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Recenzia 
 

Vasil Gluchman: Profesijná etika ako etika práce a etika vzťahov 
Prešov: FF PU, 2014, 312 s. ISBN 978-80-555-1105-4 
 

Predmetom tejto analýzy je monografia Vasila Gluchmana s názvom 

Profesijná etika ako etika práce a etika vzťahov. Vzniku monografie 

predchádzala grantová úloha APVV – Stav a perspektívy profesijnej etiky 

na Slovensku. Primárnym cieľom projektu bolo vytvoriť teoretické 

predpoklady pre zlepšenie stavu profesijnej etiky na Slovensku.  

 Publikácia je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola zahŕňa 

skúmanie pojmu profesie v súčasných diskusiách. Táto časť je rozčlenená 

na jedenásť podkapitol, ktoré objasňujú pojem profesie práve preto, že 

v sociologickej literatúre ide podľa autora o sporné vymedzenia tohto 

pojmu. Prvá podkapitola zahŕňa polemiky o pojme profesia. Nadväzuje na 

to formulácia nového vymedzenia profesie, ďalej sa autor zaoberá 

skúmaním pojmov profesionálna ideológia a profesionalizmus, profesiona-

lita z pohľadu profesijnej etiky, budúcnosť profesií. V jednej z podkapitol 

autor venuje pozornosť aj postaveniu profesií v súčasnosti, keďže kritériom 

pre posudzovanie jednotlivých povolaní je ich prínos k verejnému dobru. 

Cieľ tejto kapitoly autor napĺňa prostredníctvom kritickej analýzy 

najvýznamnejších sociologických koncepcií profesie v druhej polovici 20. 

storočia, ktorými sú koncepcie M. S. Larsonovej a E. Freidsona. Výsled-

kom skúmania prvej kapitoly je formulácia nového chápania profesie, ktoré 

by malo byť východiskom pre rozvíjanie profesijnej etiky v súčasnosti. 

Nový rozmer profesie podľa Gluchmana nespočíva len v jej formálnom 

vymedzení, čo pokladá za okrajové, ale významným momentom je posun 

chápania k významu kvalitnej práce založenej aj na hodnotách etiky práce.  

 Druhá kapitola knihy nadväzuje na skúmanie pojmu práce, jej významu 

a hodnôt. V rámci toho sa Gluchman venuje filozofii práce Johna Whitea, 

protestantskej etike práce Adriana Furnhama a Sennettovej kritike novej 

etiky práce zastávajúceho pesimistické stanovisko k novému kapitalizmu, 

ktorý je typický tým, že sa snaží o maximalizáciu zisku a nemá priestor pre 

staré hodnoty. Naopak, Gluchman polemizuje so Sennetom, ktorý idealizuje 

klasické hodnoty sociálneho kapitalizmu a neuvedomuje si premenlivosť 

klasických hodnôt meniacich sa v závislosti od nových podmienok, 

rešpektujúc výsledky rozvoja vedy, techniky a technológii v posledných 

desaťročiach 20. storočia až do súčasnosti. (s. 151) 
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 Autor v druhej kapitole systematicky uvažuje o etických aspektoch 

práce. Postupnými krokmi založenými na kritickej analýze pojmu profesie, 

práce, jej významu a hodnôt sa dostáva bližšie k formulovaniu vlastného 

chápania etiky práce v súčasnosti. Hodnotu práce autor vyjadril aj týmto 

spôsobom: „Za všetko, čím človek je, vďačí svojej práci, pretože je našou 

etickou povinnosťou k sebe, ale aj spoločnosti a ľudstvu využívať naše 

tvorivé sily a schopnosti v prospech nášho rozvoja.“ (s. 151) Popri analýze 

už spomínaných koncepcií práce autor dospieva k tomu, že podstatou etiky 

práce je kvalitný pracovný výkon, zodpovedný prístup k práci, tvorba 

produktov a služieb v súlade s dosahovaním verejného dobra. (s. 151) 

Takéto uvažovanie o práci vypovedá o etickom zmysle práce človeka, 

nielen technickom. 

