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DESIGN A PROFESNÍ ETIKA 
 
Problematika ergonomie a praktické funkčnosti designu se nejlépe prezentuje pomocí přímých ukázek testů v 
laboratoři. Estetika se dá do značné míry vnímat na fotografiích seznamujících s jednotlivými částmi sbírky. O 
etice se ale málo píše i mluví, proto jí věnujeme několik následujících stránek. Nachází se na nich výběr 
z profesních kodexů a informace o jednom mezinárodním etickém manifestu. Je to několik užitečných podnětů 
k přemýšlení i diskusím, které mohou být aktuální při prohlížení jednotlivých částí sbírky. Etický přístup k navrho-
vání je podmínkou kvalit designu závislých na vyšších typech inteligence – interpersonální, ekologické a duchovní. 
 
O VÝCHODISCÍCH PROFESNÍ ETIKY ZÁPADNÍ CIVILIZACE SE DOČTETE 
Weber, Max: Autorita, etika a společnost, pohled sociologa do dějin, Mladá Fronta Praha 1997 
Sokol, Jan: Etika a život, Vyšehrad, Praha, 2010 
O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI INSTITUCÍ SE DOZVÍTE 
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz 
PŘÍKLAD KONKRÉTNÍHO PROBLÉMU 
Koubský, Petr: Nesystemativké dějiny Silicon Valley (In: www.067.cz) 
 
Kodexy mohou tvořit obsah deklarace společensky odpovědného podniku nebo značky. Ne všechny jsou dosta-
tečně komplexní. Správně se má kodex vždy zabývat problémy všech vztahů, které daná oblast má. V případě 
designéra jde o jeho vztah ke kolegům, uživatelům designu, obecně ke společnosti i životnímu prostředí. Etika je 
na rozdíl od legislativy nezávazná, její plnění je věcí cti, ale sdružení či zaměstnavatelé mohou mít vytvořeny 
komise, které z neplnění kodexů vyvozují postihy. Kodexy mohou naznačit i očekávání kvality vztahů od partnerů. 
 
KODEX PROFESNÍHO CHOVÁNÍ DESIGNÉRŮ 
 
Předmět kodexu. Předmětem kodexu je stanovení zásad pro vytvoření mezinárodního základu etických norem 
týkajících se designérské praxe, které budou akceptovány všemi členy organizací ICOGRADA, ICSID a IFI. 
 
Definice. Pro účely kodexu se předpokládá, že slovo „designér“ zahrnuje designéry, zabývající se grafikou a 
vizuální komunikací, designéry, zabývající se výrobky a výrobními statky a interiérové architekty /interiérové 
designéry. Výraz „designér“ znamená jednotlivce, který působí v oboru design jako designér ve svobodném povo-
lání nebo jako placený designér nebo skupinu designérů, kteří působí v tomto oboru na základě partnerského 
vztahu nebo v rámci jiných forem sdružování.  
 
I. Odpovědnost designéra vůči společnosti 
 
1. Designér akceptuje profesní povinnost propagovat sociální a estetické normy společnosti. 
2. Designér akceptuje profesní odpovědnost v tom smyslu, že bude jednat podle nejvyšších zájmů ekologie a 
přírodního prostředí. 
3. Designér jedná v souladu se ctí a důstojností své profese. 
4. Designér vědomě nepřijímá nebo neakceptuje postavení, v němž jsou jeho osobní zájmy v rozporu s jeho pro-
fesní povinností.  
  
II. Odpovědnost designéra ke svému zákazníkovi 
 
1. Designér jedná v zájmu svého zákazníka v mezích své profesní povinnosti. 
2. Designér nepracuje souběžně na zakázkách, které si přímo konkurují, aniž by o tom informoval dotčené zá-
kazníky nebo zaměstnavatele s výjimkou specifických případů, kdy je obvyklé, že designér pracuje souběžně pro 
několik konkurujících si subjektů. 
3. Designér považuje veškeré své znalosti o záměrech zákazníků a jejich výrobních postupech anebo znalosti o 
organizaci podniku za důvěrné a v žádné době nevyzrazuje tyto informace třetím osobám bez souhlasu svého 
zákazníka. Designér odpovídá za to, že zajistí, že všichni členové jeho týmu budou obdobně vázáni touto důvěr-
ností. 
 
III. Odpovědnost designéra vůči jiným designérům 
 
1. Designér nesmí usilovat, přímo nebo nepřímo, o nahrazení jiného designéra, ani nesmí konkurovat jinému 
designérovi tím, že záměrně sníží svůj honorář nebo použije jiných nečestných nabídek. Designér vědomě nepři-
jímá žádnou profesní zakázku, na níž pracoval jiný designér, aniž by ho o tomto uvědomil. 
2. Designér musí být čestný v kritice a neočerňuje práci nebo pověst jiného designéra. 
3. Designér nepřijímá od svého zákazníka takové instrukce, které vědomě zahrnují plagiátorství, ani vědomě 
nejedná způsobem, který plagiátorství zahrnuje. 
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IV. Odměna designéra 
 
1. Designér neprovádí práci, k níž byl přizván zákazníkem, bez vyplacení příslušného honoráře. Designér však 
smí provádět práce bez honoráře nebo za snížené sazby pro charitativní a neziskové organizace.  
2. Před přijetím zakázky designér přesně a úplně definuje zákazníkovi bázi, z níž se jeho celková odměna vypočí-
tává. 
3. Designér, který je finančně zainteresován v jakékoliv společnosti, firmě nebo podniku, který může mít prospěch 
z jakýchkoliv doporučení, která této organizaci v průběhu své práce předá, o této skutečnosti svého zákazníka 
nebo zaměstnavatele uvědomí předem. 
4. Designér, který je požádán o radu při výběru designéra, nepřijímá od jím doporučeného designéra žádnou 
odměnu v jakékoliv formě. 
 
