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ÚVOD 

Súčasný rýchly rozvoj biotechnológií, biomedicínskeho a enviromedicínskeho výskumu, 
genetického inžinierstva a nanotechnológií nesie so sebou aj nárast záujmu o bioetické problémy 
a otázky. Tieto, okrem iného, vznikajú aj na základe rozdielneho chápania samotnej povahy bioetiky 
a hodnôt, princípov a noriem, o ktoré sa opiera alebo ktoré zdôvodňuje za účelom objasnenia toho-
ktorého prístupu k riešeniu problémov, vrátane ich legislatívneho vymedzenia. Vo všeobecnosti sa 
dá povedať, že práve bioetická problematika, ktorá je charakteristická svojou interdisciplinaritou, je 
zároveň charakteristická aj svojou názorovou i metodologickou pluralitou, takže prístup k riešeniu 
mnohých otázok je často odlišný v závislosti od toho, či je dôraz kladený na filozoficko-
antropologický, eticko-axiologický, teologický, právny alebo biologický, medicínsky či technický 
a technologický aspekt. A hoci sa takto na prvý pohľad zdá, že spoločné prieniky, či skôr vzájomné 
porozumenie v bioetických otázkach je ťažké, ba priam nemožné dosiahnuť, predsa len často 
dochádza k tomu, že viaceré závery odborníkov z rôznych oblastí sa zhodujú, a to napriek ich 
rozličným východiskám. Do tohto procesu však v súčasnosti zasahujú aj nové informačné 
(bio)technológie, digitálne prostredie, ktoré ovplyvňuje informačné správania sa vedcov, 
výskumníkov a samotnú hodnotu, pravdivosť a overiteľnosť informácií. Následne sa objavujú nové 
etické problémy a s nimi spojené potreby etických expertíz. Rovnako významným sa v tejto 
súvislosti stáva skúmanie dynamiky vzťahov medzi vedeckým výskumom a ostatnými sférami 
spoločnosti, vrátane sféry verejnosti. Ide najmä o oblasť využívania vedeckých poznatkov 
a (bio)echnologických inovácií, ako aj mnohorakých vzájomných interakcií medzi rozličnými 
segmentmi vedy (chápanej tiež ako sociálnej inštitúcie) a mnohými segmentmi spoločnosti či 
verejnosti. Je totiž celkom zrejmé, že spôsoby riadenia a hodnotenia vedy sa v končenom dôsledku 
premietajú nielen do spôsobu produkcie, distribúcie a legitimizácie poznatkov, ale ovplyvňujú aj ich 
prijímanie verejnosťou. 

Predkladaný zborník príspevkov je druhým, rozšíreným, upraveným a doplneným vydaním 
zborníka Bioetické výzvy a súčasnosť (ed. Z. Plašienková). Bratislava: Stimul, 2015 a reflektuje 
nové výskumné problémy v rámci projektu ITMS 26240220086 a jeho obsahovej súčasti s názvom 
2.7 Spoločenské výzvy pre 21. storočie – bioetické výzvy v kultúrnom rámci.  

Obsahovo tvorí zborník 23 príspevkov (12 samostatných a 11 v spoluautorstve) a podieľalo 
sa na ňom 29 autoriek a autorov. Zborník má skutočne multidisciplinárny charakter, zahŕňa 
príspevky z rôznych oblastí humanitných a spoločenských vied, ktoré tematicky spája spoločná 
výskumná problematika bioetiky, a to v súvislosti s výzvami, ktoré vo vede, výskume, vzdelávaní  
i v praktických a technologických aplikáciách prinášajú súčasné možnosti moderných 
biotechnológií, biomedicínskeho a enviromedicínskeho výskumu, ale aj digitálnych a informačných 
stratégii. Na jednej strane sa tak reflektujú technicky a technologicky možné a uskutočniteľné 
experimentálne postupy, na druhej strane sa nastoľujú otázky ich etickej validity, uplatniteľnosti 
etických princípov, noriem, ako aj otázky neprípustnosti a zákazu týchto postupov. Autorský tím 
predkladanej publikácie tvoria odborníci z oblasti filozofie, etiky, etnológie, religionistiky, teológie, 
lingvistiky a sociolingvistiky, informačnej vedy, pedagogiky, farmácie, medicíny a práva. Štúdie sú 
usporiadané do 4 tematicky príbuzných blokov. Jednotlivé príspevky sú takto farebne rozlíšené: 
nezmenené (7), prepracované (8), nové príspevky (8). V zborníku sa už nenachádzajú tie pôvodné 
texty, ktorých autorky a autori ukončili pôsobenie na UK v Bratislave.  
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I. blok obsahuje štúdie, ktoré majú prevažne filozoficko-etický a metodologický charakter. 
Príspevky sa zameriavajú na problematiku bioetiky z teoreticko-filozofického hľadiska a smerujú 
k reflexii problematiky v praktických aplikačných prístupoch v rozličných oblastiach humanitných 
vied až k oblasti vzdelávania a výchovy. Podieľalo sa na ňom 8 autoriek a autorov a tvorí ho 6 
príspevkov (3 samostatné a 3 v spoluautorstve), konkrétne v chronologickom poradí sú to: Emil 
Višňovský; Erich Mistrík a Katarína Minarovičová; Oľga Orgoňová a Alena Bohunická; Zlatica 
Plašienková; Martin Farbák a Zlatica Plašienková; Branislav Fábry. 

II. blok tvoria štúdie zamerané na problematiku bioetiky z pohľadu teológie a religionistiky.
Sem sú zaradené príspevky 9 autoriek a autorov, pričom ide o 6 príspevkov, z ktorých sú 4 
samostatné a 2 v spoluautorstve a napísali ich: Roman Kečka; Ľubomír Batka; Viktor Fečkan 
a Roman Kečka; Monika Zaviš; Michal Vivoda, Viera Žufková a Marián Koláček; Marek Neština. 

III. blok pozostáva zo štúdií zameraných na otázky bioetiky z hľadiska etnológie, kultúrnej
antropológie a „etnomedicíny“ v prístupe k otázkam zdravia a choroby. Spolu 3 autorky vytvorili 4 
príspevky (3 samostatné a 1 v spoluautorstve). Sú to: Marta Botiková a Tatiana Bužeková; Tatiana 
Bužeková; Marta Botiková; Hana Hlôšková. 

IV. blok štúdií sa sústreďuje na problematiku vzťahu vedy a verejnosti z hľadiska
epistemológie, sociolingvistiky a informačnej vedy, skúmajú sa etické súvislosti vedeckého 
výskumu, jeho aplikácií, otázky utvárania jazykových komunikatívnych kompetencií v konkrétnom 
sociálnom a kultúrnom prostredí, ako aj legislatívne pozadie stratégie rozvoja vedy a techniky 
tvorené európskymi smernicami a prijatými dokumentmi. Je sem zahrnutých 7 príspevkov 11 
autoriek a autorov (2 samostatné a 5 v spoluautorstve) v nasledovnom autorskom poradí: Mariana 
Szapuová a Martin Nuhlíček; Jela Steinerová; Zlatica Plašienková a Tatiana Kovaleva; Mariana 
Szapuová a Boris Slovinský; Michaela Melicherová, Miriam Ondrišová a Jaroslav Šušol; Adela 
Kovářová a Katarína Buzová; Jaroslav Šušol. 

Už samotný výpočet a vedecko-odborné zastúpenie predstaviteľov spoločenských 
a humanitných vied v rámci riešiteľského tímu je svojím spôsobom na slovenskej akademickej pôde 
ojedinelé a predložený multidisciplinárny súbor textov takmer troch desiatok autoriek a autorov 
z rôznych fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave zainteresovaných na riešení projektu 
Univerzitného vedeckého parku prináša naozaj špecifické pohľady na bioetické výzvy, ktoré so 
sebou súčasný dramatický progres v biotechnológiách, biomedicíne, farmakológii a pod. otvára.  

Ako garantka aktivity 2.7 Spoločenské výzvy pre 21. storočie – bioetické výzvy v kultúrnom 
rámci sa chcem touto cestou poďakovať celému riešiteľskému tímu za ich profesionálnu odbornú 
prácu a vyjadriť nádej, že predkladaný prepracovaný a tematicky rozšírený zborník poskytne 
zaujímavé čítanie širšej akademickej obci i zainteresovanej verejnosti.  

Ako editorka zborníka sa chcem touto cestou poďakovať tiež recenzentom publikácie, doc. 
PhDr. Ladislavovi Kiczkovi, CSc. a prof. PharmDr. Jánovi Kyselovičovi, PhD. za ich cenné 
pripomienky a posudky, ktoré boli pri zostavovaní publikácie veľmi nápomocné.  

Moje vrúcne poďakovanie patrí aj Mgr. Jane Ilavskej, PhD. za jej profesionálnu odbornú 
redakčnú pomoc, technické spracovanie textov a osobné zaangažovanie pri vydaní publikácie. 
Zároveň ďakujem vydavateľstvu STIMUL Filozofickej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa na 
príprave publikácie podieľalo. 

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 
Garantka aktivity 2.7 Spoločenské výzvy pre 21. storočie – bioetické výzvy v kultúrnom rámci 

a editorka zborníka. 
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FILOZOFICKÝ PROBLÉM DOBRÉHO ŽIVOTA V ÉRE BIOTECHNOLÓGIÍ1 

Emil Višňovskýa 

emil.visnovsky@uniba.sk 
aUniverzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta. Katedra filozofie a dejín filozofie 

Abstract / Philosophical problem of a good life in an era of biotechnology 

Contemporary bio-technological progress seems to promise an unprecedented future for humanity starting from a cure of 
all diseases up to a radical longevity or even immortality as transhumanists boldly project. However, for philosophy this 
means to reflect on these developments from the standpoint of a good human life. The author provides an account of this 
ancient philosophical problem with the focus on the pragmatist conception. He further combines the concept of 
biotechnology with the concept of human nature in the definition of a human being as homo biotechnologicus. 
Nonetheless, neither transhumanism nor posthumanism look promising currents in dealing with these problems. Rather 
„neo-posthumanism“ as a new synthetic conception preserving the values of a good life could be proposed as 
transcending the limits of anthropocentrism. 
 

Úvod 

Ľudstvo už na úsvite svojich dejín nastúpilo technologickú cestu rozvoja. Technológia sa stala 
naším antropologickým „údelom“ (Salomon 1992/1997) vo všetkých významoch dobra i zla. Bez 
ohľadu na to, či je technologický vývoj nezvratný alebo nie (a väčšina o jeho nezvratnosti zrejme 
nepochybuje), je celkom zjavné, že súčasný technologický a biotechnologický pokrok sľubuje 
úžasnú, priam fantastickú budúcnosť: od odstránenia ľudského utrpenia a vyliečenia všetkých 
závažných chorôb až po dlhovekosť, ak nie dokonca nesmrteľnosť. Priam ako naplnenie odvekých 
mýtických snov od Daidala a Ikara cez Prométea až po Niké, sa javí hnutie transhumanizmu. Podľa 
neho by ľudstvo pomocou technológií malo zvíťaziť nad svojimi biologickými limitmi, oslobodiť sa 
od „bremena evolúcie“ (Hülswitt a Brinzanik 2012) a dospieť prostredníctvom „inžinierstva raja“, 
ako ho dizajnuje jeden z hlavných predstaviteľov transhumanizmu David Pearce (1995), do 
nezvratného „bodu singularity“, v ktorom človeka, ako ho poznáme, vystrieda kvalitatívne nová 
transhumánna bytosť. Tento bod vykalkuloval Ray Kurzweil (2005) na rok 2045.  

Nejde teda o žiadnu vzdialenú budúcnosť. Už dnes nielenže žijeme v technologickej kultúre, 
ale samotný náš spôsob života sa stal technologickým (Borgmann 1987). To znamená, že 
technológia utvára určujúce vzory ľudského života, ktoré majú zásadný vplyv na všetky jeho oblasti.  

Podstatou filozofie je však kladenie otázok o zmysle všetkého. Kam smeruje technologický 
pokrok? Čo prináša ľudstvu? Ako technológia mení povahu ľudského života?  
  

1 2. nezmenené vydanie príspevku, pôvodné vydanie vyšlo v publikácii: PLAŠIENKOVÁ, Zlatica (ed.): Bioetické výzvy  
a súčasnosť. Bratislava: Stimul, 2015. ISBN 978-80-8127-133-5. 
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Biotické výzvy a súčasnosť : z pohľadu nových poznatkov a trendov 
Emil Višňovský / Filozofický problém dobrého života v ére biotechnológií 

Filozofický problém dobrého života 

K filozofickým problémom oddávna patrí problém dobrého života. Filozofia už od antiky 
kladie otázky: ako by sme mali žiť? Ako naozaj žijeme? Žijeme dobrý život? A kto by nechcel žiť 
dobrý život? Kto ho však naozaj žije – v súlade so svojimi predstavami? A aké sú predstavy ľudí 
o dobrom živote? Od čoho vôbec závisí možnosť dobrého života?  

Faktom zrejme bude, že väčšina ľudí nežije tak, ako chcú, ba ani podľa vlastnej predstavy 
života, či už dobrého alebo nie, ale podľa toho, ako môžu a musia žiť. Aktuálny život človeka, resp. 
spôsob života je vždy výslednicou predošlých vplyvov, okolností, podmienok a možností. A ak 
človek zistí, že nežije dobre, alebo že nežije tak, ako by chcel, to ešte neznamená, že toto zistenie 
samo ho povedie k dobrému životu. Dobrý život je síce vecou každého jednotlivca, ako si ho 
zariadi, avšak toto „zariaďovanie“ má svoje limity a podmienky. Sú to nielen prírodné, ale rovnako 
aj sociokultúrne limity a podmienky, ktoré rámcujú individuálne formy života. Preto koncept 
sociálnych foriem života rámcuje každú zmysluplnú úvahu o dobrom (aj zlom) živote. 

Antickí filozofi formulovali základné koncepty dobrého života od „správneho“ 
(spravodlivého) cez cnostný (umiernený) až po blažený (šťastný) život. Mal to byť vždy život podľa 
istého ideálu (vzoru) ako meradla, o ktoré by mal človek usilovať. Dobrý život je život, aký „by sme 
mali žiť“, nech už je konkrétny obsah tohto života akýkoľvek. Hlavným vodidlom, ktoré filozofia už 
od antiky na ceste k dobrému životu ponúkala, bolo „božské svetlo rozumu“, kým slasti, 
žiadostivosti, túžby, ba aj city nás od neho mali len odvádzať, resp. zavádzať na scestie.  

Aj keď v modernej dobe téma dobrého života vo filozofii a etike ustúpila do úzadia, 
racionalistický model v jej chápaní neprestal dominovať, naopak, ešte viac sa rozvinul. Nadobudol 
však nové obsahy a kontexty. Hlavným meradlom dobrého života sa stal individuálny úspech 
v súťaži o sociálne pozície. Akýkoľvek prostriedok, ktorý vedie k zabezpečeniu pozície prinášajúcej 
sociálne a životné výhody, je sociokultúrne uznávaný za správny a racionálny.  

Etalónom dobrého života v modernej dobe je zaujatie akejkoľvek mocenskej („panskej“) 
pozície, pretože iba ona prináša zisky i pôžitky. Takáto pozícia sa najčastejšie „vydobýja“ výkonom 
alebo aspoň jeho prezentáciou. Javy ako pohodlie, luxus, narcizmus, úsilie o „ľahký život“ 
a bezprácny zisk atď. sú len pendantom tohto dominantného modelu. Na tom nič nemení ani tzv. 
postmoderná doba, ktorá len vyostruje základné protirečenia modernity a hypertrofuje raz jedny, 
inokedy druhé tendencie z nej vyrastajúce. Alternatívne modely dobrého života (napr. antický ideál 
života v ústraní, stredoveký ideál asketického života, romantický ideál života v harmónii s prírodou 
atď.) zostávajú oproti tomu marginálne a exkluzívne. Úsilie o dobrý život je intencionálny projekt 
a žiť takýto život znamená neustále premýšľať, prehodnocovať a pretvárať dosiahnuté v závislosti 
od súčasnej situácie a budúcich cieľov. V nasledujúcej časti príspevku sa budeme venovať 
problematike dobrého života v súvislosti s biotechnológiami. 

Filozofický problém biotechnológie 

Čo je však technológia? Z filozofického hľadiska, ako sa vyjadril Heidegger (2004), „podstata 
technológie nie je technologická“, ale socio-antropologická. Technológia je ľudský sociokultúrny 
proces. Môžeme do nej zahrnúť všetko, čo človek robí, čo používa a čo vytvára pre svoj život, na 
uspokojenie svojich potrieb, túžob a cieľov, a rovnako aj spôsoby (metódy, postupy), akými to robí. 
Technológia je „ľudská činnosť, zaoberajúca sa systematickým vytváraním a používaním 
artefaktov“ (Mitcham a Schatzberg 2009, s. 29). Aj keď je tu spoločným etymologickým koreňom 
slova grécke techné, technológia nie je len technika, teda súbor nástrojov, strojov, vecných 
inštrumentov, mechanických prostriedkov a pod. Technika je len „hardvér“, kým technológia 
potrebuje aj „softvér“, teda spôsob a postup, ako hardvér používať. Aj význam gréckeho termínu 
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techné – „umenie, remeslo, zručnosť, schopnosť vytvárať niečo praktické“ – referuje skôr na 
činnosť než na vec. U Aristotela (1979) je techné aj návyk, dispozícia na praktické vytváranie. 
Okrem činnosti bol termín techné u Platóna menom pre ten druh poznania, ktorý sa spája s fyzickou 
činnosťou. Technológia nie je vec, ani súbor vecí, ale proces, ktorý okrem predmetov a nástrojov 
nevyhnutne zahŕňa „ľudský faktor“ (schopnosti človeka a spôsoby jeho činnosti) a „informačný 
faktor“ (poznatky a metódy činnosti).  

Ako kľúčový sa ukazuje byť práve poznatkový komponent technológie, preto nie náhodou 
mnohí definujú technológiu ako „know-how“, teda „vedenie o tom, ako niečo urobiť (zhotoviť, 
vyprodukovať, zabezpečiť)“. Historicky sa technológia dlho rozvíjala najprv na praktickom, 
skúsenostnom alebo implicitnom, „tacit“ knowledge (Polanyi 1967), v modernej ére sa však stala 
jedným z „produktov vedy“, takže dnes prevláda definícia technológie ako „aplikovanej vedy“. 
V súčasnej neskorej modernej dobe väzby medzi vedou a technológiou natoľko narástli, že  
G. Bachelard (1953) začal hovoriť o „techno-vede. Dnes sa však ich vzťah obracia tak, že 
technológia diktuje vede, čo má skúmať. Technológia sa pritom chápe ako „oblasť praxe“, spätá 
s moderným priemyslom, ktorej má veda ako „oblasť teórie“ slúžiť. Na tom nič nemení fakt, že už  
v 19. storočí sa vyčlenila samostatná oblasť „technických“ a „technologických“ či „inžinierskych 
vied“. „Technocentrizmus“, „technokratizmus“, „technologický determinizmus“, „sociálne 
inžinierstvo“ sú len niektoré koncepty, ktorými filozofia a humanistika reflektujú ohromný nárast 
významu technológie v modernej spoločnosti („technologický obrat“), aj keď samotná „filozofia 
technológie“ je záležitosť ostatných troch desaťročí (Dusek 2009). 

„Filozofia biotechnológie“ je ešte mladšia, aj keď dnes už veľmi rozvinutá záležitosť, spätá 
najmä s nástupom „genetického inžinierstva“ a dôsledkami dešifrovania ľudského genómu na 
prelome tisícročí. Samotná „biotechnológia“ je na jednej strane veľmi stará záležitosť, ak ju 
chápeme ako akýkoľvek biologický proces, ktorý „produkuje“ niečo ďalšie pre život, napr. 
kvasenie, zrenie, okysličovanie atď., teda organický proces (proces v organizmoch) vytvárajúci 
„bio-produkty“. Z tohto hľadiska je živá príroda vôbec autopoietická (Maturana a Varela 1973), 
a teda inherentne „technologická“. Človek ako homo technologicus však nemá žiadne zábrany stať 
sa homo biotechnologicus, t. j. urobiť predmetom svojej biotechnológie živú prírodu, exploatovať ju 
pre svoje ciele, čo robí už vlastne od svojho vzniku (potraviny, zvieratá). Biotechnológia ako ľudský 
produkt je teda zámerná premena živých organizmov na biotické artefakty pre ľudské účely, čiže 
ľudská intervencia do živých procesov, ich manipulácia a kontrola v záujme človeka ako subjektu, 
čím sa radikálne zasahuje do ontologického statusu živého (Keekok 2009). Biotechnológia nie je len 
aplikovaná biológia alebo medicína, ale oveľa komplexnejšia ľudská (a sociálna) praktika. V nej 
zasahujeme do samého jadra života i vlastnej ľudskej prirodzenosti, ktorú chceme dokonca meniť či 
zdokonaľovať. Bio-techno-veda chce vylepšovať nás samých – lebo aj to je zrejme súčasť našej 
„otvorenej“, dekonštruktívnej ľudskej povahy – až natoľko, že už nechceme byť tými ľudskými 
bytosťami, aké sme poznali a poznáme doteraz. Trúfame či veríme si, že máme poznanie, ktoré nám 
takúto trans-humánnu formáciu bezpečne umožní.  

Filozofický problém ľudskej prirodzenosti 

Podľa toho, čo o sebe ako moderní ľudia vieme a čo si o sebe myslíme, môžeme povedať, že 
naša ľudská povaha (podstata, prirodzenosť) je veľmi komplexná. Obsahuje mnoho komponentov, 
z ktorých takmer každý podľa situácie a kontextu môže byť podstatný a rozhodujúci. Nie je to len 
rozum, ako si mysleli filozofi od Sokrata, Platóna a Aristotela; sú to minimálne v rovnakej miere aj 
emócie. Nie je to len jazyk, ako si mysleli filozofi od začiatku 20. stor.; je to konanie ako také. Nie 
je to len karteziánske Ja; je to sociálna komunikácia. K tomu môžeme dodať aj to, čo si ako 
podstatné na človeku všimli nemeckí filozofickí antropológovia, najmä Arnold Gehlen (1940/2014), 
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že človek je nedostatková, nehotová, otvorená bytosť. Iným a komplexnejším spôsobom to vyjadril 
John Dewey (1925/1988): človek je interaktívna (dokonca trans-aktívna) bytosť, ktorej podstatnými 
stránkami bytia sú skúsenosť, skúmanie a návyk, čo znamená, že je to primárne prakticky žijúca 
bytosť. Súčasťou praktického bytia človeka je to, čo ešte skôr postrehli napr. Benjamin Franklin 
v téze o človeku ako tool-making animal, alebo Hegel a Marx v tézach o pracovnej podstate človeka 
ako bytosti, ktorá prirodzene nástroje nielen používa, ale ich dokonca vytvára. Od takéhoto 
praktického chápania človeka nebol ďaleko ani Heidegger v Sein und Zeit (1927). Povedané 
súčasnejším slovníkom – sme technologické bytosti a technológia patrí k našej podstate ako živých 
prírodných bytostí, takže sme vlastne biotechnologické bytosti. Človek je homo biotechnologicus – 
technológia vrátane biotechnológie je súčasťou jeho prirodzenosti; nie je to nič, čo by nám bolo 
cudzie. To znamená, že nežijeme a nemôžeme žiť bez technológie a nevieme si sami seba ani inak 
predstaviť.  

Takáto sebainterpretácia stojí na sebareflexii celej dejinnej skúsenosti ľudstva a ľudského 
spôsobu života, v ktorom plní kľúčové miesto a rolu. Naša sebainterpretácia (sebaobraz) ako homo 
biotechnologicus nie je vymyslená čistým rozumom, ani vytúžená čistým citom či vymožená čistou 
vôľou; opiera sa o reálny život, takže ako moderné racionálne bytosti máme dobré dôvody prijať ju 
(na rozdiel od iných sebainterpretácií). Človek ako biotechnologická bytosť je reálna prírodná 
bytosť a jeho „biotechnologickosť“ je súčasťou jeho „prírodnosti“, prírodného bytia2; technológia 
nie je niečo, čo človeka vydeľuje z prírody, ale naopak, pomáha mu v nej adaptovať sa, žiť a prežiť. 
Práve technológia je tým spôsobom, ktorý človek začal už na úsvite svojich dejín zdokonaľovať do 
takej miery, že prírodné látky, materiály a substráty (oheň, lovecké a zberačské spôsoby obživy, 
ošatenia a bývania atď. u paleolitických ľudí) rozvíja do podoby „super-“, „high-“, „info-“, „nano-“, 
„astro-“ technológií, ktoré sú „umelé“, „artificiálne“, keďže bez človeka sa v prírodnom svete 
nevyskytujú3. Vďaka tomu človek vytvoril vlastný svet artefaktov – „technologickú kultúru“ 
(Keulartz et al. 2002). Človek je zvláštna prírodná bytosť, pretože si vytvára v rámci svojho 
prírodného bytia – jeho transformáciou – svoje zvláštne ľudské bytie, kultúru. Technológia je 
kľúčovou súčasťou ľudskej kultúry, bez nej by človek nedokázal transformovať prírodu na kultúru. 
Ak teda definujeme kultúru v najširšom zmysle ako sféru bytia vytvorenú človekom, tak technológia 
v najširšom zmysle je ľudský transformatívny spôsob bytia v kontinuu prírody a kultúry. 
V rozvinutej technológii našiel moderný človek mocné médium, pomocou ktorého prenikol do 
prírody až tak hlboko, že pomocou neho túži z prírody uniknúť, ako to projektujú transhumanisti4.  

Transhumanistický projekt „vylepšovania človeka“5 nie je z filozofického hľadiska nič nové 
ani nepochopiteľné. Jeho zástancovia dokonca majú minimálne jeden mocný argument navyše: 
vylepšovať nielenže môžeme, ale dokonca musíme, pretože máme k dispozícii bezprecedentné 
technológie. Dokonca až teraz údajne nastal čas spojiť odveké túžby či utópie s technológiami, 
uskutočniť staroveké sny a premeniť samých seba z pozemských, prírodných tvorov na niečo iné. 
Namiesto sociálneho inžinierstva nastupuje biotechnologické inžinierstvo, ktoré má poskytnúť 
netušené a neobmedzené možnosti k lepšiemu životu (a zrejme aj šťastiu) na báze vedy. 

2 Existujú aj ďalšie prírodné bytosti, živočíchy a zvieratá, ktoré používajú svoje „bio-technológie“ – bobry, včely, 
mravce, opice atď. 
3 Technológie možných mimozemšťanov ponecháme bokom.  
4 Ideu transhumanizmu v zmysle seba-transcendencie ľudstva ako prírodného druhu vyjadril už Julian Huxley (1957). 
Najradikálnejšie na ňu v súčasnosti nadviazal Ray Kurzweil (2005) teóriou singularity; v r. 2008 založil v Kalifornii 
Univerzitu singularity (singularityu.org). Termín „singularita“ pochádza z r. 1958 od matematika J. von Neumanna. 
V transhumanistickom zmysle ho rozvinul matematik Vernon Vince (1993). Dnes existuje celá plejáda autorov, 
pracujúcich na „hypotéze singularity“ (Eden, Steinhart, Pearce a Moor 2012). 
5 Transhumanizmus rozlišuje dva základné typy vylepšovania: medicínske a nemedicínske (Savulescu a Bostrom 2009). 
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Perspektívy, ktoré transhumanistický perfekcionizmus sľubuje, vyzerajú naozaj fantasticky. 
Jeden z hlavných proponentov, britský filozof David Pearce6, ponúka napríklad víziu odstránenia 
všetkého utrpenia ľudstva. Vypracoval koncepciu „abolicionizmu“, inšpirovanú J. Benthamom, ako 
aktualizáciu utilitaristického kalkulu maximalizácie blahobytu a minimalizácie utrpenia. Podľa neho 
nielenže existujú presvedčivé etické dôvody pre takýto cieľ, ale aj technologické prostriedky na jeho 
uskutočňovanie. Utrpenie živých bytostí a človeka predovšetkým nie je nevyhnutné; evolúcia 
človeka a života smeruje k odstráneniu tak fyzického (neurochirugia), ako aj psychického utrpenia 
(farmakológia). Ovplyvňovanie nálad a emocionálnych stavov (napr. depresie) chemickými látkami 
a drogami má ustúpiť oveľa dokonalejšiemu genetickému inžinierstvu a nanotechnológiám, ktoré 
budú schopné „preprogramovať“ animálnu podstatu živočíchov ako predátorov vrátane človeka. 
Podobne je údajne možné biotechnologicky riešiť problém starnutia i niektoré civilizačné choroby, 
napr. narkomániu.  

Pearce je takisto zástancom koncepcie „bio-šťastia“, ktorú podrobnejšie rozvíja kanadský 
filozof a etik Mark Alan Walker (2013). Podľa neho má ľudské šťastie biologický základ a dá sa 
ovplyvňovať biochemicky – „pilulkami šťastia“, ktoré rozširujú možnosti pocitov duševnej 
spokojnosti. Takéto ovplyvňovanie považuje za etický imperatív. Ide teda o vylepšovanie našich 
subjektívnych predpokladov pre šťastie či schopností pociťovať šťastie už od úrovne genetických 
manipulácií na embryách až po farmakologické prostriedky7. 

Medzi samotnými zástancami transhumanistického vylepšovania existujú okrem radikálov aj 
umiernení teoretici. Jedným z nich je sociológ a bioetik James J. Hughes (2004), ktorý prišiel 
s koncepciou „demokratického transhumanizmu“. Podľa neho je potrebné dbať o to, aby 
perfekcionistické technológie boli bezpečné, dostupné všetkým a rešpektovali práva jednotlivca na 
sebakontrolu.  

Transhumanistické vylepšovanie človeka však nie je motivované len perfekcionistickými 
túžbami po dokonalosti. Celkom zrejme tu pôsobí celá zmes vášní od nihilistického znechutenia zo 
súčasného ľudstva cez posadnutosť vedecko-technologickým pokrokom až po viac či menej odkryté 
túžby po globálnej svetovláde. Na motív „túžby po ovládaní“ (panstve, vláde), za ktorým môže byť 
aj celkom prozaický a veľmi „prízemný“ motív obyčajnej túžby po zisku, kriticky poukazuje napr. 
M. Sandel. Na to, čo robí moderná (kapitalistická) spoločnosť s ľudskými túžbami ako 
s emocionálnym jadrom ľudskej prirodzenosti, poukazuje množstvo kritikov od Nietzscheho, 
Marxa, Freuda cez Foucaulta, Deleuza, Guattariho až po Žižeka, Agambena, Stieglera a ďalších.  

Okrem motívov a dôvodov na vylepšovanie človeka sú nemenej kritizovateľné ich dôsledky, 
či už tie predvídateľné alebo nepredvídateľné. V niektorých prípadoch môžeme vedieť, že je to 
bezpečné, v iných, že je to riskantné, v ďalších nevieme celkom dobre, čo to prinesie. Ako vedeli 
filozofi už od Hegela po Sartra, kontrafinalita ľudského konania, t. j. prinášanie nezamýšľaných 
a nechcených dôsledkov, je jeho ontologickou stránkou, práve preto ich predvídanie, resp. aspoň 
neignorovanie, je základnou stránkou ľudskej i filozofickej múdrosti, ako vedeli už klasickí 
pragmatisti od Peircea po Deweyho8. 

