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Úvod 

Následkom masového rozšírenia informačných a komunikačných technológií (ďalej aj 
IKT) a nástupom informačnej spoločnosti bolo nevyhnutné začať sa zaoberať etickými otáz-
kami v súvislosti s informačným prostredím. Rozličné problémy, ktorými bolo potrebné za-
oberať sa v „offline“ prostredí, sa preniesli v rozličných modifikáciách aj do online prostre-
dia. Odborníci si postupne začali uvedomovať, že sa musí zaujať nový postoj a je potrebné 
skúmať situáciu z nového hľadiska, ktoré si nový kontext vyžadoval. Tak vznikla počítačo-
vá etika, aplikovaná etika v online prostredí a informačná etika, jej filozofický základ, ktorú 
R. Capurro a L. Floridi obohatili svojím makroetickým prístupom. Cieľom príspevku je po-
dať prehľad rozličných prístupov k informačnej etike s dôrazom na makroetický prístup, 
definovať informačnú etiku, vysvetliť základné pojmy informačnej etiky a vytvoriť vizuali-
záciu, ktorá prehľadne zobrazí vzťahy medzi nimi. 

1  Stručná história informačnej a počítačovej etiky 

Na históriu informačnej etiky sa môžeme podľa Rafaela Capurra (2005) pozerať dvo-
jakým spôsobom. Na jednej strane môžeme jej vznik datovať už v starovekom Grécku (napr. 
vznik konceptu parrhesia, slobody reči), alebo sa môžeme sústrediť predovšetkým na po-
sledné storočie, rozvoj informačných technológií, vznik pojmov kybernetika, počítačová 
etika a následne informačná etika, na znovuobjavenie alebo novú aplikáciu etiky v oblasti 
internetu, informačných technológií. Počítačová a informačná etika sú vo svojom vývoji 
úzko prepojené.  

Koncept „parrhesie,“ poukazuje na potrebu venovať pozornosť otázkam súvisiacim  
s odovzdávaním informácií a pravdou z morálneho hľadiska už v antickom Grécku. Vyjad-
ruje etickú reflexiu v súvislosti s komunikáciou, pravdou, odvahou a povinnosťou. Pojem 
„parrhesia“ sa prvýkrát objavil v Euripidových textoch, v 5. stor. pr. Kr. Michel Foucault 
(1999) ho vysvetľuje ako situáciu, keď má rozprávač podať presné a úplné znenie toho, čo 
má na mysli, aby bolo publikum schopné pochopiť, čo presne si rozprávač myslí.   

V rámci modernej histórie Terrel Ward Bynum (2008) za obdobie zrodu informačnej 
etiky považuje druhú svetovú vojnu, keď si Norbert Wiener uvedomil význam a dosah etic-
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kých problémov súvisiacich so vznikom nových informačných technológií. Predpovedal, že 
technológie a veda majú veľký potenciál pre dobro a zlo v spoločnosti a správne predpokla-
dal príchod „druhej priemyselnej revolúcie“, ktorá človeku prinesie mnoho etických výziev. 
V r. 1948 napísal knihu o novej vede, tzv. „kybernetike,“ neskôr publikoval aj o dopade 
informačných technológií na etiku, čím položil základy informačnej etiky a počítačovej 
etiky. Bynum (2008) poukazuje na to, že vzhľadom na záber Wienerovych myšlienok, mô-
žeme jeho koncept kybernetiky stotožniť so súčasnou informačnou etikou, ktorá zastrešuje 
aj počítačovú etiku. Wiener položil základy akademického výskumu informačnej etiky. 
Koncept informačnej etiky vyplynul z jeho vnímania kybernetiky. Informačnou etikou ju 
však explicitne nepomenoval (autorom pojmu informačná etika je R. Hauptman), keďže 
svoju činnosť nevnímal ako vytváranie novej vetvy aplikovanej etiky.  

V 70. rokoch si Walter Maner uvedomil, že IKT umožnili vznik nových etických prob-
lémov, ktorým ľudia v minulosti nemuseli čeliť. Zároveň si uvedomil, že etické problémy 
sú kvôli IKT ešte závažnejšie. Upozornil na to, že je potrebné venovať pozornosť novovznik-
nutej vetve aplikovanej etiky. Postupne sa počítačovej etike začala venovať väčšia pozornosť 
a rozprúdila sa okolo nej diskusia. Deborah Johnson, kolegyňa na Filozofickej fakulte tej 
istej univerzity, však nesúhlasila s tým, že informačné technológie umožnili vznik nových 
etických problémov. Svoje stanovisko vysvetľuje tým, že aj keď IKT umožnili vznik nových 
entít, ako sú napr. softvér a elektronická databáza, etické problémy s nimi súvisiace sú iba 
novými typmi tradičných etických problémov, ako sú napr. ochrana súkromia alebo intelek-
tuálneho vlastníctva (Bynum 2008). 