V. Soutěže 
 
1. Designér se nezúčastňuje žádné otevřené soutěže nebo omezené mezinárodní soutěže, jejíž podmínky nejsou 
v souladu s ustanoveními, která vypracovaly ICOGRADA, ICSID a IFI. 
 
VI. Publicita 
 
1. Jakýkoliv reklamní nebo publikační materiál musí obsahovat pouze pravdivé, věcné výroky. Musí být čestný 
vůči zákazníkům i jiným designérům a musí být v souladu s důstojností profese designéra.  
2. Designér může dovolit svým zákazníkům, aby využívali jeho jméno k propagaci předmětů, které navrhl, nebo 
služeb, které poskytl, avšak pouze způsobem, který odpovídá vážnosti profese. 
3. Designér nedovolí, aby jeho jméno bylo spojováno s realizací designu, který jeho zákazník natolik zásadně 
změnil, že již není původním dílem designéra. 
 
Vzorový kodex profesního chování designérů je převzat z manuálu IFI (1995). Materiál publikovala ICOGRADA, 
ICSID a IFI. Schváleno valným shromážděním v roce 1986 a novelizováno v roce 1987.  
 
 
KODEX PROFESIONÁLNÍ ETIKY ČESKÉ UNIE PROFESIONÁLNÍCH DESIGNÉRŮ 
 
1. Účinnost 
 
Kodex profesionální etiky platí pro všechny členy Unie profesionálních designérů ČR a je pro ně závazný. 
 
2. Odpovědnost za dodržování kodexu 
 
2.1. Členové Unie souhlasí s tím, že budou informovat osoby, které pro ně pracují o jejich povinnosti dodržovat 
Kodex. 
 
3. Odpovědnost designéra vůči české společnosti 
 
3.1. Člen Unie přijímá profesionální závazek usilovat o sociální a kulturní pokrok české společnosti. 
 
3.2. Člen Unie přijímá profesionální odpovědnost jednat v souladu se základními principy bezpečnosti, ekologie, 
ochrany přírodního prostředí a podle zásady „design pro všechny“. 
 
3.3. Člen Unie bude ve své činnosti dodržovat čest a důstojnost své profese. 
 
3.4. Člen Unie nebude vědomě zastávat pozice, ve kterých by jeho osobní zájmy byly v rozporu s jeho profesio-
nálními povinnostmi. 
 
4. Odpovědnost člena Unie ke klientovi 
 
4.1. Člen Unie bude ve vztahu ke klientovi hájit a respektovat jeho zájmy pokud nebudou v rozporu 
s profesionálními povinnostmi člena Unie. Nebude pracovat na zakázkách, které si vzájemně konkurují bez vě-
domí zúčastněných klientů. 
 
4.2. Člen Unie nebude bez souhlasu klienta žádným způsobem zveřejňovat informace o díle, na němž pracuje 
nebo které dokončil. 
 
4.3. Člen Unie bude zacházet s duševním vlastnictvím svého klienta, s jeho záměry a metodami ve výrobě i ob-
chodu jako s důvěrnými informacemi a nebude je zveřejňovat bez jeho výslovného souhlasu. Člen Unie odpovídá 
za dodržování této mlčenlivostí i u svých spolupracovníků. 
 
4.4. Člen Unie může jinému členovi Unie nebo jinému designérovi předávat zakázky nebo klienty 
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pouze tehdy, když s tím dotyčný klient výslovně souhlasí. 
 
4.5. Člen Unie nesmí přijímat od klienta instrukce vedoucí k plagiátorství, ani se jej vědomě dopouštět. 
 
4.6. Člen Unie je povinen při plnění úkolu zadaného klientem využít všech svých nejlepších schopností, profes-

ních znalostí a prostředků, jimiž disponuje. 
 
5. Odpovědnost člena Unie vůči ostatním designérům 
 
5.1. Člen Unie nesmí přímo nebo nepřímo usilovat o získání úkolu, o němž ví, že na něm pracuje jiný designér. 
Stejně tak nesmí konkurovat jinému designérovi tím, že úmyslně sníží výši honoráře. 
  
5.2. Člen Unie musí při kritice jiných designérů postupovat objektivně, nesmí hanobit jejich pověst, ani je jinak 
záměrně poškozovat. 
 
5.3. Člen Unie bude ve vztahu k ostatním designérům respektovat základní pravidla slušného chování a kolegiali-
ty. 
 
5.4. Člen Unie bude ve své profesní činnosti trvale usilovat o posílení prestiže Unie a postavení profesionálního 
designéra ve společnosti. 
 
6. Honoráře a odměny 
 
6.1. Člen Unie nesmí pracovat pro klienta na úkolech bez nároku na oprávněný honorář nebo mzdu. Může však 
přijmout snížený honorář za činnost pro neziskové organizace a charitativní účely. 
 
6.2. Před přijetím úkolu od klienta musí člen Unie seznámit klienta podrobně a věrohodně s požadovanou výší 
honoráře a zdůvodněním obsahu a rozsahu práce, z níž honorář vychází. 
 
6.3. Člen Unie, který je požádán klientem o doporučení dalšího designéra, nebo jiného klientem požadovaného 
pracovníka, nesmí od doporučených osob přijímat žádnou odměnu, má však právo na zaplacení této služby klien-
tem. 
 
7. Soutěže 
 
Člen Unie a jeho zaměstnanci se nebudou účastnit soutěží, které jsou v rozporu s mezinárodními nebo tuzem-
skými předpisy o soutěžích. 
 
8. Publicita 
 
8.1. Člen Unie může povolit klientům užívat označení svého členství v Unii pro propagaci výrobků nebo služeb, 
které pro ně uskutečnil, avšak jen věrohodným způsobem, který odpovídá vážnosti designérské profese a neo-
hrozí dobré jméno Unie. 
 
