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„Rozšířené heslo „myslet globálně, jednat lokálně" obsahuje diferencované moínosti partici
pace v ekologickém diskunu v různých kontextuálnich rovinách." (Suša, 83). 

„Tento dualismus je obsalen i v jazyce v podobě distinkce mezi osobami a věcmi v textuře im
plicitních významů našeho mySleni." (Suša, 157) 

„Soudobé kulturní klima globalizované civilizace prokazuje takto přítomnost obou kulturních 
modelů dominance a prezence — a to jak ve vztazích intersubjektivity mezilidské sociální komuni
kace a interakce, tak i ve vztazích se světem přírody." (Suša, 167) 

A pak si odpovězme na otázku: Jsou takovéto věty nutnou součástí vědeckého textu? Musíme 
být nesrozumitelní, abychom byli moudří? Určuje počet cizích slov míru naši znalosti světa? 

Bohuslav Binka 

Ivo R o 1 n ý : Etika v podnikové strategii. Boskovice, Albert 1998, 124 s. 

K pracím věnovaným profesní etice se v roce 1998 připojila knížka Etika v podnikové strategii 
s podtitulem Metodologické postupy integrace etiky do podnikové strategie. Jejím autorem je Ivo 
Rolný, který absolvoval filozofii a ekonomii na Filozofické fakultě M U a řadu let působí na Pro
vozně ekonomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity. Vychází ze široké zna
losti soudobé americké literatury věnované podnikatelské etice a uplatňuje j i při vymezení základ
ních pravidel začlenění etiky do podnikové strategie. V první kapitole Etická dimenze základních 
ekonomických problémů připomíná Rolný názor Adama Smitha, že tržní hospodářství je schopno 
fungovat pouze na základě všeobecně platných a uznávaných morálních představ, a" zdůrazňuje 
a dokládá, že všechny základní okruhy ekonomických aktivit mají etický rozměr. Hlavní pozor
nost je věnována modelům etického rozhodování se zvláštním zřetelem k podnikatelské činnosti. 
Závěrečná část první kapitoly vyjadřuje přesvědčení, že etické chování podniku je na trhu kompa
rativní výhodou.. Podnik se má chovat eticky, protože je to v jeho i v obecném zájmu, protože 
etické chování je dalšími účastníky ekonomických aktivit očekáváno a porušování morálních zá
sad podnikatelskými subjekty destruuje podnikatelské prostředí. 

Druhá kapitola se věnuje morálnímu rozvoji podniku. Autor připomíná Reidenbachův a Robi-
nův model stadií morálního rozvoje podniku, který rozlišuje pět typů podniků podle proporcí 
zájmu o zisk a etiku. Ukazuje, že při stanovení klíčových etických hodnot podniku, které by se 
měly stát součástí podnikové strategie, je třeba zvažovat jednotlivé alternativy z hlediska nadčaso-
vosti, přiměřenosti a garance. Značná pozornost je věnována etickému kodexu firmy, který je 
konkretizací morálních zásad a stanovuje jejich použití v podnikové praxi, a rovněž vlastní meto
dě etického rozhodování. Etika se prostřednictvím podnikové kultury, etického vedení a sociali
začního procesu integruje do strategického plánování podniku. Z hlediska praktické filozofie 
a etiky pokládám za nejzajímavější třetí kapitolu práce, která se zabývá vlastní manažerskou eti
kou. Autor si všímá souvislostí etiky s faktory ovlivňujícími výkonnost pracovního týmu, základ
ních stylů jednání managementu v interpersonálních konfliktech, odpovědnosti vůči pravidlům 
hospodářské soutěže, nejčastějších morálních problémů v práci manažerů a východisek pro jejich 
řešení. 

Rolného knížka je především čtivě napsaným a promyšleně strukturovaným učebním textem, 
který dokáže inspirovat, a tak si také najde příslušný okruh čtenářů. Je však současně i zajímavým 
příspěvkem do naší soudobé etické teorie v oblasti profesní etiky. 

Jan Zouhar 


