinnosť zverejniť neetické konanie vo firme? A ak áno, tak
kedy a v akom rozsahu?
b) je zverejnenie morálne akceptovateľné alebo ide o porušenie mlčanlivosti
a dôvernosti informácií?
Uvedené otázky vyvolávajú mnoho polemík a rôzne stanoviská, ktoré závisia ako od
jednotlivých odborníkov na danú problematiku alebo od rozsahu uvedených skutočností, resp.
od svedomia zamestnancov.
Mobbing a bossing
Mobbing a bossing (porov. Remišová 2011, s. 301-310; Svobodová 2008) sú
špecifické formy a prejavy diskriminácie v zamestnaneckých vzťahoch. Keďže sa často jedná
o bežné javy, ktorú sú prítomné vo firemnom prostredí a nielen tam, tak k uvedenej
problematike je aj napísaných mnoho štúdií a kníh o tom, ako to rozpoznať, jednotlivý
priebeh a fázy, čo s tým robiť, či ako tomu predchádzať. Práve kvôli rozsiahlosti a dostupnosti
množstva literatúry iba načrtneme niektoré aspekty.
Mobbing by sme v jednoduchosti mohli charakterizovať ako istý druh šikanovania
zamestnanca zamestnancom. Bossing je zasa šikanovanie podriadeného svojim nadriadeným.
Jedná sa o znepríjemňovanie práce a života na pracovisku. Je to psychický a psychologický
teror, ktorý má svoje nepatrné počiatky, rozvíja sa, stupňuje, až obeť – šikanovaný to prijíma
a stotožňuje sa s tým. Nastáva dokonca patologický vzťah medzi agresorom a obeťou –
šikanovaným. Od školského a vojenského mobbingu a bossingu sa pracovný mobbing
a bossing odlišuje svojou skrytosťou, rafinovanosťou, zákernosťou, sofistikovanosťou.
Niektoré formy, správanie a postupy, ktoré nesú znaky mobbingu a bossingu (je ich
celá plejáda, vynaliezavosť nepozná hranice) (porov. Remišová 2011, s. 307-308):
a) útoky na možnosť vyjadriť sa – prerušovanie, bezbrehá kritika, vyhrážanie,
deptanie a iné;
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b) útoky na sociálne vzťahy – izolácia, odlúčenosť, prílišná kontrola, ostrakizovanie a
iné;
c) útoky na povesť, úctu a vážnosť – ohováranie, zosmiešňovanie, znevažovanie a iné;
d) útoky na kvalitu pracovného a osobného života – nezmyselnosť pracovných úloh,
spochybňovanie kompetencií a profesionality, prekvapenia a iné;
e) útoky na zdravie – vyhrážanie sa, obťažovanie, psychický teror, arogancia a iné.
Ak by sme sa pozreli na príčiny mobbingu, tak môžu byť najrôznejšie, zväčša ide
o boj o pracovné miesto, kariérny postup, peniaze, moc, vplyv, status, závisť, nevraživosť,
nenávisť, nízka a amorálna firemná kultúra. V takomto firemnom prostredí tvrdého
konkurenčného boja o prežitie vo firme sú zväčša mobbermi narcisti, egocentrici, psychopati
a sociopati.
Aká má byť obrana voči mobbingu a bossingu? V prvom rade je potrebné poznať
psychiku a psychológiu, teda ako to celé funguje a v druhom rade je potrebné to zastaviť hneď
v zárodku na začiatku. Čím to bude viac narastať a prehlbovať sa, tak tým viac bude potrebné
investovať námahy, energie a utrpenia na jeho ukončenie. Žiaľ, v niektorých prípadoch to je
až nemožné, a výsledkom je buď psychické zrútenie mobovaného alebo samovražda. Z tohto
dôvodu, by mala byť firemná kultúra nastavená tak, aby sa predchádzalo uvedenému
šikanovaniu v akýchkoľvek formách. Napomôcť môžu školenia zamestnancov, linky pomoci,
postupy na riešenie a prešetrenie sťažností ale aj exemplárne sankcie pre moberov, v ťažkých
formách spojené s trestnoprávnou zodpovednosťou.
Otázky
1. Čo znamená riadenie ľudí v manažmente? Prečo nepoužívame označenie HR
(human resources)?
2. Aké sú normy z ktorých môžeme dedukovať etické minimum v zamestnaneckých
vzťahoch?
3. Čo napĺňa problematiku diskriminácie v zamestnaneckých vzťahoch?
4. Aké etické štandardy majú byť aplikované pri problematike prepúšťania
zamestnancov?
5. Čo to je sexuálne obťažovanie na pracovisku a ako tomu môžeme predchádzať?
6. Vidíte rozpor medzi lojalitou a problémom „zverejňovania“ (whistleblowing)
neetického konania?
7. Ako môžeme charakterizovať fenomény mobbingu a bossingu a ako sa pred nimi
dá chrániť?
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Aktivity a úlohy
1. Riešte morálne dilemy s problematikou „v riadení ľudí“ prostredníctvom metodológie
riešenia etickej dilemy. Morálne dilemy v Prílohe tejto vysokoškolskej učebnice.
2. Ktorých poznáte súčasných whistleblowerov? V čom bol etický problém?
3. Predstavte si, že vlastníte alebo riadite firmu, uveďte konkrétne príklady aktivít alebo
osvety na zlepšenie predchádzania diskriminácie, ktoré by ste zaviedli.
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11 Líderstvo (leadership) a etické alternatívy v líderstve
Manažér budúcnosti je predstavený ako líder, ktorý nemá byť len profesionálom a odborníkom
v manažérskych zručnostiach, ale má mať aj osobnostné, charakterové, vodcovské, morálne kvality,
ktoré dotvárajú jeho osobu a funkciu, a zároveň sú motivujúce a inšpirujúce pre zamestnancov, aby
lepšie završovali svoje úlohy v stále flexibilnejšom a virtuálnejšom podnikateľskom (ekonomickom)
prostredí. V líderstve nachádzame niektoré alternatívne prístupy, ktoré sú inovatívne a aktuálne, nie sú
však ešte mainstreamovými konceptami. Medzi takýmito alternatívnymi prístupmi chápeme niektoré
trendy týkajúce sa etického vedenia/sprevádzania (ethical leadership/stewardship), cnostného
manažéra (virtuous manager), transformatívneho lídra (transformative leadership) a spirituálneho
líderstva/vedenia (spiritual leadership).
Kľúčové slová: líder, líderstvo, proces, vzťah, alternatíva, cnosť, sprevádzanie, transformácia,
spiritualita