8.2. Člen Unie nesmí povolit klientovi užití svého jména k propagaci produktů, které byly natolik pozměněny, že již 
neodpovídají autorskému originálu, který člen Unie vytvořil. 
 
8.3. Všechny prostředky, které člen Unie používá pro propagaci a popularizaci vlastní práce, musí obsahovat 
pouze pravdivé a fakty podložené údaje. Musí být seriozní a korektní jak vůči klientům, tak i ostatním designérům 
a musí odpovídat společenské závažnosti profese designu. 

 
 
PROFESNÍ KODEX GRAFICKÉHO DESIGNÉRA 
 
Následující text je pracovním dokumentem, který ve spolupráci s Etickým fórem ČR zpracoval Institut informační-
ho designu.  Prošel obdobím diskusí a je připraven plnit úlohu orientačního standardu. Diskuse k jeho obsahu 
může přirozeně probíhat nadále. 
 
● Grafický designér se celý život průběžně snaží o svou optimální kvalifikaci, aby dokázal vědomě ovlivnit fungo-
vání svých komunikačních produktů a vylučoval jejich nedostatky, které vznikají z neznalosti profese. Tam kde 
jeho vlastní znalosti nestačí, využívá mezioborové spolupráce dalších specialistů – teoretiků vizuální komunikace, 
sociologů, psychologů ad. 
 
● Pokud se grafický designér setká při své práci s předpisy, které mají negativní vliv na všechny typy funkčnosti 
výsledku jeho práce nebo na životní prostředí, respektuje namísto těchto předpisů profesionální zvyklosti. Pokud 
by se nerespektováním chybného předpisu dopustil trestné činnosti, odstoupí od realizace práce. 
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● Grafický designér přistupuje k praktické vizuální komunikaci s dostatečným přehledem o problematice autor-
ských práv, aby je mohl preventivně při své práci akceptovat. 
 
● Grafický designér bez zaujetí a předsudků konstruktivně využívá závěry odborné kritiky jeho práce. 
 
● Grafický designér se svou prací nepodílí na komunikaci neetických myšlenek. 
 
● Grafický designér nepracuje pro zákazníka, který nectí etiku. 
 
● Grafický designér nepřijímá za svou práci honoráře, které dokáže vnímat jako neetické. 
 
● Grafický designér volí pro praktickou realizaci komunikačních projektů technologie, které nejméně zatěžují 
životní prostředí. 
 
● Grafický designér volí pro komunikační projekty materiály a styl, které nejméně narušují přirozený vzhled příro-
dy a krajiny. 
 
● Grafický designér volí pro své komunikační projekty co nejvíce ergonomickou funkčnost, aby tak harmonizoval 
vztah lidského organismu a komunikace. 
 
● Grafická designér se stylem přibližuje schopnosti vnímání uživatele, ale odmítá pracovat stylem podbízení a 
kýče. 
 
● Grafická designér ve své práci neupřednostňuje své přání, styl a kroky vedoucí ke zvyšování jeho slávy na úkor 
funkčnosti, potřeb uživatele produktu i dalších rovin etiky tvorby. 
 
● Grafická designér se způsobem odpovídajícím jeho schopnostem angažuje v osvětě šířící znalost kvalitativních 
parametrů grafického designu, včetně veřejné kritiky nekvalitních produktů. Není-li reálné vykonávat takovou 
činnost za honorář, věnuje se jí i bezplatně. 
 

ETICKÝ KODEX UNIE GRAFICKÉHO DESIGNU 

Člen pracuje podle svých schopností v zájmu klienta, jedná kompetentně a efektivně a chrání obchodní tajemství.  

Člen nepracuje na projektech, které by mohly být vnímány jako střet zájmů, aniž o tomto faktu informuje své klien-
ty.  

Člen se zdržuje nečestných a neetických podnikatelských aktivit, nedopouští se korupčního jednání a dbá dobré-
ho jména Unie.  

Člen Unie ctí autorská práva ostatních a podporuje užití legálně nabytých technických prostředků (software a 
písma).  

Člen trvale dbá na svoji odbornost, upřednostňuje materiály a postupy šetrné k životnímu prostředí a svojí činnos-
tí přispívá k rozvoji grafického designu.  

Člen nesmí snižovat pověst grafického designu tím, že se účastní neplacené designérské soutěže sloužící pro 
komerční účely nebo spekulativních projektů a soutěží, které jsou pro člena zjevně nevýhodné.  

Člen nesmí skrývat v kalkulacích cenu grafických prací do jiných položek (zejména tisku) a ani jinak podhodnoco-
vat cenu grafických prací.  

Člen se nesmí účastnit projektu, o kterém je mu známo, že autorská práva dalších tvůrců projektu nebyla vyrov-
nána; je-li dalším účastníkem jiný člen Unie, informuje ho o této skutečnosti.  

Členové se zavazují vstupem do Unie grafického designu plnit tento Kodex a jsou si vědomi, že hrubé a opako-
vané porušování tohoto Kodexu může být důvodem k vyloučení z Unie.  
 
Zdroj: webové stránky Unie grafického designu, 30. 12. 2008 
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PROFESNÍ ETIKA TEORETIKŮ 
 
Profesní etika se týká samozřejmě nejen grafických designérů, ale také teoretiků oboru. Kvalita jejich práce se 
promítá do významných oblastí, jako jsou pedagogická a osvětová činnost, vědecký výzkum a hodnocení 
(kritika) grafického designu.  
 
