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Etika v práci vysokoškolského učitele 
Etické hodnoty  



Cíl 

• přiblížit etický rozměr práce vysokoškolského učitele 

•  poukázat na problémy a dilemata profese .  

 



Etické hodnoty a oblasti jednání 

Hodnoty akademického prostředí:  

                                         - svoboda projevu 

                                         - tolerance k názoru druhého 

                                         - vzájemný respekt odborníků 

Základní oblasti  jednání:  vzdělání, loajalita k organizaci, 
výzkum a vývoj, týmová práce, plánování projektů vzdělávání, 
výzkumu a vývoje, zveřejňování výsledků, hodnotící a 
expertní činnost, kolegialita, vztah k veřejnosti, správa dat a 
využívání informačních technologií 



Úrovně etiky  

 

 mikroúroveň - etika jednotlivce (akademičtí pracovníci x 
studenti) 

 

  mezzoúroveň - etika organizace (vysoké školy), profesního     
sdružení 

 

 makroúroveň – etika systému 

 



Co je to jednání? 

 

Práce 

Jednání 

Tvorba  



Schéma jednání  



L. Kohlberg definuje morální kompetenci jako 
schopnost morálního úsudku, tedy schopnost 
vytvářet morálně správné úsudky a rozhodnutí 
založená na vnitřních principech a jednat v 
souladu s nimi. 

Afektivní a kognitivní stránka jednání  



Stadia morálního vývoje 

1. Hledisko odměny a trestu 
2. Hledisko odplaty 
3. Mínění skupiny 
4. Platné společenské právo 
5. Smlouva sociálního užitku a individuálních práv 
6. Morální hlediska společenského řádu 
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 • važme si motivovaných a podporujme je – 

budou z nich dobří 
 

• važme si dobrých a podporujme je – budou z 
nich vynikající 
 

• važme si vynikajících – obklopí se dobrými 
atd., atd. 

Motto 



Děkuji za pozornost.  
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