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Záv r 

Podnikatelská etika je významným a astým tématem souasných úvah o podnikání, 

ízení a obecn o hospodáské innosti. Stejn tak se asto hovoí o významu etického 

chování v oblasti státní správy i v dalších oblastech. Diplomová práce p ispívá do diskuse o 

úloze etiky ve spolenosti moderním rozborem stžejních otázek týkajících se podnikatelské 

etiky.  

Cílem práce bylo shrnout základní aspekty etického ízení a podnikatelské etiky. 

Snažil jsem se nepojednávat o podnikatelské etice jako o samostatném fenoménu plovoucím 

mimo systém ostatních vdních obor, ale naopak jej pedstavit v rámci souvisejících 

disciplín, konkrétn jej vztáhnout k filosofickým koen m základních etických teorií, 

na rtnout jeho vztah k právu a v pípad  kontrolních etických mechanism i k obecné 

problematice auditu. 

Diplomová práce ukazuje, že klasické etické teorie, které jsou vyloženy v úvodní 

ásti, mají i v jedenadvacátém století co íci. Obecné myšlenky tchto teorií, kupíkladu 

modern pojatý utilitarismus, teorii ctností nebo povinnosti, lze s úspchem aplikovat na 

vztahy v podnikatelské oblasti a zlepšit tak úrove t chto vztah.  

Velkou pozornost vnuje diplomová práce etickým hodnotám. V zemích západní 

Evropy jsou základní etické hodnoty souástí elementární intelektuální výbavy vtšiny 

podnikatel . V eské Republice, stejn jako v ostatních postkomunistických zemích, 

m žeme bohužel stále pozorovat jisté etické vakuum. ty icetiletá vláda komunistického 

totalitního režimu nejen perušila úspšnou prvorepublikovou podnikatelskou tradici, ale 

vedla také ke ztrát tradi ních morálních návyk. Namísto férového a spravedlivého jednání 

se v lidech zakoenila pokivená morálka, založená napíklad na hesle „Kdo nekrade, okrádá 

svou rodinu.“.  

Po sametové revoluci v listopadu roku 1989 se vcelku úspšn  podailo op t 

nastartovat tržní ekonomiku. Daleko menší draz byl však kladen na zlepšení morální 

úrovn  spolenosti. Toto zanedbání, spolu s absencí adekvátního právního rámce, pisp lo 

zejména v první polovin devadesátých let dvacátého století k ast jšímu výskytu podvod, 
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tunelování a závažné hospodáské kriminality. V souasnosti doznala kvalita platné 

legislativy znaného zlepšení. Morálka panující ve spolenosti má však k etickým ideálm 

stále podstatn dále než v tch okolních zemích stedoevropského kulturního okruhu, které 

nebyly zasaženy socialismem. Zd raz ováním d ležitosti etických hodnot tato práce 

p ispívá ke zlepšení etického klimatu v podnikatelském prostedí.  

K dosažení dlouhodobé prosperity zem je tedy nutné vytvoit jak kvalitní právní 

normy, tak píznivé etické klima. Absenci morálky nelze nahradit právem, stejn jako se 

úsp šný stát nikdy neobejde bez kvalitních zákon. Ani jeden z tchto dvou normativních 

systém by neml být vytla ován tím druhým. Jak ukazuje tato diplomová práce, je 

pot ebné zohledovat roli morálky jak pi legislativní innosti, tak pi interpretaci norem. 

V rámci výkladu o podnikatelské etice samotné diplomová práce obsahuje popis 

etické infrastruktury a jejích složek, princip, nástroj  a metod. Správná píprava a 

operacionalizace složek etické infrastruktury má pro efektivní fungování podnikatelské 

etiky st žejní význam a tato práce by mohla pisp t k pochopení role a postavení 

jednotlivých prvk  systému etického ízení.  

Náklady vynaložené na vybudování etické infrastruktury podniku se firm mohou 

vrátit napíklad ve form výkonn jších zamstnanc, v rných zákazník nebo nižších 

provozních a transakních výdaj . Navíc je teba pipo ítat pozitivní efekty na místní 

komunitu, životní prostedí a další oblasti. Diplomová práce upozoruje i na úskalí spojená 

s aplikací podnikatelské etiky do praxe. Nejvtším rizikem zstává nedostatená a 

ned sledná operacionalizace. Principy vtlené do etických kodex a dalších nástroj se tím 

vyprazd ují a snaha zavádt etické ízení potom psobí až kontraproduktivn. Špatný 

p íklad dává firma, která se pi budování svého image zaštiuje hesly plnými dv ry, 

odpov dnosti a spravedlnosti, ale pi vlastním jednání se tmito principy nejen neídí, ale 

jedná s nimi v naprostém rozporu. Lidé, kteí se s takovýmto jednáním setkali pak mají 

tendenci negativn pohlížet na podnikatelskou etiku jako takovou. K eliminaci takových 

nežádoucích jev slouží etický a sociální audit, o nmž je pojednáno v závre né ásti 

práce.  

P i dosahování výše uvedených zjištní se podailo vytvo it obsáhlou databázi 

p evážn sou asné a zahraniní literatury, jejíž dkladné prostudování mže být jednak 

p edm tem další práce v oboru, jednak se mže stát impulsem pro rozvoj dalšího výzkumu. 