V súčasnej spoločnosti sa veľmi často stretávame s pojmami „líder“ a „líderstvo“,
ktoré prenikli do nášho jazyka pod vplyvom globalizácie (Svitačová-Pechočiaková 2019).
Veľmi často sa vedúce osobnosti v biznise, politike, náboženstve, štáte a iných štruktúrach
spoločnosti označujú za lídrov, resp. hovorí sa o transformovaní manažmentu na líderstvo.
Všetci máme teda pocit, že rozumieme týmto pojmom, ktoré sa už často stali aj klišé,
a nepotrebujme ich analyzovať resp. diferencovať. Opak je však pravdou. Často sú tieto
pojmy, ako aj iné bežne používané, iba akýmisi formami, ktoré sú vyprázdnené a bez obsahu,
resp. obsah je značne vágny a neurčitý. Kvôli tomu je potrebné aj v rámci manažérskej etiky
sa pristaviť pri uvedenej tak aktuálnej problematike.
Čo je líderstvo?
Z etymologického hľadiska vychádzame z anglického pojmu leadership a leader. Do
slovenského jazyka ich prekladáme líderstvo a líder. Z významového hľadiska líder je vedúca
osobnosť, vodca, vedúci, najlepší. Líderstvo by sme mohli prekladať ako vodcovstvo.
Samozrejme, že obsahová náplň a používanie jednotlivých výrazov kolíše od autora
k autorovi. V našich slovenských konotáciách sú pojmy „vodca“ a „vodcovstvo“ poznačené
negatívnym nádychom z historických diktatúr či už nacistickej (Hitler ako vodca) alebo
boľševickej (politbyro ako vodcovstvo, komunistická strana ako vedúca sila spoločnosti).
Z tohto dôvodu budeme používať pojmy líderstvo a líder.
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Existuje veľa rozdielnych definícií pojmov líderstvo a líder. Závisia od jednotlivých
autorov a uhlov pohľadu. Mnohé z nich sú deformované a deformujúce ale aj redukujúce
skutočnosť. Sú späté alebo porovnávané s manažmentom, ekonomickou manipuláciou,
autoritou, mocou, diktatúrou atď.
Napriek tomu by sme mohli uviesť možno zjednodušujúcu ale jasnejšiu definíciu
líderstva: „je to recipročný proces mobilizácie ľudí s tými istými motívmi a hodnotami za
účelom realizácie cieľov buď nezávisle alebo spoločne, ktoré realizujú líder a jeho
nasledovníci.“ (Burns 1978)
Líderstvo ako sociálny konštrukt
S pokračujúcim prudkým rozvojom vedecko-technickej (vedotechnickej) revolúcie,
s prechodom spoločnosti z industriálnej do informačnej (digitálnej), so zmenami v štruktúrach
spoločnosti a ekonomiky nastáva aj zmena spôsobu riadenia a vedenia. To, čo fungovalo
v minulosti resp. nedávno, teraz už nefunguje. Vznikajú nové fenomény a procesy v trhovom
a firemnom prostredí. Transformuje sa industriálny svet, trh, finančné zdroje a procesy,
materiálne zdroje, spôsoby tvorby zisku a bohatstva atď.
Problémom často je, že sa používa stará idea na vysvetlenie a interpretáciu nových
fenoménov. Spoločnosť a firemné prostredie si často vytvárajú konštrukt líderstva, ktorý
nemusí odzrkadľovať reálne skutočnosti. Typickým príkladom je feudálna paradigma
o líderstve, ktorá odzrkadľuje štruktúru feudálneho kráľovstva: je to obraz mocného mužalídra, ktorý sedí na vrchole hierarchie, riadi a kontroluje aktivity jemu podriadených subjektov
s cieľom zavŕšenia priorít.
Líderstvo ako schopnosť/zručnosť
Množstvo štúdií vidí líderstvo ako schopnosť (ability) resp. zručnosť (skill).
Znamenalo by to, že je možné sa naučiť „byť lídrom“, resp. stálym opakovaním nejakej
činnosti sa ním stať. Poukazuje sa na mnoho ľudí, ktorí sa svojou vytrvalosťou, usilovnosťou
a schopnosťami stali lídrami vo svojich biznisoch (napr. D. Trump, B. Gates, S. Jobs a iní).
Evokuje to potom nádej na „American dream“, že ak niekto bude opakovať postupné kroky,
ktoré oni robili, resp. bude robiť to isté čo oni, tak aj on sa stane jedným z nich – lídrov. Žiaľ,
nefunguje to takto, vyvrátením tohto sna je, že na svete nie je 7 miliárd miliardárov ale iba asi
2150, resp. v mnohých biznisoch popri pár úspešných biznismenoch a korporáciách sú aj
tisícky neúspešných manažérov, skrachovaných biznisov a zbankrotovaných firiem.
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Povzbudivým a pozitívnym aspektom líderstva je schopnosť či zručnosť lídra
manažovať (viesť/riadiť). Samozrejme, že podľa mnohých autorov existuje veľký rozdiel
medzi líderstvom a manažmentom:
a) manažment tvorí stabilitu (manažuje, to čo je, udržiava systém);
b) líderstvo tvorí zmenu (nové akcie, aktivity, cesty, systémy, schémy).
V neistých a často chaotických časoch transformácie je takéto zistenie veľmi dôležité.
Práve tam, kde dlhodobo stabilná a udržiavaná industriálna paradigma dnes prestáva
fungovať, tak tam nastáva presne ten čas pre lídra aby konal.
Líderstvo ako vzťah
V kontexte vzťahu a vzťahovosti, mnohí autori definujú líderstvo ako dynamický
sociálny a politický vzťah založený na vzájomnom rozvoji lídra a jeho nasledovníkov,
smerujúcich k spoločnému cieľu (účelu).
Ak sa na túto definíciu pozrieme bližšie, tak líderstvo je vzťah. Už to nie je iba niečo
abstraktné, formálne, trhové, nie sú to iba indikátory ani techniky, či technológie, ani ROI
(return on investment). Jedná sa o dynamický vzťah nie statický. Jednoznačne má sociálny
rozmer a podstatu, lebo vzťahy sa tvoria iba v societe/komunite. Takouto komunitou je aj
firma/korporácia. Je aj politickým vzťahom, lebo sa jedná o dobro polis (firmy), a teda
spoločné dobro, ktoré sa v širších konotáciách vzťahuje aj k regiónu, štátu, či planéte Zem. Je
to vzájomný vzťah, teda je založený na interakcii medzi lídrom a jeho nasledovníkmi, pričom
všetci smerujú k jednému a tomu istému cieľu, ktorý majú vytýčený pred sebou.
Líderstvo ako proces
Netreba opomenúť aj procesuálnu podstatu líderstva. Prakticky a analogicky si tento
proces môžeme predstaviť ako plynutie rieky. Začína malým pramienkom, postupne sa
zväčšuje, naberá na sile, a potom ako rieke sa vlieva do ústia/cieľa. Líderstvo je teda
konceptualizované ako dynamický proces interakcie, ktorá tvorí zmenu, ktorá mení
skutočnosti nielen firemné ale aj spoločenské.