Kvalitní a dostatečně často publikovaná kritika je nezastupitelným faktorem trhu. Bez ní ztrácí tržní mechanis-
mus schopnost dostatečně vázat kvalitu a cenu. Kritika vytváří protiváhu převážně klamavé reklamě. 
V případě, že ve společnosti chybí odborné hodnocení jakéhokoliv tržního produktu, výroba se rychle zaměří jen 
na povrchní, formální, laiky snadno zjistitelné vlastnosti a na podstatných kvalitách šetří. V grafickém designu se 
většinou sníží čitelnost, srozumitelnost a stylová kvalita, zvýší se pak laciná dekorativnost. Velké procento výrob-
ců a obchodníků odbornou kritiku přirozeně ze srdce nenávidí. Snaží se pokrytecky prohlašovat, že zákazník je 
přeci dostatečně svéprávný, aby posoudil kvality sám a nepotřebuje, aby mu odborníci „diktovali“, co je pro něj 
dobré. Je přirozené, že určitá část nenáročné a poněkud zakomplexované veřejnosti si v této zášti vůči odborné 
kritice s výrobci a obchodníky dobře rozumí. 
 
Proto je třeba vnímat práci teoretiků grafického designu určenou laické veřejnosti (osvěta, kritika) jako stejně 
hodnotnou v porovnání s vědeckými studiemi pro špičkové monografie. Z určitého hlediska je společensky do-
konce hodnotnější. Z toho vyplývá neoddiskutovatelná doložka k hodnocení práce v podstatě všech oborů spo-
lečenských věd: Tak jako existuje index citovanosti vztahující se ke špičkovým publikacím určeným odborné 
veřejnosti, musí současně existovat i kontrolní faktor hodnotící práci pro laickou veřejnost. Doložit a dále 
užitečně propočítat jej lze na základě soupisu publikací v populárním tisku, s uvedením nákladu a teritoria, kde je 
šířen. U webových publikací je pak vhodné uvést jazyk a návštěvnost daných stránek za kalendářní rok. 
 
Nyní se po úvaze o profesním kodexu grafického designéra zaměřme na to, co by nemělo chybět v kodexu věd-
ce, který se zabývá teorií grafického designu: 
 
● PŮVODNOST. Autor pod svým jménem publikuje pouze vlastní myšlenky a své původní slovní formulace. 
Všechny přejaté myšlenky a formulace dokládá jménem jejich autora a upřesňujícími daty práce, z nichž jsou 
čerpány. 
 
● PODPORA KOMUNIKATIVNOSTI. Pokud vědec používá terminologii vázanou ke konkrétnímu teoretickému 
systému, uvede to v daném textu, aby posílil jeho komunikační schopnost. Pokud nevyužívá terminologii vázanou 
ke konkrétnímu systému vymezuje obsah všech podstatných termínů průběžně poznámkami pod čarou nebo 
v závěrečném slovníku. Na funkčnost obecného jazykového úzu spoléhá jen v krajních případech a nikoli u slov 
cizího původu. 
 
● OSVĚTA. Obzvláště pozorný k otázce sdílnosti je vědec v projevech určených laikům. V populár-ních textech a 
proslovech převede všechny odborné termíny cizího původu do běžné řeči a v případě potřeby srozumitelně 
vysvětlí. 
 
● SPOLEČENSKÝ PŘÍNOS PRÁCE. Při výběru témat vlastní práce dává přednost společensky přínosným před 
vědecky atraktivními. Hodnocení průměrných produktů grafického designu považuje za stejně smysluplné jako 
analýzu tvorby špičkových autorů. Publikační činnost dělí proporčně mezi odbornou a populární. 
 
● CELOSTNÍ POJETÍ HODNOCENÍ. Při posuzování grafického designu nehodnotí stylovou kvalitu bez vztahu 
k prostředí, vývoji společnosti, předpokládanému adresátu, požadované funkci (a ve vazbě k nim pak analyzuje 
srozumitelnost a čitelnost). Posuzuje buď všechny možné funkce, nebo uvede, které vynechává. Mezi publicistic-
ké priority řadí odkrývání různých typů zištných podvodů, které laik nerozezná. 
 
● VÝUKA GRAFICKÉHO DESIGNU. Zejména ve výuce praktiků prosazuje proporční vyvážení pozornosti věno-
vané stylu, srozumitelnosti a čitelnosti. Oborově pak zejména estetiky, psychologie a sociologie. 
 
● OBRANA ETICKÝCH PRINCIPŮ. Své odborné znalosti nepropůjčí za úplatu ani zdarma propagaci či obhajobě 
prací neetického charakteru. Považuje za svou odpovědnost, zda etiku dané aktivity důsledně a náročně posoudil 
ve všech možných sociálních vazbách. Za neetické přirozeně považuje všechny aktivity nerespektující lidská 
práva, poškozující životní prostředí, fyzické a zejména psychické zdraví člověka i udržitelný rozvoj společnosti. 
 
 
MANIFEST „NEJDŘÍV TO HLAVNÍ“ (KENT GARLAND, LONDÝN, 1964) 
 
My, níže podepsaní grafičtí designéři, fotografové a studenti, jsme byli vychováni ve světě, v němž nám byly me-
tody a strategie reklamního průmyslu vytrvale prezentovány jako nejlukrativnější, nejefektivnější a nejvhodnější 
forma využití našeho talentu. Jsme zahlceni publikacemi zasvěcenými této víře, vychvalujícími práci těch, kdo 
využívají svých schopností, aby pomáhali prodávat žrádlo pro kočky, žaludeční prášky, mycí prostředky, vlasové 
kondicionéry, proužkovanou zubní pastu, balzám po holení, balzám před holením, diety na hubnutí, diety na 
tloustnutí, deodoranty, perlivou vodu, cigarety, všelijaké stahovače, navlékače a nazouvače.  
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S těmito triviálními záležitostmi, které k národní prosperitě přispívají minimálně nebo vůbec, ztrácejí zaměstnanci 
reklamního průmyslu nejvíce času a vyplýtvají na ně nejvíce sil. 
 
