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Abstrakt
Příspěvek je nekritizujícím zamyšlením nad posledním vývojem vztahů v české
defektoskopii, které před sametovou revolucí byly na dobré etické úrovni, i když doba byla 
těžká. K poznání pravdy nestačí přečíst si pár dokumentů a mailů a publikovat jejich útržky. 
Často je tomu tak, že vysvětlování je výsledkem určitého dialogu, osobních setkání nebo 
také obrácení srdce. To všechno jsou věci, které nelze jednoduše vyčíst z papíru nebo 
z počítače a odmítat dialog. Dokumenty jsou důležité, ale mezilidské vztahy jsou daleko 
důležitější.

Klíčová slova : etika, nedestruktivní zkoušení, dekalog 

Abstract
The paper is non-critical reflection on recent developments in the Czech relations 
defectoscopy, which before the velvet revolution were a good ethical level, even when times 
were hard. The knowledge of the truth is not enough to read a couple of emails and 
documents and publish their scraps. It is often the case, the explanation is the result of 
a dialogue, personal meetings, or conversion of heart. These are all things that cannot be 
easily read from paper or computer and rejecting dialogue. Documents are important, but 
interpersonal relationships are far more important. 
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V diskusi je vždycky třeba vycházet od zásadního, aksiomatického předpokladu, že každý 
z nás má na každé téma určitě nanejvýš částečku pravdy a ta částečka je pravděpodobně
částečně mylná. To by mělo vést k pokornému předkládání vlastního stanoviska i seriózního 
naslouchání argumentů partnerů či odpůrců. Takto se nejlépe můžeme vzájemně obohatit 
svými částečkami vědění a také je korigovat. Zůstávají tak sice vždycky jenom částečkami,
ale mohou se trochu zvětšit a očistit od pochybení. V tom spočívá požehnání poctivého 
dialogu a v tomto duchu bychom si jak v životě, tak i ve společenství nedestruktivního 
zkoušení počínat.

Procesy, systémy, náklady, techniky, metodiky jsou jen technickými nástroji. Pomáhají nám 
dosahovat výsledků a cílů, říkají, kdy jsme, užiteční, kvalitní apod. V celém procesu je jeden 
společný jmenovatel a to je člověk. Člověk vytváří procesy, systémy, pravidla, hodnoty. Je 
jediným aktivním, tvůrčím činitelem spolu s přírodou. Jedině on sám může garantovat 
úspěch a funkčnost vytvořených procesů. Funkčnost procesu je a bude postavena 
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na vzájemné důvěře a odpovědnosti pracovníků, pokud budou lidé existovat. Jedině
odpovědnost člověka může zajistit, že proces, systém nebude obcházen. Systémy sice 
nastavují zpětné vazby pro kontrolu, ale vždy při selhání odpovědnosti člověka je pozdě.
Zpětná vazba jej objeví až je po všem. Následně se dá jen připravit preventivní opatření pro 
stejnou nebo podobnou situaci. Ta již nemusí nastat. S časem se změní mnoho okolních 
podmínek. Jedině osobní odpovědnost člověka může zabránit ztrátám. Vizitkou osobní 
odpovědnosti je jméno člověka. Za ním stojí celoživotní práce, kterou je možné kdykoliv 
zohlednit. Se jménem není většinou spojena jen jediná osoba, ale celý tým, rodina, 
generace. Pro jméno, osobní odpovědnost, stojí už něco udělat. Třeba jen dodržet společná
pravidla.

Odpovědnost je jedna z vnitřních hodnot člověka. Je tedy čas se zabývat otázkou vnitřních
hodnot nás samotných „defektoskopců“, jak nás kdysi pojmenoval jeden z našich „guru“ 
české defektoskopie pan Mojmír Věchet. Je čas zabývat se etikou, etickým chováním. Etika 
jsou vlastně principy a hodnoty, které usměrňuji naše chování v situacích, kdy je možný 
výběr. Výběr máme vždy a všichni. Vždy si můžeme vybrat, jak se zachováme, pro jaké 
hodnoty se rozhodneme. Pod pojmem hodnoty si můžeme představit čestnost, poctivost, 
důvěra, odpovědnost. pravdomluvnost, zdvořilost, úcta, respekt, šlechetnost. To vše jsou 
hodnoty, které jsou základem etického chování. Zároveň se jedná o naše lidské vlastnosti, 
naše vnitřní hodnoty, které máme všichni, ale v různém poměru zastoupené. 

Máme-li říci, co považujeme za morální v kladném smyslu, je tedy to, co je „v souladu 
dobrými mravy tak, jak je chápe společnost“. Není to tedy vše to, co je v souladu se 
zákonem (ten neřeší zdaleka vše a nemusí být „v souladu s dobrými mravy“ – viz např.
norimberské rasové zákony nebo uzákonění vedoucí úlohy jedné strany). Protože žijeme 
v Evropě, můžeme se snad odvolat na její helénsko – židovsko – křesťanské kořeny, z nichž 
také vyrostla „morálka“ jako soubor všeobecně uznávaných pravidel chování (z nichž některá
dnešní společnost stále drží, některá zpochybňuje a některým se raději vyhýbá, žádná z nich 
však dosud nezavrhuje). 

Lidé, společnosti, organizace, auditorské a poradenské orgány, profesní komory vymýšlejí 
a zveřejňují tzv. etické kodexy. Chovají se však podle těchto proklamovaných idejí? A přesto
již celou věčnost existuje starozákonní morální kodex – boží desatero. Desatero je etickým 
kodexem dovolujícím budovat společnost, ve které se stává světlem a průvodcem
mezilidských vztahů.

Jaký smysl má těch deset řádků pro nás v dnešním kulturním kontextu, v němž hrozí, že 
sekularismus a relativismus budou kritériem každé volby. Přikázání nás vychovávají ke 
skutečné svobodě a autentické lásce, abychom mohli být opravdu šťastní. Přikázání jsou 
znamením touhy učit nás správnému rozlišování dobra od zla, pravdy od lži, spravedlnosti od 
nespravedlnosti. Jsou srozumitelné pro všechny. A právě proto, že shrnují základní hodnoty 
do konkrétních norem a zásad, jejich uvádění do života může přivádět člověka na cestu 
pravé svobody, která jej upevňuje ve směru vedoucímu k životu a ke štěstí. Když naopak 
člověk dekalog ignoruje, vzdaluje se životu a trvalému štěstí. Člověk ponechaný sobě
samému, hrdý pouze na vlastní absolutní autonomii, se nakonec uchyluje k následování 
model egoismu, moci, vlády, pošpiňuje vztahy k sobě samému i k druhým a vydává se nikoli 
na cesty života, nýbrž smrti. 
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