Je nevyhnutné prejsť od konceptu líderstva ako vzťahu ku konceptu líderstva ako
sociálneho procesu: „proces zmeny, kde etika indivíduí je integrovaná do mravov komunity“.
Kľúčová je etika lídra a jeho nasledovníkov ale ona neostáva niekde vo vákuu ale sa integruje
do spoločnej komunity (firmy/spoločnosti) a jej mravov.
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Limity líderstva
Samozrejme, tak ako každý proces alebo pojem, aj líderstvo a líder majú svoje limity
resp. obmedzenia či prekážky, ktoré spôsobujú, že mnohé nefunguje tak ako má, resp. dosť
často v značne deformovanej podobe. Ak by sme chceli ísť hlbšie, tak by sme si ich mohli
zatriediť na globálnej úrovni či európskej ale aj špecificky slovenskej. Preto si stručne
načrtneme iba štyri limity, aj keď v skutočnosti ich môže byť oveľa viac:
a) existencia industriálnej paradigmy – je to často kľúčová prekážka, lebo na nové
situácie, procesy, fenomény digitálnej doby sa stále aplikujú riešenia a postupy,
ktoré fungovali v industriálnej epoche ale v dnešnej dobe či v korporátnom svete
a svete práce nefungujú;
b) existencia iba manažérskeho riadenia a vzdelávania – existencia iba fakúlt
manažmentu, kde sa prednášajú teórie, ktoré možno niekedy fungovali ale
v digitálnej dobe sú už minulosťou, neexistencia interdisciplinárnych fakúlt
líderstva a líderských štúdií, a taktiež vrcholoví manažéri sú väčšinou iba
manažérmi ale nie sú lídrami;
c) nechápanie pojmov líder a líderstvo – často skľučujúca prekážky, ktorá vyplýva
z nepochopenia pojmov, zastaraného vyučovania a industriálnej materialistickej
mentality (napr. niekde lídra chcú označovať pojmom predák!);
d) vedecké zdôvodňovanie na nesprávnych premisách – problémom sú nesprávne
premisy, ktoré často pochádzajú ešte z 19. a 20. storočia, a ktoré možno niekedy
fungovali, často sa s nimi pracuje, aj keď z takýchto chybných vstupov nie je
možné potom „vykúzliť“ dobré a správne fungujúce výstupy (napr. mechanistické
a materialistické predstavy o fungovaní nášho sveta, marxistické a socialistické
utópie a iné).
Etické alternatívy v líderstve
V závere tejto kapitoly by sme ešte poukázali na etické alternatívy v líderstve, ktoré
v posledných desaťročiach naberajú na význame a dôležitosti. Sú alternatívou voči
ekonomickému mainstreamu, ktorý je položený na utilitaristickom a pragmatistickom
ekonomickom kalkule užitočnosti a kvantifikácie. Tieto alternatívy častokrát zohľadňujú aj
premenné, ktoré nie sú uchopiteľné resp. číselne kvantifikovateľné. Avšak ich absencia
v ekonomickom priestore a líderstve má často devastačné dôsledky. V stručnosti by sme si
predstavili aspoň štyri najdôležitejšie alternatívne trendy:
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Etické vedenie/sprevádzanie (ethical leadership/stewardship)
Významným konceptom etického líderstva je líderstvo vo forme sprevádzania
(stewardship) (Caldwell et al. 2008; Caldwell, Hayes, Long 2010) Mohli by sme si to
predstaviť ako úlohu a poslanie stewarda/stewardky na lodi alebo v lietadle. Zmyslom tejto
služby je zabezpečiť spoľahlivý a bezproblémový let do cieľa. Steward/stewardka víta
pasažiera na palube, pomáha mu usadiť sa, odložiť batožinu, inštruuje ho pred odletom, stará
sa o všetky požiadavky pasažiera počas letu, servíruje mu jedenie a pitie, resp. spríjemnenie
letu cez TV alebo pomocou časopisov, v prípade akejkoľvek komplikácie riadi jej rýchle
vyriešenie. Nediriguje pasažierov let, lebo pasažier letí sám a aj sám prežíva svoju cestu,
steward/stewardka ho sprevádza resp. dozerá na neho.
Analogicky by sme to mohli aplikovať na etickú oblasť v biznis prostredí.
Sprevádzaný (zamestnanec, manažér, partner ...) teda pasažier je na ceste do cieľa (osobného
či firemného), ktorý chce dosiahnuť. Celú cestu prechádza sám a aj ju prežíva. Etický
steward/stewardka ho sprevádza a dozerá na jeho cestu a v prípade čohokoľvek mu pomáha
a poslúži, aby úspešne eticky zvládol cestu a došiel do cieľa.
Cnostný manažér (virtuous manager)
Koncept cnostného manažéra stojí na Aristoteovej aretológií (náuka o cnostiach) a je
verný celej línii a tradícii etiky cností (Aristoteles 2011). Aplikovaný je na manažéra
a manažment. Vidíme tu praktickú aplikáciu etického a filozofického konceptu s jednou
časťou ekonomických vied (manažmentom) (Flynn 2008).
Kľúčovou otázkou je tu tradičná „starogrécka“ otázka: ako dobre/cnostne/múdro žiť?
Spolu s ňou je úzko spätá aj ďalšia požiadavka na dobrý/cnostný/múdry život
v dobrom/cnostnom polis. Nie menej dôležitá je aj snaha vyhľadávať cnosti a vyhýbať sa
nerestiam, lebo iba taký život je dobrý/cnostný/múdry. Cnosť sa neustálym opakovaním
a uskutočňovaním získava ale nekonaním sa stráca a nastupuje úpadok – strata cností –
neresť.
Ak to aplikujeme na manažérsku prax, tak manažér nemá budovať iba svoje
profesionálne a odborné zručnosti v ekonomických kategóriách úžitku ale aj svoj charakter,
osobnosť, morálnu inteligenciu. Jednoducho má dobre/cnostne/múdro žiť resp. byť
dobrým/cnostným/múdrym človekom. Práve takouto praktizáciou (uskutočňovaním) cností
a vyhýbaním sa nerestí je budovaná dobrá/cnostná firma a celé ekonomické prostredie. Ak
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cnostný manažér takto motivuje, stimuluje a riadi aj svojich podriadených, a aj oni sa snažia
byť cnostnými ľuďmi, tak skôr či neskôr sa mení aj firma a celé prostredie. Ak sa tak nekoná,
ale naopak sa prepadne akejkoľvek neresti, tak celá firma a aj prostredie sa stanú nerestným
miestom, teda miestom, v ktorom absentuje cnosť, dobro a múdrosť.
Transformatívne líderstvo (transformative leadership)
Transformatívne líderstvo (Caldwell et al. 2012) nie je dlhodobo zaužívaný koncept.
Jeho výnimočnosť je v tom, že v sebe integruje šesť líderskych modelov, ktoré sú
v americkom biznis prostredí odskúšané, praktizované a aj populárne. Schematicky si ho
môžeme priblížiť asi takto:
Transformačné
líderstvo