Froehlich (2004) začiatky informačnej etiky vidí predovšetkým v oblasti knižničnej  
a informačnej vedy, keď Robert Hauptman v 80. rokoch 20. storočia napísal niekoľko člán-
kov, v ktorých sa zaoberal etickými otázkami knihovníkov. Venoval sa problematike cenzúry, 
súkromia, prístupu k informáciám, copyrightu, etickému kódu atď. Keď sa však informač-
nou etikou zaoberali knižničné a informačné školy, etické otázky sa postupne od knihovníc-
tva začali odkláňať a boli kladené predovšetkým v kontexte informačnej vedy, informačných 
technológií a informácií na internete. Pojem informačná etika prvýkrát použili Robert Haupt-
man a Rafael Capurro, ktorý v roku 1988 napísal článok s názvom „Informačný étos a infor-
mačná etika“ (Froehlich 2004).  

Prístupy autorov v histórii informačnej etiky sa sústreďujú predovšetkým na ochranu 
základných ľudských hodnôt, ako sú život, zdravie, bezpečnosť, sloboda a šťastie. Sú pred-
staviteľmi prístupu orientovaného na ľudské hodnoty. Niektorí odborníci si však uvedomili 
nedostatky tohto prístupu a navrhli rozšírenie záberu nielen počítačovej etiky, ale etiky vo 
všeobecnosti, ktorá by nemala zahŕňať iba ľudí a ich činy. Zástancom tohto hnutia je napr. 
Luciano Floridi, ktorý vytvoril novú, metafyzickú teóriu informačnej etiky (Bynum 2008). 
K informačnej etike pristúpil ako k základu pre počítačovú etiku. 

2 Vymedzenie základných pojmov 

Informačnú etiku môžeme definovať v rozličných kontextoch. Janoš (1993) ju popisu-
je v kontexte životného cyklu informácie ako „oblasť morálky uplatňovanej pri vzniku, šírení, 
transformácii, ukladaní, vyhľadávaní, využívaní a organizácii informácií.“ V interkultúrnom 
kontexte je informačná etika podľa Capurra (2000, cit. podľa Činčera 2002) teóriou vysvet-
ľujúcou rozličné štruktúry ovplyvňujúce prístup k informáciám a rozličným tradíciám v roz-
ličných kultúrach a dobách. Informačná etika má hodnotiaci charakter, pretože kritizuje  
a hodnotí morálne prístupy a tradície v informačnej spoločnosti na individuálnej i celospo-
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ločenskej úrovni. E. A. Buchanan a K. A. Henderson (2009) informačnú etiku v súvislosti  
s aplikovanou etikou popisujú ako „formálnu aplikáciu etickej teórie na informácie.“ V kon-
texte makroetického a mikroetického prístupu k informačnej etike definuje informačnú etiku 
napr. Steinerová (2014) ako „typ informačného správania tvorcov, používateľov a informač-
ných profesionálov založený na systéme hodnôt pri rozhodovaní a riešení problémov v oblasti 
využívania informácií.“ 

Makroetický prístup sa zaoberá uplatňovaním mravných zákonov v súvislosti s infor-
máciami na spoločenskej a globálnej úrovni, zaoberá sa digitálnym rozdelením, environ-
mentálnou etikou, v jadre ktorej sa nachádza človek ako súčasť informačného prostredia. 
Mikroetický prístup zahŕňa informačnú etiku ako súčasť informačného správania človeka  
v informačnej vede (Steinerová 2014). Podľa Činčeru (2002) mikroetický pohľad sa sústre-
ďuje na informačnú prácu a problémy na individuálnej úrovni, makroetické problémy sú na 
celospoločenskej úrovni. Na makroetickej úrovni tak splýva do istej miery s informačnou 
vedou, ktorá sa zaoberá životným cyklom informácie. Prelína sa však aj so sociológiou, po-
litológiou a právom. Z mikroetického hľadiska je napr. počítačovou etikou, knihovníckou 
etikou, novinárskou etikou. Capurro (2000) za makroetické problémy informačnej etiky 
považuje post-industriálnu spoločnosť, vzťah medzi informačne chudobnými a bohatými 
krajinami, slobodný informačný tok, súkromie a médiá atď. Mikroetické problémy sa riešia  
v rámci týchto skupín, sú ich podmnožinou. Menuje napr. sťahovanie súborov na internete, 
ochranu súkromia, copyright, počítačový zločin, ochranu informácií, intelektuálnu slobodu, 
zamlčanie  informácií.  