 Následne v tretej kapitole sa možno oboznámiť s kritickým skúmaním 

rôznych klasických a neklasických koncepcií profesijnej etiky v súčasnosti 

(R. Hugman, D. Luban, B. McGettrick, F. Su). Uvedené koncepcie sú 

analyzované v dvoch podkapitolách. Na základe koncepcií, ktoré sa 

nedostatočne zaoberajú mnohými problémami profesijnej etiky, autor 

objasňuje, že pod novou podobou profesijnej etiky rozumie symbiózu etiky 

práce a etiky vzťahov. Etika práce predstavuje súbor hodnôt vyjadrujúci 

vzťah k práci, snahu o kvalitný výkon v práci, tvorbu kvalitných produktov 

a služieb. V etike vzťahov ide podľa autora o uskutočňovanie hodnôt 

komunikácie, dôvery, spravodlivosti, zodpovednosti, angažovanosti, lojality 

atď. (s. 177) Zmyslom prepojenia týchto dvoch rovín je praktické 

zhodnotenie potenciálu profesijnej etiky v riadiacej práci vo firme alebo 

inštitúcii. Autor vymedzuje kľúčové aspekty oboch týchto súčastí 

profesijnej etiky, ktoré sú hodné dôkladnej reflexie a majú svoje miesto 

v súčasnosti. 

 Štvrtá kapitola je nosná pre celú publikáciu a má názov Nová podoba 

profesijnej etiky. Autor ju rozvíja v kontexte etiky sociálnych dôsledkov. 

Podľa Gluchmana originalita nového chápania profesijnej etiky spočíva 

v tom, že prezentovaný prístup k riešeniu uvedenej problematiky založený 

na hodnotách etiky sociálnych dôsledkov vedie k etickému uvažovaniu o 

tom, ako konať, ak chceme zlepšiť etickú úroveň fungovania inštitúcií a 

firiem v spoločnosti, ktorej sme členmi. Gluchman sa pri svojich úvahách o 

novej podobe profesijnej etiky opiera o empirické výskumy Jima Collinsa 

zrealizované v celosvetovo najúspešnejších amerických firmách. Collins 

skúmal podstatu ich úspechu, čo bolo dôvodom, že sa z úspešných firiem 
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stali skvelé a dokázali byť dlhodobo špičkové, na akých hodnotách sa 

zakladá ich úspech. (s. 178) 

 Práve na základe Collinsových výskumov dospel Gluchman k záveru, že 

etika práce a etika pracovných vzťahov sú spojené nádoby a sú kľúčové aj 

pre profesijnú etiku. Jedna bez druhej nemôžu plnohodnotne fungovať a 

produkovať želané výsledky v podobe kvalitných výrobkov alebo služieb 

pre zákazníkov a nedokážu produkovať spoločné dobro, ktoré by malo byť 

konečným efektom pracovnej činnosti a sprostredkovane aj profesijnej 

etiky. (s. 183) Na tomto mieste chcem podotknúť, že z pohľadu profesijnej 

etiky nie je možné oddeľovať prácu a pracovné vzťahy, ale ide o jasnú 

spojitosť v záujme dobrého fungovania určitej inštitúcie. V prostredí, kde 

nefungujú pracovné vzťahy, nemôže byť ani kvalitne odvedená práca. 

V neetickej organizácii by sme ťažko mohli hovoriť o etických výsledkoch 

práce. Pri redukcii jedného z uvedených aspektov by došlo skôr alebo 

neskôr k negatívnym dôsledkom.  

 Gluchman kladie veľký dôraz na kvalitný manažment firiem alebo 

inštitúcií, lebo práve ten podľa neho sa výraznou mierou podieľa na kvalite 

pracovného prostredia. Tvrdí, že na kvalite pracovného prostredia a teda 

pracovných a medziľudských vzťahov na pracovisku sa podieľajú jasne 

určené pravidlá odmeňovania a ich dodržiavanie, komunikácia medzi 

vedením a odborníkmi na všetkých úrovniach inštitúcie alebo firmy, 

odmietanie diskriminácie, sexizmu, rasizmu, šikanovania, mobbingu atď. 

Podstatným predpokladom pre uskutočňovanie kvalitného výkonu 

pracovnej činnosti a pracovných, resp. medziľudských vzťahov na praco-

visku je jasne formulovaný postoj manažmentu k týmto otázkam. Ďalej 

autor tvrdí, že bez angažovanosti manažmentu je výsledok úsilia v prospech 

dosiahnutia požiadaviek súvisiacich s etikou práce a etiky vzťahov diskuta-

bilný a podľa autora ani etické kódexy nie sú riešením. (s. 180) 

 Spolu s Gluchmanom sa prikláňam k názoru, že základom úspešnosti 

riadenia je otvorená komunikácia. Úroveň komunikácie závisí od vzájom-

nej dôvery, ktorá by mala existovať medzi oboma stranami komunikácie. 

O budovaní dôvery uvažuje Gluchman v dvoch rovinách. Prvá je 

overovacia, keď vstupujeme do komunikácie s počiatočnou dávkou 

nedôvery a v druhej rovine sa dôvera môže rozšíriť alebo zúžiť, čo závisí od 

správania a konania oboch strán. (s. 233) Treba podotknúť, že v riadení ľudí 

zastáva jednu z primárnych rolí práve dôvera ľudí k tomu, kto ich vedie. 