Charizmatické
líderstvo

Transformatívne
líderstvo

Zmluvné
líderstvo

Slúžiace
líderstvo

Líderstvo –
stupeň 5

Líderstvo
orientované na
princípy

Obrázok 24 Transformatívne líderstvo (spracované podľa Caldwell et al. 2012)
Z charizmatického líderstva preberá a integruje osobný vzťah, ktorý vzniká medzi
charizmatickým lídrom a jeho nasledovníkmi. Jeho charizma ich priťahuje a oni ho nasledujú,
idú spoločne za cieľom. Tento osobný vzťah je poznačený veľkou dávkou vášne, emócie
a silnej motivácie.
Z líderstva – stupeň 5 integruje pokoru a odhodlanie. Pokora nie je chápaná ako
nejaká slabosť či falošné podriadenie ale ako kognitívna schopnosť a konatívna cnosť.
Pokorný líder vidí skutočnosti a realitu takú aká je (nie vo význame božieho atribútu ale
v rámci ľudských možností), bez príkras a sebaklamu, je to triezvy úsudok rozumu. Cnosť
pokory zabezpečuje videnie silných ale aj slabých stránok osobnosti a dobrých a zlých stránok
morálky.
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Z líderstva orientovaného na princípy preberá a integruje jeho oddanosť princípom
a principiálnosti. Aj keď v dnešnej dobe je v teoretickej oblasti morálka orientovaná na
princípy často degradovaná ako nefunkčná a nemysliteľná, tak v praktickom líderstve stále
dominuje určenie kľúčového princípu, hodnoty či stratégie. Všetko je potom odvodené od
neho a k nemu smeruje.
Z veľmi populárneho slúžiaceho líderstva sa snaží integrovať službu stakeholderom.
V dnešnej mentalite vlády a technokratickej moci vyznieva spojenie „líder ako sluha“ akosi
zvláštne a absurdne. Mnohí lídri to však pochopili, že iba to je cesta ako naštartovať svoju
vlastnú cestu, získať si množstvo nasledovníkov, spokojných klientov a biznis partnerov.
Lebo iba ak slúžia všetkým stakeholderom, tak realizujú hlbokú ryhu v prítomnosti a
zanechávajú odkaz pre budúcnosť.
Zo zmluvného líderstva preberá význam a zmysel, ktorý líder dáva svojim činnostiam
a veciam, a ktorý preberajú aj jeho nasledovníci. Lebo pri absencii významu a zmyslu, je
veľmi ťažké rozvíjať dlhodobo udržateľný biznis.
Z transformačného líderstva preberá jeho zameranie na synergickú zmenu. Práve
takáto synergická zmena je charakteristická pre obdobia transformácie spoločnosti ale aj
firiem. Práve vtedy je nevyhnutné, aby všetci vo firme spolu synergicky kráčali cestou
prechodu a zmeny, aby efekt a účinok bol vskutku multiplikačný.
Spirituálne líderstvo (spiritual leadership)
Spirituálne líderstvo/vedenie nemá nič spoločné s východnými a orientálnymi sektami,
kde hlavou je guru – spirituálny vodca. Tu ide o religióznu manipuláciu a privlastňovanie si
božích atribútov. Naopak, koncept spirituálneho líderstva, ktoré tu predstavujeme sa dostáva
do pozornosti iba posledné dve dekády (The Palgrave Handbook 2011). V prvom rade tu ide
o návrat k metafyzike a metafyzickému pohľadu na skutočnosť. Tento pohľad je istým druhom
antimaterialistickej vízie sveta a ekonomiky, ktorá sa za posledné dve storočia stala
dominantne

