
Prípad na zamyslenie: Mužské reči 

Vo vašom tíme je zopár „drsných chlapov“. Nedávajú si pozor na ústa a hovoria si medzi sebou 

nevhodné vtipy. V poslednej dobe ste si všimli, že ich vtipy sú čoraz nechutnejšie.  

Ako sa zachováte? Vyberte si jednu z nasledujúcich možností a napíšte nám, prečo ste si vybrali 

práve túto. Pokiaľ ste sa podobnou situáciou už stretli a zareagovali ste inak, budeme radi, keď sa 

podelíte o Vašu skúsenosť. 

 

Možnosti: 

1. Nič, dobre sa na tom smejem. Inak by som sa mohol stať terčom vtipov sám. 

2. Jasne im poviem, že toto je už za čiarou. 

3. Požiadam šéfa, aby s tým niečo urobil. 

4. Oznámim to etickému poradcovi. 

 

Riešenie 

 

Dobré pracovné prostredie v sebe zahŕňa aj pocit psychologického bezpečia a rešpektu voči ostatným. 

Skupina „drsných chlapov“ ho narúša tým, že svojimi vtipmi posúva hranice akceptovateľného 

správania. To môže byť jednak nepríjemné, no tiež sa jedná o neprofesionálne správanie, ktoré 

ohrozuje obraz štátnej služby. Rešpekt a dôstojnosť v medziľudských vzťahoch je hodnotovým pilierom 

etiky štátnych zamestnancov a preto túto hodnotu je potrebné v správaní rešpektovať.  

Treba mať na pamäti zlaté pravidlo – nerob druhým, čo nechceš, aby robili tebe, no aj platinové 

pravidlo, ktoré hovorí o tom, že druhých máme poznať a nerobiť im ani to, čo oni sami nemajú radi.  

Táto etická dilema však nemá jednu správnu odpoveď. Odpoveď číslo 1 je nesprávna, keďže 

predstavuje pasívne podieľanie sa na terajšom neprijateľnom stave. Vzhľadom na to, že postaviť sa 

väčšine je pre väčšinu ľudí nepríjemné, pre tých, ktorý majú problém otvorene povedať, že vtipy sú cez 

čiaru, sa ako najschodnejšia cesta sa javí možnosť oznámenia etickému poradcovi, ktorého navyše 

viaže profesionálna diskrétnosť. Možnosť oznámiť nevhodné správanie manažérovi tiež prichádza do 

úvahy, keďže manažér zodpovedá za tím a za štandardy správania. 

 

 

Dilema pochádza zo Zbierky prípadových štúdií k etickým dilemám Rady pre štátnu službu  

 