Protože počet obyvatel narůstá, dostali jsme se do situace, kdy je trh nasycen a každá snaha o další zvyšování 
spotřebního prodeje není ničím víc než pouhým humbukem. Domníváme se, že existují jiné věci, kterým by stálo 
za to věnovat naše schopnosti a zkušenosti – orientační systémy, knihy, periodika, katalogy, instruktážní manuá-
ly, průmyslová fotografie, vzdělávací projekty, filmy, televizní pořady, vědecké a průmyslové publikace a další 
způsoby, jak propagovat náš trh, naše vzdělání, naši kulturu a naši větší informovanost o okolním světě.  
Neprosazujeme zrušení spotřebitelské reklamy, víme, že to není proveditelné. Nechceme ani ubírat životu na 
zábavnosti. Navrhujeme však změnu našich priorit ve smyslu dosažení užitečnějších a trvalejších forem komuni-
kace. Doufáme, že se naše společnost brzy nasytí podvodných obchodníků, prodavačů životní úrovně a skrytých 
našeptávačů, a naše schopnosti budou v budoucnu využívány užitečnějším způsobem. Z tohoto důvodu bychom 
se rádi podělili o své zkušenosti a názory s našimi kolegy, studenty a všemi ostatními, kteří o ně budou mít zájem. 
 
Podepsáni: Edward Wright, Geoffrey White, William Slack, Caroline Rawlence, Ian McLaren, Sam Lambert, Ivor 
Kamlish, Gerald Jones, Bernard Higton, Brian Grimbly, John Garner, Ken Garland, Antohony Froshaug, Robin 
Fior, Germano Faceti, Ivan Dodd, Harriet Crowder, Anthony Clift, Gerry Cinamon, Robert Chapman, Ray Carpen-
ter, Ken Briggs 
 
 
MANIFEST FIRST THINGS FIRST 2000 
 
My, níže podepsaní grafičtí designéři, výtvarníci a vizuální komunikátoři, jsme byli vychovávání ve světě, v němž 
nám byly metody a strategie reklamního průmyslu vytrvale prezentovány jako nejlukrativnější, nejefektivnější a 
nejvhodnější forma využití našeho talentu. Mnoho pedagogů a teoretiků designu takový názor sdílí; trh je na něm 
založen; příliv knih a nejdůležitějších publikací ho posiluje v očích veřejnosti. 
 
Designéři, podpoření touto výchovou, využívají svých schopností, aby pomáhali prodávat suchary, kreditní karty, 
čokoládové tyčinky, střelivo, nízkoalkoholické pivo či rekreační horská kola. Doménou takové činnosti byla vždy 
komerční sféra, ale mnoho grafických designérů dnes souhlasí s tím, aby se tento přístup stal běžným standar-
dem pro grafickou práci jako takovou.  
 
To se ovšem odráží ve způsobu, jímž dnes svět na profesi grafického designéra nahlíží. Čas a energie grafického 
designéra jsou plně k dispozici požadavkům masové produkce, pro zhotovení věcí, které jsou v nejlepším případě 
nepotřebné. 
 
Pro mnohé z nás bylo a je stále nepohodlnější smířit se s tímto pohledem na naši profesi. Designéři, kteří se 
rozhodli uplatnit především na rozvíjejícím se reklamním, marketingovém a značkovém trhu, podporují myšlenko-
vé prostředí přeplněné komerčními informacemi a implicitně se k němu hlásí. Toto prostředí mění způsob, jímž 
občan – konzument mluví, myslí, cítí, komunikuje a ovlivňuje ostatní. Ve své podstatě tak pomáhají vytvářet 
v obecném povědomí veřejnosti všemocný a škodlivý kód průměrnosti. 
 
Měli bychom uplatnit naše schopnosti tam, kde jsme potřebnější, při řešení kvalitativně důležitějších problémů. 
Bezprecedentně krizový stav našeho životního prostředí i sociální kulturní krize si žádají náš zájem. Mnoho kul-
turních aktivit, sociálně-marketingových kampaní, publikací, časopisů, výstav, učebních pomůcek, televizních 
programů, filmů, charitativních počinů a ostatních projektů z oblasti informačního designu urgentně vyžaduje naši 
pomoc a expertní poradenství. 
 
Navrhujeme změnu našich priorit ve smyslu dosažení užitečnějších, dlouhodobějších a demokratičtějších forem 
komunikace – stranou od marketingové strategie a směrem k znovuobjevení a produkci nového myšlení. Diskuse 
na takové téma téměř vymizela; musí být zastaven prostřednictvím ostatních perspektiv života. 
 
V roce 1964 podepsalo dvaadvacet grafických designérů originální iniciativu, usilující, aby naše schopnosti byly 
smysluplně využity. Spolu s explozí globálního světa naléhavost jejich apelu jen zesílila. Dnes chceme jejich 
manifest podpořit v očekávání, že už se nedočkáme ani jedné dekády, v níž bychom si všichni nevzali jejich od-
kaz k srdci. 
 
Jonathan Barnbrook, Nick Bell, Andrew Blauvelt, Hans Bockting, Irma Boom, Sheila Levrant de Bretteville, Max 
Bruinsma, Siân Cook, Linda van Deursen, Chris Dixon, William Drenttel, Gert Dumbar, Simon Esterson, Vince 
Frost, Ken Garland, Milton Glaser, Jessica Helfand, Steven Heller, Andrew Howard, Tibor Kalman, Jeffery Keedy, 
Zuzana Licko, Ellen Lupton, Katherine McCoy, Armand Mevis, J. Abott Miller, Rick Poynor, Lucienne Robetrs, 
Erik Spiekermann, Jan van Toorn, Teal Triggs, Rudy Vanderlans, Bob Wilkinson  
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POZADÍ VZNIKU MANIFESTU 1964 
 
O manifestu grafických designérů First Things First (Nejdřív to hlavní) z roku 2000 bylo v uplynulých letech mno-
hé napsáno a v odborných kruzích Evropy i Severní Ameriky se o něm vedly vzrušené debaty. Tento manifest 
totiž donutil grafické designéry víc uvažovat o jejich roli v součastné společnosti. Cílem tohoto příspěvku však 
není ani manifest hodnotit, ani odhadovat důsledky jeho vzkříšení na počátku jedenadvacátého století, ale osvětlit 
pozadí vzniku původního manifestu publikovaného roku 1964. 
 