6 D. Pearce je spolu s N. Bostromom zakladateľom Svetovej transhumanistickej asociácie (1998), dnes známej ako 
Humanity+. Svoje myšlienky a práce prezentuje najmä na niekoľkých internetových stránkach (www.lifeboat.com, 
www.bltc.com, www.hedweb.com).  
7 Kriticky sa ku konceptu bio-šťastia vyslovuje napr. bioetik Leon Kass (2003). 
8 Existujú radikálni kritici nielen transhumanizmu, ale aj celkovej súčasnej globálnej posadnutosti techno-vedným 
pokrokom a jeho možnosťami. Napr. Bill McKibben (1989; 2004) vo svojich prácach poukazuje na negativitu 
a neprijateľnosť ľudských zásahov do prírody od ekologických dôsledkov až po existenciálne. Multidisciplinárnej 
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Vplyv biotechnológií na ľudský život 

Súčasný prudký rozvoj NBIC technológií9 kladie radikálne výzvy pred filozofiu, ktorá od 
antiky rieši otázku ľudskej prirodzenosti, t. j. otázku „čo znamená byť človekom?“ Tieto 
technológie – a medzi nimi predovšetkým biotechnológie – majú totiž potenciál zásadným 
spôsobom zasahovať nielen do povahy života ako takého (od bunkovej po celostnú úroveň), ale 
zvlášť do povahy ľudského života a jeho foriem, aké sme doposiaľ poznali, pričom ako cieľ 
takýchto zásahov sa formuluje služba človeku, ochrana jeho zdravia a jeho „vylepšovanie“, resp. 
„zdokonaľovanie“ všetkých jeho schopností a možností, najmä mentálnych a kognitívnych, až po 
prekonávanie hraníc jeho fyzickej existencie (predlžovanie veku života). Sny o „novom človeku“ 
alebo dokonca „nad-človeku“ však nie sú pre filozofiu vôbec nové. Čo je nové, ba dokonca 
radikálne nové, sú práve technologické možnosti, ktoré prináša rozvoj NBIC. Táto kultúrna 
a civilizačná situácia si preto vyžaduje veľmi hlboké filozofické a etické skúmanie i hodnotenie. 
Akákoľvek technológia je náš ľudský produkt, naše ľudské dielo, ide však o otázku, či ešte my 
kontrolujeme technológiu, alebo či technológia kontroluje nás? Preto je potrebné pochopiť podstatu 
technológie ako takej filozoficky a eticky.  

Povaha súčasnej biotechnológie je radikálna až extrémna, podľa niektorých neprirodzená až 
nebezpečná, akási ľudská „hra na Boha“. Skrýva v sebe potenciál ísť až na koreň (dreň) života10 
a spolu s ďalšími radikálnymi super-inteligentnými technológiami formuje novú situáciu ľudstva, 
ktorú už viacerí teoretici začali označovať ako „posthumánnu“ (Lippert-Ramussen et al. 2012; 
Braidotti 2013). V prepojení týchto technológií vidia riadiace subjekty modernej spoločnosti ďalšie 
príležitosti a zdroje na rast bohatstva (biopolitika, bioekonomika), ďalšiu „zlatú baňu“. V súčasnom 
kapitalizme sa biotechnológia stala nielen súčasťou priemyslu, ale aj predmetom obchodu 
a finančných trhov. Nečudo, že je dobrou príležitosťou na ďalšie prepájanie výskumných univerzít 
s priemyslom, teda produkcie poznania s produkciou tovarov, pričom dopyt po druhom diktuje 
ponuku prvého. Takáto situácia si vyžaduje nielen novú filozofickú reflexiu a koncepciu, ktorú 
takisto viacerí teoretici označujú ako „posthumanizmus“, ale aj nové politické, etické, právne 
praktiky, normy a inštitúcie v záujme sociálnej regulácie a zvládnutia tejto situácie (Fukuyama 
2002). 

Čo je posthumanizmus? Z filozofického hľadiska je to pokus o novú sebainterpretáciu človeka 
a jeho sveta. Nie je to jasná ani jednoznačná koncepcia, pretože umožňuje viacero verzií: od 
antihumanistickej cez transhumanistickú až po neohumanistickú.  

Posthumanizmus ako antihumanizmus (Braidotti 2013) je odmietnutie tradičného 
(osvietenského) humanizmu s jeho univerzalistickým a antropocentristickým chápaním ľudstva 
a ľudskej prirodzenosti, ktoré nielenže „nefungovalo“, resp. fungovalo zle. Tradičný humanizmus 
(podobne ako celé osvietenstvo) v sebe skrýval niekoľko fatálnych chýb, ktoré sa koncentrovali 
okolo kľúčových pojmov subjektu a moci a ktoré sa napokon prejavili v kataklizmách moderných 
dejín, najmä v 20. storočí. Podľa anti-humanistických posthumanistov – nikdy sme neboli humánni 
a v rámci osvietenského humanizmu ani nikdy nebudeme.  

Posthumanizmus ako transhumanizmus (Savulescu a Bostrom 2009) vyjadruje koncept 
„prekonania“ tradičného obrazu človeka i jeho spôsobu života vďaka apropriácii novej 

analýze „existenciálnych rizík“, ktoré prináša súčasný vedo-technologický rozvoj a môže viesť až k zániku ľudstva, sa 
venuje rovnomenné výskumné centrum v britskom Cambridge (http://cser.org). 
9 Akronym pre nanotechnológie, biotechnológie, informačné technológie a kognitívne vedy, zavedený v USA Národnou 
vedeckou nadáciou v r. 2004 (Bainbridge 2004). 
10 Napr. syntetická biológia chce syntetizovať úplne nové formy života, od čítania genetického kódu prejsť k jeho 
písaniu.  
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technologickej kultúry. Posthumanisti ako transhumanisti akceptujú výzvy nových technológií 
a vidia v nich pozitívne možnosti ďalšieho rozvoja človeka. Avšak posthumanizmus nie je celkom 
totožný s hnutím transhumanizmu, ktorého programom je prekonanie biologických limitov človeka 
technologickým vylepšovaním, čo považuje nielen za možné a žiaduce, ale aj za uskutočniteľné. 
Fukuyama (2002) to nazval „najnebezpečnejšou ideou súčasného sveta“. Posthumanizmus však nie 
je radikálne technologický ako transhumanizmus a nepovažuje fenomén človeka za „prekonaný“. 

Posthumanizmus ako neohumanizmus je najmenej rozvinutá, no zrejme najsľubnejšia 
koncepcia. Napriek prefixu post- mu ide o dobrý život človeka a v tomto zmysle je to ešte stále 
„humanizmus“, aj keď „ne-antropocentrický“. Antropcentrizmus je práve to, čo je potrebné opustiť 
a človeka pochopiť nie ako „centrum vesmíru“, „korunu tvorstva“ či „najvyššiu hodnotu“ (dokonca 
nie ani pre samotného človeka), ale ako jednu z foriem života, ktorá je súčasťou celej siete vzťahov 
s ostatnými formami života. Tieto formy majú takisto hodnotu buď samy osebe, alebo aj pre 
človeka, no dôležité je, že dobrý život i budúcnosť samotného človeka už nemožno chápať inak ako 
vo vzájomnej súvislosti s ostatnými formami života, ba aj s neživými štruktúrami vrátane 
technologických artefaktov. 

Posthumanizmus ako neohumanizmus prelamuje dualistické hranice medzi prírodou 
a kultúrou, človekom a zvieraťom, človekom a strojom, živým a neživým, antropocentrizmom 
a biocentrizmom atď. Ontologicky takáto filozofia „neo-posthumanizmu“ stojí na konvergencii 
kritickej teórie, pragmatizmu, feminizmu, dekonštrukcionizmu, deleuzizmu ai. Takisto moderná 
koncepcia subjektu a subjektivity sa neohraničuje len ľudským subjektom; subjektivitu treba uznať 
aj ostatným živým tvorom, Zemi ako entite (Šmajs 2008), ba čoskoro zrejme aj robotom 
a kyborgom. Ide však o subjektivitu, ktorá nestojí na koncepte moci, ale na iných hodnotách, ako sú 
kooperácia, koordinácia, harmónia, láska, dôstojnosť a pod. Podľa tohto humanizmu nemožno napr. 
genetické manipulácie vytrhnúť z celkového systému vzťahov a hypertrofovať ich význam bez toho, 
aby to nenarušilo rovnováhu globálneho systému planéty Zeme. Inak povedané, popri uznaní každej 
inej subjektivity živočíchov, strojov, Zeme (mimozemšťanov) atď., záleží len na našej vlastnej 
ľudskej subjektivite, ako sa postará o samu seba: či v rozpore s ostatnými, alebo v súlade s nimi.  

Záver 

Vzťah medzi biotechnológiou a dobrým životom človeka je ambivalentný. Bolo by naivné 
predpokladať, že biotechnológia je len humánna a neprináša pre ľudstvo žiadne existenciálne riziká. 
Skôr naopak, výskum týchto rizík v súčasnosti narastá. Súčasná situácia ľudstva si vyžaduje 
prehodnotenie doterajších sebainterpretácií, nové a lepšie odpovede na otázky „kto sme?“ a aký svet 
tu utvárame. Jednou z kľúčových hodnôt, ktoré musia vstúpiť do tohto diskurzu, je hodnota ľudskej 
dôstojnosti (Düwell et al. 2014). Bez humanistickej filozofie, ktorá skúma význam a zmysel 
všetkého diania, sa to nezaobíde.  

V súčasnosti existuje množstvo ilúzií o technologickom pokroku vrátane falošnej predstavy, 
že technológia je voči životu neutrálna. Perspektívnou cestou však nie je odmietanie technológie, ale 
jej osvojenie z hľadiska dobrého života. Život nemôže byť len v závese technológií, ale naopak, 
musí ich určovať, pretože nie je tu život pre technológiu, ale technológia pre život. Ide o to, aký 
máme postoj k technológii, ako sa k nej vzťahujeme, za čo ju považujeme a ako ju používame – 
a práve to treba znova premyslieť, prehodnotiť a zrejme začať aj korigovať. Ide teda o to, akú 
hodnotu a význam technológii pripisujeme, či sme ňou len fascinovaní, alebo ju dokážeme brať  
„z vyššieho hľadiska“, nielen pragmaticky, ale aj stoicky z hľadiska dobrého života. 
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Abstract / Preparation to bio-medicine research outcomes sharing  

It is not effective to share bio-medicine research outcomes among general public by simple popularization only. 
Supplemental means are necessary. The most important means can be derived from overview of human body reception 
in the history of Western civilization: The reception shows us that acceptation of bio-medicine research will probably be 
blocked by media messages, by various power levels manipulations, by ideologies, by religious rules of behavior, by 
pseudo-medicine, by pornography, and by extreme sports ideology. For developing means for sharing research outcomes 
we need to take into account cultural history, gender issues, ideologies, and judicial contexts of human body reception. 
 

 

Problém 

Výsledky medicínskych, farmaceutických a genetických výskumov zasahujú do 
každodenného života: priamo liečia alebo predchádzajú chorobám, podporujú zdravšie potraviny, 
ktoré sa produkujú v zdravšom životnom prostredí a v konečnom dôsledku predlžujú život.  

Výsledky výskumov zároveň poskytujú materiál pre rôzne konšpiračné teórie, ktoré za 
výskumami hľadajú úsilie o svetovládu alebo o manipulácie s masami. Z povrchného pochopenia 
biomedicínskych výskumov čerpajú aj rôzne vystúpenia a aktivity podvodníkov, ktorí sa sami snažia 
manipulovať s kolektívnym vedomím. Výskumy podporujú aj dosahovanie vyšších ziskov 
farmaceutických firiem bez ohľadu na zdravotné dôsledky priemyselnej výroby liekov. Pri 
neadekvátnom využití môžu výsledky takýchto výskumov dokonca priamo poškodzovať zdravie. 

V tejto situácii sú výsledky biomedicínskych výskumov výzvou pre spoločenské a humanitné 
vedy. Tie totiž reflektujú fungovanie človeka vo vedecky zmenenom životnom prostredí, ako aj 
fungovanie človeka, ktorý sám seba mení na základe vedeckého výskumu. Reflexia týchto 
výskumov podnecuje uvažovanie o postavení človeka v prírode, o možnostiach človeka, alebo 
o povahe súčasného sveta. 

Tieto výskumy sú výzvou aj pre každodenný život súčasného človeka, ktorý sa 
v každodennom živote prakticky vyrovnáva s ich výsledkami. Musí pri tom spracovať množstvo 
nových poznatkov, tie však často dostáva v radikálne oklieštenej a spopularizovanej podobe (ak ich 
vôbec dostáva). Musí sa vyrovnávať s tlakom starostlivo vykonávaného vedeckého výskumu na 
jednej strane a na druhej strane s tlakom pseudo-medicíny v podobe homeopatie, prípadne s tlakom 
para-medicíny a para-psychológie v podobe liečenia rôznymi energiami. V prípade choroby sa musí 

1 2. nezmenené vydanie príspevku, pôvodné vydanie vyšlo v publikácii: PLAŠIENKOVÁ, Zlatica (ed.): Bioetické výzvy  
a súčasnosť. Bratislava: Stimul, 2015. ISBN 978-80-8127-133-5. 
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rozhodovať takmer okamžite, väčšinou bez akejkoľvek prípravy pre chápanie najnovších výskumov, 
často dokonca bez podpory lekára (a často aj s pa-vedeckou podporou lekára napr. odmietajúceho 
očkovanie). 

Človek sa však s výsledkami medicínskych výskumov stretáva aj tam, kde nejde o priame 
ohrozenie zdravia. Pri športových aktivitách, pre ktoré potrebuje pomôcky, správne nastavenie 
rytmu, kde mnohí využívajú rôzne podporné prípravky; pri pobyte na slnku, keď sa rozhoduje, aký 
opaľovací krém si kúpi; pri varení, keď sa rozhoduje, aké potraviny použije; v podobných i ďalších 
životných situáciách by sa človek mohol rozhodovať na základe najnovších vedeckých výsledkov. 
To je samozrejme nerealistická ilúzia. Nielenže dlho trvá, kým sa overené výsledky výskumov 
dostanú medzi širokú verejnosť, ale ani ľudia nie sú schopní (často ani ochotní) ich vnímať 
a osvojovať si ich. Neexistuje ani systém, ktorý by systematicky propagoval podobné výskumy, 
všetko je to len súbor náhodného výberu izolovaných faktov médiami, školou, alebo len výsledok 
náhodného výberu človeka samotného. 

Pre spoločenské a humanitné vedy tak vzniká zásadný problém. Výsledky biomedicínskeho 
výskumu sa skôr či neskôr určite dostanú do každodennej praxe. Preto si treba položiť otázku: Ako 
je možné súčasného západného človeka pripraviť na ich chápanie a na ich využívanie? 

Biomedicínske výskumy sa dotýkajú v prvom rade ľudského tela – jeho životosprávy, jeho 
ošetrovania, prevencie pred chorobami, jeho ochranou, celistvosťou a funkčnosťou. V tomto texte sa 
budeme zaoberať otázkou, ako je možné pripraviť západného človeka na využívanie najnovších 
biomedicínskych výskumov pri „spravovaní“ svojho vlastného tela. 

Téma 

Vnímanie biomedicínskeho výskumu síce zasahuje celého človeka, ale jeho výsledky smerujú 
k úpravám ľudského tela a k rozvoju zdravia človeka. 

Zdravie, ktoré sa už desaťročia nedefinuje ako neprítomnosť choroby, ale (spolu so Svetovou 
zdravotníckou organizáciou) sa vymedzuje ako stav „kompletnej fyzickej, psychickej a sociálnej 
pohody, a nie iba neprítomnosť choroby alebo vady“ (World Health Organization 2015) – také 
zdravie nezávisí len od fyzického tela, ale telo je jednou z dôležitých súčastí celkového stavu 
zdravia. Zdravo fungujúce telo nenúti človeka zaoberať sa havarijnými situáciami v zdraví, ale 
umožňuje mu sledovať svoje životné ciele, napĺňať potreby, realizovať hodnoty, ktoré považuje za 
nasledovaniahodné. Zdravé a fungujúce telo poskytuje človeku priestor aj čas, aby si formoval 
a pokojne premieňal svoju ľudskú identitu podľa svojich potrieb, túžob a cieľov. 

Primárne využitie biomedicínskeho výskumu nie je teda len v ochrane ľudského tela pred 
ohrozeniami, ktoré prináša vek, životné prostredie, nezdravý životný štýl a iná aktivita človeka – ale 
v zachovaní komplexného stavu zdravia človeka. 

Ak ľudské telo ochraňujeme, budú jeho životné funkcie fungovať v relatívnej harmónii a bez 
väčších výkyvov. Telo bude zdravé. Hoci sa biomedicínsky výskum zaoberá zásahmi do ľudského 
tela, v konečnom dôsledku smeruje k zachovaniu úplnosti, celistvosti a vyváženého fungovania 
celého človeka. 

Mnoho ohrození tela vyplýva z aktivít človeka samotného, prípadne z jeho prirodzeného 
starnutia a opotrebovania. Iné ohrozenia však prichádzajú zvonku, z prostredia mimo individuálneho 
života. Rôzne ideologické, politické či mediálne a iné manipulácie s ľudským telom nútia človeka, 
aby sa k svojmu telu správal predpísaným spôsobom, a narúšal tak svoju prirodzenú telesne-
psychickú integritu. Nútia ho k užívaniu určitých liekov (napr. v mene pseudo-vedy), bránia mu 
v prirodzenom využívaní vlastného tela (napr. v mene náboženských zákazov), prípadne ho nútia 
k ubližovaniu vlastnému telu (napr. v mene mediálnych noriem krásy). Seriózne biomedicínske 
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výskumy môžu brániť podobnej manipulácii s ľudským telom. 
Témou tohto príspevku je ľudské telo ako súčasť každodenného ľudského života, pretože sa 

zúčastňuje pri vytváraní obrazu človeka o sebe. Ako súčasť obrazu človeka o sebe má vnímanie 
ľudského tela svoju zložitú kultúrnu históriu, je súčasťou súčasného obrazu človeka v západnej 
kultúre a je aj objektom rôznych manipulácií. 

Otázky 

Na začiatku nášho snaženia si preto musíme položiť otázky, ktoré nás budú viesť pri skúmaní 
vzťahu biomedicínskeho výskumu a vnímania tela v západnej civilizácii. 

Spôsob vnímania samého seba je základným nástrojom na to, aby sa človek identifikoval ako 
človek2. Telo je súčasťou ľudskej identity, ktorá priamo vychádza z konkrétneho času a priestoru 
života človeka. Všimneme si preto premeny v spôsoboch, akými človek v našej (euroatlantickej) 
civilizácii vnímal svoje vlastné telo.  

Ľudské telo nebudeme vnímať len ako biologického nositeľa psychiky, ale ako súčasť 
komplexného života, v ktorom nemožno oddeliť psychické od fyzického. Vnímanie jedného 
ovplyvňuje vnímanie druhého, zmeny jedného spôsobujú zmeny druhého. Telo a psychika človeka 
fungujú ako jeden celok, preto aj vnímanie tela v euroatlantickej civilizácii reprezentuje obraz 
človeka o sebe samom. 

Naše snaženie je súčasťou rozvoja biomedicínskeho výskumu, preto sa budeme pýtať:  
a) Ako môže biomedicínsky výskum vplývať na naše vnímanie tela? 
b) Ako tento výskum podmieňuje naše snahy o skrášľovanie a vylepšovanie nášho tela 

a pre formovanie zdravého človeka; prípadne – aké podklady poskytuje pre 
manipulácie s ľudským telom? 

Ak sme objektmi manipulácie s telom, resp. s naším vnímaním tela, mali by sme sa nejakým 
spôsobom brániť. Treťou otázkou preto bude:  

c) Ako sa máme pripraviť na manipulácie s ľudským telom a na manipulácie 
s vnímaním ľudského tela? 

V tomto príspevku si krátko všimneme kultúrnu históriu vnímania ľudského tela, vrátane 
súčasnej podoby obrazu človeka o svojom tele a o sebe ako komplexnej bytosti. Budeme uvažovať 
o spôsoboch, ako sa brániť rôznym manipuláciám s ľudským telom, alebo manipuláciám 
s obrazom o ľudskom tele. Chceme tak upozorniť na možné cesty, ako sa dnes môžeme pripraviť 
na prijímanie serióznych biomedicínskych výskumov. 

Tradícia vnímania tela 

Z rôznych dôvodov sa vnímanie tela v euroatlantickej kultúre vyvíjalo samostatne, izolovane 
od iných kultúrnych okruhov (od Indie, Číny, Ameriky a pod.). Aj procesy globalizácie posledných 
desaťročí smerujú skôr k rozširovaniu euroatlantického pohľadu na svet (a na ľudské telo). Naša, 
tzv. západná kultúra neprijíma pre vnímanie tela zásadné podnety z iných kultúr, aj keď ich 
reflektuje a snaží sa spoznávať.  

V tejto časti sa preto venujeme len tzv. západnej, euroatlantickej tradícii vo vnímaní ľudského tela. 
Podľa antických Grékov vo vesmíre fungovala harmónia, ktorá vyvažovala a udržiavala 

v pohybe všetky hviezdy – tak aj ľudské telo bolo súčasťou harmonicky stavaného ľudského života. 

2 „Človek je z tohto pohľadu svojím vlastným výtvorom“ (Malík 2014, s. 134). 
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Pretože vesmír aj bohovia boli dokonalí, dokonalá krása ľudského tela znamenala, že do človeka 
vstúpila božská energia. „Jediné zobrazenie hodné boha je telo človeka“ (Besançon 2013, s. 23). 
Telo má božskú povahu, treba mu preto venovať veľkú pozornosť. 

Harmónia ľudského života však bola prístupná len tým, ktorých bolo možné označiť termínom 
kalokagathía – tí, ktorí boli „krásni a dobrí“ (Utitz 1968, s. 17). Takými nemohli byť otroci, ani 
chudobní občania. Kalos agathos boli urodzení, teda narodení v dobrom a bohatom rode, ktorí mali 
možnosť pestovať svojho ducha pravidelnými rétorickými cvičeniami a vzdelaním, ako aj možnosť 
pestovať svoje telo pravidelným gymnastickým výcvikom a starostlivosťou oň. 

Zdravé a krásne telo tak bolo výsledkom harmónie tela a ducha, mravnosti, pôvodu, vzdelania 
a výcviku. Súčasťou tejto harmónie bol pôžitok z vlastného tela v športe, v pohybe, v erotike.  

Pre kresťanskú tradíciu je človek božím výtvorom, teda dokonalou bytosťou, ktorá bola 
stvorená na obraz boží, preto by sa mohlo zdať, že sa kresťanstvo bude tešiť z dokonalého 
fungovania a tvarov ľudského tela. „Obraz boží“ však neznamená žiadnu preferenciu tela. Telo síce 
je dokonalé, ale nemôže byť pre človeka tým najdôležitejším. Len duch, myseľ, vedomie môžu byť 
dôležité a telo sa v kresťanskej tradícii zredukovalo na nositeľa psyché. Boh bol netelesný, preto 
obrazom pre stvorenie človeka nebola vonkajšia podoba boha, ale boh ako svetový princíp, ako 
logos, ako absolútne vedomie. „Človek, to je jeho duša. Človek je telesný len náhodou“ (Besançon 
2013, s. 97), jeho podstata je duchovná. 

Telo sa začalo potláčať. Nahota reprezentovala rajský stav, keďže Adam a Eva boli v raji nahí. 
Zároveň bola predmetom hanby – Adam a Eva boli vo svojej nahote šťastní len dovtedy, kým si ju 
neuvedomili. Pretože Eva dala Adamovi jablko, bolo ženské telo telom zvádzajúcim a muž bol plný 
hriešnych vášní. Telo tak odvádzalo muža od cesty k bohu, bolo prekážkou v dokonalom živote. 
Preto bolo potrebné ho zahaľovať, odmietať, až dokonca potláčať. 

Mužské telo bolo teda napriek všetkej svojej božej dokonalosti len niečím, v čom bolo treba 
potlačiť vášne, aby mohol v pote zarábať na chlieb. Ženské telo bolo tiež napriek svojej dokonalosti 
nástrojom na zvádzanie mužov a malo slúžiť hlavne na plodenie potomstva.  

V kresťanskom myslení sa však stretneme s rozporným vzťahom k ľudskému telu. Hriešne 
a krásne telo ženy (Evy a Márie Magdalény) bolo v rozpore s postavou Panny Márie. Ako božia 
matka musela byť krásna, ale nie zmyselne krásna – jej krása musela byť duchovná. Preto bola 
samozrejme vždy zahalená, dôležitý bol jej duchovný výraz. 

Moderná kresťanská tradícia (najmä v tzv. teológii tela) konštatovala, že samotné telo nie je 
hriešne, ale je dokonalým božím výtvorom – hriešne sú naše myšlienky o tele. Aj tu sa však telo 
chápe ako druhoradé voči psychike, „duši“. 

Kresťanská tradícia bola teda rozporuplná. Potláčala telo ako hriešne, zahaľovala nahotu, aby 
nevyvolávala hriešne myšlienky, ale zároveň ukazovala Evu a Pannu Máriu ako krásne bytosti. 
V prípade Panny Márie boli síce jasné snahy potlačiť zmyselnosť a zvodnosť, v snahe stvárniť 
krásnu matku božiu sa tomu však umelci niekedy neubránili (typickým príkladom je Madona zo 
skupiny Narodenia od Majstra Pavla). 

V barokovej Európe už nebolo možné poprieť všetky pôžitky tela a jeho zmyslovú povahu, 
ktorú tak jednoznačne priznala renesancia. Zároveň by však európska katolícka reakcia najradšej 
vrátila späť všetky duchovné hodnoty kresťanstva, všetku nadvládu duchovného nad telesnosťou, 
lebo vedela, že telesnosť odvádza od boha. Potešenie z tela robí z človeka pána nad svojím vlastným 
životom, a potešenie zo sexuality ešte viac. V konflikte renesancie a protireformácie vidno aj zápas 
o ľudské telo a o potešenie zo sexuality – je to teda aj boj o moc nad ľudským telom. 

Telo síce už nebolo možné potlačiť, ale bolo možné ho aspoň odsunúť na druhú koľaj. 
Vynikajúco tomu vyhovoval karteziánsky dualizmus dvoch substancií, pri ktorom jedinou istotou 
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zostáva fakt, že človek „myslí“, čiže je mysliaca substancia. Zároveň naďalej pôsobilo Kalvínove 
obrazoborectvo: Zobrazovanie božského nie je možné, lebo boh sa prejavuje zjaveným slovom, nie 
stvorenými vecami. Kalvín „zbavil svet božského charakteru“ (Besançon 2013, s. 182), takže na 
jednej strane odmietal materiálne, fyzické (aj ľudské telo) ako niečo, čo nesúvisí s bohom – na 
druhej strane akceptoval materiálno ako každodennosť sveta. Telo nemalo božskú povahu, nemohlo 
reprezentovať boha. Tým sa však otvorila cesta pre detailný záujem o svet okolo nás, aj o ľudské 
telo – ak sa umelec nemôže zaoberať božstvom, o to viac si bude všímať každodenné, ľudské, teda 
aj ľudské telo. 

Baroková Európa mala preto tiež rozporuplný vzťah k ľudskému telu. Na jednej strane sa 
tešila z tela a z materiálneho sveta a dokázala ho zobrazovať veľmi verne a realisticky (porov. 
holandské maliarstvo 17. st.), na druhej strane telo ovládali maximálne mystické zážitky (Bernini: 
Extáza sv. Terézie). Pokrútené, neprirodzené až fyzicky nemožné postoje ovládali zobrazovanie tela 
v baroku. Napriek všetkému realizmu totiž nebola pri zobrazení najdôležitejšia vernosť fyziológii 
ľudského organizmu – dôležité bolo zobrazenie mystického náboženského vytrženia a emócie. 
Rozpor realizmu a jasného pohľadu na realitu bol v rozpore s preferenciou vnútra, zážitku, intuície, 
imaginácie.  

V začiatkoch moderny počas 18.-19. st. vyvrcholilo potláčanie tela vo vnímaní obyvateľov 
Európy. Nahota bola obmedzená pre mytologických bohov hlavne z antickej mytológie, telo sa inak 
akceptovalo iba v šatách a zobrazovalo zahalené. Všetko, čo bolo odhalené a nebolo súčasťou 
transcendentného sveta, sa považovalo za obscénne, necudné, zvrátené. 

Ako telo sa rešpektovalo len černošské telo. Pre otrokárske USA, rovnako ako pre civilizačne 
namyslené Francúzsko a Veľkú Britániu bolo černošské telo niečím menejcenným, 
necivilizovaným, primitívnym, nekultúrnym.  

Ľudské telo (to „iné“, černošské) existovalo v tejto situácii len ako súčasť barbarskosti, 
prírodného stavu človeka. Civilizovaný (= kresťanský, západný) človek svoje telo potláčal v mene 
vyšších ideálov a v mene boha. 

Pocity z tela potláčalo aj Prusko, ktoré vnímalo telo ako súčasť masy, v spiritualistickom 
Rusku telo v podstate nevnímali. Dôkladné zahaľovanie fungovalo aj v konzervatívnom Rakúsko-
Uhorsku. Tam však freudovská psychoanalýza spôsobila šok, pretože odhalila pokrytectvo 
spoločnosti, ktorá ukrývala ľudské telo v objemných šatách.  

V Európe bolo od konca 18. až začiatku 20. st. ľudské telo potlačené. Spoločnosti naprieč 
západnou civilizáciou ho nevnímali, odmietali. 

Všetko znehodnotenie ľudského tela sa však týkalo belošského, „európskeho“ tela, netýkalo sa 
to černochov. Čierne telo sa považovalo za výtvor na nižšom vývinovom stupni, chápalo sa ako 
bližšie zvieratám, alebo aspoň ako zásadne odlišné od belošského. Preto sa mohlo vnímať, ukazovať 
či študovať. V aristokratických domoch sa černošské slúžky často pohybovali polonahé, dokonca 
bola možná aj verejná prezentácia nahého černošského tela (Josephine Bakerová), čo by v prípade 
belošskej tanečnice nebolo bývalo vôbec mysliteľné. 

Vo vrcholnej moderne od polovice 19. st. až do polovice 20. st. sa rozvinulo úplne iné 
chápanie, ktoré pre západnú kultúru znamenalo definitívne prijatie ľudského tela. 

Umenie prestalo zobrazovať len nahé bohyne, nahé ženy na obrazoch boli už reálnymi ženami, 
literatúra začala ospevovať telo, zmyslovosť, fyzickú prácu. Výrazne prispela fotografia, kde už 
nebolo možné sa tváriť, že zobrazuje bohyne a bohov. 

Začala sa rozvíjať cenovo dostupná kozmetika, odevný priemysel sa začal prispôsobovať 
potrebám širokých vrstiev. Od polovice 20. st. sa naplno rozvinul aj veľkopriemysel s konfekciou. 
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Euroatlantická kultúra sa v 20. st. s veľkou radosťou priznala k tomu, že človek má telo 
a začala si ho plnými dúškami užívať. 