Uvedené názory z manažérskej oblasti v plnej miere súvisia s etickým 

prístupom, ktorý navrhuje Gluchman v súvislosti s budovaním dôvery. 
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V praktickej rovine dôvera v manažérskej oblasti alebo leadershipe je 

nielen kľúčová, ale aj najnáročnejšia na realizáciu. Treba trvať na tom, že 

profesijní etici by mali práve svojimi poznatkami prispievať k budovaniu 

dôvery. A teda ideálna situácia by bola, ak by samotní riadiaci pracovníci 

vytvorili priestor pre etického experta vo firmách a organizáciách. Je však 

otázne, či v manažérskej profesii jej príslušníci pociťujú takúto potrebu, 

alebo si vystačia s manažérskymi poznatkami. Súhlasím v plnej miere 

s tým, že lídri môžu mať presvedčivé vízie, skalopevnú stratégiu, výborné 

komunikačné schopnosti, inovatívny pohľad a kvalifikovaný tím, ale ak im 

ľudia nedôverujú, nikdy nedosiahnu očakávané, resp. požadované výsledky.  

 Druhá časť štvrtej kapitoly obsahuje analýzu Suttonovho hodnotového 

modelu profesijnej etiky. Tento model sa stal súčasťou Gluchmanovej pred-

stavy o novej podobe profesijnej etiky. Gluchman tvrdí na základe Suttona, 

že hodnoty etiky sociálnych dôsledkov, ako sú humánnosť, ľudská 

dôstojnosť, morálne právo na život, jeho rozvoj a kultivácia, zodpovednosť, 

povinnosť, spravodlivosť, tolerancia majú priamu súvislosť s etikou práce 

aj s etikou pracovných vzťahov. Autor oceňuje, že pri Suttonovi sa prvýkrát 

stretol s hodnotou humánnosti v riadiacej práci spolu s dôrazom na výkon-

nosť. Humánnosť má jednu z primárnych úloh a takmer rozhodujúce 

postavenie pre etiku práce a výkonnosť pracovníka. (s. 223-226) Pokladám 

na tomto mieste za vhodné doplniť, že vo všeobecnosti akékoľvek snahy o 

„humanizáciu“ práce viedli k novým, jemnejším manažérskym praktikám. 

Dôstojnosť na pracovisku je úzko prepojená s vedením, jeho spôsobom, 

implementáciou, vplyvom na pracovnú silu a nakoniec s jeho vplyvom na 

výkon. Avšak vyvstáva otázka, ako nájsť správnu mieru na vyváženie 

humánnosti a výkonnosti. Vyžaduje si to veľmi silné riadiace osobnosti a 

stojí to veľa námahy. Profesijná etika by mala byť opäť nápomocná 

v zmysle posilňovania a realizácie hodnoty humánnosti v riadiacej práci 

tým, že by etici spoločne s odborníkmi z manažérskej oblasti riešili etické 

problémy vo fungovaní firmy alebo inštitúcie. V tretej podkapitole sa kladie 

dôraz na význam motivácie v rámci etiky vzťahov (Gostickov a Eltonov 

model). Poskytuje to ďalšie predpoklady pre rozvíjanie profesijnej etiky 

v oblasti etiky vzťahov. (s. 230) 

 Na záver možno konštatovať, že recenzovaná publikácia je aktuálna a 

prínosná, pretože nie je zameraná len na problematiku profesijnej etiky, ale 

môže slúžiť aj pre manažérov na všetkých úrovniach riadenia v záujme 

etického riadenia. V novej podobe profesijnej etiky podľa Gluchmana 

absentujú analýzy etických kódexov. Nie sú podľa autora natoľko dôležité, 
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ako je dôležité zameranie sa na konkrétne hodnoty v práci a v pracovných 

vzťahoch. Súhlasím so snahou o zakomponovaní hodnôt do oblasti etiky 

práce a etiky vzťahov. Stanovenie hodnôt v oblasti práce a v oblasti 

vzťahov je kľúčovým elementom fungovania novej podoby profesijnej 

etiky. Nový model profesijnej etiky, ktorý je založený na hodnotách etiky 

sociálnych dôsledkov ako verzie neutilitaristického konzekvencializmu a 

spočívajúci v prepojení etiky práce a etiky vzťahov, otvára nové výzvy a 

možnosti nazerania nielen na problematiku etiky v oblasti riadenia, ale aj 

praktického uskutočňovania etického manažmentu založeného na formu-

lovaných hodnotách etiky práce a etiky vzťahov, čo sa osvedčilo v mnohých 

celosvetových úspešných firmách, ako to ukázali výskumy Jima Collinsa.  
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