Padesátá a šedesátá léta byla v oblasti britského grafického designu velmi zajímavá. Doba poválečných úspor 
byla u konce a nadešel čas, kdy firmy mohly začít uvažovat o designu svých výrobků. Vznikla první profesionální 
studia a lidé se pod svůj design začali podepisovat; byla to doba prvních grafických designérů, kteří se vymezova-
li ve vztahu k „reklamním výtvarníkům". 
 
V této době vznikla nebo byla reorganizována mnohá profesní sdružení (ICOGRADA, Working Patry Teaching, 
Society of Industrial Artists – SIAD, STD – Society of Typographic Designers) a některá z nich se také výrazně 
rozšiřovala (společnost SIAD měla v polovině padesátých let téměř 1 085 členů). Designéři si začali uvědomovat, 
že se musí naučit zacházet s moderními technologiemi a také ovlivňovat jejich vývoj (jedním z příkladů byl TCWG 
– Typographers Computer Working Group). 
 
Grafické školy začaly přehodnocovat výuku designu, vznikaly nové iniciativy (MORADE – Movement for Rethin-
king Art and Design Education nebo National Conference on Art & Design Education), byla pořádána a hojně 
navštěvována symposia a konference, což svědčí o snaze grafiků najít nové možnosti spolupráce a udělat něco 
pro rozvoj profesního zázemí. 
 
Odborné časopisy jako Typographic, Typographica, Motif, Alphabet and Image, The Penrose Annual, Designer 
(časopis společnosti SIAD), Typography, Monotype Recorder, Graphis, Design a Architectural Review psaly o 
závažných profesních tématech. Grafičtí designéři se snažili kontrolovat, koordinovat a plánovat pracovní postu-
py, což jim umožnil vývoj nových technologií a pracovních nástrojů. Co se týče technických podmínek a kontroly 
pracovních postupů a dodavatelů, grafičtí designéři se snažili aplikovat stejné postupy jako architekti a průmyslo-
vý designéři. 
 
Při pohledu na prvních šest čísel přelomového periodika Designers in Britain (1947 – 1964) je vývoj odborné 
způsobilosti tvůrců naprosto zřejmý. Tato obsáhlá přehlídka nejlepších prací členů Society of Industrial Artists 
byla výjimečná hlavně díky šíři záběru, protože se věnovala všem odvětvím designu. Objekty a projekty, které 
představuje, jsou fascinující. Design odrážel dění ve společnosti – rok 1964 byl vyhlášen Národním rokem pro-
duktivity. Na pořadu dne se ocitla vidina větší výkonnosti. lepší produkce, materiální prosperity a navnadění zá-
kazníků vyšší spotřebě a většímu utrácení. 
 
V tomto zajímavém a prosperujícím období si teď představme mladé, slibné a neortodoxní britské grafické desig-
néry připravené plnit rozmary svých zákazníků, kteří si jsou však zároveň dobře vědomi, co jejich práce může 
způsobit. Někteří z nich se už tehdy zabývali rolí designu ve společnosti a „otroctví“, které s sebou přinášejí mód-
ní trendy – designéři „jsou spíš motivování módou než vlastním přesvědčením, a podkopávají tak základy a 
principy designu dvacátého století“. 
 
(Spencer H., The responsibilities of the design profession, Penrose 57, str. 21, 1964). 
 
Z toho vyplývá, že myšlenky obsažené v Manifestu Kena Garlanda z roku 1964 byly „ve vzduchu“ a pouze čekaly 
na charismatickou osobnost jeho formátů, která by je nahlas formulovala. Není úplně běžné, aby se témata spo-
jená s grafickým designem dostala na stránky seriózních periodik. Garlandův manifest First Things First byl 
však natolik aktuální, že se jím ve svém sloupku pro Guardian 24. ledna 1964 zabýval Anthony Wedgewood 
Benn, a otiskl jej také SIAD Journal (Garland K., Ferst Things First manifesto, SIA Journal č. 134, str. 2-3, Lon-
don: SIA, 1964). 
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Na závěr přinášíme několik ukázek deklarací společenské odpovědnosti podniků, které produkují designově zají-
mavé výrobky. Deklarace mohou být různě podrobně rozpracovány, u podniků, které předpokládají jejich vliv na 
veřejnost, mohou používat i zavádějící jazyk reklamy, podstatné však jsou mechanismy ověřování, příp. kontroly 
plnění jejich jednotlivých bodů. Tím ale, že podnik deklaraci vůbec přijme, se řadí do snah o zvýšení etické úrov-
ně svého celkového působení. Instituce, které naopak společenská odpovědnost vůbec nezajímá, dávají jasný 
signál o své lhostejnosti. Patří k nim např. celá soustava produkce a prodeje značky Apple, o ní je poměrně dobře 
známo, jak extrémně se chová k zaměstnancům svých výroben např. v Číně. 
 
DEKLARACE JAKOSTI, ENVIRONMENTU A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI PODNIKU TESCOMA 
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ODPOVĚDNOST V LEGO GROUP 
 
Považujeme děti a jejich hru za základ všeho, co děláme. Bereme tuto zodpovědnost vážně a stanovujeme si 
vždy vysoké cíle, protože pro budovatele zítřků je dostatečně dobré pouze to nejlepší.  
 
