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Resumé

Jak a proč mluvit o whistleblowingu?

Whistleblowing je důležité téma.
Pětina  lidí se v práci setkala s neetickým nebo nezákonným 
jednáním. Když se pokusili situaci řešit, málokdo byl nakonec 
spokojený s tím, jak to dopadlo. Někteří to ale vzdali ještě před 
řešením. Byli skeptičtí – měli pocit, že mnoho nezmůžou, nebo 
se báli o práci. 

Mnoho lidí si navíc myslí, že neexistuje zákon, který by je v 
takové situaci chránil. Zapracujte proto na komunikaci jejich 
ochrany. Lidé potřebují cítit zastání.

Whistleblowery nepojmenovávejte. 
Anglický pojem moc lidí nezná a v češtině si takové jednání 
spojují spíše  s negativními výrazy jako je „práskačství“ nebo 
„udavačství“. 

Komunikujte raději konkrétní příběhy. 
Příběh musí být výrazný, musí mít emoční náboj a zdůrazňovat 
konkrétního protagonistu. Nejlepší je věnovat se tématům, která se  
týkají přírody a zdraví. Ta totiž často stačí komunikovat i bez zmínění 
důsledku, lidé si ho sami domyslí. Úspěšné mohou být i některé 
příběhy s finanční újmou. 

Klíčový je přímý dopad jednání.
Lidé řeší více situace, které mají negativní dopad přímo na ně. Menší 
krádeže často tolerují, dokud jim nepřipomenete důsledek, který se 
týká přímo jich. Doporučujeme navíc vyhnout se tématům, které už 
teď lidi štvou (např. EU). 

Zásadní je šťastný konec příběhu. 
To, že se něco po jejich oznámení změní, je pro lidi motivací. 
V případě špatného konce je přepadá skepse z toho, že nic 
nezmůžou.



KAPITOLA 1

Proč je to
důležité téma?



4 TÉMA

Vlastní zkušenosti Všichni
BÁZE

17 % lidí pracovalo v organizaci,
kde docházelo k neetickému nebo 
nezákonnému jednání.

Mají podezření, že během pracovní kariéry pracovali v organizaci,
kde docházelo k neetickému nebo nezákonnému jednání?



5 TÉMA

Vlastní zkušenosti Všichni
BÁZE

Téměř pětina se s tímto jednáním 
setkala přímo.

Setkali se během pracovní kariéry s neetickým nebo
nezákonným jednáním přímo?



6 TÉMA

Vlastní zkušenosti Setkali se s neetickým nebo nezákonným jednáním
BÁZE

Týkalo se to zejména drobných 
krádeží a úplatků.

DROBNÉ KRÁDEŽE
VYPLÁCENÍ MEZD

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ÚPLATKY

ŠIKANA

DANĚEKOLOGIE

BEZPEČNOST PRÁCE



7 TÉMA

Vlastní zkušenosti
BÁZE

Ti, kdo se setkali s neetickým 
jednáním přímo, svou situaci řešili 
nejčastěji s kolegy a rodinou.

Setkali se s neetickým nebo nezákonným jednáním

Jak to řešili?



8 TÉMA

Vlastní zkušenosti
BÁZE

Z lidí, kteří situaci zkusili řešit,
je jen 18 % spokojeno s tím,
jak se nakonec vyřešila.

Setkali se s neetickým nebo nezákonným jednáním a řešili to

Jak se situace vyvinula?



9 TÉMA

Vlastní zkušenosti
BÁZE

Setkali se s takovým jednáním, ale neřešili to

Pokud lidé nezákonné či neetické 
jednání neřešili, bylo to často způsobeno 
skepsí a strachem o práci.

Proč to neřešili?



10 TÉMA

Vlastní zkušenosti
BÁZE

Všichni

39 % lidí je přesvědčeno,
že neexistuje zákon, který by je
při oznámení ochránil.

Existuje podle nich zákon, který by je při oznámení ochránil?



11 TÉMA

Povědomí o whistleblowingu

Resumé

Rozšiřte povědomí o tom, jaké zastání
lidé mají, když ohlásí nekalé jednání.

Nekalé jednání se týká nezanedbatelné části lidí. Téměř polovina si 
myslí, že během kariéry pracovali v organizaci, kde docházelo k 
nekalému nebo neetickému jednání. Pětina se s tím setkala přímo.

Lidé se ale zdráhají podniknout razantní krok, s podezřením o 
nekalém jednání se svěří nejčastěji jen kolegům nebo rodině. Zřejmě 
i proto, že když něco v minulosti řešili, jen pětina byla nakonec 
spokojená s tím, jak se situace vyřešila. Navíc 39 % lidí je 
přesvědčeno, že neexistuje zákon, který by je ochránil, když se 
odhodlají nekalé jednání ohlásit.

Zapracujte proto na komunikaci toho, že lidé mají zastání, jejich 
ohlášení bude mít pozitivní dopad a oni sami budou chránění 
zákonem. Dejte jim vědět, jaké konkrétní kladné přínosy zákon má.



KAPITOLA 2

Je dobré whistleblowery 
pojmenovávat?



13 TÉMA

Povědomí o whistleblowingu Všichni
BÁZE

Whistleblower je pro většinu lidí 
neznámý pojem.
Výraz znají častěji muži, vysokoškolsky vzdělaní a mladší lidé.

Ví, kdo je whistleblower?



Ti, kteří pojem znají, ho dokážou 
poměrně dobře definovat.
Výraz znají častěji muži, vysokoškolsky vzdělaní a mladší lidé.