materialistickou.

Aj

napriek

tomu,

že

vychádza

z mylných

premís

(mechanisticko-materialistických), a preto často nefunguje resp. dôsledkom jej aplikácie sú
krízy ako spoločenské tak aj ekonomické, je dnes ekonomickým mainstreamom.
V tomto koncepte nastáva prechod z ekonomickej etiky do spirituality v ekonomike,
lebo často vonkajšie normy a etické nástroje nepôsobia zmenu k lepšiemu etickejšiemu
prostrediu v ekonomike. Preto je potrebné podľa názorov mnohých biznis etikov prejsť
96

k vnútornému zdroju zmeny a motivácie. Práve ňou je spiritualita ako najvnútornejšia
identita, ultimatívna Realita a vzťah k Transcendentnu (Bohu). Samozrejme, že existuje
pestrosť spiritualít v biznise napr.: židovská, kresťanská44, moslimská, budhistická a iné.
V Európskom priestore sa teoretici ale aj praktici nadšení pre spirituálny rozmer
v biznise združovali v platforme European SPES Forum, ktoré sa prednedávnom
transformovalo a inštitucionalizovalo na European SPES Institute.
Otázky
1. Ako môžeme charakterizovať lídra a líderstvo? Viete analyzovať uvedenú
problematiku?
2. Ako charakterizujeme líderstvo? Čo znamená sociálny konštrukt, proces, vzťah,
zručnosť?
3. Aké limity a prekážky vidíte pri transformácii líderstva?
4. Aké poznáme alternatívy v etickom líderstve? Sú alternatívami voči čomu?
5. Čo znamená ethical stewardship?
6. Ako charakterizujeme koncept cnostného manažéra?
7. Čo znamená transformatívne líderstvo? Aké modely integruje?
8. Spirituálne líderstvo je reakcia na akú víziu? Viete to podrobnejšie analyzovať?
Aktivity a úlohy
1. Ktorých poznáte svetových alebo slovenských biznis lídrov? Aké majú kvality? Čo
robia? Aké uznávajú etické hodnoty resp. postoje?
2. Aké líderské kvality očakávate u seba resp. chcete mať, aby ste mali úspech v biznise?
3. Aké sú iné dobrá, ktoré môžu plynúť z líderských kvalít okrem ekonomického úžitku?
Poznáte také príklady?

44

Populárnou kresťanskou spiritualitou v biznise je františkánska tradícia (pozri Bednár 2013).
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Záver
Ekonomika, ekonomické vedy a moderný manažment prešli za posledné storočie nielen
teoreticky – koncepčne, ale aj prakticky - aplikačne, turbulentným vývojom a nebývalým
progresom. Prudký vedecko-technický rozvoj a spoločensko-kultúrny rozvrat kulminovali na
vrchole industriálnej epochy, kde spolu s túžbou po moci a kontrole toku peňazí boli jednými
z príčin dvoch devastačných svetových vojen v prvej polovici 20. storočia. Druhá polovica
20. storočia bola tvrdým konkurenčným bojom dvoch spoločensko-ekonomických zriadení
(systémov): kapitalistického a socialistického. V 80tych a 90tych rokoch sa socialistické
spoločnosti rozložili ako niečo nefunkčné, prekonané a zastarané. Kapitalistické manažérske
riadenie sa ukázalo ako životaschopnejšie a funkčnejšie (nehovoríme, že morálnejšie).
Na konci druhej dekády 21. storočia môžeme konštatovať postupný rozpad manažérskej
industriálnej paradigmy a nástup informačnej (digitálnej) paradigmy (niekedy až brutálny!).
Mnohí špičkoví svetoví manažéri dlhé roky úspešne manažovali globálne industriálne
korporácie, až do nástupu informačno-komunikačných technológií. Zrazu ich často predbehli
vizionári a lídri práve v information technology biznise. Sú to spoločnosti, ktoré produkujú,
tvoria, triedia, selektujú a v neposlednom rade predávajú informácie a dáta. Tieto často na
počiatku iba myšlienky a vízie sa stali skutočnosťou a dnes sú lídrami v globálnom biznise,
ktorý niekedy až desivo ovplyvňuje náš každodenný život (napr. Microsoft, Amazon,
Facebook, Google, Oracle, Dell, Alibaba, Alphabet, Samsung, Huawei ...).
Ak sa pozrieme na rozvoj manažérskej etiky v kontexte dejinného ekonomického
a manažérskeho rozvoja, tak je ním existenciálne ovplyvnený. Na začiatku išlo iba
o sporadickú kritiku neetických praktík v manažmente, neskôr o združovanie osôb, ktoré si
uvedomovali

nevyhnutnosť

a inštitucionálny

rozvoj

prieniku

manažérskej

manažmentu
etiky

ako

a etiky,

a neskôr

subdisciplíny

systematický

aplikovanej

etiky.