Prijatie ľudského tela ako plnohodnotnej súčasti zdravého človeka a zdravého životného štýlu 
sa koncom 20. st. mení z prijatia autentickej telesnosti na predstavenie, na „divadlo“. Západná 
spoločnosť sa stáva spoločnosťou predstavenia, spoločnosťou spektakulárnosti (Debord 2010,  
§ 145), spoločnosťou veľkých výjavov, v ktorých už nejde o pravdivosť, o úprimnosť, nejde 
o autentické vyjadrenie. Ide o čo najlepší prejav, o čo najlepšie predstavenie a predvedenie toho, čo 
chce človek vyjadriť. 

Záujem o telesnosť a autentické prejavy telesnosti v predchádzajúcom storočí sa premieňajú 
na kult a pestovanie tela. 

Médiá prezentujú krásne telo, ktoré už nemusí mať nič spoločné so zdravým telom, pretože sa 
odvodzuje od matematických proporcií a rozmerov (napr. tzv. ideálne miery ženského tela 90-60-90). 

Pestovanie vlastného tela sa stáva obsesiou. Boom fitnes a kozmetiky ukazujú, že cieľom nie 
je zdravé a prirodzene fungujúce telo, ale telo dobre vyzerajúce. 

Ideálom sa stalo mladé a pekné telo, ktoré sa musí prezentovať ako mladé. Musí to byť na 
ňom „vidno“. Preto so spektakulárnosťou vo vzťahu k telu systematicky pracujú médiá. Vnímanie 
krásy je súčasťou kultúrne kódovaných rodových noriem, čo sa výrazne ukazuje vo vzťahu k ženám. 
Stotožnenie krásy so ženou a sily plus inteligencie s mužom je klasickou ukážkou rodových 
stereotypov. Tzv. „mýtus krásy“ (Wolf 2000) nám nahovára, že kvalita zvaná „krása“ objektívne 
a univerzálne existuje. Podľa tejto predstavy sa ženy musia snažiť o jej stelesnenie, pretože muži 
chcú vlastniť ženy, ktoré ju stelesňujú.  

Zvláštnu podobu získal vzťah človeka k telu v autoritatívnych režimoch, v nacizme 
a komunizme. Tieto dva režimy na jednej strane podporovali záujem o ľudské telo, hlavne o zdravé 
telo – v prípade muža silné telo, v prípade ženy plodné a niekedy aj silné telo. Len silní muži totiž 
mohli budovať alebo brániť novú spoločnosť; len plodné ženy mohli rodiť nových budovateľov 
a bojovníkov, prípadne len silné ženy mohli pracovať pre blaho novej spoločnosti. Preto tieto režimy 
podporovali šport a masové telesné vystúpenia (spartakiády, sprievody a manifestácie, kolektívne 
hry a pod.). 

To sa však odohrávalo len v ideológii. V praktickej politike obidva režimy potláčali akékoľvek 
zmienky o tele alebo akékoľvek snahy o užívanie si vlastného tela.  

Manipulácia – starostlivosť  

Súčasná euroatlantická kultúra zápasí s protikladným vzťahom k ľudskému telu. Na jednej 
strane si západný človek priniesol z moderny plné priznanie si svojho tela, na druhej strane sám seba 
núti, aby nasledoval predstavy o ideálnom tele, ktoré sa mu vnucujú zo spektakulárneho charakteru 
súčasnej kultúry. A tak v súčasnej západnej kultúre stoja vedľa seba na jednej strane ideály 
anorektickej Barbie a na druhej strane túžba byť spokojným vo svojom tele, nech je akékoľvek 
(porov. Bustler 2015). 

Stretávajú sa tu manipulácia s ľudským telom so starostlivosťou oň.  

Manipulácia s telom  
V súčasnej euroatlantickej kultúre pôsobí veľa faktorov, ktoré sa snažia (vedome alebo 

nevedome) manipulovať buď s ľudským telom priamo, alebo aspoň s predstavou, ktorú si ľudia 
majú o svojich telách vytvárať. 

Najsilnejšia, alebo najmasovejšia a najmenej viditeľná je mediálna manipulácia. V médiách 
sa prezentuje kult tela a telesnosti oddelenej od psychiky človeka. Masy sú presviedčané, že existuje 
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niečo ako ideálne telo, o ktoré sa treba snažiť, ktoré treba konzumovať vizuálne alebo sexuálne. 
Ideálne telo sa stalo fetišom, ku ktorému majú ľudia vzhliadať, lebo im zabezpečí šťastný život. 
Pomáha tomu tvorba celebrít, ktoré sa v médiách zobrazujú ako nositelia (prevažujú nositeľky, ale 
týka sa to aj mužov) ideálnych tiel. Stali sa z nich vzory hodné nasledovania. Ich ideálne telá 
upravované vo Photoshope a inými efektmi sugerujú, že je hodné nasledovať životný štýl celebrít, 
ich hodnotové orientácie, ich uvažovanie a emocionalitu. 

Je pritom signifikantné, že ako krásne telá sa prezentujú štíhle postavy s minimálnym 
množstvom tuku. Ako ukazujú výskumy, podobné ideály fungujú hlavne v spoločnostiach, ktoré 
majú dostatočný prístup k zdrojom potravy – zatiaľ čo spoločnosti s nedostatočnými zdrojmi 
hodnotia postavu (hlavne ženy) ako krásnu vtedy, ak má väčší podiel tuku na postave (Brown-
Konner 1987; Ember et al. 2003). 

Podobné tendencie médií sú veľmi efektívne, lebo tu funguje princíp sociálneho učenia, keď si 
ako vzory osvojujeme práve to, čo sa nám často v spoločnosti prezentuje. Ideálny model chudého 
tela sa tak stáva vzorom buď tým, že sa v médiách opakuje, alebo tým, že sa spája s bohatstvom  
a s lepším sociálnym postavením (porov. Boothroyd et al. 2012). 

S touto logikou ráta mediálny a reklamný marketing, ktorý sa spolieha na to, že jednoduché 
zobrazovanie sexuálne zaujímavých motívov v reklame a v marketingu pritiahne pozornosť diváka 
ku kúpe produktu. „Sex predáva“, „telo predáva“, to sú heslá dnešnej reklamy. Podľa 
psychologických výskumov sa však ukazuje, že sexuálne podtexty reklamy nezvyšujú úspešnosť 
reklamy, skôr ju znižujú (Bushmann 2002). Divákovu pozornosť síce telo a sexualita pritiahnu, ale 
potom sa divák zameria na ne a s menšou pozornosťou si všíma samotný reklamovaný produkt. 

Mediálna manipulácia s telom tak nakoniec neplní svoje ciele, lebo nezvyšuje predajnosť 
produktov. Má však vedľajší efekt – opakovane priťahuje pozornosť divákov k telu, k telesnosti, 
k sexualite a odvádza pozornosť od iných súčastí ľudského života. Opakovaním zdôrazňuje 
dôležitosť telesnosti vytrhnutej z iných súvislostí. 

Manipuláciu či nátlak vo vzťahu k ľudskému telu môžeme pozorovať aj zo strany štátu  
(v minulosti prípady sterilizácie chudobných žien). Manipulácia sa prejavuje aj tým, že nie každý 
štát umožňuje zmenu rodu/pohlavia v dokladoch (z F na M a naopak) u transrodových ľudí bez 
medicínskeho zásahu do ľudského tela. Na Slovensku je takáto zmena podmienená lekárskym 
posudkom o zmene pohlavia, čo v praxi znamená ukončenie reprodukčnej schopnosti, 
teda chirurgické odobratie semenníkov alebo vaječníkov a maternice. Je to nenávratný zásah do tela, 
s ktorým mnohí transrodoví ľudia nesúhlasia. V súčasnosti sa preto začína hovoriť o potrebe 
zavedenia štvrtej zložky občianskych práv, tzv. sexuálneho (Evans 1993) či intímneho (Plummer 
2001) občianstva (popri občianskych, sociálnych a politických právach). Sexuálne občianstvo sa 
týka najmä tých aspektov celospoločenského kontextu, ktoré pokrývajú súkromie a životný štýl. 
Súčasné práva nezaručujú dostatočné a plnohodnotné naplnenie potrieb a rozhodnutí, ktoré sa týkajú 
nášho tela, rodu, identity a intímneho života. Aj keď sa zdá, že tieto voľby závisia iba od 
individuálneho rozhodnutia, pretože občania demokratického štátu sú autonómne bytosti, nie každý 
štát či kultúra umožňuje takýto výber. Štát tak prostredníctvom zákonov zasahuje do intímneho, 
súkromného života. Vo verejnej sfére sa rozhoduje o tom, ako bude vyzerať život v súkromnej sfére. 
Je preto namieste hovoriť o ďalšej zložke občianskych práv, a to o intímnom/sexuálnom občianstve. 

O manipuláciu s telom sa snažia mocenské štruktúry v rôznych autoritatívnych inštitúciách 
a organizáciách (cirkev, škola a pod.). Tým, že inštitúcia obmedzí pohyb človeka (napr. jednotným 
pohybom) po priestoroch školy (Kaščák 2006), ovládne nielen telo, ale ovládne aj rozhľad človeka, 
obmedzí jeho emocionalitu i uvažovanie. Ovládnutím sexuality, ktorú inštitúcia podriadi svojim 
predstavám, sa potlačí sloboda človeka, pretože ten sa vo svojich najprirodzenejších potrebách 
podriadi princípom prichádzajúcim zvonku. Mocenské organizácie vedia, že ovládnutím intimity 
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človeka sa obmedzí jeho narábanie s vlastným telom, čím organizácia zasiahne do každodenného 
života človeka. Zvlášť to dnes platí vo vzťahu k ženám: Ak im organizácia vnúti svoje morálne a iné 
predpisy vo vzťahu k ich vlastným telám, ovládne celý ich život. (Ak žena prijme za svoje, že 
hormonálna antikoncepcia je hriešna, dostáva sa celý jej sexuálny aj rodičovský život pod vplyv tej 
inštitúcie, ktorá ju o antikoncepcii presvedčila – tomu podriadi svoj sexuálny život, svoju plodnosť, 
svoju kariéru, svoj vzťah k partnerovi.) 

Rôzne inštitúcie a organizácie dokážu podobným spôsobom ovplyvňovať ľudské telo (a teda 
život človeka) hlavne cez ideologické, morálne a svetonázorové idey a normy. 

Náboženské a iné puritánstvo prikazuje zahaľovať telo kvôli pocitu hanby aj tam, kde to 
vôbec nie je potrebné (napr. v prísnom súkromí). Náboženské, morálne a iné normy ovplyvňujú 
sexuálny život partnerov, ich vzťahy k vlastným telám aj k telu partnera. Svetonázorové predstavy 
môžu človeka presviedčať, že telo je hriešne a špinavé, zatiaľ čo „duša“ je čistá, a treba ju uchrániť 
pred poškvrnením od nehanebnej telesnosti. V podobných ideologických rámcoch sa ľudské telo 
dostáva do podriadenej pozície. Psychika stráca schopnosť samostatného riadenia života človeka 
(bez tela to nejde) a dostáva sa pod vplyv moci, ktorá prichádza zvonku. 

Na konci 20. st. sa naplno prejavila sexuálna rôznorodosť. Úsilie o určenie či presadenie 
jediného, ideálneho, optimálneho spôsobu sexuálneho správania bolo definitívne skompromitované 
a prežíva iba v silných ideologických a náboženských spoločenstvách. Sexuálna rôznorodosť, čiže 
podľa A. Giddensa (2012) plastická sexualita, je oslobodená od nevyhnutnosti reprodukcie, je 
oslobodená od predstavy "typickosti" – čo je typické pre toho či onoho, tú či onú skupinu či osobu. 
Plastická sexualita oslobodzuje ženy od diktátu mužskej predstavy o rozkoši a umožňuje aj voľný 
rozvoj homosexuálnej sexuality. 

Špeciálnu moc v tomto kontexte má v euroatlantickej kultúre náboženstvo (kresťanstvo, 
a dnes už aj islam), ktoré požaduje oslobodiť ducha/myseľ od hriešnej telesnosti a harmonizovať ich 
tak, aby „duša“ ovládala telo. Človek sa prezentuje ako prísne dualistická bytosť, v ktorej je 
podobné oddelenie možné. Zatajuje sa, že s potláčaním tela človek potláča aj svoju psychiku. 

V súčasnej euroatlantickej kultúre s telom manipuluje aj ideológia vrcholového športu. 
Vrcholový šport je však zvláštnou kapitolou, pretože sa týka len izolovanej časti spoločnosti. 
Znásilňuje telo anabolikami, nekonečným tréningom a posilňovaním špeciálnych častí tela, potláča 
pocity bolesti, únavy a iné obranné mechanizmy človeka. Posilňuje predstavu o povinnosti, 
o nevyhnutnosti telesného výkonu, o potláčaní odporu emócií. 

Pre biomedicínsky výskum je zvlášť dôležité uvedomovať si manipuláciu, ktorá prichádza zo 
strany pseudomedicíny. 

Pseudomedicína predstavuje dnes veľké množstvo disciplín, prístupov a postupov, z ktorých 
mnohé skutočne využívajú vedecké metódy, avšak izolovane a bez dôsledného preverovania 
výsledkov. Mnohé z nich, napr. homeopatia, „nielenže miešajú metafyzické tvrdenia s empirickými, 
ale aj zastávajú stanoviská, ktoré sú v protiklade s vedeckými zákonmi a na vysvetľovanie svojej 
viery využívajú hypotézy ad hoc“ (Carrol 2015, „pseudoscience“). „Operujú s neexistujúcimi 
duchovnými ´energiami´ alebo silami, s mimo zmyslovými alebo záhadnými javmi“ (Heřt 2008,  
s. 186). Alternatívna medicína (napr. homeopatia, akupunktúra), mnohí ľudoví liečitelia, ktorí 
nevyužívajú staré recepty liečenia prírodnými prípravkami, ale chcú liečiť pomocou psychického 
pôsobenia, orgónovými energiami, prípadne mimo zmyslovým vnímaním alebo duchovným 
pôsobením (napr. John of God v Brazílii) – to všetko sú cesty, ako s pomocou placebo efektov 
pomáhať ľuďom. Podobné efekty môžu skutočne viesť k zlepšovaniu zdravia človeka, ako 
zdôvodňujú P. Skrabanek a J. McCormick (1990), avšak môžu spôsobiť veľké škody a dlhodobo 
zdravotný stav nezlepšujú, lebo sú v podstate založené na podvode alebo na viere, a nie na 
vedeckých metódach. 
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V podobných prístupoch akoby sa paradoxne rešpektovala jednota telesného a psychického 
u človeka, lebo mnohé z nich chcú pôsobiť na telo človeka cez emócie, podvedomie a pod. Pri 
pozornejšom pohľade do týchto metód však zistíme, že práve naopak, telo je odtrhnuté od ľudského 
vedomia – človek má svojím vedomím, psychikou, emóciami, predstavami, vôľou ovládať svoje 
telo. Akoby telo fungovalo samostatne a bolo v podriadenom postavení oproti „vyšším“, 
psychickým schopnostiam človeka. Človek sa v týchto prístupoch rozpadá na karteziánsku psycho-
fyzickú dualitu, v ktorej obidve substancie fungujú samostatne, ale tá telesná (nižšia, slabšia, 
primitívnejšia) je predsa len ovládaná psychickou (vyššou, „božou“, „energetickou“, silnejšou, 
vyvinutejšou). 

Takéto snahy však nie sú založené na serióznom poznaní filozofie R. Descartesa, ale na viere 
v transcendentné energie, vo vyššie moci, v duchovnú podstatu človeka. Radikálne to odporuje 
biomedicínskemu výskumu a slúži len manipulácii s ľudským telom, so zdravím a so psychikou 
človeka. Nepodporuje sa tým zdravý vývoj ľudského tela. 

Starostlivosť o telo 
Starostlivosť o ľudské telo často podporuje zdravie človeka, často však často protirečí jeho 

zdravému vývoju. 
Na jednej strane snahy o akceptovanie ženského tela za posledných sto rokov viedli 

k oslobodeniu ženského tela z panstva maskulinity, ale aj k všeobecnému oslobodzovaniu ľudského 
tela a k jeho chápaniu ako rovnocennej súčasti človeka. Ženské aj mužské telo sa oslobodzujú spod 
nadvlády transcendentných princípov. Snahy naturizmu ako životného štýlu zasa podporujú identitu 
človeka (rovnako muža ako ženy) ako plnohodnotnej telesnej bytosti, ktorá nepotrebuje potláčať 
svoje telo. Aj relaxačný šport, ktorý slúži oddychu a znovuobnoveniu psychických i fyzických síl 
a rozvíja sa hlavne od 20. st., podporuje sebauvedomenie človeka ako bytosti, ktorá má rovnako 
hodnotné telo ako psychiku. Treba pritom zdôrazniť, že hlavne od druhej svetovej vojny sa 
relaxačný šport stal rovnakou súčasťou života žien ako mužov. 

Táto starostlivosť o vlastné telo podporuje vyvážený životný štýl, akceptuje odlišnosti 
ľudských tiel a priznáva telu i psychike rovnocenné úlohy v ľudskom živote. Súčasne podporuje 
v kolektívnom vedomí akceptovanie ľudského tela ako plnohodnotnej súčasti sociálneho prostredia. 

Na druhej strane mnoho prvkov starostlivosti o ľudské telo je obyčajnou manipuláciou 
s telom, so psychikou, so sociálnym prostredím. Veľká časť skrášľovania vlastného tela 
v súčasnosti nemá viesť k sebauspokojeniu – hoci sa človek presviedča, že skrášľuje svoje telo 
preto, aby sa dobre cítil. Skrášľovanie často ukazuje človeku, že dobrý pocit zo seba môže mať 
vtedy, ak človek dobre vyzerá pred inými ľuďmi (koľko žien nejde na verejnosť bez kozmetickej 
úpravy svojej tváre; koľkokrát sa v obchode nepýtame samých seba, či sa v tom odeve dobre cítime, 
ale „ako vyzeráme“; koľkokrát skonštatujeme, že niekto sa zle obliekol, lebo „nevyzerá dobre v tých 
šatách“ a odporúčame mu prezliecť sa, pričom nepredpokladáme, že sa v tých šatách asi dobre 
cíti...). V podobných situáciách nemáme svoje telo pre seba samých, ale považujeme ho za schránku, 
ktorá nesie náš vnútorný svet. Považujeme ho za schránku, v ktorej sa ukazujeme druhým ľuďom. 

V takom prípade sa starostlivosťou o svoje telo podriaďujeme sociálnej manipulácii 
a sociálnym normám, podliehame manipulácii zo strany reklamy, kozmetických firiem, médií a pod. 

Zvláštnu kapitolu v starostlivosti o ľudské telo predstavuje súčasné umenie. 
Telo sa v umení 20. st. stalo súčasťou umeleckého diela priamym zapojením umelcovho tela 

do diela (od Ch. Burdena až po M. Abramovič, u nás napr. J. Koller), pričom špeciálnu úlohu 
zohráva erotické umenie, pri ktorom sa zdôrazňuje nahé telo, resp. rôzne odtiene sexuálnych hier 
a náznakov. Prezentácia tela ústí až do manipulácie s telom (napr. J. Beyus) alebo do manipulácie so 
zvieracím telom, ktoré sa v reálnych krvavých mystériách prepája s ľudským telom (H. Nitsch). 

26 



Biotické výzvy a súčasnosť : z pohľadu nových poznatkov a trendov 
Erich Mistrík – Katarína Minarovičová / Ako sa pripraviť na výsledky biomedicínskeho výskumu 

Vyvrcholením takýchto manipulácií sú fyzické a nezvratné úpravy vlastného tela (tetovanie –  
V. Franz). 

Manipuláciu s telom dotiahla do krajných polôh francúzska umelkyňa Orlan. Necháva si 
chirurgicky upravovať svoje vlastné telo, pričom celý proces sa filmuje, Orlan ho s plným vedomím 
sleduje a komentuje, pričom sa chce spochybňovať kresťanský a umelecký princíp platný 
v euroatlantickej kultúre, že „telo sa nesmie meniť“ (Orlan 1990). Nezvratné zmeny tela (tak ako pri 
tetovaní) sú tu povýšené na umeleckú akciu, ktorá má spochybňovať základné princípy 
euroatlantickej kultúry. Umelkyňa kladie otázky, či zmenou tela meníme svoju identitu, pričom 
zdôrazňuje, že sa mení len schránka. To viditeľné na nás je však také dôležité, že zmenou tejto 
schránky posúvame aj našu identitu, čím dáva jasne najavo, že naše telo nie je len formou našej 
psyché, ale sme komplexné bytosti. Zmenou jednej časti človeka sa mení celý človek. 

Performancie Orlan a iných umelcov tak potvrdzujú, že karteziánske oddelenie materiálnej 
a psychickej substancie u človeka neexistuje. Vyvracajú aj starú kresťanskú mystiku, ktorá chcela 
potlačiť telo v mene cesty k vyšším duchovným princípom. Nevracajú sa ani k antickej gréckej 
tradícii harmonicky vyváženého tela a psychiky. Európa a svet prešli cez také situácie a získali také 
skúsenosti, že dnes už podobná pokojná harmónia nie je možná. Je možné už len dôkladné poznanie 
ľudského tela, dôkladné poznanie fungovania človeka ako komplexnej telesnej a uvedomelej bytosti, 
ktorej identita sa zakladá na tejto jednote.  

V tejto identite je veľa kŕčovitosti: Po skúsenostiach z nacistického a komunistického 
vyvražďovania miliónov ľudí nie je možné cítiť pohodu v súčasnom svete, lebo stále budeme mať 
strach, že sa naše telo stane nástrojom na naše zničenie. Aj skúsenosti z manipulácie s vedomím 
miliónov ľudí (nielen v nacizme a komunizme, ale aj v posledných desaťročiach) nás vedú 
k strachu, že nikdy nebudeme poznať celú pravdu o svete. 

Dnes sme schopní už len kŕčovite si brániť svoju telesnú a psychickú identitu a dúfať, že sa 
nestanú predmetom ďalších manipulácií. 

Do tejto situácie vstupuje biomedicínsky výskum. 
Jeho prvotným cieľom je zabezpečiť zdravý životný štýl a zdravý komplexný vývin človeka. 

Jeho medicínsky základ smeruje k zabezpečeniu zdravia, o potláčaniu chorôb, k vylučovaniu 
hraničných a pre vývin človeka nebezpečných genetických porúch, k zmene životného prostredia na 
zdravé životné prostredie. 

Biomedicínsky výskum má z tohto hľadiska jednoznačne pozitívny cieľ v starostlivosti 
o ľudské telo. Aj on však môže byť zneužitý: Vrcholovým športom na vývoj ďalších prípravkov 
podporujúcich jednostranný, teda nezdravý vývin tela športovca; mocenskými a ideologickými 
štruktúrami na zdôrazňovanie ochrany ľudského života, ľudského tela pred nepriateľmi a pred 
nepriateľskými ideológiami (genetický výskum ako nebezpečenstvo, výskum ako zásah do božieho 
stvorenia; alebo aj genetické manipulácie s človekom za účelom vzniku človeka so špeciálnymi 
vlastnosťami, napr. vojaka). 

Ako sa pripraviť na biomedicínsky výskum 

Biomedicínsky výskum sa uskutočňuje v určitej kultúrnej situácii, v ktorej je telo skôr 
prostriedkom manipulácie a spektakulárnosti. V takom prostredí sa výsledky výskumu nestávajú len 
pozitívnymi poznatkami, ktoré by rozvíjali vedu, ale stávajú sa nástrojom manipulácie pre potreby 
iných kultúrnych aktérov. 

Pripraviť sa na výsledky biomedicínskeho výskumu preto v prvom rade znamená odbúrať 
prekážky, ktoré bránia ich pochopeniu. Znamená to nepodľahnúť manipulácii tak, aby sme boli 
schopní prijať výsledky takého výskumu ako pozitívne poznatky. 

27 



Biotické výzvy a súčasnosť : z pohľadu nových poznatkov a trendov 
Erich Mistrík – Katarína Minarovičová / Ako sa pripraviť na výsledky biomedicínskeho výskumu 

Je potrebné vzdorovať manipulácii zo strany médií, mocenských štruktúr, ideológií, 
náboženstiev, pseudomedicíny, pornografie a vrcholového športu. 

Médiá 
Médiá prezentujú ilúzie a mýty o dôležitosti ideálnych telesných proporcií a o podobe 

ideálneho tela. Zdôrazňujú, že žena je hlavne krásny predmet, pričom podobné chápanie sa už 
rozširuje aj na vnímanie muža a jeho tela. 

Odstrániť mýty a ilúzie z médií sa nedá, pretože jednoduché a rýchle pochopenie stereotypov, 
ktoré sa prezentujú v mýtoch, podporuje predaj mediálnych produktov. Je však možné prijímať ich 
s odstupom a kriticky.  

Znamená to odhaľovať mýtus, že existuje ideálne telo a že krásne telo je predpokladom 
úspechu. Aj keď podľa niektorých výskumov krásny obal dokáže predávať nielen veci, ale otvára 
cestu aj ľuďom (Etcoffová 2002, 2. kapitola ), iné výskumy hovoria o tom, že vnímanie krásy má 
evolučný význam (Starr 2013), to neznamená, že krásne tvary automaticky zabezpečia harmonický 
a šťastný život. Ani to neznamená, že pre ženu sú formy jej tela dôležitejšie ako jej psychika 
a charakter. 

Na to je potrebná kvalitná mediálna výchova v školách rozvíjajúca interpretačné schopnosti 
žiakov vo vzťahu k mediálnym produktom a všeobecné kritické myslenie. Vysoko účinné je 
efektívne narábania s informáciami – ich triedenie, vyhodnocovanie ich zdrojov a použiteľnosti, 
vzťahovanie k vlastnému svetu a určovanie hodnoty informácií. Tieto zručnosti sa v záplave 
informácií z internetu a masových médií rýchlo vytrácajú, ale sú absolútne nevyhnutné pre prežitie, 
aj pre začlenenie výsledkov biomedicínskeho výskumu do každodenného života. 

Pre biomedicínsky výskum je schopnosť verejnosti pracovať s informáciami dvojnásobne 
dôležitá, pretože jeho výsledky nie sú triviálne a občas odporujú tzv. zdravému rozumu (tak ako 
mnoho iných vedeckých výsledkov). 

Mocenské štruktúry 
Mocenské štruktúry na rôznych úrovniach využívajú manipuláciu s telom na ovládanie 

slobodného myslenia a na ovládanie ženy. 
Odstrániť podobné snahy pravdepodobne nikdy nebude možné, lebo vyplývajú z podstaty 

moci. Aj demokratická moc má tendenciu nie iba riadiť, ale aj ovládať. Moc nie je možné 
v modernej spoločnosti odstrániť, preto sú dôležité iné opatrenia. 

Pre prijímanie výsledkov biomedicínskeho výskumu je dôležité slobodné myslenie, ktorým sa 
človek dokáže kriticky postaviť voči mocenským manipuláciám, dokáže ich odhaliť a vzdorovať im. 

Ak sa mocenské orgány snažia ovládnuť intimitu človeka tým, že regulujú jeho intímne 
správanie, smerujú od intimity k úplnému ovládnutiu tela, teda k ovládnutiu celého človeka. Tak ako 
kult krásneho tela sa snažil ovládnuť ženu, tak aj regulovanie ľudskej intimity smeruje 
k neslobodnému správaniu ženy, a potom aj muža. Len slobodné myslenie a slobodné správanie 
dokážu vylúčiť takéto vplyvy.  

Slobodné myslenie má aj svoju druhú stránku. Právne zakotvená rovnosť pred zákonom, 
vrátane rodovej rovnosti, sú objektívnymi predpokladmi pre uplatňovanie svojich možností, pre 
rozvoj individuálnych schopností v slobodnej spoločnosti. Pre adekvátne prijatie a využívanie 
výsledkov biomedicínskeho výskumu je nevyhnutné mať možnosť (danú právnym systémom) 
slobodne narábať so svojím telom, teda prijať aj priame medicínske dôsledky tohto výskumu.  
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Rodová rovnosť pridáva ďalšiu hodnotu. Prijímanie výsledkov biomedicínskeho výskumu je 
nevyhnutné pre samostatný a slobodný rozvoj ženy, ktorá potom môže slobodne, samostatne 
a zodpovedne rozhodovať o svojom tele. 

Ideológie 
Rôzne tradičné aj moderné ideológie prezentujú telo ako špinavé, menejcenné a psychiku 

(dušu, ducha...) ako transcendentné, hodnotnejšie, vyššie, čistejšie. 
Pochopiť človeka ako plnohodnotnú a komplexnú bytosť, v ktorej telo a vedomie zohrávajú 

rovnocennú úlohu, znamená odmietnuť toto delenie na vyššie a nižšie zložky človeka. 
Preto je pre odstraňovanie ideologických manipulácií nevyhnutné kritickým myslením 

a vzdelávaním uviesť človeka do pochopenia tela a telesnosti ako jeho rovnocennej ľudskej zložky. 
Uviesť ho do vzájomnej súhry tela a vedomia a ukázať kultúrno-historické základy morálky. 
Ukázať, ako pocity hanby a morálne normy vyplývajú z konkrétnej kultúrnej tradície, kde a ako sa 
zrodila predstava o tele ako o hriešnom, nečistom, špinavom. 

Uvádzanie do kultúrno-historických, politických a iných koreňov ideológií je nevyhnutným 
predpokladom pre ich odhaľovanie a pre oslobodzovanie sa od zhubných dôsledkov ideológií. 
Odstránenie predsudkov a stereotypov, ktoré sú v ideológiách obsiahnuté, je zároveň nevyhnutný 
predpokladom pre otvorenosť človeka v prijímaní výsledkov netriviálneho biomedicínskeho 
výskumu. 

Náboženstvá 
Náboženstvá väčšinou prezentujú telo ako hriešne, prípadne menej hodnotné oproti 

transcendentnej duši, duchu, psyché. Platí to najmä pre svetové monoteistické náboženstvá 
kresťanstvo a islam, ktoré sú spolu s judaizmom v Európe prítomné najsilnejšie. 

Tieto náboženstvá chcú ducha, dušu uvoľniť z područia tela tak, aby síce telo dobre 
fungovalo, ale hlavne ako nositeľ vyššej sily. Uprednostňujú tak ovládanie tela mysľou (vrátane 
mystických zážitkov so psychosomatickými a fyzickými dôsledkami, ako sú napr. v kresťanstve 
stigmy), alebo chcú prednostne pestovať psychiku (hlavne niektoré oblasti vedomia) a až na druhom 
mieste telo. Biomedicínsky výskum je v takomto ideovom kontexte podozrivý z prílišného zaujatia 
telom, prípadne sa jeho zásahy do ľudského tela považujú za narúšanie princípov božieho stvorenia 
(o čom svedčí napr. odpor rôznych cirkví proti genetickým výskumom). 

Špeciálny význam v náboženskom chápaní tela má rímsko-katolícka doktrína teológie tela 
vyhlásená Jánom Pavlom II. Podľa nej si treba telo vážiť a tešiť sa z neho, lebo len cez neho sa do 
sveta dostáva to božie v človeku. Zdá sa, že sa tu otvára možnosť pre harmonické chápanie 
ľudského tela s jeho vedomím. Telo tu však stále je len formou (hoci nevyhnutnou, príjemnou, 
radostnou) pre božské a duchovné. 