14 TÉMA

Povědomí o whistleblowingu Ví, kdo je whistleblower
BÁZE

OZNAMOVATEL

ODHALÍ  NEZÁKONNÉ PRAKTIKY

UPOZORNÍ NA KORUPCI

INFORMÁTOR

ŘEŠÍ NEKALOSTI NA PRACOVIŠTI

OHLAŠOVATEL

BONZÁK

PRÁSKAČ
VYNÁŠÍ INFORMACE Z ORGANIZACE

UDAVAČ

HLÍDAČ

ODHALUJE BEZPRÁVÍ



15 TÉMA

Povědomí o whistleblowingu Všichni
BÁZE

VztekNudaRadostLáska -

Kdo je whistleblower?

Člověk, který oznámí či zveřejní informace o trestné 
činnosti, nekalých jednáních nebo jiných 
nedostatcích, o kterých se dozvěděl v souvislosti s prací 
(ať už v soukromém či státním sektoru).

Po vysvětlení, kdo whistleblower je, 
k němu má pozitivní emoci 56 % lidí.
Silnou pozitivní emoci k němu má jen 9 % lidí.



16 TÉMA

Povědomí o whistleblowingu Všichni
BÁZE

Spojují si s ním, že chce pomoct 
svému okolí.

Co si s whistleblowerem spojí?



17 TÉMA

Povědomí o whistleblowingu Všichni
BÁZE

Ale jsou rozdělení, jestli jde spíš
o hrdinství, anebo „práskačství“.

Co si s whistleblowerem spojí?



18 TÉMA

Povědomí o whistleblowingu Všichni
BÁZE

Jako český ekvivalent je spontánně 
často napadají právě negativní výrazy. 

Jakým výrazem by ho označili v češtině?



19 TÉMA

Všichni
BÁZE

Mediální příběhy

Co si spojíte s Evou Krejčí?

Vzepřela se příkazu a dostala výpověď

Eva Krejčí byla několik let vedoucí 
majetkového odboru města. Tajemník jí 
dal podepsat smlouvy, které byly pro 
město nevýhodné. Eva na to upozornila 
radní města. Jelikož nenašla zastání, 
obrátila se na policii. Během vyšetřování 
byla propuštěna. Tajemník byl později 
odsouzen za zpronevěru.

Když ale za pojmem vidí konkrétního 
člověka a jeho příběh, reagují lépe.
Lidé se u konkrétních příkladů mnohem více shodují, že aktéři udělali správnou věc a že jsou spíš 
hrdinové, než práskači. Z šesti příběhů lidé reagují nejlépe na Evu Krejčí a její oznámení zpronevěry 
veřejných peněz.



20 TÉMA

Všichni
BÁZE

Mediální příběhy

VztekNudaRadostLáska -

Emočně však často reagují na celý 
příběh a utkví jim nepříjemné 
vyústění, než samotný aktér.
Proto víc vyzdvihujte konkrétní hrdiny v příběhu, co je pozitivní na jejich činu a jaký kladný 
dopad jejich jednání mělo, než opakovat negativní důsledky. Jinak hrozí, že budou hrdinové 
spojení s celkovou negativní emocí, která lidem z příběhu utkví, přestože samotný čin
lidé vnímají kladně.



21 TÉMA

Mediální příběhy Všichni
BÁZE

Je proto důležité, aby příběhy 
končily dobře.
Pozor ale na některá témata jako třeba situace týkající se EU. Někteří lidé si totiž negativní emoci 
z EU přenesou i na témata, která s EU souvisí. Zde je dobrým příkladem Leo Steinera s dotacemi. 
Dotázaným vadí, že ČR  musí platit EU pokutu. Řeší, kdo ji reálně zaplatí, což má na příběh 
negativní dopad.

Co si spojíte s Leem Steinerem?

Ohlášení korupce 

Leo Steiner upozornil na rozsáhlé 
dotační podvody – z dotací mělo jít až 20 
% na korupci. Na základě jeho oznámení 
se rozjelo rozsáhlé vyšetřování 
regionálních politiků a úředníků. 
Evropská Unie vyměřila pokutu 2 mld. 
Kč.



22 TÉMA

Všichni
BÁZE

Mediální příběhy

Co si spojíte s Janem Tichým?

Za nahlášení kolegy přišel o práci

Jan Tichý pracoval v nemocnici, kde 
otevřeli nové oddělení. Primářem se stal 
Petr Vlk, který nebyl dobrý lékař, ale znal 
místního ředitele. Během prvního roku 
došlo u pana Vlka k lékařským omylům, 
které vedly k úmrtí několika pacientů. 
Pan Tichý dal podnět k prošetření. 
Výpověď dostali oba lékaři.

Příběhy se špatným koncem
v lidech budí skepsi.
Příběh doktora Tichého je toho dobrým příkladem. Dělal správnou věc, ale dostal výpověď.
Lidé ho vnímají jako hrdinu, ale celkovou emoci z příběhu mají horší.



23 TÉMA

Všichni
BÁZE

Mediální příběhy

Co si spojíte s Mirkem Janků?

Po nahlášení korupce se ve firmě 
mnoho zlepšilo

Auditor Mirek Janků zjistil, že se jeho 
firma snaží získat veřejnou zakázku 
protiprávní cestou. Oznámil to přes 
vnitřní systém firmy. Jelikož se nic 
nedělo, podal trestní oznámení. Během 
vyšetřování dostal výpověď jak on, tak 
jeho nadřízený. Díky jeho podnětu se ale 
ve firmě mnoho zlepšilo.