S transformáciou ekonomiky, manažmentu a spoločnosti v digitálnej epoche ide ruka v ruke
aj transformácia manažérskej etiky na etiku v líderstve. Nová doba, nový systém, nové
riadenie, nové fenomény, nové problémy, vyžadujú aj nový prístup a novú etickú víziu. Aká
by teda mohla byť?
S nástupom leadership studies, ktorých podstatou je interdisciplinarita a globálnymi zmenami
vo svete práce, trhu, peňazí, ekonomiky a moci, nastupujú aj nové problémy (napr.
robotizácia, anonymita trhu, kryptomeny, korporácia, viacvrstvové štruktúry moci a iné),
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ktoré sú výzvami pre aplikovanú etiku dneška a budúcnosti, a tým aj pre etiku v líderstve
alebo líderskú etiku.
Táto vysokoškolská učebnica Vybrané kapitoly z Manažérskej etiky je istou systematizáciou,
aj keď nie úplnou a vyčerpávajúcou, problematiky, s ktorou sa borila manažérska etika, resp.
manažéri a aplikovaní etici v manažérskej/ekonomickej praxi industriálnej epochy.
Keďže sa veľmi rýchlo mení globálna ekonomická a manažérska/líderská prax, bude veľmi
potrebné zmeniť aj štruktúru a obsah vyučovania (didaktiku a metodológiu) manažérskej etiky
resp. líderskej etiky aj v slovenskom prostredí, aby sme adekvátnejšie reagovali na aktuálne
trendy a posuny, ktorých sme nielen svedkami ale aj účastníkmi.
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Príloha
MORÁLNE DILEMY45

1.
Ing. Hrubec pracuje 8. rok v Drôtovni Pezinok ako obchodný referent pre zahraničie.
Mal vždy vynikajúce výsledky ale posledný rok sa mu nejako nedarí. Je preto pod tlakom.
Získal však kontakt na belgického odberateľa, ktorý má záujem o železné konštrukcie. Je to
zákazka, ktorá pokryje polročnú výrobu. Generálny riaditeľ je veľmi spokojný a uisťuje Ing.
Hrubca, že mu na tej zákazke veľmi záleží. Cena, ktorú predložil Ing. Hrubec je však pre
belgického odberateľa nevyhovujúca a chce nižšiu. Obchodník vie, že môže ponúknuť aj
nižšiu cenu ale s nižšou kvalitou železa, a že to môže zameniť, veď väčšinou sa to tak robí
a kupujúci to aj tak hneď nezistí.
2.
Alena je skúsená riaditeľka v oblasti výskumu a vývoja. Jej podriadený Ivan sa cíti
nedostatočne ohodnotený, aj keď má nadpriemerné ohodnotenie, stále má ťažkosti
s financovaním rodiny. Ivan navrhne software, ktorý môže firme pomôcť zlepšiť mnohé
procesy. Zverí sa s tým Alene a očakáva, že mu to prinesie povýšenie a zvýšenie platu.
Zhodou okolností nadriadený tlačí na Alenu, aby prišla s nejakým inovačným programom, ak
nie, porozmýšľa o jej preradení. Ona je však zaneprázdnená a nemá čas sa tomu venovať. Aby
však vyhovela nadriadenému, rozhodne sa prezentovať Ivanov software ako svoj. Ak s tým
Ivan nebude súhlasiť, pohrozí mu zhoršením ohodnotenia a zbytočnými „komplikáciami“ a ak
bude, tak mu prisľúbi nejaké navýšenie.
3.
Jaro je poisťovacím agentom, robí to už 3 roky. Je jediným živiteľom rodiny.
S príchodom nového asertívneho šéfa predaja a skupiny je tlačený, aby predával poistku,
ktorá neposkytuje veľa výhod pre mladé rodiny, aj keď je to tak deklarované. Provízia je však
na úrovni 120% ročnej platby. On však vidí lepšiu inú poistku, ktorá poskytuje lepšie krytie
a je výhodnejšia pre mladé rodiny. Provízia je na úrovni iba 60% ročnej platby. Poisťovňa ju
z predaja pomaly sťahuje a aj novému šéfovi sa nepáči.
Morálne dilemy sú inšpirované, upravené a spracované podľa LUKNIČ (1994, s. 75-93, 283-289)
a REMIŠOVÁ (2011, s. 120-122, 165, 189, 278-281, 317, 347, 378, 417-418, 438).
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4.
Petra pracuje 5 rokov ako obchodníčka pre jedného renomovaného výrobcu a predajcu
kuchynských liniek. Tieto výrobky sú znakom kvality, má plno spokojných zákazníkov, darí
sa jej finančne dobre a získala si aj skvelé renomé. S príchodom nového investora začala
firma znižovať prevádzkové náklady, a tak začala nahrádzať materiál nižšou kvalitou ale za
rovnakú cenu. Táto úspora prinesie firme 30%. Laický klient nepostrehne v krátkodobom
horizonte túto zmenu. Petra však proti tomu namietala šéfovi, ale on tvrdí, že je to
rozhodnutie nového vedenia a má to rešpektovať. Nemusí predsa všetko hovoriť svojim
klientom.
5.
Maroš je zamestnaný vo veľkej renomovanej firme, ktorá sa zaoberá marketingovým
prieskumom. Vyhodnocuje zozbierané údaje a tvorí strategické kroky pre marketingovú
kampaň. Práve dopísal správu pre jedného významného klienta, ktorý je kľúčovým hráčom.
Na druhý deň našiel správu na svojom stole popísanú so zmenenými červenými číslami a aj
odkazom od šéfa, aby ju doplnil a prepracoval, lebo klient si to takto želá.
6.
Jánovi ako vedúcemu predaja klesajú predaje už dlhú dobu. Je tlačený z vedenia, aby
on osobne aj jeho oddelenie zvýšili predaje a urobili preto všetko. Preto hľadá možné riešenia.
Získal kontakt na človeka, ktorý má záujem o miesto v jeho oddelení. Diskutujú obchodné
prípady a darí sa im získať v krátkom čase tri väčšie objednávky. Ján je rozhodnutý ho prijať.
Dotyčný príde sebavedome na stretnutie a usmieva sa. Vytiahne z vrecka USB kľúč a hovorí:
„Hádajte, čo je na ňom? Dôverné informácie o konkurencii a jej klientoch.“ Na záver vyjadrí
opäť požiadavku o prijatie do tímu.
7.
Chemická