Pre harmonický vývin tela a vedomia človeka, bez náboženského potláčania, je preto dôležité 
v hodnotovej výchove zdôrazňovať, že telo nie je hriešne a že vedomie reaguje na okolitý svet 
v spätosti s telom, nie bez neho. Treba zdôrazňovať, že ak sa naše vedomie zaoberá telom, 
neznamená to „hriešne myšlienky“, ale prirodzenú ľudskú potrebu. Treba zdôrazňovať komplexnosť 
a jednotu človeka, v ktorej žiadna z jeho zložiek nemá prednostné právo na starostlivosť, ale vždy 
podľa aktuálnej potreby zdravého vývinu. 

Otvoreným problémom zostáva kompatibilnosť úvah a argumentov prichádzajúcich 
z biomedicínskeho výskumu (z vedy) a argumentov prichádzajúcich z náboženstva (z viery). 
Vedecké argumenty hovoria o faktoch, sú podopreté dôkazmi, a len vo svojich dôsledkoch siahajú 
po hodnoty – náboženské dôkazy sú podopreté vierou a hovoria priamo o hodnotách. Vedecké 
argumenty sú založené na evidencii, je to poznanie; náboženské názory sú založené na viere, je to 
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svetonázor. Preto náboženské tvrdenia prakticky nie je možné vedeckými argumentmi vyvrátiť, 
takže pripraviť vedomie veriaceho človeka na vedecké fakty biomedicínskeho výskumu niekedy ani 
nie je možné. 

Zostáva asi jediná cesta – argumentovať teológiou tela a príbuznými myšlienkami, ktoré sa 
v rôznych podobách kresťanskej teológie vyskytujú. Neopierať sa o Aurélia Augustína s jeho 
teológiou lásky, ani o Tomáša Akvinského s jeho racionálnou teológiou – ale opierať sa o teológiu 
tela Jána Pavla II., o myslenie Pierra Teilharda de Chardin či Jána z Damašku s ich ospevovaním 
hmoty ako krásnej súčasti univerza, ktorá vynesie človeka k Bohu, hmoty ako niečoho 
nevyhnutného, v čom sa človeku zjavil boh. Pravdepodobne len podobnými cestami je možné 
presvedčiť veriaceho človeka, aby plne akceptoval výsledky biomedicínskeho výskumu. 

Pseudomedicína 
Pseudomedicína prezentuje ľudské telo analogicky ako monoteistické náboženstvá, ktoré 

vznikli na Blízkom Východe. Korene má síce v minulosti, ale naplno rozkvitla až v súvislosti 
s hnutím New Age. „Znovuoživenie magickej viery v modernom svete“ (Breen 2015), ktoré 
priniesol New Age, je úzko späté s vierou v neviditeľné psychické alebo magnetické energie, 
s vierou v rôzne dráhy v ľudskom tele a s vierou v možnosti pôsobiť na ľudské telo nemateriálnymi 
silami. 

Manipulácie s ľudským telom, ktoré prišli so pseudomedicínou, sú ohromné, často pozitívne 
sankcionované verejnými i štátnymi inštitúciami, prípadne autoritami vedeckého sveta.  

Kombinácia určitého druhu náboženskej viery s čiastkovými experimentmi, ktorým však 
chýba skutočná vedecká hodnota, vedie k tomu, že odstrániť predstavu o pozitívnom pôsobení 
pseudomedicíny je prakticky nemožné rovnako, ako je nemožné odstrániť náboženskú vieru. 

Navyše sa viera v pseudomedicínske praktiky dotýka toho istého objektu ako biomedicínske 
výskumy, čo vo vedomí ľudí ešte viac bráni prijímaniu poznatkov vedy – lebo majú pocit, že oni si 
už najnovšie vedecké poznatky osvojili. 

Preto bude stratégia pri odstraňovaní tejto bariéry sčasti podobná ako pri odstraňovaní 
náboženskej bariéry: Poukazovanie na hodnotu faktov, telesnosti, materiálneho v ľudskom živote, 
poukazovanie na rovnocenné postavenie hmotného a vedomia v ľudskom živote. Sčasti však bude 
stratégia odlišná: Poukazovanie na nedostatočné vedecké zdôvodnenia pseudomedicínskych tvrdení 
a praktík a poukazovanie na seriózny experimentálny základ biomedicínskych výskumov. 

Pornografia 
Zobrazenie nahoty alebo sexuálneho aktu samo osebe nekladie prekážky prijímaniu 

biomedicínskych výskumov, pretože sa netýkajú tej istej problematiky. Pornografia môže dokonca 
vítať výsledky biomedicínskeho výskumu, lebo ten môže poskytnúť aj efektívnejšie prostriedky na 
zabránenie nežiaducemu tehotenstvu, prípadne na zvýšenie potencie. 

Pornografia môže obmedzujúco pôsobiť vtedy, ak sa považuje alebo využíva ako jediný (či 
hlavný) prostriedok napĺňania životných funkcií človeka. Problémom sa stáva hlavne vtedy, keď 
jedného z partnerov prezentuje v podriadenom, až otrockom postavení ako objekt násilia alebo iba 
ako telo, ktoré nemá vlastný psychický svet. Pretože v pornografii prevládajú heterosexuálne 
vzťahy, často sa konštruuje negatívny obraz ženy tam, kde sa podriadením ženského tela mužovi 
redukuje žena na sexuálny objekt (podľa Lišková 2009). 

V takom prípade je otvorené zobrazovanie sexuálnej aktivity vytrhnutím jednej časti ľudského 
života z kontextu – podobne ako pri vrcholovom športe je dosahovanie maximálneho telesného 
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výkonu vytrhnutím určitých schopností ľudského tela z kontextu prirodzenosti človeka3. V obidvoch 
prípadoch (pornografia aj vrcholový šport) sa ľudské telo redukuje na jednu funkciu. Samotné 
zdôrazňovanie určitej funkcie nášho tela ešte nemusí pôsobiť negatívne, pretože sexuálna aktivita, 
ako aj pohyb, s ktorým pracuje šport, sú prirodzenou súčasťou ľudského života. Negatívne voči 
rozvoju ľudského tela a voči rozvoju človeka pôsobí preferencia jednej životnej funkcie vtedy, ak sa 
ostatné zanedbávajú. Rovnako pôsobí aj prezentovanie násilia v sexuálnych vzťahoch.  

V takých prípadoch narúša pornografia komplexnosť človeka. Biomedicínsky výskum naopak 
podporuje človeka, aby vnímal sám seba ako komplexnú bytosť, ktorá môže efektívne prežívať život 
len v kontexte zdravého životného štýlu a v komplexnej starostlivosti o svoje telo. 

Práve kvôli protikladnému charakteru pornografie (potešenie z ľudského tela oproti 
jednostrannému pohľadu na človeka) nie je možné jednoducho odmietať pornografiu, aj keby sme 
chceli brániť jej negatívnemu pôsobeniu. Efektívnejšie bude dlhodobejšie budovanie pozitívneho 
vzťahu k sebe samému ako ku komplexnej bytosti, ktorej telo je dôležitou a plnohodnotnou 
súčasťou. Pozitívne formovanie vlastnej, komplexnej ľudskej identity, v ktorej telo nie je len 
odosobneným nástrojom fyzického pôžitku, ale je súčasťou celého človeka.  

Pozitívny vzťah k vlastnému telu je aj predpokladom pozitívneho vzťahu k telu druhých ľudí. 
Akceptovanie tela ako dôležitej súčasti ľudskej bytosti môže viesť k akceptovaniu výsledkov vedy 
ako prostriedku pre spokojný život. 

Šport 
Rovnako ako pornografia, ani vrcholový šport a extrémny „body building“ tiež nekladú veľké 

prekážky v prijímaní výsledkov biomedicínskeho výskumu, pretože s ním prakticky rátajú. 
Predpokladajú, že im takýto výskum prinesie ďalšie prostriedky pre zvyšovanie výkonu. 

Napriek tomu môže byť vrcholový šport spolu s extrémnym „body buildingom“ prekážkou, 
lebo ani jeden z nich nevníma biomedicínsky výskum ako súčasť komplexnej starostlivosti 
o zdravého človeka, ale vyberajú si z neho len určité časti – tie výsledky výskumu, ktoré umožňujú 
dosahovať vyššie telesné výkony. Platí to hlavne vtedy, ak sa ľudské telo (a celý človek) absolútne 
podriaďujú špičkovým výkonom, ak človek prestáva v športe či v „body buildingu“ reagovať ako 
komplexná osobnosť, ale jeho psychický svet sa stáva len funkciou svalov. 

Cestou preto nie je odmietanie vrcholového a extrémneho športovania (rovnako ako nie je 
cestou odmietanie a zakazovanie pornografie), ale skôr odhaľovanie komplexnosti ľudskej bytosti 
oproti jej jednostrannému rozvoju v extrémnom „body buildingu“ a vo vrcholovom športe. 

Záver 

V príprave na prijatie výsledkov najnovších biomedicínskych výskumov nestačí obyčajná 
popularizácia týchto výsledkov. Biomedicínsky výskum potrebuje kombináciu osvety, vzdelávania, 
hodnotovej výchovy, argumentácie, šírenia informácií s trpezlivým presviedčaním ľudí, ktorí veria 
niečomu inému. Prijatie výsledkov výskumu totiž nebude automatickým výsledkom poznania, ale 
predpokladá posuny v hodnotových orientáciách a v svetonázoroch. 

 
Príspevok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: Univerzitný 
vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo zdrojov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

3 Funguje tak však len pri jednostrannom využívaní pornografie. Ako píše R. Uzel (2004, s. 59): „Ako námietka proti 
otvorenému zobrazovanie sexuálnej aktivity stojí v neposlednom rade podceňovanie hodnoty ľudského tela. Málokto si 
uvedomuje, že ľudské telo je rovnako hodnotná súčasť osobnosti ako inteligencia alebo emócie.“ 

31 

 



Biotické výzvy a súčasnosť : z pohľadu nových poznatkov a trendov 
Erich Mistrík – Katarína Minarovičová / Ako sa pripraviť na výsledky biomedicínskeho výskumu 

 

Literatúra 

BESANÇON, A. 2013. Zakázaný obraz. Intelektuální dějiny obrazoborectví. Brno: Barrister & Principal, 2013.  

BOOTHROYD, L.G., TOVÉE, M. J. a T. H. POLLET. 2012. Visual Diet versus Associative Learning as Mechanisms 
of Change in Body Size. In: Plos One. 7. 11. 2012. (bez stránkovania) [cit. 2015-04-11] . Dostupné na: 
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0048691  

BREEN, B. 2015. Into the mystic. In: AEON. (bez stránkovania) [cit. 2015-04-11]. Dostupné na: 
http://aeon.co/magazine/culture/the-high-tech-resurgence-of-new-age-beliefs/  

BORWN, P. J. a M. KONNER. 1987. An anthropological perspective on obesity. In: Annals of the New York Academy 
of sciences, č. 497 (1987), s. 29-46 

BUSHMANN, B. J. a A. M. BONACCI. 2002. Violence and sex impair memory for television ads. In: Journal of 
applied psychology, roč. 33, č. 9 (2002), s. 557-564. 

BUSTLER, L. 2014. Stripping away negative body image. Tedx Jersey City 2014. [cit. 2015-04-22] . Dostupné na: 
https://www.youtube.com/watch?v=ME-c0l8oTkY  

CARROL, R. T. 2015. The sceptic´s dictionary. [cit. 2015-04-19] . Dostupné na: http://skepdic.com/pseudosc.html  

DEBORD, G. 2010. Society of the spectacle. Detroit: Black & Red, 2010.  

EMBER, C. R., EMBER, M., KOROTAYEV, A. a V. DEMUNCK. 2005. Valuing thinness of fatness in woman. In: 
Evolution & human behavior. Máj 2005, roč. 28, č. 3, s. 257-270. 

ETCOFFOVÁ, N. 2002. Proč krása vládne světem. Praha: Columbus, 2002.  

EVANS, D. T. 1993. Sexual Citizenship: The Material Construction of Sexualities. London: Routledge, 1993.  

GIDDENS, A. 2012. Proměna intimity. Sexualita, láska a erotika v moderních společnostech. Praha: Portál, 2012.  

HEŘT, J. 2008. Výkladový slovník esoteriky a pavěd. Praha: Věra Nosková, 2008.  

KAŠČÁK, O. 2006. Moc školy. O formatívnej sile organizácie. Trnava-Bratislava: Typy Universitatis Tyrnaviensis, 
Veda, 2006.  

LIŠKOVÁ, K. 2009. Hodné holky se dívají jinam: Feminismus a pornografie. Praha: SLON, 2009.  

MALÍK, B. 2014. Filozofická antropológia. Možnosti a limity filozofických tematizácií človeka. Bratislava: Iris, 2014.  

ORLAN. 1990. Successful operation. Video, 1990. (Online, 15. 1. 2015) https://vimeo.com/67017074.  

PLUMMER, K. 2001. The Square of Intimate Citizenship: Some Preliminary Proposals. In: Citizenship Studies, Vol. 5, 
No. 3, 2001, s. 237-253. 

STARR, G. G. 2013. Feeling beauty. The neuroscience of aesthetic experience. Cambridge: MIT Press, 2013.  

UTITZ, E. 1968. Dějiny estetiky. Praha: NČSVU, 1968. 

UZEL, R. 2004. Pornografie aneb Provokující nahota. Praha: Ikar, 2004.  

WOLF, N. 2000. Mýtus krásy: ako sú obrazy krásy zneužívané proti ženám. Bratislava: Aspekt, 2000.  

WORLD HEALTH ORGANIZATION. 1946. Preamble to the Constitution of the World Health Organization as 
adopted by the International Health Conference, New York, 19-22 June, 1946. (nestr.) [cit. 2015-04-23] . Dostupné na: 
http://www.who.int/about/definition/en/print.html 
 

32 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0048691
http://aeon.co/magazine/culture/the-high-tech-resurgence-of-new-age-beliefs/
https://www.youtube.com/watch?v=ME-c0l8oTkY
http://skepdic.com/pseudosc.html
https://vimeo.com/67017074
http://www.who.int/about/definition/en/print.html


 

BIOETICKÉ VÝZVY A SÚČASNOSŤ 
z pohľadu nových poznatkov a trendov Vedecký park UK 

http://uvp.uniba.sk  

 

 
 

DISKURZNÁ PRODUKCIA TRANSRODOVEJ IDENTITY  
V SLOVENSKOM KULTÚRNOM RÁMCI1 

Oľga Orgoňováa, Alena Bohunickáa 

olga.orgonova@uniba.sk, alena.bohunicka@uniba.sk 
aUniverzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta. Katedra slovenského jazyka 

Abstract / Discourse production of transgender identity in Slovak cultural context 

Our study examines the issue of transexuals‘ minority identity with the aim to clarify the problematics of tolerating the 
biologically-determined forms of social diversities within the Slovak society. Using the method of discourse analysis we 
confront representation of transidentity in biomedical, legal, human rights and laic discourse in relation to bioethical 
aspects and principals of autonomy. 
 

Úvod 

Transsexualita je témou, ktorá preniká do povedomia širšej verejnosti hlavne prostredníctvom 
populárnej kultúry a masmédií, v malej miere prostredníctvom edukačných mechanizmov. Zatiaľ čo 
z laického pohľadu sa javí byť problém transsexuality ľahko riešiteľný a simplexný, v odbornom 
diskurze biomedicíny, práva a bioetiky ide o otázku čím ďalej komplexnejšiu, podkopávajúcu 
trvácnosť kategórií tvoriacich tzv. prirodzený poriadok, ktorý zaisťuje naše chápanie sveta. Viaceré 
indície naznačujú, že súčasný odborný (filozofický, právnický i biomedicínsky) diskurz je na prahu 
paradigmatického prevratu uvažovania o transsexualite, pričom kľúčovú úlohu zohráva 
reinterpretácia východísk spojených s identitou transsexuálnych osôb. V príspevku analyzujeme 
verejné diskurzy, ktoré sú rozhodujúce z hľadiska formovania minoritnej identity transsexuálov 
v slovenskom kultúrnom priestore. 

Identita sa chápe tradične ako totožnosť jedinca, jeho určenie z hľadiska príslušnosti k nejakej 
kategórii (Nakonečný 2009, s. 353), napr. muž, manžel, otec, cyklista, intelektuál, vozičkár a pod. 
Identita jedinca je komplexom, ktorý sa vytvára na pozadí viacerých spôsobov jeho existencie – a to 
fyzickej (pohlavie, tvár, znamienka, odtlačky prstov, telesné postihnutie a pod.), sociálnej (sociálne 
roly, ktoré človek napĺňa vo svojom pracovnom, spoločenskom i súkromnom živote – priateľ, 
manžel, učiteľ, matka a pod.) a psychologickej (tú predstavujú osobnostné vlastnosti) (Nakonečný 
2009, s. 353). Nie všetky identifikačné znaky, ktoré jedinca určujú, predstavujú zo psychologického 
hľadiska jeho pravú identitu, teda identitu, ktorá ho vystihuje takého, aký je, keď je „sám sebou“. 
Pravá, teda subjektívne vnímaná a prežívaná, identita je z rôznych dôvodov v priebehu života 
potláčaná v záujme podriadenia sa vonkajším konvenciám, spoločensky platným normám 
a preferenciám. Vytvára sa tak konflikt medzi prežívanou a nazeranou identitou. Jedným z prípadov 

1 2. nezmenené vydanie príspevku, pôvodné vydanie vyšlo v publikácii: PLAŠIENKOVÁ, Zlatica (ed.): Bioetické výzvy  
a súčasnosť. Bratislava: Stimul, 2015. ISBN 978-80-8127-133-5. 
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konfliktu identity prežívanej a nazeranej je i situácia transsexuálov, ktorým je na základe fyzických 
znakov spoločnosťou pripisovaná iná pohlavná identita (ako súčasť osobnej identity) než tá, ktorú si 
sami pripisujú a s ktorou sa vnútorne stotožňujú.  

Pohlavie a pohlavná identita 

Na pozadí poznatkov z oblasti biomedicíny, sexuológie, sociológie a iných, ako i na základe 
dynamiky v oblasti práva a európskej legislatívy, možno chápať pohlavnú identitu troma spôsobmi 
(porov. aj Doležal a Agha 2013): na základe biologických znakov (biologické pohlavie tvorené 
kombináciou anatomických znakov, chromozomálneho a hormonálneho profilu), psychického 
prežívania (psychické pohlavie ako subjektívne vnímanie a prežívanie vlastnej identity ako mužskej 
či ženskej) a sociálnej existencie (sociálne pohlavie alebo podľa súčasnej terminológie aj gender, 
rod, teda ako sa prejavuje správaním, obliekaním, hovorením, úpravou výzoru a pod.)2.  

Pohlavie v zmysle sociálnej konštrukcie vyplýva z kultúrno-historického rámca spoločnosti 
a zahŕňa stereotypizované sociálne roly a spôsoby správania sa s biologickým pohlavím späté, ktoré 
si jedinci v procese socializácie interiorizujú a interpretačne pretvorené ich odovzdávajú ďalším 
generáciám. Podľa M. Fafejtu je na genderi podstatné, že ako sociálny konštrukt nie je pevný, 
záväzný, existuje len na základe sociálnych noriem (Fafejta 2004, s. 30). V tomto zmysle ide 
o hodnotu, ktorá je súčasťou symbolického poriadku spoločnosti. Avšak na rozdiel od iných 
symbolických sústav, ktoré sú arbitrárne (napr. jazyk), v prípade rodu/sociálneho pohlavia nemožno 
poprieť kauzálnu previazanosť na biologickú určenosť (napr. sociálne očakávanie, že žena má rodiť, 
je súčasťou ženského genderu, ten je však podmienený tým, že rodenie detí je dané biologickým 
pohlavím ženy). Sociálne pohlavie tak predstavuje zároveň súbor očakávaní, ktoré sa za normálnych 
okolností v interakcii neuvedomovane aplikujú vo vzťahu k biologickému pohlaviu. Pre mnohých 
transsexuálov a transrodové osoby všeobecne je dôležitejšie napĺňať práve sociálne aspekty 
požadovanej pohlavnej identity než sexuálne aspekty: vyberajú si povolania typické pre preferované 
pohlavie, uprednostňujú povrchové prejavy ako oblečenie, úpravu vlasov a vizáže, neverbálne 
prejavy, tón hlasu, ale i záujmy charakteristické pre požadované pohlavie a záleží im na tom, aby 
mohli navštevovať priestory pre toto pohlavie určené – ako napr. toalety, šatne a pod. (Fifková 
2008). Na rozdiel od homosexuálov, u transsexuálov je kontradiktórne udržiavať svoju identitu 
v utajení, pretože práve sociálna realizácia identity predstavuje jej naplnenie. Keďže tieto tri aspekty 
pohlavnej identity nemožno od seba odlúčiť, fenomén transsexuality predstavuje problém 
diskrepancie medzi biologicky daným, psychicky prežívaným pohlavím a sociálnymi rolami, 
s ktorými sa jedinec identifikuje.  

Identita na rozhraní 

Otázku formovania osobnej identity v mnohom uľahčuje i komplikuje skutočnosť, že táto nie 
je určená len subjektívne v súlade s preferenciami jedinca, ale je viazaná na ponuku identít 
vytvorenú spoločnosťou a zakódovanú v diskurze ako symbolickom poriadku priestoru a doby. 
V ňom je „kodifikované“ jednak to, čo je pravdivé, uznané, mysliteľné (existenčná stránka kódu) 
a jednak to, čo je normálne, prirodzené, preferované (čo pracovne nazveme axiologickou stránkou 

2 V našej práci používame termíny pohlavie/pohlavná identita tak, že odkazujeme na pohlavie/pohlavnú identitu 
v širokom zmysle, teda zahŕňajúcu psychologickú, biologickú i sociálnu zložku. Ak použijeme v práci termín biologické 
pohlavie, ide o synonymum k tradičnému termínu pohlavie (anatomický, chromozomálny a hormonálny aspekt), ktoré 
súčasná odborná literatúra dáva do opozície k pojmu rod zahŕňajúcemu psychický a sociálny komponent. Napriek tomu, 
že je dichotómia pohlavie – rod v odbornej literatúre udomácnená, volíme v tejto práci ako hyperonymický pojem 
pohlavie s upresnením podľa aspektu pohlavnej identity, o ktorej hovoríme (biologické, sociálne, psychické). 
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kódu). Vzhľadom na jeho dôsledky pre minoritné identity P. Agha poznamenáva, že „uvažování 
o identitách, které se nacházejí mimo tento symbolický rámec běžného, normálního, tedy těch 
kohesivních sociálních struktur, které se říká většinová společnost, a ve kterých se nachází „pravda“ 
o naši existenci a její podstatě, ukazuje na existenci prostoru, ve kterém se plně zrcadlí mechanismy 
tvorby identit a sociálních hierarchií, který slouží jako antiseptická nádrž alternativních životních 
forem.“ (Agha 2013, nečíslované). Tieto alternatívne formy identít existujúce za hranicami relatívne 
uzavretého socio-kognitívneho priestoru (uzatvorenosť je dôsledkom sily noriem) sú chápané 
v opozícii k modelovým (dobrým) identitám ako ich odchýlky s rôznou mierou akceptovateľnosti (aj 
nulovou) zo strany majority ako nositeľov modelových identít, ktoré sa v diskurze legitimizovali 
ako prirodzené. Prirodzenosť modelových identít spočíva v ich spontánnej, za normálnych okolností 
neuvedomovanej reprodukcii v každodenných sociálnych interakciách. Naopak, neprirodzenosť 
alternatívnych identít spúšťa moment uvedomenia si inakosti a refexívneho prístupu k identite. 
Keďže modelové (tradíciou overené) identity konzervujú to, čo je známe, a potvrdzujú to, čo je 
očakávané, majú aj ochrannú sociálnu funkciu (navodzujú pocit bezpečia a istoty zo známeho) 
s implikovaným kladným axiologickým komponentom, na druhej strane identity s príznakom 
inakosti sú v opozícii k nim vnímané i ako cudzosť či bizarnosť (plynúca z neporozumenia), ale aj 
patológia či zlo, čo je zdrojom aktivovania obáv, intolerancie, až neznášanlivosti (čo sa konkrétne 
v prípade prejavov majority voči transsexuálnej menšine odzrkadľuje vo vysokej frekvencii takých 
hodnotiacich výrazov, ako divný, nechutný, neprirodzený, zvláštny, degenerovaný, exot, hybrid, 
indivíduum, ženomuž3 a i.).  

Pohlavná identita transsexuálov môže byť vnímaná simplexne (teda osoba sa identifikuje ako 
príslušník opačného pohlavia – muž alebo žena), ale v nejednom prípade i oveľa komplexnejšie (aj 
muž aj žena, ani muž ani žena, viac-menej žena. V tejto súvislosti sú zaujímavé výsledky, ktoré 
publikoval Colin Close na báze výskumu zameraného na vplyv zmeny pohlavia na emocionálny, 
sociálny a sexuálny život transsexuálov, pričom výskum obsahuje i otázky mierené na to, v akých 
kategóriách vnímajú dotazovaní svoju pohlavnú identitu (bližšie Close 2012). Sociálna a psychická 
pohlavná identita transsexuálov ako nazeraná identita potom zostáva v slovenskom laickom 
povedomí problematickou veličinou, pojmovo nesuverénnou, z hľadiska majority 
„nepochopiteľnou“ a neprijateľnou. Dôvodom je jednak z hľadiska prevládajúceho diskurzu 
heterogénna identita transsexuálov (čo sú viac či predovšetkým?) nezlučiteľná s poriadkom 
postaveným na binárnej opozícii pohlaví a kongruencii medzi biologickým pohlavím a sociálnymi 
stereotypizáciami, jednak ich prejavy (prejavy správania sa, obliekania, fyzického ustrojenia: od 
úpravy zovňajšku po telesné uspôsobenie), ktoré väčšinou nezodpovedajú v primeranej miere 
predstavám o etablovaných kategóriách muž – žena, a preto nie sú s týmito kategóriami jednoznačne 
identifikovateľné. Táto problematická pozícia transsexuálov sa stále udržiava aj vplyvom platnej 
legislatívy a medicínskeho diskurzu. Zavedené mechanizmy v legislatíve a v medicínskej praxi si 
vyžadujú prispôsobenie sa preexistujúcim sociálne akceptovaným identitám (muž – žena) vrátane 
stereotypizovaného správania (transsexuáli sa v prípade žiadosti o zmenu pohlavia podrobujú 
diagnostickým testom, ktoré sú postavené na stereotypoch – porovnajme výpoveď R. Kollárika 
v Denníku N: „Pýtajú sa – ak sa cítiš ako žena, prečo nemáš dlhé vlasy? Prečo nemáš oblečenú 
sukňu? Akú nosíš spodnú bielizeň? Prečo nenosíš náušnice? A ak sa cítiš ako chlap, prečo ťa 

3 Zatiaľ čo v angličtine znamená slovo femiman to, čo v slovenčine staršie spojenie zženštilý muž, nový kalk ženomuž sa 
v slovenských (a českých) médiách využíva na označenie mužov, ktorí zámerne prispôsobujú svoju podobu štandardnej 
predstave o žene, alebo sú priamo operačne zmenení na ženy (napr. modelka Andreja Pejić), pričom v slovenčine 
kompozitná slovotvorba koreluje so sémantickým prvkom hybridizácie, ktorý nabaľuje pejoratívne konotácie.  
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nebavia autá?“)4, čím sa udržiavajú nové, subjektívne konštruované identity v zóne 
„neprirodzeného“ a zamedzuje sa možnosti ich pozitívneho formovania v diskurze5.  

 Marginalizácia transsexuálov z pohľadu samotných aktérov tak spočíva v zamedzovaní 
formovania ich suverénnej sociálnej identity odlišnej od diskurzne akceptovaných identít a s nimi 
súvisiacich stereotypizácií, čo má za následok sociálne zmietanie sa medzi pozitívnou a negatívnou 
demonštráciou identít uznaných spoločnosťou ako prirodzených a následne aj spoločenskú 
karikaturizáciu transsexuálov. V tomto zmysle je formovanie identity transsexuálov v slovenskej 
spoločnosti zložitejšie ako u gayov a lesieb, ktorí síce predstavujú menšinu nenapĺňajúcu normatív 
majority z hľadiska sexuálnej orientácie, avšak z hľadiska pohlavnej identity nenarúšajú zásadným 
spôsobom náš symbolický poriadok – delenie spoločnosti na mužov a ženy. Ich identita tak nenaráža 
na hranice možností sveta, ktorý je považovaný v našom kultúrnom priestore za prirodzený (porov. 
aj Agha 2013).  

Otázky spojené s určením pohlavnej identity transsexuálov, ktoré podrývajú existujúci 
poriadok (aj a hlavne právny), tak nemieria len na prehodnotenie pozície transrodových osôb vo 
verejnom priestore (teda axiologickú stránku kódu = odpatologizovanie identity a zamedzenie 
diskriminácie), ako je to v prípade gayov a lesieb (tu odstránenie diskriminácie) predstavujúcich 
sexuálnu menšinu s diskurzne vyhranenou identitou. Narážajú na samotné (seba)určenie, existenčnú 
stránku identity, teda utvorenie možnosti na zodpovedanie otázky: kto som? bez nutnosti relačného 
určenia vo vzťahu k biologickým/genitálnym znakom a v rámci dichotómie pohlavne simplexných 
kategórií muž – žena. 

Bioetické výzvy 

Súčasná bioetika sa vo vzťahu k téme transsexuality vyrovnáva s nasledovnými otázkami: 
1. Etický aspekt „menežmentu“ anatomickej, psychickej a sociálnej pohlavnej identity. Ide 

o riešenie etických otázok spojených s transsexuálnou chirurgiou, z ktorých 
najzávažnejšími sú: 
a) Možno považovať z etického hľadiska za správne vykonávať zmenu pohlavia na 

základe želania jedinca? Spojenie zmena pohlavia je v istom zmysle eufemizmom 
zahmlievajúcim fakt, že rekonštrukčná operácia smerujúca k vytvoreniu 
sekundárnych pohlavných znakov je zároveň zásahom do zdravého tela, ktorý vedie 
v nejednom prípade k zdravotným komplikáciám (hnisanie, dehiscencia rany, nekróza 
kožného štepu, porov. Fifková, Weiss, Procházka, Cohen-Kettenis, Pfäfflin, Jarolím, 
Veselý a Weiss 2008, s. 113) a k znefunkčneniu orgánov v mnohých aspektoch  
(k priebehu procesu z medicínskeho hľadiska podrobne aj Jarolím a kol. 2012).  

b) Na druhej strane stojí právnoetická otázka, či je správne podmieňovať úradné 
priznanie preferovaného pohlavia chirurgickým zásahom (zahŕňajúcim kastráciu 
alebo sterilizáciu) a teda vyžadovať transsexuálnu chirurgiu u osôb, ktoré si 
anatomickú zmenu pohlavia neželajú a požadujú len úradnú zmenu pohlavia6. 