Stejné je to i v případě pana Janků. 
Také dělal správnou věc, byl ale také propuštěn. Z tohoto příběhu mají lidé lepší emoci hlavně proto,
že se ve firmě po jeho odchodu mnoho zlepšilo. Jeho snaha tak nevyšla naprázdno. 

 



24 TÉMA

Všichni
BÁZE

Mediální příběhy

Za ohlášení korupce dostal výpověď

Libor Michálek byl ředitel Státního 
fondu životního prostředí. Hned po 
nástupu do funkce se setkal s 
korupčním jednáním. Jelikož se mu toto 
jednání nelíbilo, schůzky si nahrával a 
nahrávky předal policii. Po zveřejnění 
kauzy musel z vedení SFŽP odejít.

Skepsi lidé vyjadřují i u pana Michálka.
Budí navíc negativnější emoce – tito lidé berou jeho odchod jako velkou nespravedlnost a selhání.
Často zmiňují rčení „Pro dobrotu na žebrotu.“

Co si spojíte s Liborem Michálkem?



25 TÉMA

Mediální příběhy Všichni
BÁZE

Když konec příběhu chybí úplně,
lidé neví, jak mají reagovat. 
K příběhu mají proto častěji neutrální emoci.

Co si spojíte s Vladimírem Sittou?

Poškození z povodní mělo velké 
důsledky

Kvůli škodám z povodní musel pan Sitta 
odprodat část své firmy novému 
společníkovi, který zařídil lukrativní 
obchod s dopravním podnikem v Praze. 
Sitta zjistil, že od té doby odchází platby 
neznámé firmě v zahraničí jako poplatek 
za zprostředkování zakázky. Sitta celou 
věc ohlásil policii.



26 TÉMA

Povědomí o whistleblowingu a mediální příběhy

Resumé

Zaměřujte se na příběhy
konkrétních lidí a vyzdvihujte
pozitivní dopady jejich činu.

Anglický pojem „whistleblower“ moc lidí nezná a jako český překlad
je často napadají negativní výrazy. Whistleblowing jako obecný 
princip navíc lidi spíše rozděluje. Neshodují se na tom, jestli jde
o hrdinství, anebo „práskačství“. Na reálné činy konkrétních lidí ale 
reagují kladněji a shodují se, že udělali správnou věc. Jsou pro ně 
spíš hrdinové, než „práskači“. Whistleblowing je proto lepší rámovat 
činností nebo příběhem, než jedním konkrétním výrazem. 

Některým lidem utkví z příběhů negativní nebo neutrální emoce 
kvůli nešťastnému vyústění (výpověď apod.). Aby s negativní emocí 
nakonec nebyli spojení i sami whistlebloweři, zdůrazňujte v 
příbězích konkrétní pozitivní dopady jejich činů a to, že dělají 
správnou věc, než opakovat negativní dopady.



KAPITOLA 3

Co mají splňovat ukázkové 
situace?



28 TÉMA

Test konceptů

Jak jsme situace testovali:



Situace dotýkající se přírody
a zdraví poutají nejvíce pozornosti. 
V těchto případech vidí lidé jasné ohrožení i bez popsání důsledku a vnímají je jako problém,
který jsou ochotní aktivně řešit.

29

1.

2.

3.

4.

Vývoz septiků do řeky.

Konzervant do 
kojeneckých mlék. 78 %

Alkohol na pracovišti.

Použití méně 
kvalitního betonu.

88 %

83 %

81 %

5.

6.

7.

8.

Zapáchající kolega.

Drahé veřejné zakázky.

Nevýhodný pronájem 
městských pozemků.

Šikana na pracovišti.

72 %

62 %

71 %

71 %

Jaké situace lidé řeší nejvíce?
(% lidí, kteří situaci vnímají jako problém a budou ji aktivně řešit) 

Resumé situací



TYP SITUACE

Jak pracovat s tématem
životního prostředí?



31

Je to problém,
budou to řešit

%

Neví
%

Není to problém
%

Je to problém,
nebudou to řešit

%

Vývoz septiků do řeky.

Již několik let se ve vašem okolí staráte o vývoz 
septiků. Dnes vám dal šéf pokyn, že kvůli úspoře 
nákladů musíte vyvážet nádrž plnou obsahu ze 
septiků přímo do místní řeky. 

Usmrcení ryb kvůli vypuštění septiku do řeky.

Již několik let se ve vašem okolí staráte o vývoz 
septiků. Dnes vám dal šéf pokyn, že kvůli úspoře 
nákladů musíte začít vyvážet nádrž plnou obsahu 
ze septiků přímo do místní řeky, čímž způsobíte 
smrt několika desítkám ryb, které v řece žijí.

TÉMA

Ohrožení ŽP Všichni
BÁZE

Znečištění řeky chce řešit nejvíce 
dotázaných, a to i bez zmínění 
důsledku situace.

Situace bez důsledku Situace s důsledkem



32 TÉMA

Ohrožení ŽP Lidé, kteří to budou řešit
BÁZE

ZVEŘEJNĚNÍ V MÉDIÍCHOHLÁŠENÍ NA 
PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD

KONTAKTOVÁNÍ 
HYGIENICKÉ STANICE

ZTRÁTA PRÁCE
ŠPATNÉ VZTAHY

ŘEŠENÍ STEJNÉ JAKO DOPOSUD

ANONYMNÍ UDÁNÍ

VÝPOVĚĎ

ODMÍTNUTÍ ÚKOLU

POKUTA

ROZHOVOR SE ŠÉFEM

OHLÁŠENÍ NA POLICII

Lidé by nejčastěji úkol odmítli, dali 
výpověď, nebo to ohlásili příslušným 
orgánům. 

