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Anotace modulu 

Firemní kultura je nezbytnou součástí každé organizace a dobrá firemní kultura je součástí 
úspěšné firmy. Patří do ní nejen vnější faktory, které jsou nejviditelnější, ale také faktory vnitřní 
a tím nejvíce vnímaným je bezesporu úroveň komunikace firmy, protože s její pomocí 
můžeme motivovat, vzdělávat, hledat řešení. Vnější okolí nás také vnímá skrze náš způsob 
komunikace (propagace, prohlášení, obchodní jednání). Kulturu lze definovat jako opak 
přírody, protože je tvořena člověkem. Kultura je v širším pojetí nové prostředí, ve kterém 
člověk existuje, nikoliv jako individuum, ale jako součást společnosti – firmy. Jedinec se musí 
více či méně přizpůsobit ostatním členům a očekává se od něj, že se v prostředí nastavené 
kultury bude chovat určitým způsobem. 

 

Kultura v užším pojetí je dle G. Hofstede a G.J. Hofstede (2007) chápána jako „civilizace“, 
případně zdokonalení myšlení, které se projevuje vzdělaností, uměním a literaturou, filosofií 
a vědou. Souhrnně se jedná o určité naučené a osvojené vzorce chování, které určité skupině 
lidí připadají naprosto běžné a jsou sdíleny s lidmi v okolí. Tyto vzorce chování se formují v 
zázemí, ve kterém lidé vyrůstají a jsou vychováváni. Kultura je také vymezována sociálním 
prostředím a rodinou, ve které vyrůstáme, školou, zájmovými činnostmi, je ovlivňována 
vrstevníky a sdělovacími prostředky. Toto vše se nám také projevuje ve firemní kultuře každé 
organizace. To, jakým způsobem, je také vlivem zažitých morálních a etických norem chování 
v organizaci. Z toho tedy vyplývá, že etika je podstatnou součástí firemní kultury. 
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Etika, nebo také teorie morálky ( z řeckého ethos – mrav), je filozofická disciplína, která se 
zabývá zkoumáním mravní dimenze skutečnosti. Zkoumá morálku, nebo morálně relevantní 
jednání a jeho normy. Je disciplínou praktické filozofie a zabývá se teoretickým zkoumáním 
hodnot a principů, které usměrňují lidské jednání v situacích, kdy existuje možnost volby 
prostřednictvím svobodné vůle. Hodnotí činnost člověka z hlediska dobra a zla. Na rozdíl od 
morálky, která je blíže konkrétním pravidlům, se etika snaží najít společné a obecné základy, 
na nichž morálka stojí, popř. usiluje morálku zdůvodnit. Etika se dále dělí na další disciplíny 
např: žurnalistická etika, lékařská etika…… a také etika podnikání, která nás v rámci modulu 
Firemní kultura a etika, bude zajímat především, protože určitý étos, tedy mravní základ, 
jakousi množinu morálních norem, které působí jako měřítko vnitřních postojů a jednání, má 
každý z nás a ovlivňuje jím (vědomě či nevědomě) své okolí, tedy i firemní kulturu, kterou sdílí 
a má také vliv na morálku, která s etikou velice úzce souvisí, protože je schopností člověka 
řídit své chování a jednání souborem pravidel (nastavenou firemní kulturou), která vznikala a 
vznikají za účelem vyjádření kvality lidského života a individuálně se projevuje ve svědomí 
každého z nás a jejím výstupem je moralita, právo, legalita. 

 

Cíl modulu: 

Cílem modulu Firemní kultura a etika je ukázat na důležitost etického chování v 
podnikatelském prostředí. Vysvětlit základní filozofické pojmy a historii vzniku této 
společenské vědy a její vliv na formování charakteru člověka ve vztahu ke společnému mravu, 
způsobu jednání, postoj a smýšlení osob, které jsou součástí firemní kultury organizace. 
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