2.1  Informačná etika a počítačová etika 

Vo filozofickom kontexte sa informačnou etikou zaoberá napr. L. Floridi (2013). Infor-
mačnú etiku vníma ako vetvu filozofie informácií, ktorá skúma etický vplyv IKT na ľudský 
život a spoločnosť. Považuje za potrebné zaoberať sa každou inštanciou informácie, či je 
fyzicky implementovaná alebo nie. Floridi popísal aj vzťah medzi počítačovou a informač-
nou etikou. Ako Buchanan a Henderson (2009) vníma informačnú etiku ako makroetiku, 
ktorá je filozofickým základom počítačovej etiky. Informačnú etiku nepovažuje vždy za 
vhodnú na riešenie špecifických aplikovaných problémov, vníma ju ako pôdu vhodnú pre 
analýzu morálnych princípov, ktoré nám pomôžu riešiť konkrétne problémy. Na filozofic-
kom základe informačnej etiky môže počítačová etika rozvíjať svoj metodologický základ 
 a podporovať teoretickú analýzu doménovo-špecifických praktických problémov. Všetky 
praktické návody, pravidlá, inštrukcie a štandardy, legislatíva,  sú založené na informačnej 
etike. Môžeme sa zaoberať prípadovými štúdiami na mikroetickej úrovni knihovníckej etiky, 
počítačovej etiky, novinárskej etiky atď. Floridi považuje počítačovú etiku za aplikovanú 
etiku. Jej filozofickým základom je informačná etika, z ktorej vychádza a ktorej princípy 
aplikuje v praxi v elektronickom prostredí. 

2.2  Morálny agent a morálny čin 

Ďalším dôležitým pojmom, ktorý je potrebné priblížiť, je morálny agent. Floridi (2004) 
definuje morálneho agenta ako interaktívny, autonómny a prispôsobiteľný systém, ktorý 
môže vykonať morálne činy. Interaktivitu vníma ako situáciu, keď systém a jeho okolie na 
seba navzájom pôsobia a autonómnosť vysvetľuje ako schopnosť systému zmeniť svoj stav 
nezávisle na svojom okolí. Prispôsobivosť znamená, že morálny agent je systémom schop-
ným učiť sa na základe vlastných skúseností. Dôsledkom morálneho činu je morálne dobro 
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alebo zlo. Za morálnych agentov Floridi (2008) považuje aj tzv. „umelých agentov,“ ktorý-
mi sú nielen digitálni agenti, ale aj sociálni agenti (napr. spoločnosti, firmy) a hybridné sys-
témy tvorené ľuďmi a technológiami. Z hľadiska informačnej etiky tak môžeme považovať 
všetky tieto skupiny za morálne zodpovedné za svoje činy. Zvyčajne sa za morálneho agenta 
považoval individuálny jedinec, človek. V tomto antropocentrickom prístupe však nie je 
možné zaoberať sa činmi umelých agentov, ktorí sú autonómni, majú prístup k informáciám  
a sú schopní vykonávať morálne relevantné činy nezávisle na ľuďoch, ktorí ich vytvorili. 
Morálka úzko súvisí so zodpovednosťou. Dôležité je upozorniť, že Floridi (2008) rozlišuje 
medzi zodpovednosťou (angl. responsibility), ktorá vyžaduje zámer, vedomie a iné mentálne 
atribúty a zúčtovateľnosťou (angl. accountability), ktorú môžeme aplikovať aj na umelých 
agentov. Tak sa vyhneme výlučne antropocentrickému prístupu, ktorý by považoval za ne-
vyhnutné v každom prípade hľadať zodpovednú osobu za nejaké zlo, keďže v niektorých 
prípadoch môže byť morálny zdroj dobra alebo zla oddelený od ľudí a konať autonómne. 
Vykonanie normatívnej akcie je vhodné, aj keď nemôžeme hovoriť o morálnej zodpoved-
nosti, ale o morálnej zúčtovateľnosti. Floridi tak považuje aj umelého morálneho agenta za 
v istom zmysle „zodpovedného“ (zúčtovateľného) za morálny čin. Diskusiu morálnych 
agentov následne presúva z kyberpriestoru do biosféry, kde za morálnych agentov môžeme 
považovať aj zvieratá, ktoré nemajú slobodnú vôľu. Za veľkú výhodu považuje lepšie ucho-
penie morálnej diskusie v kontexte, ktorý nemusí nevyhnutne zahŕňať iba ľudí.  

