Junior Achievement Worldwide
Junior Achievement, ČR
Mezinárodní program - Etika v podnikání
Případová studie, 1. kapitola

Velké možnosti, nové auto a bolest hlavy, která nepřestává
John Anderson, praktikant
Středa, 3. srpna, 8:57
„Nemohu uvěřit, že mi všechno vyšlo. Musím být ten nejšťastnější člověk pod sluncem,”
říkám si, zatím co se přibližuji k obrovské hranaté budově s masivním nápisem SC, s.r.o.
Stovky vysokoškoláků si zažádalo o tuto praxi a zrovna já jsem ji dostal. Určitě mi
pomohlo, že můj strýc Peyton zná Dalea Stevense, ředitele oddělení pro rozvoj výroby
v Super cereáliích, ale i přesto jsem musel po celý rok poctivě studovat a mít dobré
známky. Toto je jedna z nejprestižnějších praxí v odboru chemického inženýrství v celé
zemi. Super Cereálie, s.r.o. jsou největším výrobcem kukuřičných cereálií v zemi a zdejší
praxe v podstatě zaručuje dobré pracovní místo po dokončení školy. Kromě toho je o firmě
Super cereálie známo, že vytváří svým zaměstnancům skvělé pracovní podmínky: pracovní
doba je rozumná, plat praktikantů je slušný a protože společnost má zájem na tom, aby se
zaměstnanci bavili a stmelovali, pravidelně jim sponzoruje různé společenské akce,
koncerty a sportovní aktivity. A ještě k tomu dává na konci léta velké bonusy. Je to jejich
způsob uznání za dobře odvedenou práci, podpoření loajality vůči firmě, aby se praktikanti
zase příští sezónu vrátili a zvážili možnost pracovat pro SC i po škole.
Mou loajalitu podporovat nemusí. Už teď je mám rád. Když jsem byl malý, byly mé
oblíbené cereálie „Křupky Pepka námořníka“. Když mi bylo osm, měl jsem období, kdy
jsem dokonce odmítal jíst cokoli jiného. A teď mám příležitost pracovat pro samotného
výrobce „Křupek Pepka námořníka“ a dostávám tolik cereálií zdarma, kolik jen chci. A
ještě k tomu mám tu nejskvělejší práci na léto. SC právě pracují na designu nové verze
Křupek Pepka námořníka. Duhové křupky Pepka námořníka mění barvu na základě teploty
použitého mléka. Má práce spočívá ve spolupodílení se na jejich tvorbě. Jedna z mých
povinností je testovat tyto nové cereálie. Protože jsou Duhové křupky prvním
potravinářským výrobkem obsahujícím Colortempcon (potravinářské barvivo závislé na
teplotě, brzy patentované SC, s.r.o.), společnost chce do testovací fáze zapojit spoustu lidí.
Všichni praktikanti jsou využíváni k této studii. Takže jsem v podstatě placený za to, že
jím své oblíbené cereálie!
Život je fajn a zdá se být čím dál lepší. Dokončili jsme fázi designu. Pokud bude všechno
v pořádku, Duhové křupky budou na trhu již koncem tohoto roku. Receptura je v podstatě
hotová, obal navržený a oddělení reklamy má plné ruce práce s přípravou uvedení výrobku
na trh. Už za pár měsíců budou reklamy na Duhové křupky úplně všude. Když si zapnu
televizi, bude tam reklama na výrobek, na jehož stvoření jsem se podílel. Do té doby již
budu také hrdým vlastníkem auta mých snů! Už nějakou dobu si šetřím a slíbený bonus na
konci léta vdechne mému snu živou podobu. Nemohu se dočkat!
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Poslední dva měsíce v SC byly skvělé. Všechna ta tvrdá dřina je už za mnou. Protože jsme
skončili s designem Duhových křupek dříve, než bylo plánováno, mým jediným úkolem po
zbytek léta je být členem testovací skupiny a ochutnávat. Jednodušší už to snad ani nemůže
být.
Úterý, 9. srpna, 18:47
Nemohu se dočkat, až dnes vyzvednu Lízu na závěrečnou párty v SC ve svém novém fáru.