4 Dostupné na: https://dennikn.sk/51422/trans-ludia-aby-stat-uznal-nasu-identitu-ponizuje-nas/, citované 20. 4. 2015. 
5 Nemecko a Austrália sú jediné krajiny, kde zákon pripúšťa uvedenie tretieho pohlavia („neurčité“) v úradných 
dokladoch. Na druhej strane v oblasti používania jazyka ľudskoprávny sektor v tomto období oslavuje zavedenie 
zástupnej skratky Mx (mix) v oxfordskom slovníku propri zaužívaných skratkách Mr (mister) a Ms (miss, missis). 
6 Na zrušenie tejto požiadavky v legislatíve členských štátov EÚ apeluje aj EP v správe z marca 2015, kde sa okrem 
iného zdôrazňuje, že podmienka sterilizácie pre právne uznanie rodu by mala byť odstránená a postihovaná ako 
porušenie práva na telesnú integritu a porušenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv (porov. http://www.lgbt-
ep.eu/press-releases/parliament-human-rights-report-addresses-lgbti-criminalisation-trans-rights-and-same-sex-unions/, 
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Z bioetického hľadiska je nariadenie transsexuálnej operácie porušením princípu 
autonómie jedinca (ktorý zahŕňa imperatív dobrovoľnosti v podstupovaní 
medicínskych zákrokov, bližšie Beauchamp a Childress 2013) a zásahom do ľudskej 
dôstojnosti.  

c) Napokon vyvstáva aj otázka, aká má byť veková hranica začiatku procesu fyzickej 
tranzície (teda hormonálno-chirurgického pripodobnenia, zaužívaná skratka aj HSR 
z angl. hormonal surgical reassignment). Z klinickej praxe sú doložené prípady, ktoré 
dokazujú, že diskrepancia pohlavnej identity sa prejavuje už v detskom veku a v čase 
dospievania je aj pred zákonným limitom (teda 18. rokom života) zrejmá potreba 
fyzickej zmeny (porov. aj Theiner 2012, s. 69-71).  

2. Spoločenská inklúzia transsexuálov. Bioetický rozmer sledovanej problematiky súvisí 
s tým, že príslušníci danej society sa stretávajú pomerne často s diskrimináciou 
súvisiacou s nejednoznačným interpretovaním ich ľudských práv, práv na zdravotnú 
starostlivosť a finančné kompenzácie za bežne štátom hradené zdravotnícke služby, 
priestor na darcovstvo krvi, ale aj s početnými inými dôsledkami stereotypného 
vnímania ich identity. Sociálnu exklúziu zapríčiňuje aj skutočnosť, že z hľadiska 
utvárania podmienok na súkromný život je stále nevyriešená otázka práva na 
manželstvo/registrované partnerstvo a rodičovstvo. Bulvárna parodizácia má za následok 
nielen spoločenskú stigmatizáciu7 transsexuálov, ale i to, že patria medzi najrizikovejšie 
menšiny z hľadiska sociálnych vzťahov s majoritou, keďže vnímanie inakosti pri nej je 
negatívne do tej miery, že sa prejavuje nielen diskrimináciou (šikanovaním, 
vysmievaním sa, používaním urážlivých pomenovaní, znevýhodňovaním v pracovnom 
živote a pod.), ale i agresiou založenou na neznášanlivosti. Takéto podmienky nielenže 
sťažujú psychologickú sebaakceptáciu jednotlivcov, ale i ich spoločenské zaradenie 
a realizáciu v rôznych oblastiach života (súkromnej, pracovnej). 

Diskurzy o transexualite 

V slovenskom verejnom priestore možno vyčleniť viacero diskurzov o transsexualite podľa 
toho, kto je hovoriacim, aké záujmy zastáva a na akej reprezentácii tematizovanej menšiny sa istým 
spôsobom používania jazyka zúčastňuje. Na prvý pohľad sa v tejto otázke zdajú byť kľúčové také 
diskurzy ako masmediálny, medicínsky, právnický a ľudskoprávny diskurz. V nadväznosti na ne sa 
formujú ďalšie deriváty vychádzajúce z preexistujúcich obrazov v nich podávaných. Napr. 
masmédiá predstavujú kultúrne a spoločensky signifikantný priestor pre formovanie 
a reprodukovanie heteroobrazov – teda obrazov očami iných (Orgoňová a Dolník 2010) 
o transsexuáloch pestovaných a pretváraných ďalej v diskurze laickej verejnosti. Na druhej strane 
diskurz ľudskoprávneho sektora (zastúpený na Slovensku takými organizáciami ako TransFúzia, 
Iniciatíva Inakosť) predstavuje doménu tvorby a šírenia obrazu transsexuálov, ktorý rešpektuje ich 
sebaobraz. Tento diskurz empatizuje s antropologickou situáciou transsexuálov a je aj významným 

citované 20. 4. 2015).V tejto otázke je najďalej Dánsko ako prvá krajina v Európe, kde sa od roku 2014 nevyžaduje 
potvrdenie diagnózy transsexualita, ani žiadny lekársky zásah na to, aby bolo osobe právne priznané preferované 
pohlavie. K právnej zmene pohlavia tu dôjde len na základe žiadosti záujemcu. 
7 Stigmatizáciou rozumieme v súlade s poňatím E. Goffmana odmietavé správanie „normálneho“ aktéra voči 
„deviantnému“ ako „cudzorodému“ aktérovi (napríklad môže ísť o odmietavý postoj a odmietanie interakcie príslušníka 
majoritnej rasy s predstaviteľom odlišnej – minoritnej rasy, v našom prípade ide o vzťah a správanie sa heterosexuálov 
k trans ľuďom). Stigmatizovaný je nositeľom odlišnosti od nás, ktorí sme normálni, lebo sa od očakávania normality 
neodchyľujeme. O tento predpoklad potom opierame rôzne formy diskriminácie, ktorými často nevedomky znižujeme 
životné šance stigmatizovanej osoby (porov. Goffman 1963). 
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zdrojom dynamizácie právnického diskurzu o transsexualite. Za najmladší z týchto diskurzov možno 
považovať diskurz ľudskoprávny, ktorý vzniká od 90. rokov 20. storočia, výraznejšie sa však 
v našich podmienkach formuje až v druhej dekáde 21. storočia.  

Transsexualita sa v našom kultúrnom priestore stala odbornou témou v dvadsiatom storočí, 
pričom dlhodobo bola chápaná ako problém medicínsky. Pojmoslovie a spôsob opisu 
transsexuálnych osôb v tradičnom obdbornom diskurze (medicínskom aj právnickom) dodnes 
vychádza zo základného kategorizovania transsexualizmu ako poruchy pohlavnej identity, 
v súčasnosti zachytenej v Medzinárodnej klasifikácii chôrob MKCH-10 vydanej Svetovou 
zdravotníckou organizáciou. Podľa desiatej verzie MKCH, v súčasnosti platnej aj na Slovensku, sa 
transsexualizmus definuje ako choroba, ktorú charakterizuje „túžba žiť a byť akceptovaný ako 
príslušník opačného pohlavia, zvyčajne sprevádzaná pocitom nepohody z vlastného anatomického 
pohlavia alebo jeho neprimeranosti a želaním chirurgického alebo hormonálneho liečenia, ktoré by 
zladilo telo pacienta s preferovaným pohlavím“8.  

Z medicínskeho hľadiska sa tak transsexuálne osoby považujú za pacientov, ktorí podstupujú 
vyšetrenie a ich liečba sa sústreďuje na somatické znaky a fyzickú premenu. Definičný znak vôle 
anatomickej zmeny pohlavia ukotvený v definícii transsexualizmu sa ďalej právne rozpracúva nie 
ako možnosť (na čo by poukazoval indikátor „zvyčajne si želajú“), ale nutnosť, vychádzajúc 
z presvedčenia, že všetky transsexuálne osoby sa budú snažiť o chirurgickú a hormonálnu zmenu 
pohlavia, čo sa premietlo aj do ďalších právnych úprav spojených s úradnou zmenou pohlavia. Tie 
absolutizujú požiadavku odstránenia reprodukčných orgánov a premeny sekundárnych pohlavných 
orgánov pri určení vlastnej sociálnej identity (ktorej je tá úradná súčasťou) transsexuálov. Príznačné 
je aj systematické uplatňovanie termínu pohlavie v zdravotníckom právnom štandarde, ktorý 
diskurzne udržiava identitu transsexuálov ako viazanú na telesnosť. Inak je to v najnovšej, 
jedenástej verzii MKCH (ktorá je publikovaná9, ale ešte nie je v platnosti), kde pojem 
transsexualizmus vôbec nefiguruje. Klasifikácia vyčleňuje v rámci časti o sexuálnom zdraví ako 
novú diagnostickú triedu rodovú inkongruenciu (gender incongruence)10. Reprezentácia 
problematiky sa tu posúva v niekoľkých zásadných momentoch:  

a) v pojmosloví sa rozoznáva určené pohlavie (assigned sex) na jednej strane a prežívaný rod 
(experienced gender ako psychologická a sociálna kategória) na strane druhej, pričom termíny 
pohlavie/sex sa už používajú len na označenie biologických znakov mužov a žien (pohlavné 
chromozómy, orgány alebo hormóny);  

b) v nadväznosti na to sa inkongruencia nedefinuje ako túžba žiť a byť akceptovaný ako 
príslušník opačného pohlavia, ale ako nezhoda medzi biologickým pohlavím a prežívaným 
rodom, s čím súvisí túžba mať primárne alebo sekundárne pohlavné charakteristiky 

8 http://data.nczisk.sk/old/infozz/mkch/mkch-10/cast0500.pdf, citované 20. 4. 2015 
9 Dostupné na: http://apps.who.int/classifications/icd11/browse/l-
m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f411470068, citované 20. 4. 2015 
10 „Gender Incongruence of Adolescence and Adulthood is characterized by a marked and persistent incongruence 
between an individual’s experienced gender and the assigned sex, generally including dislike or discomfort with primary 
and secondary sex characteristics of the assigned sex and a strong desire to have the primary or secondary sex 
characteristics of the experienced gender. The diagnosis cannot be assigned prior to the onset of puberty. Gender 
Incongruence of Adolescence and Adulthood often leads to a desire to ‘transition’, in order to live and be accepted as  
a person of the experienced gender. Establishing congruence may include hormonal treatment, surgery or other health 
care services to make the individual’s body align, as much as desired and to the extent possible, with the experienced 
gender“. (Dostupné na: 
 http://apps.who.int/classifications/icd11/browse/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f411470068, 
citované 20. 4. 2015) 
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prežívaného rodu (teda nie nutne opačného pohlavia) a byť tak akceptovaný;  
c) pojem prežívaný rod signalizuje posun jednak od určenia pohlavnej identity ako prírodnej 

(biologickej) danosti a jednak od jej určenia v intenciách binárnej pohlavnej identity, pričom 
tento posun spočíva v akceptovaní momentu autonomizácie pri určení pohlavnej identity.  
Autonomizáciou tu rozumieme prítomnosť prvku nezávislosti od prírodného určenia v procese 

sebaurčenia človeka pod vplyvom uplatnenia jeho interpretačného potenciálu a vôle (prejav 
autonomizácie v tejto oblasti možno chápať v duchu širšieho výkladu princípu autonomizácie podľa 
J. Dolníka (2014). Autonomizačný prvok v otázke pohlavnej identity založenej na prežívanom rode 
spočíva teda v postulovaní pohlavnej identity vo sfére mysleného ako východiska vnímania 
pohlavnej identity celkovo, ktorá už nie je striktne viazaná len na jedno z biologických pohlaví; d) 
s tým súvisí možnosť selektívnej voľby hormonálnej terapie, chirurgickej operácie či inej úpravy 
tela vedúcej k zladeniu fyzickej identity s prežívanou psychickou identitou bez toho, aby sa 
hormonálna či chirurgická terapia vzájomne podmieňovali a viedli nutne k jednému z binárne 
vymedzených biologických pohlaví. Obdobný obrat v diskurze, založený na autonomizácii 
pohlavnej identity, možno registrovať aj v novej, piatej verzii paralelného klasifikačného systému 
Americkej psychiatrickej spoločnosti s názvom Diagnostický a štatistický manuál (v súčasnosti je 
v platnosti štvrtá verzia zahŕňajúca transsexualitu ako jednu z chorôb). V piatej verzii figuruje už len 
porucha s názvom rodová dysfória (gender dysphoria), systematicky sa tu používa už len (pôvodne 
lingvistický) termín rod (gender) a nie pohlavie (sex) a termín iné pohlavie je nahradený termínom 
nejaký alternatívny rod (some alternative gender) (porov. aj Pečeňák 2014, s. 52). Reflektovanie 
autonomizácie pohlavnej identity ako empirickej reality v diskurze biomedicíny je v súlade so 
spomínaným bioetickým princípom autonómie. 

Obdobnú perspektívu spočívajúcu v reflektovaní momentu autonomizácie v určení pohlavnej 
identity môžeme registrovať v ľudskoprávnom diskurze (tu nás bude zaujímať predovšetkým 
slovenský ľudskoprávny diskurz o transsexualite). Ten vzniká ako reakčný diskurz v nadväznosti na 
tradičný (a stále dominantný) biomedicínsky diskurz a platnú legislatívu nastoľujúcu životné 
podmienky transsexuálnych osôb v SR (i na obdobnú situáciu vo väčšine európskych krajín)  
a v tomto zmysle je zatiaľ v polohe alternatívneho diskurzu. V ľudskoprávnom diskurze dochádza 
na jazykovej úrovni k „scitliveniu“ formy a v rámci toho k odmietnutiu zaužívaných označení pre 
transsexuálne osoby, ich stav a praktiky súvisiace s ich životom v snahe zmeniť optiku nazerania na 
predmetnú menšinu a presadzovať rovné zaobchádzanie s jej predstaviteľmi v rôznych oblastiach 
života. V duchu filozofie „robiť niečo jazykom“ môžeme sledovať substitúciu výrazov 
vyskytujúcich sa v tradičnom odbornom diskurze: presadzujú sa spojenia ako rodová identita 
namiesto pohlavie (čo mení východiskovú perspektívu pri definovaní seba s ohľadom na prežívaný 
rod, bez ohľadu na biologické pohlavie)11, genderová diverzita namiesto porucha pohlavnej identity 
(výmena pomenovaní je tu v súlade s odpatologizovaním transsexuality, neutralizovaním 
negatívneho hodnotiaceho komponentu spätým s výrazom „porucha“ a, naopak, s navodením 
pozitívnych pragmatických konotácií, ktoré sú v súčasnom diskurze s intelektuálnou jednotkou 
„diverzita“ späté). Tradičný termín transsexuál sa nahrádza paletou výrazov ako transrodová osoba, 
trans človek, trans jedinec, trans osoba a potom aj trans komunita, transgenderoví ľudia, resp. iba 
(v súčasnej slovenčine moderným slovom) trans* (hviezdička za výrazom trans signalizuje možnosť 
konkretizovať pomenovanie a doplniť ho podľa toho, čo je v danom prípade onomaziologickým 
motívom: trans bodybuilder, trans modelka, trans chlapec, trans dieťa atď.)12. Tieto zástupné 

11 Porovnajme zoznam pojmov, ktorý vznikol v rámci projektu Iniciatívy Inakosť: 
http://www.homofobia.sk/uploaded/infotext_Zakladne-pojmy_Inakost_2011.pdf, citované 25. 4. 2015. 
12 Podľa výskumu Colina Closea samotní transsexuáli jednoznačne neodmietajú označovanie transsexuál, zo skúmanej 
vzorky preferuje termín transsexuál pred trans alebo transgender viac mužov ako žien 
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pomenovania neutralizujú motív anatomického pohlavia pri pomenovacom akte (diskurz 
odtelesnenia problematiky), a zároveň sa samotný pojem zvágňuje na sémantickej úrovni, čím sa 
rozširuje jeho extenzia: pomenovanie trans človek/transrodový človek zahŕňa okrem transsexuálov 
aj transvestitov a všeobecne osoby, ktorých pohlavná identita v širokom zmysle je nevyhranená, 
tranzitná alebo nezodpovedá tradičným predstavám o ženskom alebo mužskom pohlaví. Za 
nekorektné (necitlivé) sa považuje aj spojenie zmena pohlavia, ktoré sa v ľudskoprávnom diskurze 
nahrádza (v slovenčine) akonotatívnym internacionalizmom tranzícia, resp. slovenským spojením 
prepis rodu. Treba dodať, že zmena diskurzu je komplexný proces a zmena jazykových výrazov je 
len jedným z jej aspektov, k ďalším patrí zmena noriem a spoločenských praktík (Fairlough 2003). 
Voči transsexuálom ide o také praktiky ako nútené zákroky – kastrácia či sterilizácia, určenie 
diagnózy vynucovaním napĺňania rodových stereotypov, používanie nesprávneho rodu, v osobnom 
kontakte či v mediálnych komunikátoch a pod. Tak i v prípade pendantov zmena pohlavia (tradičný 
diskurz) a prepis rodu13 (alternatívny diskurz) ide zmena výrazov ruka v ruke s diskurznou zmenou 
(právnych) noriem a (právnych a medicínskych) praktík zaobchádzania s transsexuálmi. Zatiaľ čo 
pojem zmena pohlavia sa referenčne spájal s telesnosťou, pojem prepis rodu má tri referenčné 
oblasti zmeny (telesnú, spoločenskú/právnu a psychologickú), ktoré sa z normatívneho hľadiska 
vzájomne nemajú podmieňovať, čím sa diskurzne nastoľuje deaktualizácia súčasných právnych 
noriem a vylúčenie podmienky previazanosti právnej a telesnej zmeny pohlavia (hormonálnych či 
chirurgických úprav, ktoré musia predchádzať úradnej zmene pohlavia v dokladoch). Ako vidno, aj 
tu sa celá sústava pojmov odkláňa od telesnej optiky (biologická určenosť človeka) a ustanovuje 
metabiologickú optiku, pričom v súlade s princípom autonomizácie vydobýja právo na sebaurčenie 
a subjektívnu konštrukciu osobnej identity, ktorej zdrojom je sféra mysleného. Práve tejto identite sa 
v alternatívnom diskurze (jednak vyššie spomenutom biomedicínskom, jednak v ľudskoprávnom), 
priznáva kvalita pravej identity. Možnosť jej určenia mimo binárnej sústavy s jednotkami „muž“  
a „žena“ sa v ľudskoprávnom diskurze zachytáva pojmom rodové kontinuum. Existenčnou 
presupozíciou tohto pojmu je reflexia pohlavia a rodu ako škály s viacerými rodovými hodnotami 
medzi krajnými hodnotami muž – žena. V tejto súvislosti je znova zaujímavé porovnať výsledky 
výskumu C. Closea (2012), podľa ktorých sa približne len 15 % samotných transsexuálov vníma 
v iných ako binárnych rodových kategóriách muž – žena (ako iné rodové kategórie, nebinárne, 
v tomto výskume figurovali v angličtine: two spirit, third gender, genderqueer, both man and 
woman, neither man nor women)14.  

Empirické kategórie normálnosť a prirodzenosť v laickom diskurze o transsexualite  

Diskurz zodpovedajúci laickému povedomiu o predmetnej menšine charakterizuje vo 
všeobecnosti nedostatok korektných informácií a znalostí o danej problematike, čo je spôsobené 
hlavne kultúrnym a edukačným pozadím. Výsledkom je „chápanie“ problematiky založené 
predovšetkým na informáciách podávaných v bulvárnych médiách, v ktorých je inakosť transsexuálov 
a iných transrodových osôb pragmaticky využitá s účelom sprostredkovať senzáciu, pobavenie, lacné 
emócie (Orgoňová a Bohunická 2015). Možno povedať, že v prípade tejto témy sú slovenské 

(http://transstudent.org/Affirming_Gender.pdf). Tu treba však brať do úvahy aj pragmatickú platnosť výrazu trans 
v rôznych jazykoch. Zatiaľ čo v slovenčine slúži tento výraz na scitlivenie diskurzu ako neutrálny, intelektuálny 
a pragmatickými konotáciami nezaťažený náprotivok k explicitnejšiemu výrazu transsexuál či hovorovému transka, 
napr. vo francúzštine, naopak, predstavuje slovo trans ako označenie transsexuálnej osoby slangový výraz (podobne ako 
v slovenčine transka). 
13 Tento pojem sa uprednostňuje aj v Návrhu celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR, dostupné na: 
http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24253, citované 25. 4. 2015 
14 Dostupné na: http://transstudent.org/Affirming_Gender.pdf22 
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masmédiá kanálom upchatým balastom, ktorý bráni toku vecných poznatkov, ktoré by mohli prispieť 
k chápaniu a porozumeniu antropologickej situácie transsexuálov a transrodových osôb všeobecne. 
V novšom období priniesol serióznejšie spracovanie tejto témy Denník N, ktorý zverejnil niekoľko 
priamych výpovedí aktérov (či už predstaviteľov menšiny alebo ich rodinných príslušníkov), ako 
i popularizačné články o pohlavnej identite15. Čitateľské komentáre, ktoré možno pod článok 
umiestniť, predstavujú nezanedbateľnú súčasť laickej mienkotvorby. V týchto komentároch (ako 
i  v tematicky podobne zameraných článkoch denníka Sme, ktoré sme pri analýze zohľadnili16) možno 
sledovať početné indikátory toho, že z hľadiska bežného povedomia sú transsexuáli minoritou, ktorá 
ostáva akoby mimo pochopenia, tým skôr aj mimo porozumenia majoritnej spoločnosti. Laický 
diskurz o transsexualite je charakteristický tým, že vo výpovediach obsahujúcich intolerantný postoj 
sa často využíva analógia so zjavnými deviáciami (pedofília, nekrofília, zoofília...17) či 
s abnormálnymi až absurdnými identitami (špagetové strašidlo, Sandokan, mimozemšťan), ktoré vedú 
k dehumanizácii (na ukážku: „Tiež ma zaujíma, ako by sa verejnosť správala, keby som začal verejne 
prehlasovať sexuálnu príťažlivosť ku autám, alebo by som tvrdil, že ja nie som muž, ale potomok 
špagetového strašidla.“18). V istom zmysle nepochopiteľnosť trans identity signalizujú formuly ako 
„nechápem“, „neviem si to predstaviť“, „rozum sa mi zastavuje“, „neviem sa vžiť“ a pod. Trans 
identita je teda reflektovaná nie len ako výrazná odchýlka od normy (pracovne ex-normalis), ale i ako 
niečo mimo pochopenia (pracovne ex-capere). Gradáciu medzi hodnotami „ex-normalis“ a „ex-
capere“ trans identity v povedomí majoritnej spoločnosti dobre vystihuje spontánna úvaha jedného z 
prispievateľov diskusného fóra: „Pripadá mi normálne ak má sex muž so ženou. Pochopím, ak má sex 
muž s mužom, alebo žena s ženou, aj keď sa v rozpakoch trocha škrabem za ušami. Ale sex muža 
a ženy, kde žena je mužom a muž ženou, prepáč, ale to už je príliš pikantné...“19.  

Aj to, čo nie je v súlade s normalitou, môže byť pochopiteľné (myšlienkovo uchopiteľné tak, 
aby to dalo zmysel) vďaka kategóriám, prostredníctvom ktorých je definovaný poriadok 
predstavujúci prirodzené usporiadanie sveta. V ňom je ukotvené, čo existuje a čo zodpovedá zóne 
normálneho, čo je za hranicami normy, prípadne čo a ako je normovateľné či normalizovateľné. Pre 
symbolickú sústavu reprezentujúcu prirodzený poriadok sveta (zodpovedajúci laickej 
konceptualizácii) a predstavujúcu pravdu o svete sú kľúčové opozičné vzťahy, v prípade pohlavnej 
identity je to binárna opozícia muž a žena. Tieto kategórie reprezentujú prirodzenú logiku 
a poriadok vo svete a v súlade s ním je i transsexualizmus laicky vyložený (pochopiteľný) v rámci 
konceptu „uväznenosť v tele opačného pohlavia“ a hodnotený ako odchýlka od normy, pričom môže 
dôjsť k normalizácii anatomickým pretvorením tak, aby nastala kongruencia telesnej a psychickej 

15 https://dennikn.sk/blog/ake-je-byt-matkou-trans-dietata-na-slovensku/, citované 28. 4. 2015. 
https://dennikn.sk/blog/zaciatok-pribehu-a-veci-s-tym-suvisiace/, citované 28. 4. 2015. 
https://dennikn.sk/51422/trans-ludia-aby-stat-uznal-nasu-identitu-ponizuje-nas/, citované 28. 4. 2015. 
https://dennikn.sk/blog/28-000-pohlavi/, citované 29. 4. 2015. 
https://dennikn.sk/blog/ako-muza-zenu-ich-stvoril/, citované 29. 4. 2015. 
16 http://www.sme.sk/diskusie/25993/2/ESD-Transsexuali-maju-pravo-na-manzelstvo.html#ixzz3YtvGoMLx, citované 
29. 4. 2015. 
http://www.sme.sk/c/3280736/daniela-ostatnikova-muzom-a-zenam-uz-nejde-o-spolocne-dobro.html, citované 29. 4. 2015 
17 príklad: „Ďalej prosím, aby sa mi prihlásili všetci, ktorí by si kvôli mocnému citovému pnutiu chceli založiť regulárnu 
rodinu so psíkom/mačičkou/myšičkou, prípadne stoličkou/rebríkom/komodou a zabezpečiť im vdovské dôchodky, pretože 
ani do ich problémov sa neviem vžiť. http://www.sme.sk/diskusie/25993/2/ESD-Transsexuali-maju-pravo-na-
manzelstvo.html#ixzz3YtxbPqKr; http://www.sme.sk/diskusie/25993/2/ESD-Transsexuali-maju-pravo-na-
manzelstvo.html#ixzz3YtuEHpWZ, citované 29. 4. 2015. 
18 Zdroj:https://dennikn.sk/blog/ake-je-byt-matkou-trans-dietata-na-slovensku/, citované 29. 4. 2015. 
19 Zdroj: http://www.sme.sk/diskusie/25993/2/ESD-Transsexuali-maju-pravo-na-manzelstvo.html#ixzz3YtvGoMLx, 
citované 29. 4. 2015. 
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identity. Hoci je takto transsexualizmus chápaný ako jav mimo normality, cez prirodzenú logiku 
zahŕňajúcu binárne kategórie muž a žena je situácia transsexuálov pochopiteľná (aj keď je len 
zriedkavo porozumená, ak porozumenie definujeme cez prítomnosť empatie) a stále v intenciách 
prirodzeného sveta. Mimo pochopenia laickej verejnosti (a mimo poriadku, ktorý sa vníma ako 
prirodzený) zväčša ostáva predstava tranzitnej či nebinárnej pohlavnej identity (ako možno vidieť na 
anonymnom komentári k článku o transsexualite: „Ak sa cíti opačne tak OK, ale ak je to raz muž tak 
je muž a ak je žena je žena, nie? Ak sa dá preoperovať, v poriadku. Predsa nejaký poriadok už 
predsa musí byť.“20). Poriadok zabezpečuje aj presupozícia nerozlučnosti fyzickej pohlavnej 
identity a tej úradnej ako predpokladu integrity osobnosti a v súlade s ním je teda záver, že úradná 
zmena pohlavnej identity si vyžaduje zmenu fyzickú a vice versa. Naopak, ako postavená mimo 
prirodzeného poriadku sveta sa vníma zmena úradnej pohlavnej identity pri zachovaní tej 
biologickej, či zachovanie primárnych pohlavných znakov pri zmene sekundárnych pohlavných 
znakov a iné kombinácie anatomickej a sociálnej pohlavnej identity.  

Prirodzenosť pohlavnej identity sa v laickom povedomí viaže na biologickú určenosť a ešte 
užšie na telesnosť v duchu reprezentatívneho výroku zo skúmanej vzorky materiálu: „to že sme muži 
alebo ženy definuje LEN a LEN naše telo a s myslením to nemá nič spoločné“21. Transsexualita sa 
potom chápe ako „krutosť prírody“, či „omyl prírody“22. V opozícii k tomu sa pohlavná identita 
viazaná na psychické určenie hodnotí ako odvodená, taká, ktorá môže byť v súlade s prirodzenosťou 
alebo v nesúlade s ňou. Ako hodnotiace výrazy tu figurujú jednotky ako „vymyslená“, „zmyslená“, 
„zrazu uvedomená“ identita, identita ako „názor“ človeka, prípadne iba ako „pocit“ a pod., v tomto 
prípade s negatívnym hodnotiacim komponentom (sem zapadá i reakcia rodiča „čo ti to napadlo?“, 
ktorú nám udáva slovenská transsexuálka Andrea Horváthová pri osobnom rozhovore23). Pohlavná 
identita viazaná na prežívanie sa klasifikuje ako subjektívna, pričom subjektívnosť ako empirický 
pojem zahŕňa negatívny hodnotiaci komponent „menejcennosť“ v opozícii k objektívnosti. Za 
prirodzené sa považuje to, čo je objektívne v zmysle prírodou dané (nezávislé od vôle človeka) a čo 
je faktuálne dokázateľné (nie myslené): „Ja len proste stále nechápem, čo sa akože očakáva od 
okolia. Akože, keď si tínedžerka po prečítaní Twilight ságy po 14 rokoch svojej existencie uvedomí, 
že je vlastne upír, tak spoločnosť má padnúť na zadok, zabudnúť na dokázateľnú realitu a upraviť 
svoje správanie na základe toho, čo má tínedžerka v hlave? Ja proste len nechápem, čo sa akože 
čaká od školy napríklad. Nech deti idú na chlapčenský alebo dievčenský záchod podľa toho na čo sa 
cítia, nie, čím dokázateľne sú?24“ Biologická určenosť zabezpečuje stálosť identity ako jej pozitívnu 
a žiaducu kvalitu, zatiaľ čo so subjektívne prežívanou identitou, ktorá je v rozpore s biologickou 
identitou, sa spája predstava menlivosti, ktorá je vo vzťahu k identite považovaná za negatívnu 
vlastnosť (vyjadrená hodnotiacimi výrazmi ako „nevedia, čo so sebou“, „sú dopletení“, „nevie, čo 
je“), spájanú s patológiou („to je choré“, „bláznovstvo“)25.  

