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Etika v práci vysokoškolského učitele 
Parametry etického jednání a rozhodování v prostředí 

vysoké školy 
  



Cíl 

Sebepoznávání vlastní morální orientace účastníků a 
řešení případové studie rozhodovacího procesu s 
důrazem na dodržování morálních norem. 

 



Model etického rozhodování 

 

  



Pomocné otázky pro správné rozhodování 

1. Definoval jsem problémovou situaci a její příčiny dostatečně přesně a  odpovědně? 

2.   Jak bych definoval problém, kdybych stál na opačné straně? 

3.   Jakým způsobem rozhodovací situace vznikla a jak závažnou se jevila na první pohled? 

4.   Vůči komu a v jakých otázkách jsem schopen zastávat loajální postoj? 

5.   Jaký skutečný cíl sleduji tímto rozhodnutím? 

6.   Jsou tyto mé záměry konformní s očekávanými výsledky? 

7.   Kdo může být mým rozhodnutím poškozen a proč? 

8.   Jsem schopen prodiskutovat své rozhodnutí s těmi, kterých se týká, před tím,  

      než budu trvat na jeho provedení? 

9. Jsem schopen obhájit své rozhodnutí? 

10. Jsem plně přesvědčen o tom, že moje rozhodnutí bude dobré i zítra, i za delší  

      čas? 

11.  Za jakých podmínek jsem ochoten ustoupit od svého stanoviska? 

 



Faktory ovlivňující etické jednání v organizaci 

 druh vykonávané práce a forma kooperace mezi pracovníky 

 velikost pracoviště a pracovní skupiny 

 skladba pracovní skupiny 

 způsob vedení a organizace práce 

 způsob odměňování a hodnocení práce 

 vztah lidského potenciálu organizace k etickým normám 

 stupeň morálního rozvoje organizace 

 kvalita morálky sociálního okolí, národní kultura 
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