Z procesuálneho hľadiska sa môžeme na etický problém pozerať ako na vzťah pôvodcu 
činu (morálneho agenta) a jeho príjemcu (angl. moral patient), teda toho, na koho má čin 
dopad, koho ovplyvní. Pôvodcom morálnej akcie môže byť napr. agent A. Svojím činom 
ovplyvňuje príjemcu (B, C, D, E). Mikroetický prístup upriamoval pozornosť predovšetkým 
na zodpovednosť pôvodcu za morálny čin. Makroetický prístup presúva pozornosť na prí-
jemcu, ktorý je činom ovplyvnený. Floridi (2013) upozorňuje na to, že aj dôsledkom využí-
vania IKT je veľmi ťažké alebo niekedy dokonca nemožné presne určiť, aký bude mať čin  
z morálneho hľadiska dosah, koho (čo všetko) zasiahne. Jeho smer a dosah je teda nepred-
vídateľný (obr. 1). 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Obr. 1 

Morálny čin a jeho vplyv v infosfére 

2.3  Prípadové štúdie 

Na riešenie rozličných praktických problémov je vhodné zaoberať sa prípadovými štú-
diami v oblasti napr. aplikovanej etiky knihovníckej alebo počítačovej. Ich charakter je ana-
lytický a aplikovateľný v praxi. Počítačová etika sa zaoberá konkrétnymi problémami, ktoré 
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súvisia s IKT z morálneho hľadiska. Cieľom je v ideálnom prípade po dôkladnej analýze  
a zvážení kontextu celej situácie navrhnúť riešenie problému na filozofickom základe infor-
mačnej etiky a poskytnúť závery, ktoré by boli do určitej miery všeobecné a bolo by tak 
možné ich uplatniť aj v iných, podobných prípadoch. Prípadové štúdie majú tak nielen pou-
kázať na potrebu riešenia nejakého problému, vyvolať diskusiu, ale ponúknuť zároveň čo 
najlepšie riešenie. Málokedy je však nájdenie riešenia jednoduché a nie vždy sa dá uplatniť 
aj v iných prípadoch. Rozhodujúci je kontext situácie. Elizabeth A. Buchanan a Katherine  
A. Henderson (2008) sa zaoberali prípadovými štúdiami v oblasti etiky knižničnej a infor-
mačnej vedy. V publikácii Case Studies in Library and Information Science Ethics rozdelili 
prípadové štúdie do skupín na základe hlavných skupín problémov, ktorými sa zaoberajú: 
intelektuálna sloboda, súkromie, intelektuálne vlastníctvo a profesionálna etika. V rámci 
každej skupiny predkladajú čitateľovi konkrétne prípadové štúdie a otázky na zamyslenie. 
Neposkytujú však hlbšiu analýzu ani odpovede na otázky, pretože ich riešenie je vždy zá-
vislé od kontextu, majú byť skôr podnetom na zamyslenie. Cieľom autoriek je naučiť čita-
teľa kriticky myslieť. 

3  Mikroetický a makroetický prístup 

Rozdiel medzi makroetickým a mikroetickým prístupom popisuje tzv. RPT (Resource-
Product-Target, zdroj-produkt-cieľ) model na obr. 2 (Floridi 2008). Vzťah medzi zdrojom, 
produktom a cieľom vyjadruje Floridi takto: morálny agent A môže využívať informácie 
(informácie ako zdroj) na vytvorenie ďalších informácií (informácie ako produkt), a tak 
ovplyvniť informačné prostredie (informácie ako cieľ). Tento model zároveň popisuje tri 
prístupy k informačnej etike, ktoré charakterizujú, ako sa menil záber informačnej etiky  
z chronologického hľadiska v priebehu jej vývoja v súvislosti s nevyhnutnosťou reagovať 
na nové, aktuálne potreby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2 

Externý RPT model (Floridi 2008) 
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3.1  Mikroetický prístup 

3.1.1  Informačná etika ako etika informačného zdroja 

Počiatočný záujem o informačnú etiku, ako ju vnímal napr. Hauptman, vyplýval z po-
treby diskutovať o využití, kvalite a relevancii informácií. Odborníci sa zaoberali predovšet-
kým informáciami ako zdrojom, s ktorým sa má zaobchádzať efektívne a zodpovedne, keď-
že informácie majú dôležitú úlohu pri rozhodovaní sa. Od morálneho agenta sa očakáva, že 
sa bude snažiť získať čo najväčšie množstvo relevantných informácií, aby dospel k čo naj-
lepšiemu rozhodnutiu. Aj podľa Sokrata sa morálny agent prirodzene zaujíma o získanie čo 
najväčšieho množstva hodnotných informácií, v závislostí od kontextu situácie. Je pravde-
podobnejšie, že dobre informovaný morálny agent sa rozhodne správne. Zodpovednosť mo-
rálneho agenta tak priamo závisí na miere jeho informovanosti: ak klesne informovanosť 
(množstvo informácií) morálneho agenta, klesá tým aj jeho zodpovednosť (Floridi 2013).  

V súvislosti so zdrojmi sa dôraz kladie predovšetkým na kvalitu zdroja v porovnaní  
s kvantitou informácií. V istých prípadoch však môže byť potrebné, aby morálnemu agen-
tovi chýbali určité informácie. Môže sa tak stať napr. v prípade ochrany anonymity, podpo-
ry spravodlivého zaobchádzania so zdrojmi alebo pri tvorbe nestranného súdu, objektívnom 
hodnotení (Floridi 2008). 