Jak to budou řešit? Mají z něčeho obavy,
když to budou řešit?



33 TÉMA

Ohrožení ŽP Lidé, kteří to nebudou řešit
BÁZE

POSLUŠNOST K PRACOVNÍM 
POKYNŮM

ROZKAZ JE ROZKAZ

NECHCI PROBLÉMY

Proč to řešit nebudou?

Neřeší to hlavně proto, že jsou poslušni 
pracovním pokynům nadřízených.



TYP SITUACE

Jak pracovat s tématy
týkajícími se zdraví?



35

Je to problém,
budou to řešit

%

Neví
%

Není to problém
%

Je to problém,
nebudou to řešit

%

Kolega pije v práci alkohol.

Pracujete jako kurýr, rozvážíte zásilky. Už 
několikrát jste měl silný pocit, že Váš kolega, se 
kterým se střídáte o řízení, pije alkohol. Cítíte ho 
z něj a několikrát usnul ve vozidle, zatímco jste 
šel vyzvednout zásilku.

Kolega před jízdou vypil alkohol, skoro způsobil 
nehodu.

Pracujete jako kurýr, rozvážíte zásilky. Už 
několikrát jste měl silný pocit, že Váš kolega, se 
kterým se střídáte o řízení, pije alkohol. Cítíte ho z 
něj a několikrát usnul ve vozidle, zatímco jste šel 
vyzvednout zásilku. Jednou byl při řízení dokonce 
tak roztržitý, že málem způsobil dopravní nehodu.

TÉMA

Ohrožení zdraví Všichni
BÁZE

U ohrožení zdraví lidé nejčastěji řeší 
alkohol v práci. Tato situace 
aktivizuje i bez zobrazení důsledku.

Situace bez důsledku Situace s důsledkem



36

Využití méně kvalitního betonu  k zakrytí 
plynovodů.

Jste vedoucí stavby pro výstavbu bytových 
domů. Váš šéf chce, aby se použil méně kvalitní 
beton na zakrytí plynovodů. Navíc jej chce 
aplikovat pouze v jedné vrstvě, což je zakázáno.

Méně kvalitní beton může v budoucnu 
propouštět plyn do bytů.

Jste vedoucí stavby pro výstavbu bytových domů. 
Váš šéf chce, aby se použil méně kvalitní beton na 
zakrytí plynovodů. Navíc jej chce aplikovat pouze v 
jedné vrstvě, což je zakázáno. Víte, že v budoucnu 
mohou trubky popraskat a přes nekvalitní beton 
začne unikat plyn do bytů.

TÉMA

Všichni
BÁZE

Ve stejné míře řeší i únik plynu. 
Zobrazení důsledku aktivnímu 
přístupu pomůže.

Ohrožení zdraví

Je to problém,
budou to řešit

%

Neví
%

Není to problém
%

Je to problém,
nebudou to řešit

%

Situace bez důsledku Situace s důsledkem



37 TÉMA

Ohrožení zdraví Lidé, kteří to budou řešit
BÁZE

Ohlášení věci příslušným úřadům
a rozmluva se šéfem jsou nejčastější 
možnosti, jak se situaci postaví. 

KONTAKTOVÁNÍ POLICIE

PROMLUVA SE ŠÉFEM
ZTRÁTA PRÁCE

ŠPATNÉ VZTAHY

INFORMOVÁNÍ VEDENÍ 
FIRMY

ANONYMNÍ UDÁNÍ

NAHLÁŠENÍ ÚŘADŮM POMSTA

ODMÍTNUTÍ ÚKONU

PÍSEMNÉ ZADÁNÍ ÚKOLU

Jak to budou řešit? Mají z něčeho obavy,
když to budou řešit?



38 TÉMA

Ohrožení zdraví Lidé, kteří to nebudou řešit
BÁZE

Situaci nebudou řešit hlavně proto, 
že je to věc nadřízeného.

ZODPOVĚDNOST JDE ZA ŠÉFEM

STRACH O PRÁCI

ŠÉF SE POSLOUCHÁ

VĚC NADŘÍZENÉHO

Proč to řešit nebudou?



39

Nové přísada do kojeneckých mlék.

Jste kontrolor kvality ve firmě, která vyrábí 
kojenecká mléka. Dlouhodobě se uvažuje o 
přidání nového konzervantu, který ale nebyl 
odborníky doporučen, protože může způsobovat 
alergii. Váš šéf ale přesto na nové přísadě trvá.

Nová přísada může způsobit u dětí alergii.

Jste kontrolor kvality ve firmě, která vyrábí 
kojenecká mléka. Dlouhodobě se uvažuje o 
přidání nového konzervantu, který ale nebyl 
odborníky doporučen, protože může způsobovat 
alergii. Váš šéf ale přesto na nové přísadě trvá. 
Pokud se obavy odborníků potvrdí, firma bude 
hradit velké škody a zaměstnanci přijdou o práci.

TÉMA

Všichni
BÁZE

Velký problém vidí i u přidání 
konzervantu do kojeneckých mlék. 
Lidé to řeší i bez zmínky o důsledku.

