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Morálna zodpovednosť a mravný subjekt v kontexte spoločensky 

zodpovednej firmy 

 

Martina GOGOVÁ TURÓCIOVÁ 

 

Problematika morálnej zodpovednosti a taktiež aj nejednotnosť názorov týkajúcich sa 

mravného subjektu v kontexte spoločensky zodpovednej firmy je v dnešnej dobe značne 

diskutovaná. Príspevok reflektuje rôzne prístupy k zadefinovaniu mravného subjektu v rámci 

firmy, ktorý je možné určiť zodpovedným za určité dôsledky konania a rozhodovania 

v podnikaní. Je možné aby firma ako celok niesla za dôsledky, či už negatívne alebo 

pozitívne, zodpovednosť? Je možné hovoriť o kolektívnom mravnom subjekte? Na tieto 

otázky sa v príspevku snažím ponúknuť odpoveď a ozrejmiť môj postoj k tejto problematike. 

Opodstatnenosť koncepcie spoločensky zodpovedného podnikania sa líši od autora 

k autorovi. Avšak zastávam názor, že takáto koncepcia je pre firmu prospešná, keďže sa 

domnievam, že jej aplikovanie v podnikaní neprináša pre firmu žiadne negatíva. V súčasnosti, 

kedy si čoraz viac uvedomujeme zodpovednosť nielen za seba samých a za svojich 

najbližších, ale taktiež aj dopad nášho konania na životné prostredie, komunitu, všetky 

zainteresované strany, kedy pociťujeme väčšiu zodpovednosť za naše rozhodovanie 

a konanie, kocepcia spoločensky zodpovedného podnikania ponúka možnosť ako tak konať 

a ako sa najbližšie stať aj v rámci podnikania ľuďom a prostrediu priateľský. Ľudia si žiadajú 

informácie, avšak nie len tie, ktoré sú im poskytnuté na obale, ale vyžadujú viac. A to aj či 

firma sa správa zodpovedne v rámci svojho podnikania, či berie ohľad na prostredie, v ktorom 

funguje a na ktoré má jeho činnosť dopad a taktiež aj či akceptuje práva zvierat a neporušuje 

ich. Chcú vedieť o firme, od ktorej výrobok si kupujú. Následne na tieto informácie 

spotrebitelia reagujú svojím podporom alebo naopak „štrajkom“. Tu možno sledovať 

využívanie odmeny v podobe zvýšeného predaja výrobku danej značky a celkovo obľúbenosť 

firmy u spotrebiteľa a na druhej strane formu trestu, ktorou môže byť bojkot nákupu 

výrobkov od danej firmy. Obe tieto formy sú reakciou na spôsob podnikania a teda 

rozhodovania a konania danej firmy alebo organizácie. 

Etika sociálnych dôsledkov, koncepcia, ktorá je stále v progrese, stále vyvíjajúca sa, 

ponúka samozrejme aj možnosť určitým spôsobom ju alternovať a „rozširovať“ jej 

zadefinovanie alebo zadefinovanie jej obsahu a toho, čo všetko v sebe zahŕňa. Hlavné pojmy, 

s ktorými koncepcia operuje sú morálny a nemorálny, správny a nesprávny (Gluchman, 
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2008,s. 11). Na základe poznania týchto pojmov dokážeme následne určiť, či bolo 

rozhodnutie alebo konanie morálne alebo nie, správne alebo nesprávne a taktiež za akých 

okolností by to tak mohlo byť. Etika sociálnych dôsledkov nechápe povinnosť v rovine, 

v akej ju vnímal samotný predstaviteľ deontológie, Kant, avšak nepochybne hrá povinnosť 

významnú v úlohu v kontexte konania mravného subjektu. „Etika sociálnych dôsledkov chápe 

pod povinným konaním každé konanie prispievajúce k dosahovaniu prevahy pozitívnych 

dôsledkov nad negatívnymi, teda tak morálne ako aj správne konanie možno považovať 

v etike sociálnych dôsledkov za povinné konanie“ (Gluchman, 2008, s. 12). To znamená, že 

je našou povinnosťou uskutočniť konanie, ktorého výsledkom bude prevaha pozitívnych 

sociálnych dôsledkov nad negatívnymi. Dôsledky, či už pozitívne alebo nagatívne, sú 

hlavným kritériom hodnotenia konania. Preto aj v kontexte spoločensky zodpovedného 

podnikania je možné aplikovať takéto chápanie povinnosti s dôrazom na prevahu pozitívnych 

sociálnych dôsledkov nad negatívnymi. Domnievam sa totiž, že takáto požiadavka 

v podnikaní nie je až taká nereálna. Pretože aj samotné využívanie alternatívnych zdrojov 

energie alebo taktiež zníženie spotreby papiera apod., ktoré je priateľské k životnému 

prostrediu, je v konečnom dôsledku spôsobom ako ušetriť firme alebo organizácii finančné 

prostriedky.  