3.1.2  Informačná etika ako etika informačného produktu 

Morálny agent A je nielen informačným konzumentom, ale aj tvorcom informačných 
produktov. S rozvojom IKT sa jeho možnosti šírenia, tvorby, zdieľania informácií podstatne 
rozšírili. Hlavne v súvislosti s masovým nárastom používateľov internetu môžeme vidieť, 
aké dôležité je pozerať sa na informačnú etiku ako na etiku informačného produktu. V urči-
tom zmysle podlieha morálny agent v elektronickom prostredí obmedzeniam, ale zároveň 
má veľké možnosti tvorby a šírenia informácií. V tomto prípade sa informačná etika zaobe-
rá aspektmi, ako sú: zodpovednosť, povinnosť, plagiarizmus, reklama, propaganda a dezin-
formovanie (Floridi 2013). 

Väčšina odborníkov sa zaoberá informačnou etikou ako etikou informačného zdroja  
a pridáva k nej aspekty etiky informačného produktu. Tento novší pohľad na informačnú 
etiku môžeme nájsť, aj keď nie explicitne, ale skôr implicitne spomenutý v sociálno-práv-
nych štúdiách, v ktorých sa kladie dôraz na etické otázky v súvislosti s IKT (Floridi 2008). 

3.1.3  Informačná etika ako etika cieľa (informačného prostredia) 

So vznikom informačnej spoločnosti sa koncepcia informačnej etiky nevyhnutne mu-
sela posunúť ďalej, došlo k ďalšiemu rozšíreniu jej záberu. V 90. rokoch sa začínajú obja-
vovať štúdie, ktoré upozorňujú na potrebu etickej analýzy hlavne v prípadoch, kedy činy 
morálneho agenta A ovplyvňujú jeho informačné prostredie. Floridi (2008) uvádza ako kon-
krétny príklad porušovanie súkromia, hacking. „Hacking“ je neautorizovaným prístupom  
do nejakého (počítačového) informačného systému. Často sa tento problém nesprávne zara-
ďuje do konceptuálneho rámca informačnej etiky ako informačného zdroja, tak sa hacker 
mohol brániť, že informácie nevyužil ani nezneužil. Došlo však k porušeniu súkromia, preto 
nie je dôležité, čo morálny agent s informáciami urobil, ale aké to má následky pre infor-
mačné prostredie, ktorého je súčasťou. Agent A bez povolenia vstúpil do systému, čím po-
rušil súkromie. Preto analýzu hackingu zaraďujeme k prístupu informačnej etiky ako etiky 
informačného prostredia. Ďalšie otázky, ktoré sa tu riešia sú bezpečnosť, vandalizmus (od 
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ničenia kníh v knižnici až po šírenie vírusov na internete), pirátstvo, intelektuálne vlastníc-
tvo, open source zdroje, sloboda slova, cenzúra, filtrovanie, kontrola obsahu.  

3.2  Makroetický prístup 

Predstavený externý RPT model na obr. 2 je vhodný na orientovanie sa v rozličných 
etických otázkach, ktorými sa informačná etika zaoberá. Floridi (2008, 2013) však upozor-
ňuje na to, že model je len zjednodušeným modelom reálnej situácie. Niektoré dôležité otázky 
informačnej etiky nemôžeme zaradiť iba do jednej oblasti. Cenzúrou by sme sa mohli zao-
berať aj z pohľadu informácie ako zdroja alebo informácie ako produktu, dezinformovanie 
by sme mohli zaradiť do všetkých troch oblastí. Model vyjadruje iba zjednodušený pohľad 
na to, čím sa odborníci v rámci informačnej etiky zaoberajú. Sústredenie sa na informačnú 
etiku iba z pohľadu jedného vektoru by naznačovalo mikroetický prístup, ktorý by skompli-
koval riešenie množstva relevantných otázok. Informačná etika, ktorá sa zaoberá iba niek-
torými vybranými časťami informačného cyklu, je nedostatočná. Širší, makroetický prístup, 
je prístup teoretický, aplikovateľný na prax. V prístupe k informačnej etike teda treba vyu-
žívať všetky tri vektory, je potrebné zahrnúť do jej skúmania celý informačný cyklus a skú-
mať všetky zainteresované entity, ich interakcie, zmeny a akcie ako súčasť infosféry, do 
ktorej patria (Floridi 2013). V súvislosti s touto kritikou externého RPT modelu Floridi 
(2008) navrhuje štvrtý prístup k informačnej etike, makroetický prístup, ktorý vyjadruje 
interným RPT modelom informačnej etiky na obr. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3 

Interný RPT model (Floridi 2008) 

V modeli je v porovnaní s externým modelom zmenené postavenie morálneho agenta 
A, ktorý je priamo začlenený do infosféry, ktorej je súčasťou.  

