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Olympiáda – Harmonie, Etika, úspěch

2004



Miluju olympiádu a teď ji prosím zrušte….
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UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Fair play jako 
jádro etiky sportu - PDF Free Download
(docplayer.cz)

https://docplayer.cz/46198150-Univerzita-karlova-v-praze-fair-play-jako-jadro-etiky-sportu.html


Posláním vrcholového světového sportu je mír.

Ne rozdělování, ale spojování. Zúčastnění sportovci by neměli 

jenom bojovat proti sobě, ale také navazovat vzájemné kontakty, 

vyměňovat si své zkušenosti. 

Sportovci by měli dávat najevo solidaritu a snahu o spolupráci a 

upevňování přátelství mezi národy. Olympijské hry, sportovní 

organizace či samotní sportovci mohou velkou měrou přispět k 

udržování míru. 

Při sportu se totiž setkávají stejné zájmy odlišných kultur. Pierre

de Coubertin a později další představitelé olympijského hnutí si 

pravděpodobně nedokázali představit, v jak velkou událost se 
olympijské hry změní.



Hry, které původně měly být především svátkem sportu, přátelství a fair 

soubojů se proměnily ve společenskoekonomickou událost s 

nemalým politickým významem. Často se dozvídáme o zásadním 

ovlivnění výsledků rozhodčími, bodujícími sportovce krajany. Proto se 

čas od času objevují diskuze o tom, zda by neměly být sporty, kde o 

výsledku rozhoduje tzv. lidský faktor, raději z programu her 

vyškrtnuty. Potom by záleželo skutečně jen na výkonu a ten by byl 

nezpochybnitelný Srv. Procházka K. a kol.: Sport pro všechny a 

olympijské hnutí. Praha, Olympia 1987, s Srv. Procházka K. a kol.: Sport 

pro všechny a olympijské hnutí. Praha, Olympia 1987, s Srv. Suchánek. 
J.: Odvrácená tvář sportu. Praha, Univerzum 2006, s. 13. 



Druhou věcí, kterou jistě každý bezpečně ví je, že dobro je nutno konat a zlo 
nekonat.

Etika mravní hodnocení a svědomí Po sportovním úvodu a po 

nastínění základních faktů o fair play se podíváme na základy etiky, 

tak jak se popisuje ve své publikaci Úvod do etiky Arno

Anzenbacher. Každý z nás má ve své slovní zásobě taková slova, 

která užívá k vyjádření mravních skutečností. To nasvědčuje k 

tomu, že v naší běžné komunikaci uplatňujeme předporozumění

mravní skutečnosti a že ho také předpokládáme u druhých lidí. Bez 

takového předporozumění by mravní diskurs ani nemohl fungovat. 

Z komunikace s druhými lidmi může vyplynout, že naše vědění o 

významu mravních skutečností je poměrně konzistentní a s nimi 

shodné. Díky tomuto předporozumění mohou morální zásady 

fungovat. Příkladem může být fakt, že svému vlastnímu jednání a 
jednání druhých lidí připisujeme mravní hodnotu.



Etika dobrovolnost a odpovědnost

Když posuzujeme jednání druhých lidí, předpokládáme, že každý 

jedná tak, jak se rozhodl. Každý je odpovědný za své vlastní jednání. 

Sám se rozhoduje, že bude jednat a jakým způsobem bude jednat. 

Jednání tedy přičítáme osobám. 

Záleží na nás, jak jednáme. Za tohoto předpokladu můžeme sebe 

sama i druhé pokládat za vinné, můžeme určité chování kárat a jiné 

chválit. 

Když ale nastane případ, že osoba za své jednání nemůže, dostává se 

mravní hodnocení do krize. Mravní hodnocení činů totiž předpokládá, 

hledisko dobrovolnosti v jednání.



Pro nemorální jednání 

se nedá najít rozumné 

ospravedlnění. 

Konáme to totiž proti 

lepšímu vědomí a 

svědomí

c815_eticky-
kodex-mov.pdf 
(olympijskyty
m.cz)

https://www.olympijskytym.cz/files/documents/c815_eticky-kodex-mov.pdf
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Schůzka v září

 Ověříme realizovatelnost v druhém 
resp. třetím týdnu

 Realizace navržených změn na www 
OCEM v rámci ČSJ (doplnění 
kontaktů, Tipů na lepší etiku, loga 
odborného centra apod.)



O čem dnes?

Příloha





…krádež hrabanky v lese…

Je to evidentně porušení Lesního zákona….



7. Strategie kontextu - „Co bude po mě?“ 

(x krátkodobá orientace, nový rok je nový začátek)



3. Win-win

- dohoda, konsenzus



4. Konzum x jít tou nejtěžší cestou

- manažer – akcionář - zisk







Jak jsme „rozděleni“?



Jaké třídy máme?







Ing. Jitka Jakubcová, MSc. in SHRM
jjakubcova@email.cz
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Etika epidemie

https://www.etikaepidemie.cz/

https://www.etikaepidemie.cz/clanky/50-video-
alokace-vakciny-proti-covid-19

https://www.youtube.com/watch?v=f78sn7IheLQ&fe
ature=youtu.be

https://www.etikaepidemie.cz/
https://www.etikaepidemie.cz/clanky/50-video-alokace-vakciny-proti-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=f78sn7IheLQ&feature=youtu.be