Naše úsilí spojené strvalou udržitelností aodpovědností se vyvíjí díky dětem anaší vášni pro hru aučení se. Každý 
den tyto své cíle proměňujeme vkonkrétní kroky tak, abychom pomáhali vybudovat lepší zítřek. Naše úsilí čerpá 
znašeho dědictví aje hluboce zakořeněno vkultuře azázemí našich firemních hodnot stanovených rámcem LE-
GO® Brand Framework. Sliby spojené snaší značkou, azejména naše iniciativa Planet Promise, řídí náš přístup k 
udržitelnosti a našim pěti strategickým ambicím: 
 
- Nulové stahování produktů zoběhu– neustále  
- „Top 10“ zhlediska bezpečnosti zaměstnanců  
- Do roku 2015 podpořit výuku pro 101milion dětí 
- 100 procent obnovitelné energie v roce 2020 
- Nulový odpad jako speciální cíl 
 
 Abychom byli schopni těchto ambicí dosáhnout, vymezili jsme širší soubor jasných cílů, se kterými interně pracu-
jeme aokterých externě podáváme zprávy. Stimulujeme a podporujeme snahy našich zaměstnanců opozitivní 
působení. Usilujeme ointegraci snah voblasti udržitelnosti aodpovědnosti. Chceme tyto snahy zjednodušit aposílit 
ataké zajistit, aby přinášely ještě vyšší přidanou hodnotu způsobu, jakým provádíme činnost, ať už jde 
oBezpečnost produktů, Životní prostředí, Společenskou odpovědnostor či Podnikové řízení aobchodní chování. 
Jako první společnost vnašem odvětví jsme vroce 2003 podepsali iniciativu United Nations Global Compact. Od 
té doby se snažíme vrámci našeho podniku zakotvit těchto 10principů aprůběžně zlepšovat náš přístup avýkaz-
nictví spojené snaším programem udržitelnosti. Přečtěte si naše Zprávy Progress Reports.  
 
Pokud máte k naší práci týkající se udržitelnosti a odpovědnosti jakékoli dotazy či komentáře, kontaktujte nás 
prosím na e-mailové adrese responsibility@lego.com 
 
Deklarace je podrobněji rozpracována a je přístupná na webových stránkách podniku. 
 
 
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST MEOPTY PŘEROV 
 
Meopta si uvědomuje svou širší roli ve společnosti, a proto integruje politiku společenské odpovědnosti do svého 
podnikání. Naše aktivity jsou součástí firemní strategie a týkají se oblasti sociální, ekonomické a oblasti životního 
prostředí. 
 
Ekonomická odpovědnost 
 
Odpovědnost společnosti Meopta v oblasti ekonomické se zaměřuje především na oblasti transparentního podni-
kání, vytváření a udržování pozitivních vztahů s investory, zákazníky, dodavateli a dalšími obchodními partnery, 
na zajištění vysoké kvality produkce ve všech fázích výroby, řízení dodavatelsko-odběratelských řetězců a celko-
vou ekonomickou stabilitu a rozvoj. 
  

 Zodpovědné a transparentní jednání  
o Zajištění dlouhodobé ekonomické stability společnosti a jistoty pro její zaměstnance 
o Transparentnost procesů a účetnictví 
o Podnikatelská etika 
o Ochrana duševního vlastnictví 

 Řízení kvality  
o Certifikace dle ISO 9001 
o Dbáme, aby naše výrobky odpovídaly deklarovaným kvalitativním parametrům a požadavkům 
obsaženým v národních a mezinárodních normách 

 Řízení vztahů se zákazníky  
o Naším cílem je totální spokojenost zákazníků, systematicky budujeme a řídíme vztahy s našimi 
zákazníky 

 Řízení dodavatelských řetězců  
o Systematicky pracujeme na neustálém zlepšování dodavatelsko-odběratelských vztahů 

 Vztahy s investory a obchodními partnery  
o Aktivně vyhledáváme investory a obchodní partnery, dbáme o jejich zájmy a spolupracujeme s 
nimi na zajištění dlouhodobé návratnosti jejich investic a zajištění výnosů ze spolupráce 
 
 
 
Sociální odpovědnost 

http://aboutus.lego.com/cs-cz/sustainability/our-approach
http://aboutus.lego.com/cs-cz/sustainability/our-approach
http://aboutus.lego.com/cs-cz/sustainability/our-approach
http://aboutus.lego.com/cs-cz/sustainability/performance-and-reporting
http://aboutus.lego.com/cs-cz/sustainability/product-safety
http://aboutus.lego.com/cs-cz/sustainability/environment
http://aboutus.lego.com/cs-cz/sustainability/social-responsibility
http://aboutus.lego.com/cs-cz/sustainability/corporate-governance-and-business-conduct
http://www.unglobalcompact.org/#xlink
http://aboutus.lego.com/cs-cz/lego-group/annual-report
mailto:responsibility@lego.com


MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU BENEŠOV – DESIGN A PROFESNÍ ETIKA 

10 
 

 
V sociální oblasti Meopta k zaměstnancům přistupuje individuálně a nediskriminačně, usiluje o jejich spokojenost, 
profesionální rozvoj, zasazuje se o zdraví a bezpečnost při práci. Meopta organizuje kulturní a odpočinkové akce 
nejen pro své zaměstnance, ale i pro jejich rodiny a širokou veřejnost, a snaží se být partnerem svému okolí. 
 
