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Anotace projektu: 
Cílem projektu je posílit etiku a integritu veřejné správy v ČR. Za tím účelem jsou 

analyzovány současné snahy o zvyšování etického povědomí a kompetencí úředníků 

v kontextu mezinárodních zkušeností, zejména OECD i zkušeností soukromého sektoru, kde 

jsou iniciativy v oblasti etiky a integrity rozvíjeny masivněji a dlouhodoběji. Východiskem  je 

empirický výzkum zaměřený na identifikaci vzdělávacích potřeb formou dotazníkového 

šetření a dialogu se zainteresovanými stranami. Hlavními výstupy projektu jsou jednak návrh 

vzdělávacích kurzů v oblasti etiky a integrity, jednak  učební text  sloužící jako základ ke 

kurzům.  Součástí projektu je i realizace pilotních kurzů a školení potenciálních lektorů. 

 

Rok 2018 
 
 
Těžištěm výzkumu v roce 2018 byl empirický výzkum, zejména identifikace hlavních etických 

problémů veřejné správy a zjištění poptávky po vzdělávání v oblasti etiky. Kvantitativní data 

byla získána dotazníkovým šetřením mezi úředníky v různých segmentech a úrovních veřejné 

správy.  Workshopy a rozhovory se různými stakeholdery přinesly data kvalitativní 

Ukázalo se, že o problematiku etiky je mezi úředníky poměrně velký zájem a že dosud pouze 

malá část měla možnost zúčastnit se nějaké debaty na téma hodnoty či etika nebo kurzu 

zaměřeného na tuto oblast. Bylo by proto žádoucí k tomuto účelu vytvořit vhodnou 

platformu/prostředí a stimulovat diskuzi.  

 

Rok 2019 
 

23.5. se uskutečnila Mezinárodní konference se záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR. 

https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/91616/76785  

S ohledem na  získané poznatky  a mezinárodní zkušenosti byl připravován návrh 

modulárního vzdělávacího programu. K tomuto účelu byla využita i diskuse s představiteli 

ústřední státní správy a  připomínky z Kulatého stolu se zástupci místní správy a samosprávy 

a akademické obce. 



Byly připraveny dva publikační výstupy: 

Etika: o čem se nemluví, Veřejná správa 17/2019. 

Etika a integrita veřejné správy, Scientific Papers of the University of Pardubice 3/2019. 

 

 

Rok 2020 
 
Plánovaným výstupem projektu v roce 2020 byl návrh modulárního vzdělávacího programu 

k etice veřejné správy. Jeho cílem je poskytnout účinnou pomoc při řešení současných i 

budoucích etických problémů a rozvíjet etické kompetence úředníků a zaměstnanců veřejné 

správy. Ambicí navržených kurzů je nejenom řešení konkrétních problémů, ale i předcházení 

eticky problematickým situacím a vytváření organizační kultury posilující etiku a integritu jak 

v úřadě, tak i etiku a integritu jednotlivců. 

Ve vazbě na navržený obsah vzdělávání byl v průběhu roku 2020 připravován učební text, 
který pokrývá celou šíři problematiky. 
 
Byl připraven článek  Ethics and Integrity in the  Czech Public Administration pro časopis 

Journal of Eastern European Management Studies  

Rok 2021  
 
Projekt končí v červnu 2021 a jsou plánovány dva výstupy: odborná publikace  a pilotní 
vzdělávací kurzy. Pilotní kurzy proběhnou ve třech variantách:  
1. Územní samospráva – úředníci a volení zástupci (18.5.). 

2. Ústřední státní správa – státní služba (27.5.).  

3. Potenciální lektoři budoucího vzdělávání v oblasti etiky (9.6.).  
 
Vzhledem k pandemické situaci bude nutno uskutečnit kurzy online, přestože prezenční 
forma vzdělávání umožňující bezprostřednější výměnu názorů by byla podstatně vhodnější.  
 
Na základě získaných zkušeností budou provedeny eventuální úpravy v učebním textu, který 

bude poté vydán knižně. 

 