V súvislosti s koncepciou spoločensky zodpovedného podnikania vyvstáva otázka 

zodpovednosti ako primárna. A teda, kto je v rámci firmy zodpovedný za dôsledky konania 

alebo rozhodovania? Je možné túto zodpovednosť subsumovať pod jeden kolektív a tým aj 

zbagatelizovať túto zodpovednosť? Na tieto otázky sa pokúsim v ďalšej časti odpovedať 

a ponúknuť relevantné argumenty. 

Etika sociálnych dôsledkov, s ktorou v rámci príspevku pracujem definuje mravný 

subjekt ako subjekt morálky, ktorý „dokáže rozoznať a pochopiť existujúci morálny status 

spoločnosti a je schopný vedomej a dobrovoľnej aktivity, za ktorú môže niesť aj mravnú 

zodpovednosť“ (Gluchman, 1997, s. 28). S touto definíciou mravného subjektu sa 

stotožňujem a chápem pod týmto pojmom subjekt morálky, ktorý vie rozumne uvažovať, vie 

zvážiť pre a proti určitého konania, a následne vie prevziať za svoje konanie a za dôsledky 

vyplývajúce z neho následne morálnu zodpovednosť. Človeka, ktorý si neuvedomuje svoju 

zodpovednosť alebo nevie rozlišovať medzi dobrým a zlým možno nazvať objektom morálky. 

Morálny subjekt existuje tam, kde vznikajú morálne problémy, kde sa musí človek 

rozhodovať, hodnotiť apod.  

Gluchman vo svojej koncepcii etiky sociálnych dôsledkov rozdeľuje mravné subjekty 

na individuálne a sociálne, pričom pod individuálnymi rozumie „každého jednotliva, ktorý je 
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schopný rozoznať a pochopiť mravné normy a hodnoty, ktoré sú platné a fungujúce 

v sociálnej komunite, ktorej je členom.“ (Gluchman, 1997, s. 27). Na druhej strane do rámca 

sociálneho mravného subjektu nie je možné zahrnúť všetky druhy sociálnych komunít 

a sociálnych inštitúcií, keďže podľa Gluchmana „etnikum alebo národ nemožno považovať za 

také homogénnne celky, aby sme mohli predpokladať, že tam existuje jedna morálka 

a s konaním v rámci tohto celku súhlasia všetci jeho členovia a teda nesú za neho aj všetci 

morálnu zodpovednosť“ (Gluchman, 1997, s.28). S týmto vymedzením sociálneho mravného 

subjektu súhlasím, keďže nie je možné subsumovať celý národ alebo etnikum pod jeden 

mravný subjekt s tým, že tento mravný subjekt ako celok bude schopný prijať zodpovednosť 

za konanie alebo rozhodovanie len niektorých členov tejto skupiny. Podľa etiky sociálnych 

dôsledkov „o homogénnych sociálnych mravných subjektoch je možné hovoriť ešte na úrovni 

rodiny, pracovného kolektívu či skupinky priateľov, a to vo vzťahu ku konaniam, ktorých 

účastníkmi sú viacerí jednotlivci“ (Gluchman, 1997, s.28). Pričom tu zostáva zachovaný aj 

ich individuálny status mravných subjektov. Teda neprevláda tu idea určitej society, ktorá je 

vo svojej podstate hlavným mravným subjektom, ktorý nesie zodpovednosť za konania, ktoré 

boli uskutočnené jednotlivcami v rámci skupiny.  

Prikláňam sa k tvrdeniu, že primárna zodpovednosť je na pleciach jednotlivého 

individuálneho mravného subjektu, ktorý uskutočnil dané konanie prípadne rozhodnutie.  