Infosféra je neologizmus, makroetický koncept, ktorý Floridi (2013) vytvoril na zákla-
de konceptu biosféry, oblasti na zemi, ktorá podporuje život. Za infosféru považuje Floridi 
minimálne celé informačné prostredie, ktoré pozostáva z informačných entít, ich vlastností, 
interakcií, rozličných informačných procesov a vzájomných vzťahov medzi nimi. Koncept 
infosféry je porovnateľný, ale odlišný od kyberpriestoru, ktorý je len jedným z jej subregió-
nov, pretože infosféra zahŕňa aj offline prostredie. Infosféru vníma ako synonymum reality 
alebo Bytia.  

Model na obr. 3 názorným spôsobom vyjadruje makroetický prístup k informačnej 
etike, ktorý zaujal napr. aj R. Capurro. Dôležité je uvedomiť si, ako upozorňuje Bynum 
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(2008), že makroetický prístup nemá úplne nahradiť mikroetický, ale má byť jeho vhodným 
doplnením. 

2.2.1  Informačná etika ako ekologická makroetika 

Informačná etika je orientovaná na príjemcu morálnej akcie (patient-oriented), je onto-
centrickou ekologickou makroetikou. Na ekologický charakter informačnej etiky upozorňu-
je aj Steinerová (2014), ktorá v súvislosti s makroetickým prístupom vníma informačnú etiku 
ako súčasť informačnej ekológie.  

Biocentrická etika skúma bioentity a celé ekosystémy z hľadiska ich vnútornej hodno-
ty, ktorou je život. Negatívnou hodnotou, ktorou sa zaoberá, je utrpenie. Je orientovaná na 
príjemcu, ktorým nemusí byť iba človek, ale akákoľvek forma života, ktorá môže byť reš-
pektovaná aspoň v minimálnej a relatívnej miere. Do centra pozornosti sa dostáva príjemca 
morálneho činu, zatiaľ čo agent, pôvodca morálnej akcie, sa dostáva na okraj pozornosti 
(Floridi 2008). Dôležité teda je, nielen koho, ale čo všetko morálny čin ovplyvní. Ide o pre-
sun pozornosti z pôvodcu morálneho činu (mikroetický prístup) na príjemcu, celú infosféru 
(makroetický prístup). 

Floridi (2008) nahrádza biocentrický prístup ontocentrickým, namiesto života upriamuje 
pozornosť na existenciu. Informačná etika je ontologická etika, nahrádza biocentrizmus 
ontocentrizmom a negatívnou hodnotou už nie je utrpenie, ale entropia, ktorá je „akýmkoľ-
vek typom zničenia, znečistenia a ochudobnenia informačných objektov (nie informácií), 
teda akoukoľvek formou ochudobnenia bytia“ (Floridi 2008). Za predmet etickej diskusie 
považuje Floridi (2013) informácie vo všeobecnosti, nielen ľudí, ich sociálne interakcie  
a nielen zvieratá, rastliny a život v prírode, ale všetko, čo existuje, od obrazov a kníh po 
hviezdy a kamene. Môže ním byť čokoľvek, čo môže alebo bude existovať (napr. budúce 
generácie) alebo to, čo bolo a už viac nebude (naši predkovia). Informačná etika je univer-
zálna, pretože maximálne rozšírila koncept toho, čo môže byť predmetom jej záujmu, čo si 
môže nárokovať morálne požiadavky. Tým je podľa Floridiho (2008) každá inštancia infor-
mácie.  

Informačná etika sa orientuje na príjemcu morálneho činu, na prosperitu celej infosféry. 
Nie je etikou cnosti, šťastia alebo povinnosti, ale rešpektu k príjemcovi. Morálny agent sa 
musí odosobniť a sústrediť svoju pozornosť na povahu a budúcnosť potenciálneho príjemcu  
morálnej akcie skôr než na vzťah alebo relevanciu k sebe samému a zaujať „allocentrický 
postoj“, mať záujem a rešpekt predovšetkým voči infosfére. Každá entita, ako vyjadrenie 
bytia, má svoju dôstojnosť. Jej existencia a esencia zároveň si zaslúžia byť aspoň v mini-
málnej miere rešpektované (Floridi 2008).  