Ohrožení zdraví

Je to problém,
budou to řešit

%

Neví
%

Není to problém
%

Je to problém,
nebudou to řešit

%

Situace bez důsledku Situace s důsledkem



40 TÉMA BÁZE

Nejčastěji ohlášením příslušným 
orgánům, nebo písemným zadáním 
úkolu.

OHLÁŠENÍ NA 
HYGIENU

KONTAKTOVÁNÍ 
PŘÍSLUŠNÝCH ÚŘADŮ ZTRÁTA PRÁCE

ŠPATNÉ VZTAHY

ARGUMENTACE PROTI

INFORMOVÁNÍ ŠÉFA MÉHO 
ŠÉFA

PÍSEMNÝ PŘÍKAZ
ŠIKANA

ROZHOVOR SE ŠÉFEM

OHLÁŠENÍ MANAGEMENTU 
SPOLEČNOSTI

Ohrožení zdraví

NÁTLAK

ŽE TO K NIČEMU NEBUDE

Lidé, kteří to budou řešit

Jak to budou řešit? Mají z něčeho obavy,
když to budou řešit?



41 TÉMA BÁZE

Pokud se tím nezaobírají, je to opět
proto, že to nevidí jako svoji odpovědnost.

ZODPOVĚDNOST ŠÉFA

INICIATIVA BY NIC NEZMĚNILA

ŠÉF VÍ, CO DĚLÁ

Ohrožení zdraví

NEJSEM KOMPETENTNÍ

Lidé, kteří to nebudou řešit

Proč to řešit nebudou?



42

Hasiči kradou naftu.

Zjistil jste, že vaši kolegové z hasičského sboru 
vykazují delší zásahy, než ve skutečnosti jsou, aby 
pak mohli ušetřenou naftu prodat, nebo si ji vzít 
pro vlastní účely.

Hasiči ohrožují bezpečnost i zdraví tím,
že kradou naftu.

Zjistil jste, že vaši kolegové z hasičského sboru 
vykazují delší zásahy, než ve skutečnosti jsou, 
aby pak mohli ušetřenou naftu prodat, nebo si 
ji vzít pro vlastní účely. Ta pak může chybět u 
nějakého náročného zásahu a může dojít k 
ohrožení bezpečnosti i zdraví.

TÉMA

Všichni
BÁZE

Pokud může ohrozit drobná krádež
i zdraví, zvyšuje to snahu situaci řešit.

Ohrožení zdraví

Je to problém,
budou to řešit

%

Neví
%

Není to problém
%

Je to problém,
nebudou to řešit

%

Situace bez důsledku Situace s důsledkem



43

Kandidát byl vybrán ještě před výběrovým 
řízením

Pracujete v nemocnici, kde otevřeli nové 
specializované oddělení. Ještě před vypsáním 
výběrového řízení se vědělo, že primářem bude 
pan Petr, který je dobrým známým ředitele 
nemocnice. 

Lékař s pošramocenou pověstí byl vybrán 
ještě před výběrovým řízení.

Pracujete v nemocnici, kde otevřeli nové 
specializované oddělení. Ještě před vypsáním 
výběrového řízení se vědělo, že primářem bude 
pan Petr, který je dobrým známým ředitele 
nemocnice. Nebude tak vybrán nejlepší lékař, 
ale známý ředitele, což může ohrozit zdraví 
pacientů

TÉMA

Všichni
BÁZE

Lidé u mnohých situací nedomýšlí 
důsledek. Situace v nemocnici
je toho dobrým příkladem.

Ohrožení zdraví

Je to problém,
budou to řešit

%

Neví
%

Není to problém
%

Je to problém,
nebudou to řešit

%

Situace bez důsledku Situace s důsledkem



TYP SITUACE

Jak pracovat s tématy
z oblasti financí?



45

Nevýhodný pronájem městských pozemků.

Jste vedoucí majetkového odboru města. 
Tajemník vám dal podepsat smlouvy týkající se 
plánovaného pronájmu městských pozemků s 
nevýhodnými podmínkami pro město.

Nevýhodný pronájem sníží příjmy města.

Jste vedoucí majetkového odboru města. 
Tajemník vám dal podepsat smlouvy týkající se 
plánovaného pronájmu městských pozemků s 
nevýhodnými podmínkami pro město. Město 
nezíská z pronájmu dost peněz a budou mu 
chybět při rozšiřování kapacity mateřské školy. 
Někteří rodiče budou muset zůstat s dětmi 
doma a přijdou o své příjmy.

TÉMA

Finanční ztráty Všichni
BÁZE

Finanční ztráty v městském 
rozpočtu lidi hodně pálí.

Je to problém,
budou to řešit

%

Neví
%

Není to problém
%

Je to problém,
nebudou to řešit

%

Situace bez důsledku Situace s důsledkem



46

Drahé veřejné zakázky

Pracujete na městském úřadu na oddělení 
veřejných zakázek a byl vám nabídnut profesní 
růst, když budete organizovat výběrová řízení v 
rozporu s pravidly. Tyto zakázky jsou často velmi 
nevýhodné a jiní dodavatelé by je zvládli dodat 
levněji.

Kvůli drahým VZ méně peněz do soc. služeb

Pracujete na městském úřadu na oddělení 
veřejných zakázek a byl vám nabídnut profesní 
růst, když budete organizovat výběrová řízení v 
rozporu s pravidly. Tyto zakázky jsou často 
velmi nevýhodné a jiní dodavatelé by je zvládli 
dodat levněji. Město tak přijde o peníze, které 
by mohlo investovat do sociálních služeb.