20 https://dennikn.sk/blog/ake-je-byt-matkou-trans-dietata-na-slovensku/, citované 29. 4. 2015. 
21 http://www.sme.sk/c/3280736/daniela-ostatnikova-muzom-a-zenam-uz-nejde-o-spolocne-dobro.html, citované 29. 4. 
2015. 
22 http://www.sme.sk/diskusie/25993/2/ESD-Transsexuali-maju-pravo-na-manzelstvo.html#ixzz3YtnzHb2h, citované 
29. 4. 2015. 
23 Rozhovor sa nachádza v osobnom archíve Perly Bartalošovej, ktorá ho viedla. 
24 Zdroj: https://dennikn.sk/blog/ake-je-byt-matkou-trans-dietata-na-slovensku, citované 29. 4. 2015. 
25 Porovnajme reprezentatívne výroky: „to chcel pan Ch. Havlicek chodit na strednej skole na telesnu s chalanmi a na 
chalanske WC? Ci ako to vlastne chcel? Ja si toto vobec neviem predstavit – ten druhy, co sa citi raz ako chlapec a raz 
ako dievca by kazdy mesiac behal do inej satne a na ine WC? Pride mi to vazne chore.“  
„Sorry, ze nebudem zdielat Vase dojatie nad partiou ludi, co nevedia co so sebou. Naviac, kedze sa ta ich "akoze 
agenda" tyka 0,001% obyvatelstva (ako sami tvrdia) je na nu skoda minat aj ten webovy priestor. Fakt nechapem, ze 
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Pohlavná identita sa v bežnej predstave vníma ako niečo, čo je dané (prírodou, prípadne 
stvoriteľom). Neprirodzenosť trans identity v povedomí laikov spočíva v tom, že je vnímaná ako 
dodatočne nadobudnutá – ako niečo, čo si človek sám „vyberie“ alebo „získa“ pod vplyvom 
výchovy na rozdiel od danosti (prírodou prípadne stvoriteľom), porovnajme: „NEDEFINUJEME 
SVOJ ÚČEL, ten nám bol raz daný Stvoriteľom/alebo tomu hovorte príroda, a tak jednoznačný 
princíp ako je definovanie pohlavia je nesporné“/ „No, keď sa k svojej dcére od jej troch rokov 
správaš ako k chlapcovi, tak to po tých rokoch musí mať naozaj hlboko ujasnené“/ „je trans človek, 
lebo si to tak vybrala a nie, že to nevie zmeniť.“/ „Potomok má určené pohlavie, príroda /Stvoriteľ/ 
to tak takto zámerne, jednoznačne, nespochybniteľne zariadil a určil, aby bolo biologicky 
definované, kto a čo sme, bez ohľadu za čo sa my sami pokladáme“. 

Záver 

Na pozadí spomenutých verejných diskurzov možno diskurzný posun minoritnej identity 
transsexuálov v slovenskej spoločnosti zachytiť prostredníctvom trojice pojmov pretvorenie – 
preradenie – postavenie mimo. Podľa toho trans identita vystihuje jednak  

a) pretvorenie tela z jedného stavu do druhého (z mužského do ženského alebo naopak), ako je to 
v prípade transsexuálov, teda osôb, ktoré podstúpili fyzickú zmenu pohlavia na opačné 
pohlavie alebo ju zamýšľajú;  

b) preradenie sociálnej pohlavnej identity bez potreby telesného pretvorenia; v tomto zmysle sa 
trans identita osobnosti formuje v intenciách spoločensky akceptovanej pohlavnej a rodovej 
dichotómie muž – žena a naprieč ňou; táto trans identita sa legitimizuje v spoločenskovednom 
a ľudskoprávnom diskurze aj s podporou novších medicínskych poznatkov z poslednej tretiny 
20. storočia, ktoré poukazujú na to, že riešenie poruchy pohlavnej identity nespočíva 
v celkovom chirurgickom a hormonálnom pripodobnení, ale v niektorým prípadoch len 
v čiastočnom či dokonca nie je vôbec potrebné. V laickom diskurze je táto trans identita zatiaľ 
ťažko akceptovaná (a mysliteľná vôbec) z toho dôvodu, že je kombináciou dichotomických 
kategórií mužského a ženského (kombinácia mužského na anatomickej úrovni a ženského na 
spoločenskej/právnej úrovni a vice versa; uchopenia prostredníctvom týchto etablovaných 
kategórií ju však predsa diskurzne legitimizuje – na rozdiel od ďalšieho prípadu;  

c) postavenie mimo, resp. „nad rámec“ etablovaných kategórií. Tento význam symbolizuje 
situáciu transrodových osôb, ktoré sa telesne, sociálne ani psychicky neidentifikujú  
s „ponukou“ existujúceho diskurzu, v ktorom sú etablované kategórie mužského a ženského 
a ani z pohľadu majority nezapadajú do tejto ponuky, resp. osoby s touto identitou sú vnímané 
ako nezaraditeľné. Práve tento tretí význam je produktom ľudskoprávneho diskurzu 
(odborného či aktivistického), ktorého súčasťou je diskurzívna stratégie fluidizácie kategórií 
ovplyvnenej postmodernými teóriami, pričom jeho empirickým východiskom je 
autonomizované chápanie pohlavnej identity. 
Porozumeniu situácie transrodových osôb a rešpektovaniu ich preferovanej identity v bežnom 

živote bránia rôzne pragmatické aspekty, napríklad aj uplatňovanie jazyka v sociálnej interakcii, ktorý 
nastoľuje používanie rodu. Jazykový problém vzniká z toho, že nemusí byť zrejmé, aký rod samotná 
transrodová osoba preferuje (alebo či vôbec preferuje), ak túto skutočnosť sama nesignalizuje. 
Signalizovanie rodu je však už metajazykovým a sociálne nepohodlným rečovým aktom.  

 
  

v  ramci N-ka nedokazete najst lepsie nez "gender-bullshit" temy...“ zdroj: https://dennikn.sk/51422/trans-ludia-aby-stat-
uznal-nasu-identitu-ponizuje-nas/, citované 29. 4. 2015. 
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Abstract / Bioethical problems in the context of liberal eugenics and human enhancement 

This paper focuses on thematization of bioethical problems with emphasis on human enhancement in the context of 
liberal eugenics. The author distinguishes two basic phases in the development of eugenics: historical phase and present 
one which is presented by liberal eugenics. Liberal eugenics is analyzed within the concept of J. Habermas. At the same 
time, she compares these two phases, shows their differences and similarities and presents some examples of genetic 
manipulation and experiments on human beings in the past and at the present. She concludes that technological progress 
of modern man is huge, but the moral progress is significantly lagging behind it. There is a room for new ideas about 
human enhancement. 
 

Úvod 

Bioetická problematika sa v celej svojej zložitosti, tematickej rôznorodosti a vrstevnatosti 
stáva v súčasnosti čoraz viac aktuálnejšou v súvislosti s novými a priam nevídanými možnosťami 
a rozvojom biomedicíny, enviromedicíny, genetického inžinierstva, moderných biotechnológií, 
nanotechnológií a pod. Prináša to aj nové výzvy, ktoré sú pre oblasť filozoficko-antropologických, 
eticko-axiologických, morálno-teologických, legislatívno-právnych a iných úvah zdrojom hľadania 
nových prístupov, metodologických východísk a riešení. Charakteristickým znakom týchto reflexií 
je však nielen názorová pluralita, ale aj úsilie o interdisciplinárny a profesionálno-odborný diskurz, 
ktorého výsledkom je prinajmenšom vymedzenie priestoru vzájomných kompetencií a základných 
kontúr dosiahnutia konsenzu. 

Toto všetko znamená, že do riešenia bioetickej problematiky vstupuje celý rad predstaviteľov 
viacerých profesií a veľmi často sa k základným bioetickým témam vyjadrujú aj širšia verejnosť 
a média, čo v niektorých prípadoch znamená aj ich spolitizovanie a niekedy s tým spojené 
zjednodušenie či zideologizovanie problematiky. Zároveň treba ale pripustiť, že tento zvýšený 
záujem zo strany širšej laickej verejnosti má akoby dvojaký účinok: na jednej strane otvára témy, 
ktoré donedávna boli vyhradené len pre špecializované skupiny odborníkov a na strane druhej 
doslova núti špecialistov, aby sa v záujme sprostredkovania svojich výskumných aktivít usilovali 
o ich maximálnu popularizáciu, ktorá uvoľní nepriechodnú hranicu medzi vedou a širšou 

1 2. nezmenené vydanie príspevku, pôvodné vydanie vyšlo v publikácii: PLAŠIENKOVÁ, Zlatica (ed.): Bioetické výzvy  
a súčasnosť. Bratislava: Stimul, 2015. ISBN 978-80-8127-133-5. 
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verejnosťou, lepšie podporí ich vzájomnú informovanosť, zlepší dôveru medzi nimi a zruší 
jednostrannú „nadradenosť“ odborníka nad laikom. 

Keďže bioetická problematika sa dotýka života (resp. smrti) každého človeka, práve verejné 
(laické) a odborné diskusie v danej oblasti zohrávajú mimoriadne významnú úlohu. Predovšetkým 
sem patria napríklad otázky medicínskej či širšej zdravotníckej praxe, otázky dostupnosti 
diagnostických a liečebných postupov, problematika reprodukčných a terapeutických možností 
a prístupu k nim, celé spektrum otázok súvisiacich s transplantačnými, chirurgickými a inými 
zásahmi do organizmu človeka a spôsobmi jeho „vylepšenia“ v tom najširšom význame. Je preto 
namieste konštatovanie J. Habermasa, ktorý pripomína: „Nové technológie nás nútia verejne 
diskutovať o tom, ako správne chápať kultúrnu formu života ako takú.“ (Habermas 2003, s. 23).  

Zmienené oblasti totiž radikálnym spôsobom ovplyvňujú kvalitu našich životov a vyvolávajú 
množstvo etických, právnych, náboženských a iných otázok, ktoré v mnohom prekračujú riešenia 
založené na argumentáciách tradičných náboženských a humanistických etických princípov 
a hodnôt. Je teda celkom prirodzené, že sa objavujú nové filozoficko-etické a bioetické dilemy, 
ktoré sme nútení riešiť, pretože sa týkajú možností a určovania hraníc v súvislosti so zasahovaním 
do nášho života2.  

Toto riešenie je v najširšom kontexte späté aj s naším obrazom o človeku, s naším chápaním 
človeka a s našou predstavou o jeho autonómnosti, dôstojnosti, slobode, zodpovednosti alebo 
jednoducho s našou nedokonalou predstavou o našej dokonalosti3. 

Musíme pripustiť, že dnes dokážeme experimentovať so životom, dokážeme ho meniť, jednu 
jeho formu potláčať a vytvárať inú, ba dokonca v budúcnosti (s veľkou pravdepodobnosťou) 
dokážeme modifikovať a vytvárať ľudí takých, akých chceme, s ľubovoľnými vlastnosťami, 
dobrých i zlých, dokonca aj rovnakých, a to podľa potreby a preferencií. Tieto potenciality sa 
objavili aj s úspešným zmapovaním ľudského genómu, s poznaním DNA a tiež modernými 
biotechnológiami, ktoré to všetko umožňujú.  

Ide tu o diferencované aktivity, ku ktorým okrem iného patrí aj klonovanie, rôzne praktiky 
reprodukčných technológií a genetických manipulácií, oblasť vylepšovania človeka práve na základe 
genetických zásahov, a to nielen za účelom terapeutickým a preventívnym, ale aj (cielene 
naprogramovaným) za účelom rôznych nami požadovaných kvalít človeka. Dnes sa teda už 

2 Z tohto hľadiska sa napríklad bioetická problematika (resp. bioetika) chápe ako súčasť aplikovanej biológie (Potter 
1971). Iní autori zastávajú názor, že ide skôr o teoretickú disciplínu, ktorá má medziodborový charakter, takže na riešení 
problémov musia participovať mnohí odborníci: filozofi, etici, teológovia, právnici, lekári, genetici, ba aj ekonómovia, 
politici a pod. V tomto smere predstavuje skôr takú disciplínu, ktorá pozostáva z viacerých teórií či komplexu rôznych 
prístupov a náhľadov, a ktorá teda neosciluje okolo jednej ústrednej teórie alebo východiska. To znamená, že neponúka 
ani jeden úplne koherentný normatívny systém založený na absolútne platných morálnych princípoch a hodnotách, i keď 
úsilie dosiahnuť akceptovanie aspoň základných princípov v podobe nejakého bioetického minima je v diskusiách silne 
prítomné. Týka sa jednak náboženských a jednak sekulárnych humanistických prístupov (Kűng 2015), čo vedie aj 
k otázke vyprofilovania globálneho rámca bioetiky. Viacerí autori sa pri pokuse vymedziť bioetickú problematiku 
sústreďujú na etymologické určenie termínu bioetika (gr. bios; ethos), čím sa oblasť bioetických problémov rozširuje na 
všetky aspekty chápania problematiky života, nielen na etické problémy života človeka. S tým sa objavuje napríklad 
širšie i užšie vymedzenie bioetiky. Ak si uvedomíme, že termín bioetika bol zavedený ešte v 70-tych rokoch minulého 
storočia, je zrejmé, že odvtedy sa chápanie samotnej bioetickej problematiky značne zmenilo a potreba jej 
systematického riešenia našla uplatnenie naprieč mnohými vednými disciplínami. Všetky sa však priamo či nepriamo 
vyjadrujú k otázkam života a v súvislosti s medicínou, zdravotníckou a ošetrovateľskou praxou najmä k otázkam 
ľudského života. Akcent je pritom kladený na oblasť jeho morálnych dimenzií. A to jednoducho znamená, že ide nielen 
o teoretickú, ale aj o praktickú stránku bioetickej problematiky.  
3 Veľmi zaujímavo o tom píše napríklad L. Honnenfelder (Honnenfelder 2002). 
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dokážeme pohybovať na pokraji priepasti, ktorá môže znamenať aj úplnú a nenapraviteľnú zmenu 
života, jeho znetvorenie, až zánik, no pod titulom jeho vylepšovania. 

Je celkom pochopiteľné, že na základe riskantnosti a možnosti zneužitia všetkého, čo 
s fyzickým, ako aj s psychickým či kognitívnym vylepšovaním človeka súvisí, vznikajú veľké etické 
a iné problémy. Zmienim sa výberovo iba o problematike vylepšovania v súvislosti s eugenikou. 

Vylepšovanie človeka alebo k problematike eugeniky4  

Hoci myšlienka vylepšenia človeka (human enhancement) patrí v súčasnosti k veľmi 
diskutovaným témam, nie je celkom nová. No s rozvojom takých biologických vied, akými sú 
genetika, molekulárna biológia, biomedicína a pod., ako aj s rozvojom celého spektra nových 
techník označovaných termínom génové inžinierstvo, biotechnológie, nanotechnológie a pod., sa 
výrazne aktualizovala. Ako som už uviedla, etický rozmer tejto problematiky tvorí súčasť širšieho 
filozoficko-antropologického obrazu o človeku, ktorý sprevádza ľudstvo v celej jeho histórii.  

Obrazy o človeku alebo celkový pohľad na človeka vyjadrujú nielen naše predstavy o človeku 
a o tom, aký je, ale často aj o tom, aký by mal byť (vnášajú tak určité normatívy). Každá doba má 
svoju predstavu, svoje chápanie a porozumenie človeka (jeho prirodzenosti, jeho miesta 
v spoločnosti a pod.), ako aj predstavu o jeho budúcnosti. A s týmito predstavami sa potom spája aj 
potreba meniť ho, prípadne kompenzovať či odstraňovať jeho nedostatky, výchovne a inak ho 
formovať, kultivovať, vzdelávať, humánne zušľachťovať atď. Jednoducho môžeme hovoriť 
o potrebe akéhosi vylepšenia v zmysle zdokonalenia človeka, a to z rôznych hľadísk a na rôznych 
úrovniach. Dnes hovoríme už nielen o vylepšovaní telesnom, ale tiež kognitívnom, sociálnom a pod. 
Môže ísť zároveň o procesy biologického a kybernetického prepojenia (najmä vďaka 
nanotechnológiám), ako aj o genetické vylepšenie (či už v podobe terapeutického alebo 
neterapeutického zásahu na úrovni génov). 

Takéto vylepšovanie sa môže tiež realizovať rôznymi prostriedkami a dnes, ako som 
spomenula, aj genetickými manipuláciami, horizonty ktorých sa nesmierne rozširujú. D. Kovaľová 
v tomto kontexte uvádza, že kým donedávna „sa génové manipulácie odmietali ako celok, teraz je 
vo vedeckej komunite sklon ich skôr ako celok prijímať“ (Kovaľová 2007, s. 245). A to znamená, že 
ešte donedávna tabuizované experimentovanie s ľudskými pohlavnými bunkami nie je v niektorých 
krajinách zakázané (USA, Čína), a v tých krajinách, kde to zakázané je, sa zákaz často obchádza 
a experimentovanie dokonca naberá na intenzite5. Otvára sa tak pred nami celý rad nových otázok, 
predovšetkým otázka, čo je morálne prijateľné, čo nie je, čo môže spoločnosť legálne povoliť, čo 
zakázať a hlavne, ako stanoviť hranice, o ktorých vieme (alebo skôr tušíme), že za nimi sú veci už 
nekontrolovateľné? 

Danú problematiku možno preto analyzovať z viacerých stránok a na rôznom pozadí. Jedným 
z nich môže byť pozadie vzťahu súčasnej vedy, filozofie, náboženstva, ideológie a politiky 
(biopolitiky a biomoci), druhým zas historické skúseností a fakty, ktorých poučnosť nie je 
v súčasnej problematike vylepšovania človeka zanedbateľná.  

4 V reflexii tejto problematiky sa opieram o štúdiu, ktorá bola publikovaná pod názvom Biotechnológia a vylepšovanie 
človeka (Z histórie a súčasnosti) (Plašienková a Kret 2015) a zároveň predstavím charakteristiku liberálnej eugeniky, tak 
ako ju zásadným spôsobom analyzoval svetoznámy filozof J. Habermas.  
5 Nedávno sa objavila správa, že čínski výskumníci zverejnili v časopise Protein&Cell výsledky výskumu, v ktorom 
menili gény ľudských embryí za účelom vylepšiť gén zodpovedný za potenciálne smrteľnú chorobu krvi pomocou 
úpravy zárodočnej línie technikou, ktorá mení genetický kód (bližšie pozri: 
http://www.pluska.sk/zazracnysvet/medicina/dizajnovanie-deti-cinski-vedci-po-prvy-raz-geneticky-modifikovali-ludske-
embrya.html).  
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Určitou historickou skúsenosťou môže poslúžiť napríklad zneužitie takej biologickej vedy, 
akou je genetika a jej disciplína známa ako eugenika6. Eugenika sa všeobecne chápe ako súhrn ideí 
a aktivít, cieľom ktorých je zlepšiť manipuláciou biologického dedičstva kvalitu ľudskej rasy7. 
V tomto zmysle sa dá povedať, že jej ciele sa stotožňujú, ako uvádza T. Ślipko, s predstavou 
budúcnosti ľudstva a z tohto hľadiska sa dá dokonca eugenika považovať za eschatologickú 
koncepciu. „Človek má podľa nej vybudovať dokonalú spoločnosť, ktorú možno charakterizovať 
niekoľkými základnými črtami: maximálne zdokonalený genofond ľudstva, racionálna organizácia 
spoločnosti založená na vedeckých metódach sociotechniky, plánovité riadenie procesov 
spoločenského vývoja a konečne optimálna sociálna štruktúra. Táto spoločnosť sa má skladať 
z geneticky vybratých elitných skupín s vynikajúcimi znakmi a z vynikajúcich odborníkov, 
reprezentujúcich všetky oblasti spoločenského života, športovými hviezdami začínajúc 
a poprednými predstaviteľmi vedy a umenia končiac. Okrem nich však budú existovať umelo 
sformované kategórie infraľudských bytostí, určených na vykonávanie pomocných spoločenských 
funkcií, ako aj tímy jednotlivcov s osobitými vlastnosťami, napr. odolných proti žiareniu alebo 
nevyžadujúcich si odpočinok a spánok, aby mohli vykonávať zodpovedajúce úlohy, napr. 
uskutočňovať kozmické lety.“ (Ślipko 1998, s. 128). 

Takáto predstava budúcnosti ľudstva vyvoláva množstvo znepokojujúcich otázok. Prejavy 
znepokojenia nepochádzajú ani tak z úspechu vedy preniknúť do najhlbších štruktúr a biologických 
„tajomstiev“ človeka (napr. dešifrovanie ľudského genómu a pod.), ako skôr z možného zneužívania 
jej poznatkov a výsledkov v eugenických opatreniach, ktorých súčasťou je už spomínaná 
manipulácia a inštrumentalizácia s antropologickým „základom“ nášho bytia.  

Z hľadiska chronologického prístupu možno vo vývoji samotnej eugeniky vyčleniť dve 
základné fázy (etapy), ktoré poukazujú aj na podoby jej realizácie v nedávnej minulosti (prvá 
polovica 20. storočia) a v súčasnosti (od konca 20. storočia). V prvej, historicky staršej a v druhej, 
súčasnej fáze, však môžeme zaznamenať rovnako niekoľko spoločných, ako aj odlišných znakov 
a kontextov. Aby sme im porozumeli, musíme ich aspoň stručne priblížiť. 

Do prvej fázy realizácie eugenických opatrení v súvislosti s experimentmi na človeku 
a pokusmi jeho vylepšenia patria dve historicky najväčšie a najkontroverznejšie eugenické praktiky 
v dvadsiatom storočí, ktoré sú neslávne známe z obdobia ruského (sovietskeho) boľševizmu 
a nemeckého nacizmu. Obidve tieto vplyvné totalitné ideológie zneužili vedu (v tomto prípade 
eugeniku) a uplatnili svoje diktatúry za účelom experimentov na človeku. Išlo o obdobie raného 
sovietskeho Ruska (hlavne 20-te roky 20. storočia) a obdobie Tretej ríše (1933 – 1945) v Nemecku, 
kedy sa začala uplatňovať teória o čistote rasy (teória rasovej hygieny) spojená s likvidáciou 

6 Termín eugenika alebo aj eugenetika je odvodený zo starogréckeho eu - dobrý a genos – narodený, rod, rasa. 
Z uvedeného vyplýva, že jej určením je starosť o „dobrý rod“. S eugenickými opatreniami a návodmi na vylepšenie 
biologických druhov, ale predovšetkým človeka (ľudského rodu), a to najmä na základe selektívneho rozmnožovania, sa 
stretávame už v antickom období, no s definíciou a formulovaním samotných zámerov eugeniky prichádza až v 19. 
storočí (v r. 1883) F. Galton. V známom spise Inquiries into Human Faculty and its Development poukázal na potrebu 
eugeniky skúmať tie činitele, ktoré môžu zlepšiť alebo zhoršiť rasové vlastnosti budúcej generácie, a to buď fyzicky 
alebo mentálne. Zdôrazňoval pritom aj potrebu štátnej sociálnej kontroly a to, že hlavným cieľom by mala byť aplikácia 
určitých teoretických konceptov na obyvateľstvo a jeho zdravie za účelom zväčšiť podiel pozitívnych dedičných 
dispozícií a zmenšiť podiel negatívnych dedičných dispozícií. Okolo roku 1900 vznikol aj náprotivný termín dysgenika 
v zmysle náuky o akumulácii a šírení chybných génov a vlastností v populácii, rase alebo druhu.  
7 V súčasnej dobe sa hovorí predovšetkým o liberálnej eugenike, pričom v literatúre sa rozlišujú aj rôzne podoby: 
aktívna a pasívna, resp. pozitívna a negatívna eugenika, aby sa tak odlíšili napríklad ciele, prostriedky či techniky 
génového inžinierstva, ktoré môžu mať terapeutický, reprodukčný, socio-technický a iný charakter. Napriek tomuto 
členeniu, hranica medzi pozitívnou (neterapeutickou) a negatívnou (terapeutickou) eugenikou nie je výrazná a vyvoláva 
veľa morálnych otázok, ktoré úzko súvisia s demokratizáciou vedy, spoločnosti, ľudských práv a pod.  
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etnických skupín a s eugenickými experimentmi v koncentračných táboroch. Tieto skutočnosti 
viedli k diskreditácii samotnej eugeniky. Dôsledkom toho bolo akési „umŕtvené pole výskumu“ na 
dlhšie obdobie a jeho oživenie začalo koncom 20. storočia, kedy môžeme hovoriť o druhej fáze 
rozvoja eugeniky (dnes už nazývanou liberálnou eugenikou).  

Historické kontexty a podoby eugeniky 

Vráťme sa teda krátko do histórie. Prv než sa smutne „preslávili“ praktiky nemeckých 
nacistov, realizovali sa tajné eugenické experimenty už skôr, po prvej svetovej vojne a víťazstve 
boľševickej revolúcie v Rusku, teda už začiatkom 20-tych rokov 20. storočia8. Bolo prirodzené, že 
po revolúcii v roku 1917 vláda čelila mnohým problémom. Zaostalé Rusko malo vykročiť priamo 
do nového vedecky a technologicky vyspelého veku a riadiť sa pritom hlavnou myšlienkou či 
sociálnou utópiou – vytvoriť novú spoločnosť a vytvoriť nový svetový poriadok. Veľmi rýchlo sa 
ukázalo, že takéto budovanie spoločnosti vyžaduje aj „nového“ človeka, dokonalého človeka, 
budovateľa komunizmu, nového občana sveta či nové ľudstvo, ktoré sa nebude riadiť „buržoáznou 
morálkou“, ani nijakým náboženstvom, ale bude realizované na vedeckom základe, ktorého 
zmyslom malo byť genetické vylepšenie vlastností „sovietskeho človeka“9. 

Tieto boľševické ambície s vylepšovaním človeka si všíma aj súčasný anglický filozof, znalec 
v oblasti politických a historických ideí, John Gray, ktorý v danej súvislosti píše: „Od začiatku 
boľševici mali v úmysle vytvoriť nový typ ľudských bytostí. Na rozdiel od nacistov, boľševici sa 
nepozerali na nové ľudstvo z hľadiska rasových podmienok, ale rovnako ako nacisti boli ochotní 
využiť vedu a pseudovedu pri pokusoch dosiahnuť ich cieľ. Ľudská prirodzenosť mala byť 
pozmenená tak, aby sa realitou stal „socialistický človek“. Takýto projekt nebol možný pri vtedajšej 
úrovni vedeckého poznania, ale boľševici boli pripravení použiť akúkoľvek metódu, nezáležalo na 
tom, aká bola nehumánna, a boli ochotní použiť akúkoľvek pochybnú teóriu, ktorá sľubovala 
vykonať transformáciu, o ktorej snívali.“ (Gray 2007, s. 41)10. Príkladom tejto „sovietskej utópie 
vytvorenia nového človeka“ a obrazom raného fungovania Sovietskeho zväzu ako „ľudského 
laboratória“ môže poslúžiť viacero typov realizovaných a zamýšľaných experimentov. Nebudem ich 
teraz opisovať, uvediem iba, že išlo napríklad o pokusy s cieľom zamedziť starnutiu, chorobám a ak 
už nie prekonať smrť, tak aspoň predĺžiť život, a to na základe experimentov s krvnými 
transfúziami, ktoré sa oficiálne realizovali od roku 1924 v novozaloženom Ústave pre krvné 
transfúzie v Moskve11. 

8 V roku 1920 bola založená Ruská eugenická spoločnosť a od r. 1922 začal vychádzať aj jej časopis. 
9 Spracovanie archívnych záberov z tohto obdobia ponúka dokumentárny film The Breeding of New Mankind z roku 
2009, ktorý je komentovaný špecialistami. 
10 Ambície boľševikov boli obrovské a údajne Lev Trockij dokonca sníval o tom, že pomocou vedy bude v budúcnosti 
možné vytvoriť z každého človeka Aristotela, Goetheho alebo Marxa. Hypoteticky by sme dnes mohli uvažovať inak. 
Ak by sme obišli otázku, na čo by to bolo dobré, aby bol svet plný géniov, zostala by iná otázka: koho dnes a aký počet 
ľudí by bolo treba vylepšovať? Ak by bol vylepšený každý, získali by sme len „nový“ priemer. Ak by bol vylepšený len 
určitý, vopred vybraný počet ľudí, dostali by sme sa k „výberovosti“, teda k určitému rasizmu, lebo by sme vytvárali 
úzku skupinku vysoko inteligentných, silných a talentovaných ľudí, čiže skupinu vládcov, ktorí by vládli 
„nevylepšenému“ zvyšku ľudstva. Takáto predstava nie je vzdialená Nietzscheho (a nielen jeho) projektu „nadčloveka“. 
A opäť. Hypoteticky by vylepšovanie však mohlo ísť aj opačným smerom: nie k vytvoreniu géniov, ale k vytvoreniu 
„odolného“ (napríklad voči bolesti, žiareniu a pod.) človeka, ktorý by bol možno druhovo „podčlovekom“.  
11 Priekopníkom a realizátorom tejto myšlienky bol dávny priateľ, ale neskôr ideologický oponent Lenina – Alexander 
Bogdanov (lekár, filozof, ekonóm a spisovateľ sci-fi). Veril, že najrýchlejším a najprirodzenejším spôsobom, ako 
vytvoriť spoločnosť nových a dokonalých ľudí, je výmena krvi medzi geniálnymi revolučnými vodcami, veteránmi, 
starými ľuďmi a mladými, silnými ľuďmi, ako aj medzi chorými a zdravými. Bol presvedčený, že tak možno dosiahnuť 
vytvorenie nového človeka a dokonalú „zdravú“ a „výkonnú“ spoločnosť.  
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Ďalším typom tajných experimentov bolo kríženie (pochopiteľne neúspešné) ľudí s ľudoopmi 
za účelom vytvorenia novej rasy – akýchsi hybridov na „ťažkú a nebezpečnú prácu“12. Azda menej 
extrémnym, ale o nič menej „šialeným“, bol nezrealizovaný zámer umelého oplodňovania 
sovietskych žien spermiami géniov, politických vodcov, hrdinov revolúcie a pod.13  

V r. 1930 však došlo k zákazu „socialistickej eugeniky“ a bola vyhlásená za reakcionársku 
a buržoáznu pavedu14. Záujem o vedecké vylepšenie človeka na biologickom základe prestal byť na 
programe dňa. Do popredia sa dostala „sociálna eugenika“, ktorou mohol štát sám vylepšovať 
človeka. Využil pritom teror, nútené práce a celkom potlačil ľudskú dôstojnosť. 

V 30-tych rokoch tak začína v sovietskom Rusku éra sociálnych experimentov, radikálnych 
zmien, tzv. masívneho experimentu, „veľkej zmeny“, v ktorej práca formuje človeka a vytvorí novú 
socialistickú bytosť. Bol tak vybudovaný systém pracovných táborov. Kto odporoval, bol 
odstránený. Rozširoval sa mýtus, že ľudia tu žijú v najlepšom zriadení na svete a že nútené práce sú 
čestnou povinnosťou, hrdinským činom! Základom tejto „sociálnej eugeniky“ bolo Pavlovovo 
učenie o vplyve vonkajšieho prostredia, ktorého výsledkom sú podmienené reflexy (vplyvom 
prostredia sa formuje aj nová osobnosť)15.  