V súvislosti s koncepciou spoločensky zodpovedného podnikania sa domnievam, že firma ako 

celok môže navonok pôsobiť ako typ sociálneho mravného subjektu, avšak s tým, že mravnú 

zodpovednosť za rozhodovanie a konanie by mal prebrať daný individuálny mravný subjekt, 

ktorého sa to týka. Predpokladám totiž, že je nereálne, aby zodpovednosť za nejaké 

rozhodnutie vo firme, ktoré vzniklo na podnet jedného človeka alebo skupiny osôb by mali na 

seba preberať všetci zamestnanci. Tak ako aj v prípade vyvolania vojny národa druhému 

národu nie je možné obviňovať za túto iniciatívu celý národ, ale len konkrétnu skupinu osôb 

alebo konkrétneho jednotlivca, ktorý by mal následne aj prijať zodpovednosť, ktorá mu z toho 

vyplýva.  

V tejto súvislosti by som chcela reagovať aj na pojem „kolektívny mravný subjekt“, 

ktorý Kalajtzidis chápe ako „subjekt, ktorého fungovanie je možné len prostredníctvom 

členov tohto kolektívu, no identita subjektu ostáva aj napriek zmenám v zložení týchto členov 

zachovaná“ (Kalajtzidis, 2011, s. 111-112). Ďalej tento kolektívny mravný subjekt nie je 

možné zahrnúť ani do typu sociálneho ani individuálneho mravného subjektu. Kalatzidis 

zastáva názor, že homogenita kolektívneho mravného subjektu je zabezpečená dvoma 

základnými systémami a to legálnym a morálnym (Kalajtzidis, 2011, s. 112). S týmto 
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pojmom kolektívny mravný subjekt do určitej mieri nesúhlasím vzhľadom k tomu, že osobne 

by som navrhovala firmu, alebo kolektív firmy označiť ako typ sociálneho mravného 

subjektu, pričom pri situácii, kedy je potrebné prevziať zodpovednosť za nejaké konanie, by 

sa jednotliví člvenovia danej firmy, kolektívu zamestnancov vnímali ako individuálny mravný 

subjekt.  

„Kolektívny mravný subjekt môže predstavovať buď stred medzi individuálnym 

a sociálnym mravným subjektom, alebo stupeň sociálneho mravného subjektu, ktorý je 

charakteristický vyšším stupňom homogénnosti“ (Kalajtzidis, 2011, s.113). S týmto tvrdením 

sa taktiež celkom nestotožňujem, pretože sa domnievam, že ani definovanie podniku alebo 

kolektívu zamestnancov ako s vyšším stupňom homogénnosti, ktorí majú samozrejme jeden 

cieľ, o ktorý sa snažia, nie je možné v prípade nejakého zlyhania alebo pochybenia preniesť 

zodpovednosť za dôsledky na celú skupinu, kolektív. Samozrejme, nevylučujem ojedinelé 

prípady, kedy by to snáď aj bolo možné. Aj keby takéto niečo bolo v skutočnom živote 

uskutočniteľné, domnievam sa, že daný jednotlivec, ktorý by mal byť zodpovedný za určité 

dôsledky by to vnútorne mal pociťovať. A tatiež aj ostatní, ktorí sa v tom len „zviezli“ by sa 

mohli cítiť ukrivdení, dôsledkom čoho by mohla vzniknúť v danej pracovnej skupine 

demotivácia pracovať. V súvislosti s takýmto vnímaním mravného subjektu mám dojem, že 

sa tu vytráca jedinečnosť individuálneho mravného subjektu, ktorý sa takýmto spôsobom 

môže ľahko „vzdať“ svojej zodpovednosti za určité dôsledky, ktorých bol iniciátorom.  

Kalajtzidis zdôrazňuje, že „hypotézu kolektívneho mravného subjektu spája najmä 

s potrebou uplatnenia zodpovednosti v prípadoch, keď nie je možné identifikovať jej 

individuálneho nositeľa....kolektívna mravná zodpovednosť má byť potom uplatňovaná všade 

tam, kde nie je možné identifikovať individuálny subjekt bezprostredne zodpovedný a všade 

tam, kde identifikovanie individuálneho subjektu nie je dostačujúce“ (Kalajtzidis, 2011, s. 

118). Na tomto mieste by som však chcela argumentovať tým ako chápe mieru podielu 

jednotlivca na spoločnej zodpovednosti Gluchman. Práve k takémuto postoju sa v kontexte 

problematiky zodpovednosti v rámci kolektívu alebo nejakej pracovnej skupiny prikláňam. 

„Miera podielu jednotlivca na spoločnej zodpovednosti je rozdielna a je daná predovšetkým 

jeho sociálnym a politickým statusom, jeho možnosťami a schopnosťami, ktoré sú zase 

ovplyvnené okrem iného aj jeho vzdelaním, výchovou a vôbec jeho psycho-fyziologickými 

danosťami“ (Gluchman, 1996, s. 48). 