TÉMA

Všichni
BÁZE

Problematicky vidí i drahé veřejné 
zakázky.

Finanční ztráty

Je to problém,
budou to řešit

%

Neví
%

Není to problém
%

Je to problém,
nebudou to řešit

%

Situace bez důsledku Situace s důsledkem



47 TÉMA BÁZE

Řešení spatřují v oznámení situace 
vedení města a v informování 
opozičních politiků.

OZNÁMENÍ PROTIKORUPČNÍM 
ORGÁNŮM

OZNÁMENÍ VEDENÍ MĚSTA
ZTRÁTA PRÁCE

ŠPATNÉ VZTAHY

KONTAKTOVÁNÍ POLICIE

INFORMOVÁNÍ NADŘÍZENÉHO

ŠIKANA

STÍŽNOST

MSTA

INFORMOVÁNÍ 
OPOZIČNÍCH POLITIKŮ

POŠKOZENÍ DO BUDOUCNA

Finanční ztráty Lidé, kteří to budou řešit

Jak to budou řešit? Mají z něčeho obavy,
když to budou řešit?



48 TÉMA BÁZE

Důvod, proč věc neřešit, vychází 
hlavně ze strachu o zaměstnání.

Finanční ztráty

ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ

VYŠŠÍ PLAT

MOŽNÉ POVÝŠENÍ

NEUDĚLÁM TO JÁ, UDĚLÁ TO NĚKDO JINÝ

Lidé, kteří to nebudou řešit

Proč to řešit nebudou?



Obcházení pravidel ve snaze získat 
zakázku lidé řeší méně.

49

Auditor zjistil, že firma obchází pravidla.

Pracujete jako auditor nadnárodní firmy a 
zjistíte, že ve vaší firmě dochází ke snaze obejít 
pravidla a získat veřejnou zakázku protiprávní 
cestou. Pokud zakázku dostanete, profitovat z 
toho budete i vy. 

Ztráty veřejných peněz kvůli obcházení pravidel

Pracujete jako auditor nadnárodní firmy a zjistíte, 
že ve vaší firmě dochází ke snaze obejít pravidla a 
získat veřejnou zakázku protiprávní cestou. Pokud 
zakázku dostanete, profitovat z toho budete i vy. 
Audit ale nebude proveden tak kvalitně a neodhalí 
problémy v hospodaření úřadu, což povede k 
dalším ztrátám veřejných peněz.

TÉMA

Všichni
BÁZE

Finanční ztráty

Je to problém,
budou to řešit

%

Neví
%

Není to problém
%

Je to problém,
nebudou to řešit

%

Situace bez důsledku Situace s důsledkem



50

Při účasti ve výběrovém řízení na VZ je nutné 
dodat nestandardní certifikát.

Vedete firmu, která se pravidelně účastní 
výběrových řízení o menší veřejné zakázky. 
Poprvé bylo nutné pro splnění kvalifikace dodat 
certifikát, který ve vašem oboru vlastní jen jedna 
firma. Tento certifikát není standardně 
požadovaný.

Bez konkurence firma nenabídne tak kvalitní
a levné služby.

Vedete firmu, která se pravidelně účastní 
výběrových řízení o menší veřejné zakázky. Poprvé 
bylo nutné pro splnění kvalifikace dodat certifikát, 
který ve vašem oboru vlastní jen jedna firma. 
Tento certifikát není standardně požadovaný. 
Uspět tak může pouze jedna firma, která bez 
konkurence nenabídne tak kvalitní a levné služby. 

TÉMA

Všichni
BÁZE

Tolerance je patrná i u zadávání 
veřejných zakázek.

Finanční ztráty

Je to problém,
budou to řešit

%

Neví
%

Není to problém
%

Je to problém,
nebudou to řešit

%

Situace bez důsledku Situace s důsledkem



51

Malá domů v účetní firmě.

Pracujete jako účetní ve velké nadnárodní 
společnosti. Jednou si všimnete, že sekretářka z 
vedlejší kanceláře si do batohu strká celý balík 
kancelářských papírů. Bohužel nejste svědkem 
této situace poprvé. 

Pravidelná krádež papírů snižuje odměny 
zaměstnanců.

Pracujete jako účetní ve velké nadnárodní 
společnosti. Jednou si všimnete, že sekretářka 
z vedlejší kanceláře si do batohu strká celý 
balík kancelářských papírů. Bohužel nejste 
svědkem této situace poprvé. Zvýšené náklady 
si pak firma kompenzuje nižšími odměnami 
pro zaměstnance.

TÉMA

Všichni
BÁZE

K drobným krádežím jsou Češi 
poměrně tolerantní. Platí ale, že při 
zmínění důsledku reagují aktivněji.

Finanční ztráty

Je to problém,
budou to řešit

%

Neví
%

Není to problém
%

Je to problém,
nebudou to řešit

%

Situace bez důsledku Situace s důsledkem



52

Drobná krádež ve fabrice.

Zjistil jste, že váš kolega Jakub, který s vámi 
pracuje ve fabrice na výrobu šroubků, si během 
posledních let odtud odnesl bez placení šrouby 
za desítky tisíc a poskytoval je kamarádům a 
známým. 

Drobná krádež způsobí nižší odměny.

Zjistil jste, že váš kolega Jakub, který s vámi 
pracuje ve fabrice na výrobu šroubků, si během 
posledních let odtud odnesl bez placení 
šroubky za desítky tisíc a poskytoval je 
kamarádům a známým. Svým jednáním firmě 
zvyšuje náklady, které pak chybí na odměny 
pro zaměstnance. 