továreň

na

výrobu

umelých

hnojív,

ktorá

zamestnáva

pätinu

práceschopného obyvateľstva mesta, sa rozhodla diverzifikovať výrobu s cieľom zlepšiť svoju
pozíciu na domácich trhoch a preniknúť na zahraničné. Novú technológiu, ktorú sa chystá
zaviesť by jej priniesla konkurenčnú výhodu a rapídne by znamenala zlepšenie životného
prostredia. Po zavedení novej technológie by nedochádzalo k znečisťovaniu ovzdušia a aj
podzemných vôd, za čo platila firma vysoké pokuty. Zavedenie technológie však prinesie so
106

sebou prepustenie 50% zamestnancov. Dosah na región by bol katastrofálny, lebo je tu 25%
nezamestnanosť.
8.
Filip prijal prácu u nového súkromného výrobcu mikročipov. Jeho bývalý
zamestnávateľ je popredným zahraničným výrobcom a vývojárom týchto komponentov. Po
prijatí na nové pracovisko si Filip myslel, že dostal nové miesto na základe svojich
vývojárskych zručností. Po mesiaci však dostal od riaditeľa odkaz na lístočku: „Prosím,
príďte ku mne zajtra na 10h, pohovoríme si o vývoji, ktorí robí Váš bývalý zamestnávateľ.“
9.
Lucia je vedúca úverového oddelenia renomovanej banky. Počula chýry, že
spoločnosť, ktorej poskytli úver 5 mil. euro je vo veľkých problémoch. Táto spoločnosť však
vždy uhrádzala svoje splátky a pohľadávky na čas. Rozhodne sa a navštívi svojho starého
známeho, ktorý má v spoločnosti na starosti finančné operácie. Po pár pohárikoch jej hovorí,
že aj keď papierovo je všetko v poriadku, spoločnosť nebude do dvoch mesiacov schopná
splácať úver, lebo stratila jeden kľúčový zahraničný trh. Preto to chcú vyriešiť iným úverom
z banky, o ktorý práve žiadajú. Lucia je ako obarená. Ak to praskne príde o provízie a bonusy
z úveru. Na druhý deň jej volá šéf úverového oddelenia banky, kde si spoločnosť práve žiada
o úver a pýta sa na informácie o platobnej disciplíne. Hovorí: „ak ste Vy s ňou doteraz nemali
žiadne problémy a sú v pluse, tak my im ten úver nemáme prečo neposkytnúť.“
10.
Elena je vrcholová manažérka zodpovedná za sieť reštaurácií. Dopočula sa
nepriaznivé chýry o manažérovi jednej reštaurácie – Petrovi, ktorý je jej najlepší a aj
reštaurácia zaznamenáva najväčšie tržby a má dobre meno u zákazníkov. Zistila, že Peter istú
časť tržieb nezaznamenáva do pokladne. Nevedie ich v účtovníctve. Nenecháva si však tieto
peniaze pre seba ale nimi motivuje svojich pracovníkov – tzv. nezaznamenané odmeny. O tri
týždne príde na kontrolu daňový úrad a Elena sa musí nejako rozhodnúť.
11.
Mlynárska firma v Dunajskej Strede vyvinula špeciálny proces drvenia zrna. Chlieb
vyrobený z takto pripravenej múky bol svetlejší, kvalitnejší a kompaktnejší ako pri vyrobení
z múky mletej bežným spôsobom. Žiaľ, výrobný proces je oveľa prašnejší, než nainštalované
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zariadenie na meranie emisií môže zvládnuť. Z finančných dôvodov nemôže firma
nainštalovať nové zariadenie na meranie a odstránenie prašnosti. Pri dlhšom čakaní na
zavedenie procesu mletia by firma stratila svoje postavenie a predbehla by ju konkurencia.
Hlavný manažér navrhuje nový drviaci proces používať počas nočnej zmeny. Pri takomto
použití môže byť zavedený nový druh múky a zvýšené znečistenie nebude vďaka tme
odhalené.
12.
Klára je vdova, ktorá živí tri deti. Pracuje ako výskumná pracovníčka pri výrobe
a testovaní liekov. Vykonala pokusné testy na myšiach a zistila, že po aplikácii istého lieku
jednej renomovanej farmaceutickej spoločnosti sa u myší objavuje šedý zákal a vypadávanie
srsti. Napísala o tom správu. Pri prezentácii na Úrade pre dohľad nad testovaním nových
liečiv boli mnohé vety zo správy vynechané. Obrátila sa s ostrou námietkou na nadriadeného.
Nadriadený jej v hneve povedal, že nech to nechá tak a nech to podpíše, ak si aj naďalej chce
udržať svoje miesto.
13.
Ste vedúcim manažérom marketingového oddelenia veľkého obchodného reťazca. Po
náročnom výberovom konaní, ktoré Vás stálo veľa času a energie, ste prijali mladú
ambicióznu absolventku, ktorá spĺňa všetky kritéria. Jej kolegom je starší muž, funkčne Váš
podriadený, v súkromí kamarát, ktorý sa správa profesionálne ku svojim povinnostiam. Po
čase prichádza za Vami mladá kolegyňa s tým, že uvažuje o odchode z pracoviska, keďže
považuje atmosféru za frustrujúcu. Hovorí, že jej kolega, Váš kamarát, si z nej robí vtipy,
neberie ju vážne, dáva jej najavo nesympatie. Má pocit, že sa jej neustále vysmieva a sabotuje