Zastávam teda názor, že vyriešenie takej dilemy ako Kalajtzidis nastoľuje, kedy nie je 

možné identifikovať individuálny mravný subjekt za určité konanie, je možné nájsť v téze, 

ktorú nám ponúka etika sociálnych dôsledkov. To znamená, že v prípade, že nie je 
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jednoznačný individuálny mravný subjekt, ktorý by mal vziať mravnú zodpovednosť za určité 

konanie alebo rozhodnutie na seba, v tom prípade by zodpovednosť mal na seba prevziať ten, 

kto je vo firme postavený vyššie v rámci daného úseku firmy, ten,  ktorý zodpovedá za úsek, 

v ktorom sa tento problém vyskytol. Takisto navrhujem v prípade veľmi veľkých negatívnych 

dôsledkov, ktorých firma môže byť iniciátorom, ako napríklad ekologická havária a následne 

vysoké znečistenie nejakej zložky životného prostredia, v takomto prípade navrhujem, aby 

zodpovednosť prebral najvyššie postavený človek v rámci firmy.  

Problematikou kolektívneho mravného subjektu sa zaoberá taktiež aj Erskine vo 

svojom diele s názvom Can institutions have responsibilities? Collective moral agency and 

International relations. Na margo takéhoto mravného subjektu Erskine hovorí, že v podstate 

nie je možné, aby všetci členovia skupiny boli zodpovední za konanie konkrétnych subjektov 

v rámci skupiny. Zodpovednosť nie je podľa autora distributívna takýmto spôsobom. 

Namiesto toho, skupina samotná je subjektom. Nie je tam nič zastúpené buď pripisovaním 

povinností alebo určenie viny v tomto prípade (Erskine, 2004, s. 22). Erskine však 

upozorňuje, že je potrebné určiť, ktoré typy kolektívu možno kvalifikovať ako morálne 

subjekty a taktiež zistiť podmienky za akých ich môže tento subjekt uplatniť. Tu je potrebné 

stanoviť kritériá, ak chceme aby kolektív bol schopní vnímať kolektív ako individuálnu 

ľudskú bytosť (Erskine, 2004, s. 22). Erskine uvažuje o kolektívnom mravnom subjekte 

v prípadoch, kedy nie je možné pripísať zodpovednosť alebo ju určitým spôsobom prerozdeliť 

medzi jednotlivcov. V tomto bode sa jeho vnímanie tohto kolektívneho mravného subjektu do 

značnej podoby zhoduje s názorom Kalajtzidisa.  

Samozrejme aj niekoľko ďalších autorov sa pohráva s myšlienkou kolektívneho 

mravného subjektu a snaží sa ju určitým spôsobom odôvodniť. Avšak mojím cieľom pre túto 

chvíľu nie je venovať sa definíciám a snaha o vymedzenie kolektívneho mravného subjektu. 

V rámci príspevku chcem poukázať na to, že existuje niekoľko názorov na kolektívny mravný 

subjekt a tento pojdem sa v literatúre vyskytuje už dlhšie, avšak aj napriek tomu je jeho 

adekvátnosť diskutabilná. Ako aj v tomto príspevku, tak aj v rámci mojej práce, keď uvádzam 

moje argumenty, prečo kolektívny mravný subjekt nie je riešením pri problematike prevzatia 

zodpovednosti, ide hlavne o dilemy, ktoré vyvstávajú v kontexte podnikania a hospodárskej 

etiky. Mojím cieľom v tomto príspevku bolo hlavne načrtnúť to, ako je možné vnímať 

mravný subjekt, avšak teraz by som sa chcela dostať ďalej a to k morálnej zodpovednosti. 

V súvislosti s koncepciou spoločensky zodpovedného podnikania tu vzniká otázka 

morálnej zodpovednosti, ktorú som už čiastočne aj načrtla v kontexte mravného subjektu. 

Morálna zodpovednosť je základnou podmienkou konania firmy, ktoré by malo byť 
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spoločensky zodpovedné. Na to, aby firma, alebo jednotlivé subjekty firmy mohli byť 

zodpovední za dôsledky rozhodovania a konania je potrebné, aby boli slobodní. Pretože len 

morálne slobodný ľudia, ktorí sú schopní hodnotiť a morálne sa rozhodovať môžu prevziať 

morálnu zodpovednosť za dôsledky svojho konania.  