TÉMA

Všichni
BÁZE

To platí i v případě příběhu
o drobné krádeži materiálu.

Finanční ztráty

Je to problém,
budou to řešit

%

Neví
%

Není to problém
%

Je to problém,
nebudou to řešit

%

Situace bez důsledku Situace s důsledkem



53 TÉMA BÁZE

V této situaci mají lidé obavu
ze zhoršení vztahů v kolektivu,
šikany nebo pomsty.

DOMLUVA KOLEGOVI

ZHORŠENÍ KOLEKTIVUOHLÁŠENÍ ŠÉFOVI
ŠIKANA

ŽE BUDU PRO OSTATNÍ PRÁSKAČ

POMSTA
OZNÁMENÍ NA POLICII

Finanční ztráty Lidé, kteří to budou řešit

Jak to budou řešit? Mají z něčeho obavy,
když to budou řešit?



54 TÉMA BÁZE

HLÍDAT TO MÁ FIRMA

NEJSEM UDAVAČ

OBRÁTILO BY SE TO PROTI MĚ

NENÍ TO MOJE VĚC

NEMÁM DŮKAZY

Finanční ztráty Lidé, kteří to nebudou řešit

Pasivní přístup mají často proto,
že to podle nich má hlídat sama firma.

Proč to řešit nebudou?



55

Služební vůz pro rodinné výlety.

Pracujete jako servisní technik a máte s kolegou 
k dispozici služební vůz. Z rozhovoru s ním 
zjistíte, že občas toto auto používá k rodinným 
výletům, což je dle interního nařízení 
zaměstnavatele zakázáno.

Rodinné výlety snižují odměny všem 
zaměstnancům

Pracujete jako servisní technik a máte s kolegou k 
dispozici služební vůz. Z rozhovoru s ním zjistíte, že 
občas toto auto používá k rodinným výletům, což 
je dle interního nařízení zakázáno. Dopravu na 
rodinné výlety kolegy pak platí firma, která kvůli 
vyšším nákladům vyplácí nižší odměny.

TÉMA

Všichni
BÁZE

Také půjčování služebního auta 
začnou řešit až po představení 
možného důsledku.

Finanční ztráty

Je to problém,
budou to řešit

%

Neví
%

Není to problém
%

Je to problém,
nebudou to řešit

%

Situace bez důsledku Situace s důsledkem



56 TÉMA BÁZE

Jako řešení navrhují promluvu
s kolegou nebo oznámení vedení.

PROMLUVA S KOLEGOU
HÁDKA S KOLEGOU

ŠPATNÉ VZTAHY
POMSTA

OZNÁMENÍ NA VYŠŠÍ MÍSTA

Finanční ztráty Lidé, kteří to budou řešit

Jak to budou řešit? Mají z něčeho obavy,
když to budou řešit?



57 TÉMA BÁZE

Převažují ale spíše důvody,
proč situaci neřešit.

JEHO VĚC, JEDNOU TO PRASKNE

FIRMA MÁ DOST PENĚZ

DĚLÁ SE TO VŠUDE

NEVIDÍM V TOM PROBLÉM NENÍ TO MOJE VĚC

VYUŽÍVAT JEJ BUDU TAKY

Finanční ztráty Lidé, kteří to nebudou řešit

Proč to řešit nebudou?



TYP SITUACE

Jak pracovat
s ostatními situacemi?



59

Šikana na pracovišti

Sdílíte kancelář s kolegyní, která má na starosti 
logistiku vašeho skladu. Váš společný šéf je 
přísný, ale na vás není zdaleka tak nepříjemný 
jako na ni. Nejenom, že na kolegyni často křičí a 
už jí několikrát křivdil, ale dokonce jí dal 
pohlavek.

TÉMA

Všichni
BÁZE

Aktivně budou řešit šikanu
na pracovišti.

Ostatní situace

Je to problém,
budou to řešit

%

Neví
%

Není to problém
%

Je to problém,
nebudou to řešit

%



60 TÉMA BÁZE

Šikanované kolegyně se zastanou 
nebo promluví se šéfem.

PROMLUVA SE ŠÉFEM

ZASTANU SE JÍ
ŠPATNÉ VZTAHY

INFORMACE VEDENÍ
S KOLEGY NĚCO VYMYSLÍME

OZNÁMENÍ POLICII

PŘEMLUVÍM KOLEGYNI, ABY SI ŠLA STĚŽOVAT

OPLÁCENÍ ŠÉFOVI STEJNOU MINCÍ, 
ABY SI TO UVĚDOMIL

POMSTA

PŘITÍŽÍM KOLEGYNI

Ostatní situace Lidé, kteří to budou řešit

Jak to budou řešit? Mají z něčeho obavy,
když to budou řešit?



61 TÉMA BÁZE

Mnoho lidí má ale názor,
že to musí začít řešit sama.

ŘEŠIT TO MUSÍ SAMA

BUDE ŠIKANOVAT I MĚ

NENÍ TO MOJE VĚC

NIC NEZMŮŽU

Ostatní situace Lidé, kteří to nebudou řešit

Proč to řešit nebudou?



62

Protekce při přijímání žáků do školky

Pracujete v mateřské škole, kde máte na starosti 
zápis dětí. Kapacity jsou omezené a počet 
zájemců velký, proto máte nařízeno dávat 
přednost dětem, které jsou čtyřleté a spádové. 
Vaše nadřízená ale několikrát upřednostnila děti 
svých kamarádek, které nesplňovaly tato kritéria.