ju.
14.
Jaroslav bol pred rokom povýšený za manažéra marketingového výskumu jedného
samostatného rádia. Je známy svojou erudovanosťou, profesionalitou, čestnosťou a má dobré
meno medzi všetkými prenajímateľmi času, ako drobnými podnikateľmi tak aj veľkými
firmami. Získal za svoju prácu aj prestížne medzinárodné ocenenie. Toto rádio však kúpila
väčšia mediálna skupina. Nový generálny riaditeľ žiada od Jaroslava, aby vypracoval štúdiu
o legitimite zvýšenia reklamných poplatkov, ktorá by podporovala tézu o 20% navýšení
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produktivity medzi výdajmi a nákladmi. Potvrdil mu, že poplatky sa zdvihnú tak či tak, len by
bolo potrebné aj potvrdenie nejakej autority, aby to klienti mohli lepšie prijať.
15.
Ernest je asistentom marketingového manažéra kozmetickej firmy, ktorá prichádza na
trh s novým hydratačným krémom. Je v branži nový, práve promoval a celý nadšený, že môže
koordinovať celú kampaň. Pri prieskume spotrebiteľov ho v hale zastaví šéf predaja, ktorý
požaduje, aby sa zvýšila aplikovateľnosť krému namiesto jedenkrát až na trikrát. Je to kvôli
zvýšeniu predaja. Prieskum však tvrdí, že jedenkrát denne stačí. Odmeny pre oddelenia
a povýšenie je závislé od splnenia tejto marketingovej kampane.
16.
Marián a Erika žijú v meste s 50 tis. obyvateľmi. Marián pracuje ako chemický
inžinier v jednej chemickej továrni a je veľmi spokojný so svojim zárobkom. Uživí ním celú
rodinu. Pred polrokom diagnostikovali ich dcérke nejaké ochorenie pečene. Mladý pár je
zdrvený touto správou a premýšľa o príčine. Zistili, že za posledných desať rokov sa zvýšil
počet obdobných prípadov ochorenia pečene u detí do 5tich rokov v meste a blízkom okolí.
Marián odobral vzorky podzemnej vody a zaniesol ich na rozbor. Testy potvrdili neúnosné
množstvo dioxínu vo vode. Za mestom sa nachádza skládka odpadu, kde sa vozia kaly
z chemickej továrne. Marián preto navštívi nadriadeného s tým, aby tento problém predniesol
na predstavenstve a aby sa riešila uvedená skládka. Z reakcií nadriadeného zisťuje, že
predstavenstvo o všetkom vie a snaží sa to ututlať. Nadriadený naznačuje Mariánovi, aby
„držal jazyk za zubami a staral sa o svoju prácu, inak o ňu príde a bude právne znemožnený.“
17.
František je novým predajcom stavebnej firmy. Má vypracovať ponuku pre
významného klienta na stavbu budovy. Deň pred dokončením kalkulácie prišiel za ním jeho
šéf a podal mu dve obálky s ponukami konkurenčných firiem. Povedal mu, aby ich cenová
ponuka bola cenovo najnižšia. Dodal, že kto má kontakty, ten má aj obchody, a že
v stavebníctve to už takto „chodí“.
18.
Karol je majiteľom firmy, ktorá sa zaoberá likvidáciou a spracovaním odpadov. Firma
dbá o ekologický image. Investovala už nemalé peniaze do zachytávania exhalátov. Veľkými
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investíciami je už vyčerpaná a hľadá lukratívne zákazky. Na rokovanie príde zahraničná
firma, ktorá doma likviduje odpad 30 krát drahšie ako by ju to stálo tu. Pri procese sa
uvoľňujú exhaláty, za ktoré doma platia vysoké pokuty. Zariadenie v Karolovej firme však
nie je schopné rozoznať takéto exhaláty a žiadne monitorovacie zariadenia sa nenachádzajú
v blízkom okolí. Za likvidáciu núka 1 mil. euro mesačne. Karolovej firme by to vyriešilo
všetky finančné problémy a posilnilo pozíciu.
19.
Nataša, mladá a ambiciózna žena získa miesto asistentky riaditeľa divízie.
S pracovným miestom je spokojná, môže sa realizovať a je aj výborne platené. Po čase však
zistí, že riaditeľ sa k nej správa ináč. Má dvojzmyselné narážky, robí si vtipy a prechádza až
k otvoreným sexuálnym návrhom. Nataša nechce miesto stratiť ale na druhej strane začína
cítiť ťarchu psychického tlaku. Riaditeľ má povesť odborníka a vzorného otca rodiny.
20.
Roman ako expertný odborník, je novým členom dozornej rady renomovanej
kozmetickej spoločnosti. Firma deklaruje, že šetrne zaobchádza so zvieratami na ktorých robí
pokusy a testuje prípravky. Romanovi sa dostane do rúk tajný materiál, v ktorom sa píše, že
firma má tajné laboratórium, kde pokusy presahujú hranice únosnosti. Roman vyjadrí na
vedení námietky. Vedenie ich nereflektuje. Zakrýva celý problém a nielen to, vedome
zneužíva nevedomosť ostatných členov a aj ich profesionálnu česť.
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