Fischer vo svojej práci My Way: Essays on Moral Responsibility hovorí o tom, že je 

možné rozlišovať medzi ľuďmi, ktorí môžu byť opodstatnene uznaní ako morálne zodpovední 

za svoje konanie a tými, ktorých nemôžeme definovať ako schopných morálnej 

zodpovednosti. V súvislosti s konaním, ktoré morálne zodpovedný subjekt vykonáva, 

rozlišujeme medzi takými konaniami, za ktoré je subjekt morálne zodpovedný a tými, za 

ktoré zodpovedný nie je. Subjekt je podľa Fischera morálne zodpovedný za konania do tej 

miery pokiaľ je racionálne prístupný nejakému druhu prístupu a aktivite ako výsledku 

určitého konania (Fischer, 2006, s. 63). Rozumieme po tým teda to, že Fischer rozlišuje medzi 

konaním, za ktoré je mravný subjekt zodpovedný alebo nie. Dôvodom na to, aby sme nemohli 

pripísať zodpovednosť danému človeku je podľa autora napríklad vymývanie mozgu 

(brainwashing), kedy človek koná na základe toho, čo mu je povedané. Zaradzuje sem taktiež 

aj konanie, ktoré je pod vplyvom drog, kedy za takéto konanie človek nemôže niesť 

zodpovednosť. Avšak domnievam sa, že pokiaľ brainwashing alebo drogy prijíma alebo sa 

rozhodne človek prijať dobrovoľne, za konanie, ktoré následne pod týmto vplyvom realizuje, 

by mal niesť aj zodpovednosť. Samozrejme, existujú aj výnimky, kedy sa človek dostane do 

situácie, kedy sú mu aplikované drogy násilím, v takomto prípade nie je možné prisúdiť 

takémuto človeku morálnu zodpovednosť za nejaké konanie. Avšak v rámci podnikania 

a fungovania firmy nepredpokladám, že sa takéto vyhrotené situácie vyskytujú. Domnievam 

sa totiž, že vo firme sú zamestnaní ľudia, ktorí dokážu racionálne uvažovať a morálne 

hodnotiť svoje konanie ako aj konanie druhých.  

S problematikou morálnej zodpovednosti súvisia aj pojmy ako sú trest a odmena, ktoré 

sú do značnej miery výsledkom alebo určitým „hodnotením“ dôsledkov konania človeka. Aj 

firma, ktorá poruší určité „pravidlá hry“ je povinná niesť následky, ktoré pre ňu z toho 

vyplývajú. To je napríklad vo väčšine prípadov finančná pokuta. Na druhej strane, ak sa firma 

„správa“ veľmi dobre a preukazuje určité pozitívne výsledky nie len v rámci zisku, ale takisto 

aj dopadu na spoločnosť alebo životné prostredie, takáto firma môže byť ohodnotená nejakou 

cenou apod. V súvislosti s témou tohto príspevku je potrebné taktiež spomenúť aj to, ako 

morálnu zodpovednosť vidí etika sociálnych dôsledkov a ako ju definuje.  

Etika sociálnych dôsledkov je „založená na princípe dôsledkov, ktoré vyplývajú 

z rozhodovania a konania či názorov a postojov mravného subjektu...ide tu o dôsledky, ktoré 
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vznikajú vo vzťahu k človeku a prostrediu, v ktorom človek žije, pracuje a svojím konaním na 

neho vlastne pôsobí“ (Gluchman, 1995, s. 85). Aplikovanie etiky sociálnych dôsledkov 

v kontexte spoločensky zodpovedného podnikania sa mi zdá byť adekvátne aj z toho dôvodu, 

že obe tieto koncepcie definujú dôsledky konania podobne. Dôraz je rovnako kladený na 

vzťah dôsledkov a ich dopadu na spoločnosť a životné prostredie.  

Jedným z kritérií konania sú dôsledky. V kontexte otázky zodpovednosti morálneho 

subjektu za dôsledky vyplývajúce z jeho správania etika sociálnych dôsledkov vymedzuje 

druhy zodpovednosti, za ktoré je subjekt zodpovedný a za ktoré nie. Preto stanovuje priamu 

zodpovednosť mravného subjektu za dôsledky, ktoré bezprostredne vyplývajú z jeho činu 

a konania. A na strane druhej hovorí o sprostredkovanej zodpovednosti, ktorá vyplýva z toho, 

že morálny subjekt by mal zvažovať aj vedľajšie sociálne dôsledky, ktoré mohli dodatočne 

vyplynúť z jeho konania a rozhodnutia (Gluchman, 1995, s. 87). 

