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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Fakulta managementu

Kód predmetu:
FM.KMn/015/11

Názov predmetu:
Manažérska etika

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Nie je.

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Ide o 100 % priebežné hodnotenie. Priebežné hodnotenie tvoria nasledujúce súčasti: aktívna účasť
na seminári (10%) a písomné vypracovanie zadaní (90%). Na získanie hodnotenia A je potrebné
získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej
73 bodov, na hodnotenie D najmenej 66 bodov a na hodnotenie E najmenej 60 bodov. Menej než
60 bodov značí hodnotenie Fx (neprospel).
Pozn.:
V súlade s ustanoveniami vnútorného predpisu č. 16/2017 Smernica rektora Univerzity
Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 23/2016 Smernice rektora
Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa vydáva Etický kódex Univerzity Komenského
v Bratislave v znení dodatku č. 1, každý študent počas štúdia svoje študijné výsledky dosahuje
vždy len poctivým spôsobom; nepodvádza a nepoužíva nečestné postupy počas akejkoľvek formy
overovania jeho študijných poznatkov a vedomostí. Prípady porušenia Etického kódexu UK môžu
byť posúdené ako porušenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, (...). S takýmto
posúdením môže byť spojené uplatnenie príslušných právnych dôsledkov v akademickej, (...)
disciplinárnej rovine.
V súlade s ustanoveniami vnútorného predpisu č. 13/2018 schváleného Akademickým senátom
Univerzity Komenského v Bratislave Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave
pre študentov, disciplinárnym priestupkom študenta je akákoľvek forma odpisovania alebo
nedovolenej spolupráce alebo napovedania v priebehu písomného alebo ústneho hodnotenia
študijných výsledkov (preverovania vedomostí) alebo počas prípravy naň v rámci predmetu, alebo
používanie technických zariadení alebo akýchkoľvek nosičov informácií iným ako dovoleným
spôsobom v priebehu písomného alebo ústneho hodnotenia študijných výsledkov (preverovania
vedomostí) alebo počas prípravy naň v rámci predmetu. Za spáchaný disciplinárny priestupok
možno uložiť študentovi niektoré z disciplinárnych opatrení: pokarhanie, podmienečné vylúčenie
zo štúdia alebo vylúčenie zo štúdia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
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Výsledky vzdelávania:
Študenti si osvoja základné etické princípy pre výkon manažérskej profesie. Získajú najnovšie
vedecké poznatky týkajúce sa manažérskej profesijnej etiky a nadobudnú zručnosť identifikovať
a riešiť etické dilemy spojené s výkonom manažérskej činnosti. Kurz stojí na interaktivite a dialógu.
Metódy výučby zahŕňajú riešenie etických dilem a seba-reflexívne cvičenia. Zlepšuje sa
schopnosť etickej sebareflexie, citlivosť na etické problémy, rozpoznávanie rôznych rozhodovacích
problémov, etické rozhodovanie, zručnosť riešiť etické dilemy a konflikty na pracovisku, kritické
myslenie a morálna imaginácia študentov.

Stručná osnova predmetu:
1. Etika a morálka. Prvky morálky. Význam etiky ako vednej disciplíny pre dnešnú spoločnosť.
2. Smery v etickom myslení, Aristotelova koncepcia „cností“ v kontexte profesionálneho správania
manažéra.
3. Základné východiská manažérskej etiky ako profesionálnej etiky. Diskusia o znakoch profesie
manažér. Teleologická a deontologická perspektíva hodnotenia konania manažéra.
4. MBA Oath – Manažérska prísaha. Etické kódexy upravujúce správanie manažérov v podnikoch.
5. Problém etického rozhodovania. Faktory ovplyvňujúce etické rozhodovanie manažéra.
Neutralizačné techniky.
6. Charakteristika etických situácií a etických dilem. Riešenie etických dilem.
7. Čo môže manažér urobiť pre rozvoj etického pracovného prostredia.
8. Etické vedenie ľudí a ako ho merať v organizačnom prostredí. Autentické vedenie ľudí a iné
hodnotovo orientované štýly vedenia ľudí.
9. Neetické vedenie ľudí. Temná triáda/tetráda osobnostných vlastností lídrov.
10. Korporátna psychopatia. D Faktor. Nápravné opatrenia.
11. Hodnoty ako predpoklad etického správania. Schwartzova koncepcia hodnôt, metóda
portrétovanie hodnôt a jej uplatnenie v manažérskej praxi.
12. Koncept tzv. Etickej pozície subjektu, typológia východiskovej etickej pozície a jej implikácie
pre manažérsku prax.
13. Plán etického rozvoja manažéra.

Odporúčaná literatúra:
[1] Remišová, A. – Lašáková, A. – Rudy, J. – Sulíková, R. – Kirchmayer, Z. - Fratričová, J.
(2016). Ethical leadership in the Slovak business envrionment. Bratislava : Wolters Kluwer.
[2] Anderson, M. – Escher, P. (2010). The MBA Oath: Setting a Higher Standard for Business
Leaders. Portfolio, Penguin Books.
[3] Lašáková, A. – Remišová, A. (2015). Unethical Leadership: Current Theoretical Trends and
Conceptualization. In: Procedia Economics and Finance. - Amsterdam: Elsevier, 2015. - Vol. 34 ,
S. 319-328.
[4] Remišová, A. – Lašáková, A. – Kirchmayer, Z. (2014). Ethical-economic dilemmas in
business education. In: Business, Management and Education. - Vol. 12, No. 2 (2014), s.
303-317.
[5] Kirchmayer, Z. – Remišová, A. – Lašáková, A. (2019). The perception of ethical leadership
in the public and private sectors in Slovakia. In: Journal of East European Management Studies:
Corporate social responsibility and Business Ethics in Central and Eastern Europe. - (2019), s.
10-27.
[6] Lašáková, A. – Remišová, A. – Kirchmayer, Z. (2016). Key findings on unethical leadership
in Slovakia. In: Proceedings of the 1st international conference: contemporary issues in theory
and practice of management (CITPM 2016). Czestochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania
Politechniki Częstochowskiej, 2016. - s. 252-260.
[6] Crane, A. and Matten, D. (2010). Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and
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Sustainability in the Age of Globalization. Oxford: Oxford University Press.
[8] Webové sídlo Akademickej knižnice UK – externé informačné zdroje prístupné pre UK:
http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-
informacnezdroje/.
[9] Ďalšie zdroje budú priebežne dopĺňané a aktualizované (vzhľadom na nové a dostupné
zdroje).

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky:
Poznámka: K predmetu je vypracovaný podrobný sylabus, ktorý konkretizuje požiadavky pre
absolvovanie predmetu. Všetky tematické okruhy sú v sylabe predmetu obohatené o vedecké
články súvisiace s jednotlivými témami a budú poskytnuté študentom prostredníctvom MS
Teams.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 118

A ABS B C D E FX M

66,95 0,0 21,19 10,17 0,85 0,0 0,85 0,0

Vyučujúci: prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 06.02.2023

Schválil: prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.