Úcta k člověku  
o Dodržování lidských práv a rovnost příležitostí pro muže a ženy 
o Dodržování pracovních standardů a odmítání dětské práce 
o Odmítání všech forem diskriminace na pracovišti 
Rozvoj lidského kapitálu  
o Vytváření dobrých pracovních podmínek 
o Kvalitní vstupní zaškolení 
o Spravedlivé odměňování, motivační systém s možností rozvoje a růstu 
o Péče o spokojenost zaměstnanců 
o Interní a externí certifikované školení 
o Spolupráce se vzdělávacími institucemi 
o Firemní mecenášství - podpora při studiu na vysoké škole 
o Nabídka stáží v Meopta U.S.A., Inc. 
Péče o zdraví a bezpečnost zaměstnanců 
o Školení bezpečnosti práce 
o Pravidelné zdravotní prohlídky 
o Program zdravotní prevence 
o Zdravotní ordinace přímo v areálu firmy 
Kulturní a odpočinkové aktivity pro zaměstnance  
o Reprezentační ples 
o Firemní olympiáda a další sportovní aktivity pro zaměstnance a jejich děti 
o Firemní rekreační zařízení na Tesáku: www.meoptatesak.cz 
o Dny otevřených dveří a další akce 
Firemní filantropie  
o Divadelní Přerov - Centrum setkávání, o.s. 
o Podpora Dětského domova a školní jídelny Přerov 
o Podpora Svazu tělesně postižených v Přerově 
o Sociální služby města Přerova, p.o. 
Otevřený dialog se všemi zainteresovanými 
o Schránky ve fyzické i elektronické podobě pro kontakt zaměstnanců, institucí i občanů s firmou 
Meopta 
 
Odpovědnost za životní prostředí 
 
Meopta si je plně vědoma svých dopadů na životní prostředí. Ve své podnikatelské činnosti se snažíme elimino-
vat dopady na životní prostředí a předcházet jim, usilujeme o maximální možnou míru recyklace odpadů a trvalé 
zlepšování v této oblasti, podílíme se na ochraně přírodních zdrojů. 

 Soustavná eliminace dopadů na životní prostředí a jeho předcházení 
o Certifikace dle ISO 14001 
o Používání nejnovějších technologií ke zvýšení efektivity výroby a redukce odpadů 
o Permanentní aktivity zaměřené na úsporu energií ve firmě 
o Snížení emise organických látek do ovzduší instalací nové katalytické oxidační jednotky 
o Soustavné snižování emisí dalších chemických látek  
o Příprava ekologicky čistého balení produktů Meopta 

 Zodpovědný přístup zaměstnanců vůči životnímu prostředí 
o Sdílení firemních ekologických zásad mezi zaměstnanci Meopty 

 Nejvyšší možná míra recyklace ve výrobě i mimo ni  
o Třídění odpadu ve všech provozech firmy – kontejnery na tříděný odpad v areálu firmy 
o Využívání odpadů (chemické látky) mezi jednotlivými provozy 
o Využití části skleněného optického odpadu (hranoly a čočky) jako učebních pomůcek ve ško-

lách 
o Projekt zelená firma - likvidace elektroodpadu v areálu firmy pro zaměstnance, akce ve spolu-

práci se společností REMA 

 Ochrana přírodních zdrojů a jejich budování  
o Využívání energie z obnovitelných zdrojů 
o Podpora Klubu ochrany dravců a sov (KODAS) 
o Podpora ornitologické stanice v Přerově (ORNIS) 
o Podpora Vogelschutzzentra v německém  Mössingenu 
o Plánovaná rekultivace okolí a vnitřního areálu firmy 

http://www.meoptatesak.cz/


MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU BENEŠOV – DESIGN A PROFESNÍ ETIKA 

11 
 

Sponzoring 
  
Sport 
  

 Český biatlon 
 Česká biatlonová reprezentace je vybavena spektivy MeoStar S1 75 APO. 

 Norský biatlon 
Norská biatlonová reprezentace je také vybavena spektivy Meostar S1 75 APO. 
Česká reprezentace ve sportovní střelbě 
Pavel Balák – střelba z historických zbraní 
Jan Buksa – lovecká střelba 
Leoš Hlaváček – střelba z brokovnice 
Světový šampionát vojenských odstřelovačů  
Český tým Speed performance  
Český tým získal na finále Speed performance show v Singapuru krásné 11. místo a jejich model dosáhl čtvrtého 
nejrychlejšího času. 
www.spsprerov.eu 
 
Film 
  

 ASR film a Senior forum amatérských filmařů v Kroměříži. 
Mezinárodní tématická veřejná výběrová soutěž neprofesionálního filmu a videotvorby o umění, animované tvor-
by, videoartu a experimentů. 
Český svaz pro film a video 
http://www.csfv.org/ 
ARS film amatérů Kroměříž  
www.arsfilm.cz 
 
Charita 
  
Finančními i nefinančními prostředky podporujeme tyto instituce: 

 Dětský domov v Přerově 
www.ddprerov.cz 

 Sociální služby města Přerova, p.o. 
Kurzy orientálního tance pro mentálně postižené 
Svaz tělesně postižených v Přerově 
Nákup pomůcek a podpora nejrůznějších akcí. 

 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR  
Sponsor XII. ročníku Mezinárodní soutěže zrakově postižených hudebních interpretů. 
  
Město Přerov 
  

 Spolupráce s městem Přerov 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.spsprerov.eu/
http://www.csfv.org/
http://www.arsfilm.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=55
http://www.ddprerov.cz/
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OBRANA PROTI NEETICKÉMU JEDNÁNÍ NÁVRHÁŘŮ, VÝROBCŮ, OBCHODNÍKŮ A SLUŽEB 
 
Základní platformu obrany tvoří spotřebitelské organizace, které jsou u nás sdruženy kolem periodika D-test. Tyto 
organizace jsou v České republice oproti rozvinutým zemím zatím poměrně slabé. Důležitým prvkem obrany je 
nezávislá odborná kritika, která posiluje spolehlivost nezbytné informovanosti spotřebitelů (časopis D-test. odbor-
ná periodika, internet). V situaci, kdy jsou základní prostředky nedostatečné nebo z různých důvodů nefunkční, 
nastupují metody občanské neposlušnosti (např. otevírání obalů klamavě baleného zboží v samoobslužných 
prodejnách, odmítání ukazování jízdenek průvodčím atd. atd.). 