Dôvodom prečo uplatniť práve etiku sociálnych dôsledkov v kontexte spoločensky 

zodpovednej firmy je niekoľko. Jedným z nich je fakt, že „v etike sociálnych dôsledkov sa 

často prelína rovina individuálneho a spoločenského“ (Gluchman, 1995, s. 97). To je možné 

jasne sledovať aj v súvislosti so spoločensky zodpovedným podnikaním a práve 

problematikou morálnej zodpovednosti, kde mnohí autori vidia problematickosť 

zadefinovania firmy ako mravného subjektu. A teda, či je to indivíduum, kto je zodpovedný 

za dôsledky, alebo je to spoločnosť, firma. Aj v spoločensky zodpovednom podnikaní možno 

pozorovať prelínanie týchto dvoch rovín. Ďalším dôvodom môže byť aj fakt, že „etika 

sociálnych dôsledkov pomáha prekonávať morálnu odcudzenosť človeka a jeho konania, 

pretože svojím obsahom a zameraním zdôrazňuje najmä zodpovednosť človeka za jeho 

rozhodovanie, správanie a konanie“ (Gluchman, 1995, s. 97). Aj zamestnanci vo firme si 

musia uvedomovať zodpovednosť za svoje rozhodnutia a konania. V súvislosti s koncepciou 

spoločensky zodpovedného podnikania sa taktiež sústreďujeme na dopad a dôsledky konania 

„firmy“ na zainteresované strany, z čoho následne vyplýva aj určitý druh zodpovednosti, 

ktorú je potrebné prebrať. Dôsledky rozhodovania a konania v rámci firmy sú vo väčšine 

prípadov širokospektrálne, a teda sa dotýkajú spoločnosti, v ktorej firma funguje. Čo je 

dôležité pre správne aplikovanie spoločensky zodpovedného podnikania do firemnej politiky, 

je uvedomenie si zodpovednosti za rozhodovanie a konanie, ktoré je vo firme alebo 

organizácii každodenne vykonávané. Nezáleží na tom, či je firma veľká, stredná alebo malá, 

vedomie zodpovednosti, ktoré vyplýva z konania a rozhodovania je rovnaké pre každú firmu. 

Je ale pochopiteľné, že dopad na spoločnosť a životné prostredie môže mať väčšia firma 

markantnejší. Etika sociálnych dôsledkov zdôrazňuje aj fakt, že „je dôležité, aby morálnemu 
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subjektu sa pocit zodpovednosti stal atribútom jeho morálneho života, aby sa rozhodoval 

a konal zodpovedne s ohľadom na sociálne dôsledky vyplývajúce z jeho konania“ (Gluchman, 

1995, s. 97). Aj vo firme je potrebná určitá sebareflexia a implementovanie určitého druhu 

zodpovednosti za prácu, ktorú vykonávam, za rozhodnutia, ktoré robím apod.  

Tento príspevok sa snaží o reflexiu problematiky morálneho subjektu vo vzťahu 

k spoločensky zodpovednej firme. Prezentujem tu názory na firmu ako morálny subjekt. 

Načŕtam tu aj pohľad etiky sociálnych dôsledkov na túto tému. Pozornosť v príspevku je tiež 

venovaná aj morálnej zodpovednosti, ktorá je primárnou či už v kontexte etiky sociálnych 

dôsledkov alebo koncepcie spoločensky zodpovedného podnikania. Nazeranie na 

problematiku spoločensky zodpovednej firmy cez optiku etiky sociálnych dôsledkov 

považujem za relevantnú aj z toho dôvodu, že tu nejde o maximalizáciu, teda o maximálne 

pozitívne sociálne dôsledky, avšak dôležitou je tu práve prevaha pozitívnych sociálnych 

dôsledkov nad negatívnymi. V súvislosti so slobodou a slobodnou vôľou, ktorou všetci 

disponujeme, ocitáme sa v situácii, kedy potrebujeme voliť a rozhodovať sa. Preto aj v rámci 

podnikania nastávajú situácie, kedy je potrebné rozhodnúť. Práve pri takomto rozhodovaní 

nám etika sociálnych dôsledkov ponúka „návod“ alebo aspoň určité usmerňenie nášho 

rozhodnutia a následne aj konania tak, aby prinieslo ako pre firmu, tak aj stakeholderov 

a životné prostredie prevahu pozitívnych sociálnych dôsledkov. 
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