TÉMA

Všichni
BÁZE

Protekci při přijímání žáků
spíše řešit nebudou.

Ostatní situace

Je to problém,
budou to řešit

%

Neví
%

Není to problém
%

Je to problém,
nebudou to řešit

%



63 TÉMA BÁZE

Ti, kdo protekci řešit budou,
si promluví s nadřízenou
nebo to oznámí zřizovateli.

OZNÁMENÍ ZŘIZOVATELI

UPOZORNÍM, ŽE TO VÍM

ROZHOVOR S NADŘÍZENOU

INSPEKCE
ZAVOLÁM POLICII

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ RODIČŮM 
NEBO MÉDIÍM

ZTRÁTA PRÁCE

ŠPATNÉ VZTAHY

NEUPŘEDNOSTNÍM JE

ANONYMNÍ UDÁNÍ

Ostatní situace Lidé, kteří to budou řešit

Jak to budou řešit? Mají z něčeho obavy,
když to budou řešit?



64 TÉMA BÁZE

Nejvíce se bojí ztráty zaměstnání.

JEJÍ ZODPOVĚDNOST

NENÍ TO PROBLÉM

ŠÉF JE ŠÉF

ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ

SÁHNE NA PENÍZE

Ostatní situace Lidé, kteří to nebudou řešit

Proč to řešit nebudou?



65

Zapáchající kolega

Pracujete na Úřadu práce. Denně se v kanceláři, 
kterou sdílíte s kolegou, setkáváte s desítkami 
klientů. Vaše pracovní podmínky však 
dlouhodobě ztěžuje fakt, že váš kolega 
nepříjemně zapáchá.

TÉMA

Ostatní situace Všichni
BÁZE

Lidé poměrně hodně řeší
zapáchajícího kolegu.

Je to problém,
budou to řešit

%

Neví
%

Není to problém
%

Je to problém,
nebudou to řešit

%



66 TÉMA

Situace

Resumé

Zaměřte se na silné příběhy
týkající se přírody a zdraví.

Z testovaných situací jsou lidé ochotní aktivně zakročit hlavně v případech, 
kdy jde o ohrožení přírody nebo zdraví. Nejsilnější témata mají navíc 
„náskok“ v tom, že si lidé sami domyslí ohrožení, které může situace způsobit. 

Témata v testu, která jsou spojená s finanční újmou, lidé řeší více tehdy, když 
mají negativní dopad přímo na ně (nižší rozpočet na odměny v práci, škody v 
obecním rozpočtu). Menší krádeže často tolerují, dokud jim nepřipomenete 
konkrétní důsledek.

U slabších témat nesmí chybět zmínka o důsledku, který má konkrétní 
dopad na každého osobně, jinak jsou k takovým situacím lidé shovívavější.
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Cíl, výzkumné otázky a sběr dat.

Cílem výzkumu bylo zmapovat povědomí o whistleblowingu 
a změřit míru tolerance lidí vůči různým formám neetického 
a protizákonného jednání v pracovním prostředí. 

Sběr dat probíhal metodou CAWI na online panelu Trendaro od 
23. do 28. května 2020. Ke sběru byly využity dva standardizované 
dotazníky, průměrná délka vyplnění byla  jejichž vyplnění trvalo 
přibližně 20 minut. Byla využita kvantitativní analýza dat. 

Behaviorální přístup k výzkumu
V rámci výzkumu jsme jedineční v minimalizaci deklarativních 
odpovědí a dotazníková aplikace Trendaro má design redukující 
kognitivní zkreslení. V rámci našeho přístupu se dále zaměřujeme 
na měření podvědomí – emoce, potřeby, příležitosti. 
Zároveň jsme ve výzkumu naplno využili pokročilou randomizaci 
(A/B testing) a veškerá data z výzkumu propojujeme s interaktivní 
aplikací Atlas Čechů.

Výzkumné otázky

● Jaké mají lidé povědomí o pojmu „whistleblowing?
● Setkávají se s neetickým nebo nezákonným 

jednáním na pracovišti? 
● Řeší tyto situace? Jaké vnímají bariéry?
● Jak citliví jsou lidé k situacím, které se týkají 

neetického a nezákonného jednání? 
● Jaká témata lidi nejvíce aktivizují a jak je 

komunikovat?
● Jak lidé vnímají příběhy konkrétních 

whistleblowerů? 
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Vzorek

Průzkum byl proveden na 2 000 lidech, kteří 
reprezentují online populaci ČR. Vzorek kvótně 
přesně odpovídá české online populaci z 
hlediska pohlaví, věku (18+), kraje, velikosti obce, 
vzdělání, příjmu a minulému volebnímu chování 
(2017).

Pro zajištění kvality výzkumu vždy ověřujeme 
identitu respondentů, kontrolujeme konzistenci 
jejich odpovědí a díváme se na délku 
vyplňování, abychom vyloučili respondenty, kteří 
se dotazníkem jen bezmyšlenkovitě proklikají ke 
konci. V dotaznících používáme pokročilé 
randomizace otázek, částí dotazníku a filtrační 
otázky.  

Respondenty vybíráme v online panelu Trendaro,
ve kterém je 18 000 lidí, což nám umožňuje poslat 
výzkum na náhodně vybranou skupinu lidí podle 
daných kvót. Předcházíme tak tomu, aby data 
nepocházela ze specifické skupiny lidí, tzv. 
profesionálních respondentů, kteří vyplňují každý 
dotazník.  