Princíp ontologickej rovnosti znamená, že akákoľvek forma reality (bytia), už len preto, 
že je, čím je, si zaslúži aspoň minimálne právo na existenciu a prirodzený vývoj. Uplatňo-
vanie tohto princípu si vyžaduje nezaujaté posudzovanie morálnej situácie z objektívneho,  
neantropocentrického pohľadu. Podľa Floridiho (2008) bioetika a environmentálna etika 
nedokážu uplatňovať tento princíp, pretože ich postoj nie je nestranný, nehodnotia z objek-
tívneho hľadiska. Vo svojej podstate sú zaujaté voči tomu, čo je neživé, nehmotné alebo 
abstraktné. Ako príklad uvádza Floridi Land ethics, ktorá je zaujatá voči technológiám, len 
to, čo je živé, si zaslúži priamu pozornosť z morálneho hľadiska. Tento limit neobmedzuje 
prístup informačnej etiky, v rámci ktorej sa v maximálnej miere znížili podmienky entít, 
ktoré môžu byť predmetom morálneho záujmu. 
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2.2.2  Interkultúrna informačná etika 

R. Capurro sa vo svojom makroetickom prístupe zaoberá aj otázkami digitalizácie ako 
„rekonštrukcie všetkých možných fenoménov vo svete ako digitálnej informácie“ a problé-
mami s ňou súvisiacimi. Makroetický koncept informačnej etiky, ktorý vypracoval, nazval 
digitálnou ontológiou, pojmom, ktorý využíva radšej ako Floridiho pojem „infosféra“. Zá-
kladom jeho ontológie je myšlienka, že globálny pohľad na to, čo je digitálne, zahŕňa všetky 
dimenzie bytia-vo-svete a nie je tak obmedzený iba na kyberpriestor, ale považuje ho za 
prienik digitálneho s ekologickými, politickými, kultúrnymi a ekonomickými sférami (Ca-
purro 2005). 

Capurro (2005) menuje otázky, ktoré si informačná etika kladie v kontexte prieniku 
infosféry s ekologickou, politickou, kultúrnou a ekonomickou sférou a predstavuje tak mak-
roetický koncept interkultúrnej informačnej etiky: 

• V akom rozsahu mení internet miestne kultúrne hodnoty a tradičný spôsob života? 

• Aký je možný vplyv týchto zmien na kultúru a život spoločnosti do budúcnosti z glo-
bálneho a lokálneho hľadiska? 

• Ako veľmi sa menia tradičné kultúry a ich hodnoty pod vplyvom digitálnej infosféry 
internetu?  

Interkultúrna informačná etika je „oblasťou výskumu, kde sa odrážajú morálne otázky 
infosféry v komparácii na báze rozličných kultúrnych tradícií“. Za základný morálny prin-
cíp infosféry považuje zdieľanie informácií s druhými, alebo v digitálnom kontexte právo 
komunikovať v digitálnom priestore. Zahŕňa doňho aj právo zachovať to, čo komunikujeme, 
pre budúce generácie (Capurro 2005). 

Kvôli makroetickému charakteru informačnej etiky je nevyhnutná kolaborácia s práv-
nikmi, politikmi, sociológmi, inžiniermi, informatikmi, pedagógmi a mnohými inými expert-
mi, vyžaduje sa spolupráca filozofov s inými profesiami. 

2.3  Vizualizácia mikroetického a makroetického prístupu 

Pre lepšie pochopenie vzťahu a základných rozdielov medzi mikroetickým a makroetic-
kým prístupom k informačnej etike sme vytvorili vizualizáciu na obr. 4. V rámci mikroetic-
kého prístupu je zobrazené vnímanie informačnej etiky v kontexte etiky zdroja, produktu 
alebo cieľa, ktorý vyjadruje Floridiho interný RPT model na obr. 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4 

Vizualizácia mikroetického a makroetického prístupu 
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Tendenciou autorov v rámci mikroetického prístupu informačnej etiky je orientácia 
predovšetkým na ochranu základných ľudských hodnôt, ako sú zdravie, bezpečnosť. Antro-
pocentrický postoj sa v makroetickom prístupe L. Floridiho a R. Capurra transformoval do 
konceptu infosféry. Informačná etika v makroetickom prístupe je tak ontocentrickou, eko-
logickou makroetikou. Záber informačnej etiky sa značne rozšíril, v maximálnej miere sa 
rozšíril koncept toho, čo môže byť predmetom jej záujmu. Predstaviteľmi makroetického 
prístupu sú L. Floridi a R. Capurro, ktorých makroetický prístup prispel k novému smerova-
niu v informačnej etike. Výrazne sa tak zmenil jej koncept, predmet skúmania a pohľad na 
kontext, v ktorom sa procesy odohrávajú.  

Na obr. 5 sme vytvorili pojmovú mapu informačnej etiky. Zobrazuje základné pojmy, 
ktorými sme sa zaoberali a vzťahy medzi nimi. Zobrazený je aj mikroetický a makroetický 
prístup a s nimi súvisiace pojmy. Aplikovanú informačnú etiku môžeme zaradiť k mikroetic-
kému prístupu. Patrí k nej riešenie prípadových štúdií v konkrétnych oblastiach, ako sú napr. 
počítačová etika, knihovnícka alebo novinárska etika.  