Súčasný demokratický kontext liberálnej eugeniky 

Ilustráciou toho, ako sa o eugenike uvažuje dnes, môžu poslúžiť názory J. Habermasa, ktorý sa 
filozoficky a kriticky zamýšľa nad tzv. liberálnou eugenikou. Tento popredný nemecký (a azda aj 
svetový) filozof sa pri tejto kritike opiera o postmetafyziku. Potrebuje ju najmä preto, aby vďaka nej 

12 Realizátorom týchto experimentov bol biológ, zoológ, profesor Iľja Ivanov, ktorý vyvinul aj novú metódu umelého 
oplodnenia a na jej základe sa pokúsil o vytvorenie nového hybridného druhu, ktorý mal byť potomkom procesu 
kríženia človeka a opíc a ktorý by bol využiteľný na nebezpečnú prácu s chemikáliami a inú činnosť, napríklad vo 
vojenskom priemysle alebo na stavbách pri budovaní socializmu. J. Gray k tomu uvádza: „Menej známa je práca Iľju 
Ivanova, ktorý v polovici dvadsiatych rokov minulého storočia bol Stalinom poverený úlohou skríženia človeka 
s opicou. Stalin nemal záujem o zaplnenie sveta replikami Aristotela a Goetheho. Chcel nový druh vojaka, nového 
neporaziteľného človeka, ktorý bude veľmi odolný voči bolesti, ktorý nebude potrebovať takmer žiadne jedlo a spánok. 
Ivanov bol chovateľ koní, ktorý si získal svoju reputáciu už za čias cára, keď bol priekopníkom umelej inseminácie 
závodných koní, ale konajúc podľa Stalinových inštrukcií, obrátil svoju pozornosť na výskum primátov. Odcestoval do 
západnej Afriky, kde robil pokusy s oplodnením šimpanzov a založil výskumný inštitút v Gruzínsku, Stalinovom 
rodisku, kde ženy boli oplodňované spermiami opíc. Uskutočnilo sa značné množstvo pokusov, ale neprekvapujúco bez 
výsledkov. Ivanov bol zatknutý, odsúdený a po uplynutí trestu poslaný do vyhnanstva v Kazachstane, kde v roku 1932 
zomrel.“ (Gray 2007, s. 42). 
13 Autorom myšlienky bol Alexander Serebrovskij, ktorý chcel pokračovať v Ivanovovej oplodňovacej metóde. 
V r. 1929 publikoval článok Eugenika v socialistickej spoločnosti, kde obhajoval tézy ohľadom umelého oplodňovania 
žien od významných osobností. Navrhoval vytvorenie spermobanky pre politickú elitu, aby v budúcnosti mohli byť 
splodení ich potomkovia umelým oplodnením. Obhajoval splodenie tisícov detí s génmi významných osobností, 
čoho výsledkom malo byť zlepšenie intelektuálnych a morálnych kvalít novej generácie sovietskych ľudí. 
14 A tak aj riaditeľ Inštitútu experimentálnej biológie Nikolaj Koľcov, ktorý ešte v roku 1922 o eugenike prehlásil, že je 
náboženstvom budúcnosti a má pred sebou vysoký ideál, ktorý dáva zmysel životu a ospravedlňuje obete (pričom týmto 
ideálom je vytvorenie človeka nového typu, dobyvateľa prírody a tvorcu života), zakázal experimenty na ľuďoch ako 
predčasné. 
15 Po Pavlovovej smrti 1936 bola jeho teória reflexov právoplatne kanonizovaná, až bola úplne prispôsobená 
stalinskému organistickému spoločenskému modelu. Rozhodujúcim Pavlovovým odkazom, tak sa to odteraz nazývalo, 
bola ,,diktatúra kortexu (kôra veľkého mozgu) nad celým organizmom. Už len táto formula (nadiktovaná priamym 
Stalinovým zásahom) objasňuje, že sotva išlo o principiálne vedecký aspekt, ale že išlo o priame analogizovanie 
Stalinovho totalistického spoločenského modelu s drasticky zjednodušeným Pavlovovým modelom. Neobmedzená 
diktatúra veľkého mozgu (politbyra) nad organizmom spoločnosti mala zodpovedať samým zákonom (pozri bližšie 
recenziu G. Koenena knihy T. Rütinga: Pavlov und der neue Mensch. Dostupné na:  
http://hsozkult.geschichte.huberlin.de/recensionen/2003-4-071). 
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vysvetlil zmenu morálnej orientácie v chápaní dobrého života, vysvetlil a čiastočne aj ospravedlnil 
odvážne výsledky a praktické možnosti moderných biovied a biotechnológií, ktoré pri rozbore 
možností eugeniky uvádza, no zároveň aby poukázal aj na hranice genetickej manipulácie na úrovni 
nedisponovateľného základu ľudskej bytosti, na potrebu garancie rodovej identity človeka a tiež na 
potrebu jeho etického sebaporozumenia. Od tohto závisí, či sa naďalej budeme považovať za 
bezvýhradných tvorcov našich životov a uznávať sa ako autonómne konajúce osoby alebo nie 
(Habermas 2003, s. 48)16.  

Z filozofického hľadiska, dodajme, tu ide v podstate o morálny problém, pričom slovom 
„morálny“ označuje Habermas hlavne otázky spravodlivého súžitia (Habermas 2003, s. 49). 
V súvislosti s eugenikou mu ide hlavne o problém prenatálnej eugeniky, o problém ľudského plodu 
v prenatálnom, embryonálnom stave, ktorý ešte nemôže o sebe samom rozhodovať a musia to zaň 
robiť rodičia (čo je pre nich viacnásobne riskantná záležitosť).  

Uveďme príklad. Ak sa zistí, že plod (dieťa) má v prenatálnom stave vývojovú chybu, 
v dôsledku ktorej môže byť po narodení po celý život postihnuté, jeho rodičia stoja pred veľkými 
morálnymi otázkami. Ak chcú, aby dieťa žilo a chcú sa oň starať, je zrejmé, že aj sami budú mať 
narušený život. Voľba môže byť ale aj iná: môžu sa rozhodnúť pre interrupciu a zabezpečiť si tak 
doterajší pokojný život. No v takomto prípade budú s najväčšou pravdepodobnosťou znášať výčitky 
svedomia za to, že dieťa dali usmrtiť, hoci rodička nebola plodom nijako ohrozená, lebo ak by bola, 
bola by interrupcia skôr nevyhnutnosťou (dokonca aj v prípade zdravého dieťaťa), čo je 
uspokojujúcejšie.  

Vyvstáva tu tiež otázka: Ako sa majú stavať sami vedci k umelej interrupcii, ako sa to znáša 
s prípadným náboženským postojom všetkých zúčastnených, s ich svetonázorom vôbec? Dokonca 
môžeme pripustiť, že ak rodičia povolia zásah do genofondu (hoci aj zdravého embrya), aby v ňom 
niečo zmenili, tento budúci dospievajúci jedinec im môže neskôr oprávnene vyčítať, že určili celý 
jeho životný osud, ktorý sa mu nepáči, ktorý by si on sám bol možno zariadil inak, ale teraz sa s ním 
musí zmieriť, lebo už sa nedá nič zmeniť. Položme si otázku: Nebude to nežiaduci, nemorálny zásah 
do jeho života, do jeho práva určovať si svoj život sám, na čo sa dnes kladie veľký dôraz? Nemôže 
to mať aj právne následky? Alebo ako sa majú cítiť už dospelí takto postihnutí jedinci, keď vidia, že 
aj ich by boli v embryonálnom stave možno odstránili – čo závisí od rozhodnutia rodičov – no vtedy 
sa ich postihnutie ešte nedalo dopredu zistiť? Oni sú však možno spokojní s tým, že žijú. A otázok 
sa dá v tejto súvislosti klásť viac a viac.  

Nároky jedinca (pokiaľ doplním Habermasove kusé poznámky na túto tému) sa dajú 
zdôvodniť aj politicky, z pozícií demokracie, najmä liberálnej demokracie. V demokracii sa 
prirodzeným spôsobom vzmáha individualizmus, v ktorom sa každý dospelý jednotlivec 
principiálne stará o seba sám, vytvára, realizuje sa, čo je stará osvietenská požiadavka, ktorá sa už 
storočia rozvíja, až sa dostala do politiky ako jedna z hlavných požiadaviek (ak nie priamo ako 
hlavná) demokracie. Jednotlivec uspokojuje predovšetkým svoje záujmy, potreby, právom pestuje 
svoju inakosť a vo svojom kontakte s druhými zachádza len tak ďaleko, aby nerušil ich záujmy 
a potreby. Ale ako uvidíme, liberálna demokracia zachádza vo svojich požiadavkách a nárokoch 
jednotlivca ešte ďalej. Z hľadiska ktorejkoľvek demokracie sa tak vynárajú nové problémy, 
predovšetkým ten, ako ďaleko môže zachádzať jednotlivec a ako ďaleko spoločnosť. A ďalší aspekt, 
vedúci takmer k paradoxu, spočíva v tom, že indivíduum sa individualizuje len v spoločnosti, na čo 
poukazuje práve Habermas (Habermas 2003, s. 45). 

16 Habermasov argumentačný postup výstižne približuje viacero autorov, pričom v kontexte tejto témy najviac 
D. Kovaľová (2007) a J. Tomašovičová (2014).  
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V danej súvislosti uvediem filozofický rámec jeho názorov, v ktorom ukazuje, ako sa globálne 
stavala k problematike metafyzika a ako ju rieši ním spomínaná postmetafyzika. Prečo sa zrazu 
zaoberám týmto filozofickým problémom? Preto, že Habermas je postmetafyzik, a preto aj na vyššie 
zmienenú problematiku sa pozerá z tohto hľadiska, ktoré, myslím si, že mu oprávnene pomáha 
v riešení problémov, ktoré si nastoľuje. „Kým sa ešte filozofia domnievala, že sa môže uistiť o celku 
prírody a dejín, mala k dispozícii domnele ustálený rámec, do ktorého mal byť zasadený ľudský 
život indivíduí i spoločenstiev. Usporiadanie kozmu a ľudská prirodzenosť, štádia svetových dejín 
i dejín spásy poskytovali normatívne impregnované fakty, ktoré, ako sa zdalo, prinášali poučenie 
tiež o tom, čo je správny život... Náuky o dobrom živote a spravodlivej spoločnosti, etike a politike, 
boli ešte jednoliate. S tým, ako sa zrýchľovalo tempo sociálnych zmien, však tieto modely mravného 
života prestávali platiť.“ (Habermas 2003, s. 9-10). Ich koniec navodil podľa Habermasa politický 
liberalizmus J. Rawlsa. Rawls, pokračuje Habermas, vyvodzuje dôsledok zo zlyhania filozofických 
pokusov o vyznačenie určitých spôsobov života ako vzorových alebo všeobecne záväzných. Podľa 
spravodlivej spoločnosti, ktorá je hlavnou Rawlsovou témou, má platiť opak, teda každý má právo 
naložiť s časom svojho života, ako uzná za vhodné a každý môže tak po svojom dosahovať dobrý 
život. Nikto nemá právo miešať sa do života druhého, aj keď jednotlivec žije v spoločnosti a musí ju 
rešpektovať. V demokratickej spoločnosti ale väčšina nesmie predpisovať menšine vlastnú kultúrnu 
formu života ako vedúcu kultúru. 

Slovom, môžeme povedať, že všetky nastolené a ustálené, pevne stojace rámce, normy, vzory 
a predpisy metafyzicky orientovanej spoločnosti sa rozkolísali a padli17. Vidíme, že všetko pevné sa 
dalo do pohybu, staré, všeobecné a nemenné sa klčovalo, tvorilo sa nové, prechodné, dočasné 
a šípka vývoja ukazovala k opaku, nie k celku, nie k všeobecnému, ale k jednotlivému, k ľudskému 
indivíduu, k jeho sebavytváraniu, k jeho predpisovaniu len sebe samému a ani nepredpisovaniu 
druhými jemu samému. Jednotlivec by sa síce takto mohol uchýliť hoci aj k metafyzike, pretože on 
sám (prípadne aj určité spoločenstvo) mali na ňu právo, no antimetafyzika sa ju usilovala 
spoločnosti ako celku a popredným činiteľom v ňom (filozofom, vedcom, prípadne celej 
inteligencii) odňať. Neboli totiž žiaduce ani všeobecné návody na správny či dobrý život. 
Prirodzene, normy celkom nezmizli, hovorí Habermas, ale musia byť iné, primerané súčasnému 
trendu. A nezmizli ani problémy, mnohé otázky, a to nielen filozofické, ale aj vedecké zostávajú 
otvorené, resp. pluralisticky chápané. Môžeme sa pýtať: Vieme, čo je zdravý stav?  Č o  j e  dobrý 
život? Aj naše kritériá sú v pohybe. Výhľady na stav po biomedicínskych zásahoch sú neisté 
a zásahy samy sú riskantné. No ani postmetafyzika všetko nerozriešila sama, lebo naše výhľady aj 
na základné, bezrámcové, bezvzorové deje boli a sú neisté. Preto sa pýtame: Kam nás zavedú, nie do 
záhuby? Otázkou teda bolo, ale aj ostáva naše smerovanie, ako teda ďalej ísť, ktorou cestou sa pri 
vynáraní stále nových a nových problémov vydať. 

Habermas tu chce zostať nestranný, lebo sa vynorili aj oponenti, aj radikalisti, stojaci nie 
veľmi ďaleko od bývalej nacistickej selektívnej eugeniky, a navrhuje strednú cestu: „Scenár 
strednodobého vývoja, scenár nie nepravdepodobný, by mohol vypadať takto: medzi 
obyvateľstvom, v politickej verejnosti a v parlamente sa najprv presadí názor, že využitie 
preimplantačnej diagnostiky, pokiaľ je posudzované samo o sebe, je morálne prípustné alebo právne 
prijateľné, ak jej aplikácia bude obmedzená na niekoľko málo dobre definovaných prípadov ťažkých 
dedičných chorôb, ktorých by sa chcel vyvarovať i sám potenciálne postihnutý človek. Vďaka 
biotechnickému pokroku a úspechom génovej terapie sa povolenie neskôr rozšíri na genetické 
zásahy do telesných buniek (alebo dokonca do zárodočných dráh) za účelom prevencie týchto 

17 Tak napríklad celok prírody a dejín, usporiadanie kozmu a či ľudská prirodzenosť sú metafyzické, a teda v tomto 
zmysle ľudskému poznaniu neprístupné, a preto neopodstatnené predmety a pojmy, ktoré postmetafyzika (či vlastne 
antimetafyzika) zrušila a odporučila hovoriť len o tom, čo je poznaniu prístupné. 
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dedičných chorôb (a im podobných). Spolu s týmto druhým krokom, ktorý je za predpokladu prvého 
rozhodnutia nielen bezchybný, ale i konzekventný, vzniká nutnosť vymedziť túto „negatívnu“ 
eugeniku (eugeniku – ako sa súdi – oprávnenú) voči eugenike „pozitívnej“ (ktorá je sprvoti 
pokladaná za neoprávnenú). Pretože je však táto hranica z pojmových i praktických dôvodov 
nepresná, konfrontuje nás predsavzatie zastaviť genetické zásahy na hranici, na ktorej dochádza 
k zlepšujúcej genetickej zmene znakov, s paradoxnou výzvou: práve v tých dimenziách, kde hranice 
splývajú, máme vytýčiť a presadiť zvlášť presné hranice. Tento argument dnes už slúži k obhajobe 
liberálnej eugeniky, ktorá neuznáva hranicu medzi terapeutickými a zlepšujúcimi zásahmi, a ktorá 
prenecháva výber cieľov, pri ktorých má dôjsť ku zmene znakov, individuálnym preferenciám 
účastníkov trhu.“ (Habermas 2003, s. 27-28). Liberálna eugenika si teda, okrem iného, už nevšíma 
len chorých, ale aj zdravých jedincov a necháva na ich rozhodnutí, aký zásah si chcú dať previesť, 
za ktorý, sú prirodzene zodpovední len oni sami. V pozadí však stojí otázka: Čo, ak spoločnosti 
bude nejaká voľba jedinca vadiť a bude protestovať?18 

Otázky liberálnej eugeniky, ktoré dnes nezaujímajú iba vedcov a výskumníkov, ale aj celú 
spoločnosť a jej verejnosť, sú tak vo svojej podstate spojené nielen s individuálnou voľbou 
a rozhodovaním, ale sú aj selektívne. Na túto okolnosť upozornil aj v roku 2001 nemecký spolkový 
prezident, na ktorého sa odvoláva Habermas, keď varoval, že „kto raz začne inštrumentálne 
zaobchádzať s ľudským životom, kto začne rozlišovať medzi tým, čo je hodné života a čo nie, ten sa 
ocitá na šikmej ploche“ (Habermas 2003, s. 28). Myslím si, že aj preto Habermas zabezpečuje svoje 
zasadzovanie sa za liberálnu eugeniku ďalším vymedzením, ktoré vyžaduje normatívne hodnotenie 
aktuálneho vývoja a jeho neustále preverovanie radom otázok, s ktorými by nás mohol jedného dňa 
možný vývoj génovej techniky teoreticky predsa len konfrontovať, hoci nás vedci odborníci 
ubezpečujú o tom, že taký vývoj je dnes čímsi celkom vzdialeným (Habermas 2013, s. 28-29).  

Habermas pri riešení otázok eugeniky však kladie do súvislosti vedu, náboženstvo a sekulárny 
svetonázor vôbec, ktoré sa v liberálnej (a vôbec v postmodernej) spoločnosti dostali do 
problematickej situácie. Podľa môjho názoru je to dôsledok vedecko-filozofickej sekularizácie, 
demytologizácie, demetafyzikácie, teda určitej pozitivizácie postmetafyzického myslenia, v ktorom 
sa napríklad náboženstvo dostávalo na vedľajšiu koľaj, hoci jeho prijímanie nebolo v tolerantných 
demokraciách zakázané. Podľa Habermasa však „z hľadiska liberálneho štátu si predikát „rozumný“ 
zaslúžia len tie náboženské spoločenstvá, ktoré sa na základe vlastného úsudku vzdávajú násilného 
presadzovania svojich právd viery a militantného nátlaku na svedomie vlastných členov, a tým skôr 
sa vzdávajú nabádania k samovražedným atentátom“ (Habermas 2013, s. 114).  

K týmto slovám podnietil Habermasa teroristický útok na Svetové obchodné centrum 11. 
septembra 2001 v New Yorku. Toho dňa explodovalo podľa Habermasa napätie medzi sekulárnym 
spoločenstvom a náboženstvom, konkrétnejšie islamizmom. V pozadí toho všetkého, hovorí 
Habermas, bol náboženský fundamentalizmus, charakterizujúci všetky náboženstvá a nielen islam, 
pokiaľ vo svojom vývoji zaostali a podržali si ešte ortodoxné, metafyzické rámce svojho zmýšľania. 
„To, čo u nás mohlo byť za šťastnejších okolností ešte zažívané ako proces tvorivého ničenia, tam 
nesľubuje výhľadovo žiadnu zažívanú kompenzáciu za bolesť, spôsobenú rozpadom tradičných 
životných foriem. Vyhliadka na zlepšenie materiálnych životných pomerov je pritom len jednou 
z mnohých vecí. Rozhodujúca je premena ducha, blokovaná pocitmi poníženia, ktorej politickým 
výrazom je odluka náboženstva od štátu. Tiež v Európe, ktorej dejiny poskytli celé storočia k tomu, 

18 Na vysvetlenie ešte dodávam, že vyššie spomenuté delenie eugeniky na pozitívnu a negatívnu nie je Habermasov 
nápad, je dávnejšieho pôvodu, no Habermas s týmito pojmami pracuje, aby poukázal na to, že v rámci liberálnej 
eugeniky sa hranica medzi nimi naozaj stráca. 
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aby našla citlivý postoj k jánusovskej hlave moderny, „sekularizácia“ je ešte stále zaťažená 
ambivalentnými pocitmi, ako ukazuje spor okolo génovej techniky.“ (Habermas 2013, s. 112). 

Vrátim sa ešte veľmi stručne k charakterizovaniu základnej problematiky liberálnej eugeniky, 
ktorá si podľa Habermasa musí klásť viacero otázok a hľadať na ne odpovede. Môžeme sa pýtať: 
Aký význam má fakt, že nemôžeme disponovať genetickými základmi svojej telesnej existencie, či 
už ide o vedenie vlastného života alebo porozumenie sebe samým ako morálnym bytostiam? 
Odpoveď totiž rámcuje aj perspektívu, z ktorej posudzujeme potrebu regulovať génovú techniku. 
Súvisí s tým právo na nemanipulované genetické dedičstvo, pretože génová manipulácia sa dotýka 
práve otázok rodovej identity, pričom spomínané sebaporozumenie človeka ako rodovej bytosti tiež 
vytvára kontext, do ktorého sa včleňujú naše právne a morálne predstavy. Tu sú potom na mieste 
ďalšie zaujímavé otázky: Do akej miery sa mení toto naše doterajšie etické sebaporozumenie 
biotechnickým zrušením zavedeného rozlišovania medzi „tým, čo vyrástlo“, a „tým, čo bolo 
urobené“, medzi subjektívnym a objektívnym a ako to zasahuje sebaporozumenie geneticky 
naprogramovanej osoby? Veď vôbec nemôžeme vylúčiť, že znalosť určitého eugenického 
naprogramovania vlastných dedičných vlôh obmedzí autonómne utváranie života jednotlivca a že 
podryje v zásade symetrické vzťahy medzi slobodnými a rovnými osobami. V tomto duchu tak 
napríklad spotrebiteľský embryonálny výskum a preimplantačná diagnostika vyvolávajú silné 
reakcie, pretože sú vnímané ako výpočet možných rizík, ktoré so sebou nesie liberálna eugenika 
(Habermas 2003, s. 32-33). Toto je teda stručný, aj keď v princípe súhrnný prehľad tematizácie 
problémov liberálnej eugeniky, tak ako ich nastolil Habermas.  

Musím podotknúť, že Habermas sa usiloval byť relatívne objektívny, ísť strednou cestou 
medzi dvomi krajnosťami, občas však dával najavo, že je radikálny sekularizátor a novátor. 
Predpokladám, že ho do určitej miery však brzdila aj nemecká legislatíva, ktorá po zlých 
skúsenostiach so spomínanou nacistickou selektívnou eugenikou dlho zaostávala v prijímaní 
noviniek v tejto oblasti, nakoniec sa však pohla, aby dobehla čo zameškala vzhľadom na okolité 
štáty, no opatrnosť a ostražitosť u vedcov i verejnosti ostávala. Obavu, že všetko terajšie eugenické 
úsilie tiež vyústi do selekcie, treba brať vážne. Dnes ide síce o inú selekciu, než akú robili vraždiaci 
nacisti, no možnosť jej zvrhnutia sa na usmrcujúcu vždy zostáva. Závisí to od politických, 
hospodárskych a iných spoločenských podmienok19. 

Komparácia historického a súčasného kontextu eugenického vylepšovania  

Vyššie predstavená stručná ilustrácia niektorých historických a súčasných problémov a otázok  
v súvislosti s eugenikou a vylepšovaním človeka nás vedie k pochopeniu niektorých spoločných 
i odlišných prvkov, s ktorými sa stretávame v obidvoch fázach jej vývoja. 

Na základe uvedených skutočností môžeme poznamenať, že jedným z hlavných zámerov 
vylepšovania prvej fázy eugenického obdobia bolo jej vykonávanie pod záštitou (dozorom) štátu, 
a teda malo byť realizované aj na veľkých skupinách obyvateľstva. Vzťahuje sa to rovnako na 
boľševickú, ako aj nacistickú diktatúru. Na rozdiel od tejto fázy, kedy iniciatívu, kontrolu a moc mal 
v rukách štátny aparát, dnes sa tieto praktiky ocitli skôr v rukách súkromných osôb a subjektov, 
ktorí sa v prevažnej miere riadia trhovými mechanizmami a vylepšovanie je tak viac zamerané na 
individuálne preferencie. Dalo by sa povedať, že ide o dizajnérske vylepšenie jednotlivcov, 
vykonávané dobrovoľne pomocou trhu. Distribúcia trhu je veľmi efektívna, no dodajme, že nie je 

19 Môžem tak azda uzavrieť, že postmoderna, postmetafyzické myslenie a sekularizácia narážajú ešte stále na problémy 
vyvolané konzervativizmom, a to často aj u samých vedcov, ktorí tento trend vzbudzujú, vedú a pracujú preň. Je ale 
rozdiel medzi samou vedou ako výsledkom skúmania a vedcovým postojom k svojim výsledkom.  
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spravodlivá, resp. „produkty“ najnovších výskumov (eugenického vylepšovania) si môžu dovoliť 
len jedinci, ktorí na to majú prostriedky. Odhliadnuc teraz od analýzy morálnych otázok, mravných 
noriem a zdôvodnení, ktoré s tým súvisia, môžeme bližšie pripomenúť spomenutý problém so 
spravodlivosťou. Dôraz naň kladie napríklad P. Singer, ktorý hovorí: „Nerovnosť bohatstva bude 
premenená do genetickej nerovnosti, a vrátime sa naspäť do storočia zápasov vybojovaných na 
prekonanie výhod aristokracie. Namiesto toho, súčasná generácia bohatých ľudí bude mať 
príležitosť preniesť jej výhody do génov jej potomkov. Títo potomkovia budú mať nielen 
nespočetné výhody, ktorými bohatí ľudia už disponujú, ale aj ďalšie výhody, ktoré im poskytne 
najnovší vývoj v genetike. To bude s veľkou pravdepodobnosťou viesť k tomu, že budú bohatší, 
budú dlhšie žiť a budú oveľa úspešnejší ako deti chudobných ľudí. Tieto vylepšenia budú prenesené 
na ich deti, ktoré budú ťažiť výhody z ešte sofistikovanejších genetických technológií, ktoré budú 
mať k dispozícii.“ (Singer 2011, s. 283).  

Ak dnes vidíme, že ľudstvo má už teraz obrovské problémy so sociálnou a ekonomickou 
nerovnosťou, nemôžeme tiež nevidieť, že sa k nim môže pridať aj genetická nerovnosť spôsobená 
vylepšovaním človeka. Hoci genetická nerovnosť sprevádzala ľudstvo od jeho počiatkov, bola to 
nerovnosť prirodzená. Rozdiely neboli až také extrémne, ako budú pri genetickej nerovnosti 
spôsobenej vylepšovaním človeka (v rámci neterapeutickej eugeniky). Natískajú sa ďalšie 
hypotetické otázky: Ako bude fungovať spoločnosť, kde budú vedľa seba žiť vylepšení ľudia 
s ľuďmi, ktorí budú stále podliehať prírodnej lotérii? Vytvorí sa malá vrstva vylepšených ľudí, ktorí 
budú vládnuť nevylepšenému zvyšku ľudstva? Je totiž pochopiteľné, že ľudstvo alebo jednotlivé 
štáty nebudú mať nikdy dostatok zdrojov, aby mohol byť vylepšený každý jednotlivec. Problémov je 
však oveľa viac20. 

Isté návrhy, ako riešiť túto hypotetickú situáciu, však už existujú. Singer napríklad uvádza 
názory Mehlmana a Botkina: „Mehlman a Botkin navrhujú geniálne riešenie, štát by mal 
organizovať lotériu, v ktorej hlavnou cenou bude rovnaký balíček genetických služieb, aké si bohatí 
ľudia bežne kupujú pre seba samých. Lístky v lotérii nebudú predávané, ale každý dospelý občan 
dostane jeden lístok. Počet cien v lotérii bude priamo úmerný prostriedkom, ktoré bude mať 
spoločnosť vyhradené na genetické vylepšenie zahrnuté v cene týchto genetických balíčkov. Aby sa 
štát vyhol finančnému zaťaženiu, Mehlman a Botkin navrhujú, aby použitie genetických technológií 
bolo zdanené a prostriedky vybraté z daní by išli na financovanie lotérie.“ (Singer 2011, s. 285).  

Ale aj toto riešenie (vzbudzujúce nielen údiv) je však len čiastkovým riešením problému 
nerovného prístupu ku genetickým technológiám, lebo sa bude týkať len bohatých krajín, ktoré si 
môžu dovoliť zorganizovať lotériu. Chudobné krajiny, a tých je, žiaľ, v modernom svete väčšina, 
budú z tohto procesu vynechané, a priepasť medzi bohatými a chudobnými krajinami sa opäť zväčší. 
Problém nerovného prístupu ku genetickým technológiám vylepšovania, ktorý mala lotéria vyriešiť, 
sa tak prenesie na medzinárodnú úroveň a priepasť, ktorú sa snažila lotéria prekonať v rámci jednej 
spoločnosti, sa prenesie medzi jednotlivé štáty.  

Faktom sa môže stať, že niekto by mohol navrhnúť zákaz používania vylepšovania na 
medzinárodnej úrovni, ale to je prakticky nielen nerealizovateľné, ale ani nepredstaviteľné. 
Vylepšovanie by tak z tohto hľadiska mohlo a malo byť podporované štátom, ale štát má 
v súčasnosti len slabý vplyv, keďže hlavnú úlohu zohráva globálny trh. A aj keby nejaký štát 
zakázal vylepšovanie, našli by sa iné štáty, ktoré by vylepšovanie nezakázali a bohatí občania zo 
štátu, kde by bolo vylepšovanie zakázané, by len jednoducho vycestovali do štátu, kde by 

20 Mnohé ďalšie detailne analyzujú takí autori, ako sú: N. Agar (2001; 2004) alebo N. Bostrom a A. Sandberg (2011), 
Crock (2008), Lilley (2013) a iní, ktorí si všímajú otázky vylepšovania najmä v kontexte posthumanizmu, 
transhumanizmu atď.  
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vylepšovanie zakázané nebolo. A predpokladať, že by sa všetky štáty zhodli na zákaze 
vylepšovania, je dnes jednoducho utópia. 

Záver 

S istou dávkou znepokojenia môžeme konštatovať, že problematika vylepšovania človeka už 
v súčasnosti ani nie je otázkou, či vylepšiť človeka alebo nie. Otázka dnes už znie: Ako a kedy ho 
vylepšiť? Treba podotknúť, že z hľadiska prirodzenej evolúcie človek nebol vybavený na život 
v modernej spoločnosti. Tento fakt pripomínajú Nick Bostrom a Anders Sandberg nasledovne: 
„Evolučná adaptácia často obsahuje významné vzájomné výmeny medzi jednotlivými súťažiacimi 
evolučnými dizajnmi. Evolúcia nás výborne pripravila na život v prírodnom prostredí, akým bol po 
dlhú dobu život príslušníkov kmeňa lovcov – zberačov v afrických savanách. Život v modernej 
spoločnosti sa v mnohých oblastiach líši od života v prostredí evolučnej adaptácie. Súčasné 
podmienky života sú príliš moderné pre úplnú adaptáciu nášho druhu na ne, čo znamená, že systém 
vzájomnej výmeny dizajnov v evolúcii v súčasnosti nemusí byť optimálny.“ (Bostrom a Sandberg 
2011, s. 381). A práve to nás zrejme vedie aj k potrebe vylepšovania. Môžeme síce uzavrieť, že hoci 
vylepšenie človeka nechce a ani nemôže nahradiť evolúciu, skôr jej chce pomôcť a táto ambícia je 
naozaj obrovská, musíme mať na pamäti, že rovnako veľké sú aj výzvy a problémy, ktorým 
moderný človek a jeho vylepšovanie čelí. Manipulujeme so samou evolúciou, čo je veľmi riskantné.  

K uvedeným protiargumentom by mohli pribudnúť ešte výhrady ohľadom vylepšených 
vlastností človeka, ktoré by mu v budúcnosti mohli byť na príťaž, ak sa zmenia jeho životné 
podmienky. A ako vieme, tie sa menia naozaj radikálne a všetky perspektívne modifikácie 
nepoznáme. Dramatická zmena prostredia však vyžaduje vždy nové adaptačné stratégie 
a s najväčšou pravdepodobnosťou aj naše nové schopnosti, ktoré nemôžu byť uniformné. No hoci si 
človek uvedomuje, že jeho snahy o vylepšenie nebudú nikdy také dokonalé, ako to, čo vytvorila 
evolúcia, napriek tomu sa bude o svoje vylepšenie usilovať. Pôjde však o to, za akým účelom, akými 
prostriedkami a o akú podobu. Nevyhne sa pritom omylom, úskaliam a veľmi pravdepodobne ani 
strate spomínaného vlastného etického sebaporozumenia rodu. 