Bude nadšená. Po celou dobu co spolu chodíme, jsem si musel půjčovat starý rezavý vrak
svých rodičů. Od teď budeme jezdit stylově v mém novém žihadle. Otec uznal, že tak
dobrý obchod si nemohu nechat ujít a aby auto neprodali jinému kupci, půjčil mi na něj
peníze. Stejně koncem tohoto týdne dostanu pěkně tučný bonus z SC, takže mu budu moci
peníze hned vrátit.
Odměnu mám v tuto chvíli téměř v kapse. Už jen pár dnů budu pojídat Duhové křupky a
můj závazek vůči SC bude splněn, než přijde další léto, samozřejmě. Moje šéfová, Anna
Feltonová, mi oznámila, že až dokončím školu, bude mít pro mě v SC místo. Byl bych
blázen nevzít takovou nabídku.
V momentě, kdy s Lízou přijíždíme na párty v mém novém žihadle, cítím se jako by mi
patřil celý svět. Má mysl se nedokáže oprostit od myšlenek na mou skvělou budoucnost.
Téměř všechno je v mém životě perfektní, až na tu urputnou bolest hlavy, která mě
posledních pár dnů provází.
Po chvíli mi začíná být fakt zle. Bolest hlavy se stává nesnesitelnou. Přemýšlím, že odejdu
domů. Líza vidí, že se necítím dobře. Ptá se, co mi je. A tak jí povídám, že se moje alergie
v posledních dnech zhoršila a že mě strašně bolí hlava.
„Já se cítím úplně stejně“, říká další praktikant ze Super cereálií, který zaslechl, co si
povídáme. „Toto léto je ubíjející. Taky mě poslední dobou šíleně bolí hlava. Dokonce i
Tereze, další praktikantce z našeho oddělení, bylo dnes zle. Musela jít dříve z práce. Ani na
dnešní party nedorazila.“
„To nedává smysl“ říká Líza. „Vždyť včera večer pršelo, to by mělo pomoct tvé alergii.
Nemůže to být něco jiného?“
Když nad tím tak přemýšlím, více lidem z našeho projektového týmu je poslední dobou zle.
Jsem si jistý, že to není chřipka, protože všichni ostatní praktikanti a pracovníci, kteří
nejsou v našem týmu, se cítí dobře. Tak co to může být?
A najednou mi to dochází. Všichni jsme se začali cítit zle několik dní poté, co jsme začali
s ochutnávkou Duhových křupek. Že by něco nebylo v pořádku s cereáliemi? Je to snad
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proto, že je jíme celý týden bez přestávky? Mohla by jejich konzumace způsobit nějaké
vedlejší účinky, o kterých nevíme? Měl bych o tom někomu říct? Jestli ano, tak komu?
Hlavou se mi honí různé myšlenky a bolest hlavy se zhoršuje.
Zrovna v tu chvíli ke mně přichází přítel strýčka Peytona, Dale Stevens. „Johne, párty jsou
od toho, aby ses na nich bavil. Vypadáš hrozně, chlapče. Z čeho jsi tak nervózní? Těžká
dřina je za tebou. Ještě tři dny a pár misek Duhových křupek a odměna tě nemine. Právě
jsem říkal Peytonovi, jak jsem šťastný, že jsi se stal součástí našeho týmu. Tvá práce na
celém projektu Duhových křupek byla skvělá. Všichni doufáme, že zůstaneš součástí
našeho týmu Super Cereálií. Mimochodem, synu, máš skvělé auto. Vždycky jsem chtěl
něco takového. Ty víš, jak si užívat života! Probouzí to ve mně touhu být znovu mladým!“

Otázky k případové studii:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Jaké je Johnovo hlavní dilema?
Co Johnovi ztěžuje situaci oznámit potenciální problémy, související
s Duhovými křupkami?
Co John riskuje, když dá své obavy najevo?
Jaké problémy mohou vzniknout, pokud je nezveřejní?
Je Johnovo dilema etické nebo ne?
Co je neetické na způsobu, jakým Super Cereálie testují své výrobky?
Které etické otázky okolo SC souvisí s najímáním a zaměstnáváním?
Které hodnoty v této části případové studie vystupují?
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