V rámci makroetického prístupu si môžeme všimnúť pojmy ako napr. environmentálna 
etika a interkulúrna informačná etika. Ďalej s ním úzko súvisí pojem infosféra, zaujatie allo-
centrického postoja, ontologická etika a princíp ontologickej rovnosti, ktorými sme sa zao-
berali v predchádzajúcej kapitole. Zároveň je zobrazený príjemca morálneho činu, ktorý je 
súčasťou infosféry, morálny agent a morálny čin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 5 

Pojmová mapa 
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Záver 

Vznik informačnej etiky Rafael Capurro (2005) prisudzuje potrebe riešiť nové problé-
my, ktoré sa objavili s novým médiom, ktorým je internet. Na riešenie problémov už nesta-
čia tradičné spôsoby, je nevyhnutné zaujať nový prístup. Zaujatie makroetického prístupu 
môžeme považovať za reakciu na problémy, ktorým v súčasnosti v rámci informačnej spo-
ločnosti čelíme na globálnej úrovni. Poukazuje zároveň na potrebu pozerať sa na problémy 
komplexne. Ako však upozorňuje Bynum (2008), nesmieme zabúdať aj na mikroetický prí-
stup, ktorý doplňuje makroetický prístup, ale nenahrádza. Floridi (2008) mikroetický prístup 
vyjadril externým RPT modelom (Resource-Product-Target), v ktorom zobrazil pristupova-
nie k témam informačnej etiky ako etiky zdroja, produktu a cieľa. Jeho obmedzenia odstrá-
nil vytvorením interného RPT modelu, ktorý morálneho agenta a všetky procesy začleňuje 
do makroetického konceptu infosféry. Pre lepšie pochopenie mikroetického a makroetického 
prístupu sme vytvorili vizualizáciu, ktorá poukazuje na ich základné charakteristiky a roz-
diely medzi nimi. Nastal presun z mikroetického antropocentrického prístupu, ktorý sa zao-
beral predovšetkým ochranou ľudských hodnôt k makroetickému ontocentrickému prístupu 
v kontexte infosféry. Predmetom záujmu z morálneho hľadiska je každá inštancia informá-
cie. Pojmová mapa zobrazuje základné pojmy informačnej etiky a vzťahy medzi nimi. 
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Resumé 

MIKROETICKÝ A MAKROETICKÝ KONTEXT INFORMAČNEJ ETIKY 

Františka Tomoriová 

Porozumenie mikroetickému a makroetickému kontextu informačnej etiky si vyžaduje, aby sme sa  
v prvom rade zaoberali jej vývojom z historického hľadiska. Makroetický prístup odráža najnovšie 
tendencie a vznik novej teórie informačnej etiky, ktorú vytvoril L. Floridi a R. Capurro. Predstavitelia 
mikroetického prístupu sa orientovali predovšetkým na ochranu ľudských hodnôt, ako sú napr. zdra-
vie, bezpečnosť a šťastie. Skúmali ich v kontexte informačnej etiky ako etiky zdroja, produktu a cieľa. 
Tento kontext sa v makroetickom prístupe L. Floridiho a R. Capurra transformoval do kontextu info-
sféry. V mikroetickom prístupe sa dôraz kládol predovšetkým na pôvodcu morálneho činu, v makro-
etickom sa venuje pozornosť príjemcovi morálneho činu, ktorý je  včlenený do infosféry. Mikroetický 
a makroetický kontext informačnej etiky sme zobrazili vo vizualizácii, ktorá poukazuje na ich základ-
né charakteristiky a rozdiely medzi nimi. Pojmová mapa ukazuje základné pojmy, ktorými sme sa 
zaoberali a vzťahy medzi nimi. 

Summary 

MICROETHICAL AND MACROETHICAL CONTEXT  
OF INFORMATION ETHICS 

Františka Tomoriová 

Understanding microethical and macroethical context of information ethics requires firstly dealing 
with its development from a historical perspective. Macroethical approach reflects the latest trends 
and the emergence of a new theory of information ethics, created by L. Floridi and R. Capurro. 
Representatives of microethical approach were focused mainly on the protection of human values, 
such as health, safety and happiness. Topics were studied in the context of information ethics as ethics 
of resource, product and target. This context was transformed in macroethical approach of L. Floridi 
and R. Capurro into context of infosphere. In microethical approach was the focus primarily on the 
moral agent, in macroethical is attention paid to patient incorporated in infosphere. Microethical and 
macroethical context of information ethics is clearly shown in visualization which displays their basic 
characteristics and main differences. Conceptual map shows basic concepts we have dealt with in the 
paper and relationships between them. 