Môžeme tak zrejme uzavrieť, že technologický progres moderného človeka je obrovský, ale 
výrazne za ním zaostáva jeho morálny progres. Možno že práve toto je priestor pre vylepšenie 
človeka. Človek sa musí morálne vylepšiť, ak má prežiť aj vo vzdialenej budúcnosti. Provokatívne 
túto tému posúvajú autori Ingmar Persson a Julian Savulescu na platformu biomedicínskeho 
vylepšenie morálky človeka. Mohlo by takéto vylepšenie túto diskrepanciu do určitej miery 
prekonať? „Výrazné morálne vylepšenie ľudského druhu sa zdá byť nevyhnutné, ak má ľudská 
civilizácia prežiť v dlhodobom horizonte. Mnohí z nás nenávidia predstavu, že sa potrebujeme 
morálne vylepšiť, potreba uznať naše morálne nedostatky zraňuje našu pýchu a ako dôsledok sa 
usilujeme vyhnúť tejto únavnej povinnosti zbaviť sa týchto nedostatkov. Je oveľa pohodlnejšie 
veriť, že riešenie obrovských problémov nášho veku je pre nás externé, a môže byť nájdené 
v technologickom pokroku alebo v politických inštitúciách, ako je demokracia, ale tieto externé 
inštrumenty nemôžu zvládať nebezpečenstvá pre budúcnosť našej civilizácie, pokiaľ nie sú 
kontrolované morálne zodpovednými ľuďmi.“ (Persson a Savulescu 2014, s. 121). Podľa autorov je 
teda len na človeku, pre ktorú cestu sa rozhodne, či pre cestu zániku civilizácie alebo pre morálne 
vylepšenú budúcnosť. No ani táto ich odpoveď nie je nespochybniteľná.  

To, že také základné morálne vlastnosti pre človeka, ako sú empatia, altruizmus a zmysel pre 
spravodlivosť by bolo správne posilniť a vylepšiť, ak má človek prežiť v modernej spoločnosti a táto 
má byť úspešná a spravodlivá pre čo najväčší počet jej členov, ešte nepostačuje ako dostatočný 
dôvod na to, aby tradičné morálne systémy mali byť doplnené biomedicínskym vylepšením 
morálky. Ale zrejme budúcnosť preverí a poopraví aj toto tvrdenie. Možno sa ukáže, že cesta 
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morálneho vylepšenia ponúka naozaj určitú podobu nádeje v našom preľudnenom a ekonomicky 
nerovnom svete.  
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Abstract / Moral bioenhancement – the path to the future or threat of moral status of human being? 

The human enhancement arises a lot of crucial questions not only for our future but also for our present life. This article 
deals with the particular part of the human enhancement which is moral bioenhancement. Transhumanist authors as  
J. Savulescu, M. Persson, N. Bostrom or M. Walker propose the theory that the biochemical enhancement of our 
morality is a necessary composit of the human enhancement. Together with N. Agar we ask if it is not a threat for the 
moral status of the human beings and if the human enhancement in general do not erose the essence of the individual´s 
identity. Based on the Teilhard de Chardin´s theory of the personalization we propose the three – stage process of moral 
enhancement in the evolution of the culture which is intrinsic in its substance and despite its slow speed it does not have 
the risky consequences in comparison to moral bioenhancement. We incline to Agar´s prognosis the human 
bioenhancement will create a new type of people (post persons) who will live together with ordinary human beings and 
this will cause a degradation of the moral status of individual as representative of Homo sapiens. 
 

Úvod 

Kým ešte donedávna sa v rámci etického diskurzu intenzívne skúmali otázky pôvodu morálky 
a definície etiky, v súčasnej ére vedecko-technického pokroku vystupujú do popredia viac 
praktickejšie aspekty morálneho postavenia a morálnych dispozícií človeka 21. storočia. Vedecký 
pokrok otvoril človeku nepredstaviteľné možnosti a postavil ho na prah nového antropologického 
medzníka.1 Nikdy doteraz nebolo možné do takej miery „dizajnovať“ ľudskú bytosť – jej vznik, 

1Martin Buber rozlišoval v dejinách ľudského ducha dve typologicky základné epochy: epochu zabývanosti a epochu 
bezprístrešnosti človeka, ktorého sprevádza buď pocit životnej istoty v pevne vystavenom a usporiadanom poriadku 
„sveta ako domu“ alebo pocit životnej neistoty, tápania a hľadania aspoň prístrešku vo „svete ako šírom poli“, v ktorom 
nemá pevnú oporu, ani jasnú predstavu o tom, ako žiť (Buber 1990, s. 21-22). No práve epocha bezprístrešnosti je tou, 
kedy si človek kladie oveľa hlbšie existenciálne otázky o podstate svojho bytia a sveta, v ktorom žije a odhaľuje nové 
možnosti svojho smerovania, a teda aj nové možnosti antropologického (seba)skúmania. Nevieme s istotou, za akú 
epochu by Buber považoval súčasnú dobu, no môžeme s patričnou dávkou istoty konštatovať, že antropologické 
skúmanie a ďalšie smerovanie človeka a ľudstva dnes významne ovplyvňuje (ak nie celkom determinuje) svet vedy  
a nových (bio)technologických vymožeností, ktoré sú čím ďalej tým viac naším antropologickým „údelom“ vo všetkých 
významoch dobra a zla (Višňovský 2015, s. 9). Svet vedy a technológií ponúka súčasnému človeku a ľudstvu celú škálu 
istôt, ale aj neistôt, nádejí i hrozieb, prekonanie telesných a duchovných limitov (otázka starnutia, predĺženie života, 
prekonanie smrti, kyborgizácia tela i ducha, prepojenie ľudského mozgu s počítačom a pod). V tomto svete je človek 
priam ako jednoduchá matematická rovnica, ktorú stačí rozlúštiť a možno aj upraviť podľa aktuálnych potrieb (byť 
zdravší, múdrejší, šťastnejší a najmä výkonnejší), prípadne je človek nietzscheovsky chápaný ako ešte „neurčené 
zviera“, ktoré nedovŕšilo svoj tvar, je ešte len embryom človeka budúcnosti. Ale akým človekom a akej budúcnosti? 
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fyzické i mentálne kapacity, ako je tomu dnes. Moc, ktorú sme vďaka rozvoju vedy a techniky 
nadobudli, nás môže však nielen tešiť, ale aj desiť. V dnešnom globalizovanom svete, v ktorom hrá 
kľúčovú úlohu niekoľko nukleárnych veľmocí, je zodpovednosť za využitie možností biotechnológii 
na jednej strane nevyhnutná, no na druhej nepostihnuteľná (aj vzhľadom na experimenty, ktoré nie 
sú pod kontrolou).  

Ešte v 20. storočí Konrad Lorenz popísal priepastné rozdiely medzi naším biologickým 
a kultúrnym vývojom, ktoré nevyhnutne, podľa neho, kompenzuje morálka. Funguje ako praktický 
mechanizmus, ktorý „prispôsobuje výbavu našich inštinktov požiadavkám kultúrneho života a tvorí 
s nimi funkčný celok“ (Lorenz 1992, s. 211). Ak sme v zhode s Lorenzom považovali nesúlad 
a vzdialenosť medzi biologickým a kultúrnym vývojom človeka za priepastnú, dnes do tohto 
nesúladu vstupuje nový – vedou a technológiami sprostredkovaný ďalší činiteľ, ktorý je umelou 
evolučnou cestou zdokonaľovania súčasného človeka smerom k jeho transhumánnemu vylepšeniu. 
A tak je na mieste otázka: Akú podobu morálky bude tento vývoj vyžadovať, aby v ňom morálka 
plnila funkciu kompenzačného (individuálneho a sociálneho) mechanizmu v kultúrnej spoločnosti, 
v ktorej budú žiť „obyčajní“ a „vylepšení“ ľudia? 

Súčasné ľudstvo, ktoré obýva a „ovláda“ celú Zem, čelí okrem transhumánnych výziev aj 
mnohým iným, akými je napríklad globálna environmentálna kríza či hrozba nukleárnej vojny. A to 
nehovoríme ešte o sociálnych problémoch, nezdravom geopolitickom rozdelení sveta, v ktorom 
bohaté krajiny profitujú z chudoby ostatných. A z ďaleka spravodlivo nie je riešená ani 
problematika ľudských práv. Najvyspelejšie krajiny sveta sa zásadne „vysporiadali“ s otázkami 
otroctva až v polovici minulého storočia, no rôzne rasové či kastové rozdelenie spoločnosti na 
menejcenné ľudské bytosti a tie privilegované pretrváva doteraz. Aj toto je jasný ukazovateľ 
priepasti medzi biologickým a kultúrnym vývojom ľudského druhu. Hoci všetky ľudské rasy majú 
rovnakú biologickú výbavu a intelektuálne schopnosti, už niekoľko tisíc rokov kultúrny (a teda aj 
morálny) vývoj ľudstva vo všeobecnosti tento fakt v prevažnej miere ignoroval takmer do minulého 
storočia a v niektorých častiach sveta ešte stále ignoruje. Je preto na mieste sa pýtať, akým 
spôsobom ovplyvní túto situáciu ďalšia evolúcia „vylepšovania“ človeka. Toto vylepšovanie sa totiž 
nemusí týkať iba biologickej, ale aj duchovnej či morálnej stránky človeka. Nezdegraduje sa 
dokonca morálny status nevylepšených ľudí na nižšiu úroveň? Nebude nakoniec potrebné aj 
„biochemické“ vylepšenie morálky v nastupujúcej posthumánnej dobe?  

V rámci humanistických (bioetických) i transhumanistických teórií existuje vo všeobecnosti 
zhoda iba v tom, že je potrebné pokračovať v morálnom vývoji ľudstva, ktorým sa uberalo 
v posledných desaťročiach. Ide o zdôrazňovanie všeobecne platných ľudských práv, rasovej, 
národnostnej a etnickej rovnosti, slobody a odmietnutia násilia. Transhumanistický diskurz sa však 
argumentačne líši odpoveďami na otázku, aké nástroje používať na vylepšovanie našej morálky. 
Existujú teda minimálne dva odlišné prístupy: konzervatívnejší (resp. umiernenejší) a radikálnejší. 
Práve predstavitelia radikálneho transhumanistického hnutia zastávajú pozíciu, ktorá za účelom 
morálneho vylepšia navrhuje využiť všetky dostupné vedecko-technologické výdobytky, vrátane 
biochemického vylepšenia našich morálnych dispozícií. To by znamenalo, že tradičné 
aristotelovsky chápané mravné (cnostné) konanie jedinca, ktoré nie je vrodené, ale sa získava 
opakovanou praktickou činnosťou, z ktorej sa vytvorí zvyk, resp. norma (na základe ktorej 
jednotlivec usudzuje, čo je správne a rozhoduje sa preň v každodennom živote za účelom konania 
dobra), by sa v prípade biovylepšovania nenadobúdalo výlučne praxou, ale napríklad aj aplikovaním 
chemickej látky, ktorá bude pôsobiť v ľudskom mozgu.  

V našom príspevku sa pokúsime o kritickú reflexiu problematiky morálneho biochemického 
vylepšovania človeka. Za týmto účelom budeme porovnávať dva rozdielne prístupy k morálnemu 
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vylepšovaniu. Na jednej strane pôjde o konzervatívnejší a umiernený prístup, ktorý ide cestou 
„autentického/pravého“ vylepšovania (truly enhancement) človeka (Agar 2014)2 a na druhej 
strane o radikálnejší prístup, ktorý nielen obhajuje transhumanistické vylepšovanie človeka, jeho 
kognícií a morálneho charakteru všetkými dostupnými prostriedkami, ale považuje ho dokonca za 
urgentný imperatív dneška (Persson a Savulescu 2008, s. 162). 

Na obranu potreby morálneho biovylepšenia človeka Ingmar Persson a Julian Savulescu 
argumentujú tým, že existuje fundamentálny nesúlad medzi vývojom našej morálnej psychológie 
a súčasnými podmienkami ľudského života. Z evolučného hľadiska sa ľudská morálna psychológia 
vyvíjala v podmienkach, ktoré boli radikálne odlišné od podmienok súčasného sveta. Podobne ako 
Lorenz, aj Persson a Savulescu si uvedomujú priepastné rozdiely medzi našou biologickou  
a kultúrnou evolúciou, no podľa nich tradičná morálka nemôže byť tým jednoduchým 
kompenzačným mechanizmom, o ktorom hovoril Lorenz. Podľa autorov naše morálne dispozície sú 
hlboko zakotvené v našej biológii, a hoci vplyv socio-kultúrneho prostredia nepopierajú (práve 
naopak, všímajú si jeho vplyv na rozvoj našich morálnych dispozícií), tvrdia, že je potrebné práve 
ich biovylepšenie. (Persson a Savulescu 2008, s. 168). 

Pre lepšiu predstavu toho, ako by sa morálne biovylepšený človek mohol prejavovať, 
použijeme príklad zo štúdie autoriek I. de Melo-Martin a A. Salles (2015), ktoré ako vzor použili 
pána Jamesa – zaujatého sudcu, ktorý vykonáva svoj úrad v multietnickej oblasti. Vyrástol 
v rasistickom prostredí, čo ho výrazne ovplyvnilo, ale uvedomuje si to, a v prípadoch, žeby ho jeho 
rasistické pozadie mohlo ovplyvniť v rozhodovaní, použije drogu, ktorá mu pomôže odstrániť jeho 
diskriminačné zmýšľanie (de Melo-Martin a Salles 2015, s. 225). Ďalší zaujímavý spôsob 
„morálneho“ využitia drog predstavili D. B. Earp a J. Savulescu vo svojej knihe Drogy lásky (Love 
Drugs), v ktorej navrhujú využiť drogu MDMA (známu aj pod názvom extáza) na hladké vyriešenie 
problémov napríklad v ľúbostných vzťahoch (Earp a Savulescu 2020). A Mark Walker zas navrhuje 
využívanie (v širokej verejnosti) hormónu serotonínu (hormón šťastia), keďže je dokázané, že 
šťastnejší ľudia sa správajú prosociálnejšie a ich skutky sú teda morálne prínosnejšie pre celú 
spoločnosť (Walker 2007). 

V kontexte transhumanizmu je nástrojom morálneho vylepšovania človeka práve umelá 
modifikácia našej biochémie, ktorá stimuluje tie ľudské vlastnosti, ktoré motivujú naše morálne 
správanie. DeGrazia rozlišuje morálne biovylepšovanie v troch oblastiach, ktoré sa týkajú motivácie, 
nadhľadu a konania: 

1. oblasť motivácie (lepšie motívy konania, charakterové vlastnosti a všeobecná motivácia 
robiť to, čo je správne);  

2. úroveň nadhľadu (správnejšie porozumenie toho, čo je lepšie v čase rozhodovania);  
3. oblasť konania (väčší súlad s morálnymi normami a vyššia frekvencia správnych skutkov) 

(DeGrazia 2013, s. 362-363).  
Zástanci transhumanizmu odôvodňujú potrebu biovylepšovania morálky predovšetkým 

pomalým tempom jej doterajšieho vývoja. Akútnosť tohto vylepšovania zdôrazňujú aj problémom 
globálnej nerovnosti a klimatickej krízy. Poukazujú však aj na limity ľudského altruizmu, zmyslu 
pre spravodlivosť a zodpovednosť voči budúcim generáciám či vzdialeným spolu-obyvateľom 
Zeme. Zabezpečiť rýchlejšie vylepšenie ľudskej morálky môže podľa nich práve biochemické 
vylepšovanie (Persson a Savulescu 2014, s. 105-107).  

2 Anglický originál knihy N. Agara Truly human enhancement: a philosophical defense of limits môžeme preložiť ako 
Autentické vylepšovanie človeka: filozofická obhajoba limitov. Termín autentické vylepšovanie chápeme vo význame 
pravé, ozajstné.  
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„Autentické“ či biochemické vylepšovanie človeka? 

V nadväznosti na vyššie uvedené sa môžeme oprávnene pýtať: Aký prístup k nášmu 
morálnemu vylepšovaniu (resp. morálnemu dozrievaniu a konaniu) je ten správny? Mali by sme ešte 
postupovať tradičným spôsobom aristotelovského kultivovania našich morálnych dispozícií 
a nadobúdania cností na základe individuálneho praktického usudzovania a konania v rámci 
spoločenstva, v ktorom platia určité zvyky a mravné normy? Alebo je lepšie jednoducho akceptovať 
rozlišovanie (a tomu zodpovedajúce konanie) morálneho dobra a zla na základe autority inštitúcií, 
posvätných textov a náboženstiev? Alebo si vystačíme s prijatím dnes pomerne rozšírenej pozície 
preferenčného utilitarismu s jeho chápaním toho, čo je správne v zmysle sociálneho kalkulu 
maximalizácie užitočnosti a šťastia? Či sa máme spoliehať už iba na biochemické zásahy, ktoré nás 
morálne vylepšia? Na tomto mieste môžeme položiť ešte otázku: Čo vlastne stojí v pozadí za naším 
morálnym rozhodovaním, dobrým alebo zlým správaním a konaním?  

Transhumanista N. Bostrom poukazuje na množstvo psychologických výskumov, ktoré 
preukázali, že pri našom morálnom rozhodovaní nezohráva najdôležitejšiu rolu náš charakter, ale 
chemické reakcie v našom mozgu, ktoré súvisia najmä so situáciou, v ktorej sa práve odohrávajú. 
Bostrom preto navrhuje, aby sme dôverovali vede a spolu s ňou sa vydali cestou hľadania odpovede 
na kľúčovú etickú otázku, ktorou je otázka dobrého (blaženého, šťastného) života – otázka 
eudaimónie (Bostrom 2008, s. 594). Jednou z takýchto ciest je biochemické vylepšovanie človeka, 
ktoré zabezpečí, aby ľudia boli dobrí a robili to, čo je správne, a teda sa aj rozhodovali na základe 
správnych dôvodov. Nikomu by nikdy neublížili ani nikoho nediskriminovali, boli by primerane 
súcitní, lojálni, úprimní a vytvárali by tiež tomu primerané spoločenstvá. De Melo-Martin a Salles 
avšak poukazujú na to, že medzi proponentmi biochemického vylepšovania morálky neexistuje 
zhoda v tom, čo vlastne spôsobí morálne biovylepšovanie a aké osoby vytvorí. Autorky 
spochybňujú aj to, či ľudia, ktorých motivácie a empatické dispozície boli vylepšené, budú morálne 
lepšími ľuďmi (de Melo-Martin a Salles 2015, s. 224-225). Veď naše dobré skutky sú hodnotené aj 
podľa „čistoty“ našich nesebeckých úmyslov3.  

Napriek týmto zmieneným pochybnostiam nás Persson a Savulescu vyzývajú, aby sme sa 
nebáli stať sa transhumánnymi alebo posthumánnymi bytosťami, aj keď by to znamenalo, že už viac 
nebudeme jedincami druhu Homo Sapiens. Altruistické dispozície človeka rozumného totižto nie sú 
podľa dvojice týchto autorov dostatočne postačujúce vo vzťahu ku všetkým ľuďom, ale sú 
orientované viac menej na príbuzných či ďalších blízkych a známych ľudí. Z evolučných dôvodov 
nezahŕňajú ani cudzincov, keďže títo predstavovali pre nich často hrozbu. Práve táto altruistická 
nedokonalosť je dôvodom xenofóbie či šovinizmu (Persson a Savulescu 2010, s. 661), ktorý možno 
biochemicky prekonať.  

O takto charakterizovanom ľudskom altruizme však dnes už možno pochybovať. Pod vplyvom 
globalizácie možno totiž zaznamenať aj zásadnú zmenu v prejavoch altruistickej morálnej 
dispozície. Ľudia si začali uvedomovať, že vojny a klimatická kríza nepoznajú hranice  
a z rovnakých evolučných dôvodov, ako uvádzajú Persson a Savulescu, sa ľudský altruizmus 
prispôsobil globálnemu vnímaniu sveta a ľudstva. Nesmieme opomenúť vplyv výrazných postáv 
posledných desaťročí, ako napríklad Martin Luther King, Nelson Mandela, Ján Pavol II., Matka 
Tereza či Dalajláma, ktorí sa stali akýmisi globálnymi ambasádormi altruizmu, ktorých myšlienky 
ovplyvnili celý svet a stále rezonujú v myslení ľudí po celom svete. 

3 Ide o akýsi altruizmus „tvrdého jadra“, ako ho označuje sociobiológ E.O. Wilson (Wilson 1993, s. 145-162). Tento je 
u ľudí výnimočný (vyskytuje sa predovšetkým u sociálneho hmyzu – včiel a mravcov) a praktizuje sa iba vo vzťahu 
k najbližším príbuzným. 
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Nicholas Agar, kritik radikálneho vylepšovania, v spomínanej knihe Truly human 
enhancement: a philosophical defense of limits (2014) predstavil originálny koncept „autentického“ 
vylepšovania človeka. Stručne povedané, autor považuje vylepšovanie človeka za principiálne dobrú 
vec, avšak rozlišuje radikálny a umiernený spôsob vylepšovania, pričom za prípustný pokladá len 
umiernený. Ten sa od radikálneho líši tým, že zlepšuje tie isté atribúty a schopnosti človeka ako 
radikálny, no iba do miery blízkej tej, ktorú už človek nadobudol a zásadne ju neprekračuje (Agar 
2014, s. 2). Agar argumentuje tým, že to, čo nám dáva zmysel a hodnotu života, teda aj napĺňanie 
našich túžob a snov, bude pri radikálnom vylepšovaní narušené, pretože objektívne ideálne limity 
budú prekročené. Prirovnal to k zarobeniu prvého milióna, ktoré človek prežíva úplne inak, ako keď 
už je multimilionár. Radosť z hodnoty peňazí je nižšia a rovnaké to bude aj pri hodnotení kvality 
života a jeho zmyslu u post-humánneho človeka (Agar 2014, s. 21).  

Známy rakúsky neurológ a psychiater V. E. Frankl tiež zdôrazňuje, že zmysel života je 
naviazaný na hodnoty a na základnú vôľu k zmyslu. Svoju koncepciu rozpracoval na základe 
existenciálnej analýzy a stal sa tvorcom logoterapie, ktorá je zameraná na hľadanie zmyslu vlastnej 
existencie a života. Azda najvýstižnejšie opísal toto hľadanie bezprostredne po prepustení 
z koncentračného tábora, zážitky z ktorého sa mu stali podkladom pre jeho originálnu koncepciu 
(Frankl 1998).  

Problematika duchovných potrieb človeka, a s nimi spojeného radikálneho vylepšovania 
niektorých ľudských vlastností a dôsledkov, ktoré z takéhoto vylepšenia vyplynú, nie je doposiaľ 
v rámci transhumanizmu jednoznačne prijímaná. Môžeme ale konštatovať, že prostredníctvom 
duchovných schopností sa človek môže vzťahovať k svetu i k sebe samému. Ide o schopnosť 
človeka transcendovať seba samého smerom navonok, ale aj smerom dovnútra, čo podmieňuje aj 
jeho percepciu zmysluplnosti vlastného života. Vnútornú transcendenciu môžeme nazvať aj 
inscendenciou. Tieto dve schopnosti sú vzájomne prepojené a umožňujú nám bytostne sa 
konštituovať, pričom práve schopnosť inscendovať nám umožňuje proces ozmysľovania svojho 
života (Plašienková 2015, s. 38). 

Bolo by určite zaujímavé hlbšie sa zaoberať tým, ako by vylepšovanie človeka a jeho 
morálneho cítenia ovplyvnilo spomínané duchovné schopnosti, ale v tomto príspevku na to nie je 
priestor. Viac dôležitá je otázka, ktorú nastolil Agar: Ako bude vylepšený posthumánny človek 
(zbavený limitov) hodnotiť zmysluplnosť svojho života a aké bude jeho morálne cítenie? Osobitne 
dôležitou sa v tomto kontexte stáva tiež otázka pomeru prirodzených a inštrumentálnych hodnôt 
vylepšeného človeka. Agar upozorňuje na to, že príliš radikálne vylepšovanie redukuje v morálnom 
cítení človeka prirodzené hodnoty, a naopak, zosilňuje inštrumentálne hodnoty. Stojíme tak pred 
dvoma alternatívami – radikálne vylepšený človek s morálnymi schopnosťami vytvorenými na 
základe silných inštrumentálnych hodnôt a slabších prirodzených hodnôt, alebo mierne vylepšený 
človek s opačným hodnotovým pomerom. 

Význam tzv. prirodzenej hodnoty môžeme najlepšie pochopiť najmä pri zdravotne 
postihnutých ľuďoch. David Wasserman to ilustruje na príklade kritiky vylepšovania človeka 
z pozície zdravotne postihnutých, pre ktorých je radikálne vylepšovanie všetkých ľudí hrozba. Na 
jednej strane existuje mnoho spôsobov, ako kompenzovať alebo eliminovať zdravotné postihnutie, 
no na druhej strane vylepšení (zdravotne nepostihnutí) ľudia zväčšia priepasť medzi nimi 
a zdravotne znevýhodnenými, špeciálne pri ľuďoch s mentálnym postihnutím (Wasserman 2012). 
Otázne zostáva aj to, či nebude ohrozená samotná existencia zdravotne postihnutých ľudí, keďže 
prenatálne testy budú v budúcnosti pravdepodobne natoľko presné, že sa bude dať eliminovať vývoj 
plodov s negatívnymi genetickými predispozíciami. Nie každý rodič to však bude chcieť alebo si to 
bude môcť v prípade takéhoto zistenia finančne dovoliť. Aký bude teda morálny status zdravotne 
postihnutých ľudí v zmiešanej posthumánnej spoločnosti? Bude mať každý ľudský život naďalej 
prirodzenú nemennú hodnotu vyplývajúcu zo samotnej existencie jedinca?  
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Morálne postavenie a identita človeka v posthumánnej ére 

Na morálne vylepšovanie ľudských bytostí môžeme nazerať z dvoch hľadísk: z hľadiska 
dispozícií a statusu. Ľudia môžu podstúpiť vylepšenie svojich morálnych dispozícií alebo svojho 
morálneho statusu. Vylepšovanie morálnych dispozícií zvyšuje morálnu hodnotu skutkov 
a charakteru, vylepšovanie morálneho statusu zvyšuje nároky osôb na určité formy výhod a znižuje 
kritéria hodnotenia ich skutkov (Agar 2012, s. 158). Tu treba podotknúť, že autori ako Persson, 
Savulescu či Walker, ktorí obhajujú radikálne vylepšovanie, pod pojmom morálneho vylepšovania 
chápu predovšetkým vylepšenie morálnych dispozícií, ako je napríklad už spomínaná schopnosť 
altruizmu. Agar však zdôrazňuje, že okrem toho, že radikálne vylepšovanie prinesie tým, ktorí ho 
podstúpia, menej hodnotné prežívanie obyčajného života na Zemi, podkope aj ich identitu, pretože 
naruší ich autobiografickú pamäť, ktorá úzko súvisí s tým, ako si pred vylepšením vysvetľovali 
svoje vlastné bytie. Autor dospel k záveru, že radikálne vylepšovanie napríklad v oblasti 
kognitívnych a morálnych schopností človeka bude viesť k vzniku nových bytostí, ktoré nazval 
post-osoby s privilegovaným morálnym statusom (postavením). Vo všeobecnosti najskôr klasifikuje 
tri základné podoby morálneho statusu v rámci existujúceho bytia (nielen ľudského): 1. nulový 
morálny status (napr. skaly), 2. status cítiacich ne-osôb (zvieratá) a 3. morálny status osôb. 
V súvislosti s morálnym vylepšovaním predpokladá vznik ďalšej podoby, ktorá sa objaví s prvými 
morálne vylepšenými ľuďmi: 4. morálny status post-osôb. Dôsledkom vzniku osôb s vyšším 
morálnym statusom bude podľa Agara závažné ohrozenie obyčajných ľudských osôb a degradácia 
ich potrieb. To je aj dôvod, prečo by sme sa tomu mali vyhnúť (Agar 2014, s. 180). 

Skupina autorov na čele s J. Speckerom sa vo svojom článku Etická potreba morálneho 
biovylepšovania: Prehľad dôvodov zaoberali argumentmi „za“ a „proti“ biovylepšovaniu našej 
morálky. Podkladom im bolo 85 odborných článkov k danej problematike. V závere ale museli 
skonštatovať, že otázkam bezpečnosti, rizikám a vedľajším efektom morálneho biovylepšovania, 
ako je napríklad aj zmena identity, bolo venované iba málo pozornosti (Specker, Focquaert, Raus et 
al. 2014, s. 15). No spomínaný Agar, ktorý sa danej téme a problému identity predsa len dostatočne 
venuje, nepokladá vôbec za možné, aby ľudská bytosť prežila také radikálne vylepšenie, ktoré 
preruší líniu autobiografickej pamäte, a teda naruší konštitutívnu podstatu jeho identity. Zmierlivo 
však pripomína, že nie každé radikálne vylepšenie bude mať taký účinok (Agar 2014, s. 55).  

Kultúrna a morálna evolúcia jedinca i spoločnosti 

Otázka identity je úzko prepojená s psychologickými stavmi človeka a v tejto súvislosti je 
podľa Agara dôležitý evolutívny prístup k identite. Je potrebné pýtať sa, čo robí súvislú líniu našej 
pokračujúcej existencie zmysluplnou a hodnotnou? (Agar 2014, s. 57).  

Pri hľadaní odpovede na podobné otázky tu vychádzame z evolučnej koncepcie Teilharda de 
Chardin, podľa ktorého nesmierne dôležitú úlohu v našich životoch zohrávajú naše skúsenosti, ktoré 
počas života získavame a ktoré spolu-utvárajú charakter našej osobnosti. Teilhardovskou 
terminológiou môžeme hovoriť o procese personalizácie človeka, ktorý sa uskutočňuje počas celého 
nášho života. Významnú rolu tu zohrávajú aj skúsenosti bolesti, trápenia či utrpenia, pričom práve 
naše prirodzené vyrovnávanie sa s nimi môže byť akcelerátorom našej vlastnej osobnostnej 
evolúcie. Narážame tu na základnú odlišnosť chápania prirodzenej evolučnej dynamiky osobného 
morálneho charakteru človeka a transhumanistickej vízie umelého morálneho vylepšovania. Ide teda 
o otázku autenticity a osobnej identity, ktorá je spätá s evolúciou človeka ako predstaviteľa 
biologického druhu Homo sapiens, ale aj človeka ako osoby s jeho morálnym, duchovným, teda 
personálnym rozmerom. Problematika identity je podľa Teilharda problematika „stávania sa“ 
človeka (Plašienková a Kulisz 2004, s. 98). Teilhard zdôrazňuje, že osobná identita (chápaná aj ako 
vnútorná celistvosť človeka v zmysle duchovnej jednoty a koherencie svojho „ja“) sa dosahuje len 
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realizáciou transcendovania seba samého v personalizačnom procese (Plašienková a Kulisz 2004,  
s. 104). 

Domnievame sa, že formovanie morálnych schopností je v priamej súvislosti s evolutívnym 
charakterom formovania ľudskej identity, čo potvrdzujú aj nedávne výskumy, ktoré odhalili, že 
znaky morálneho cítenia, ako napr. očakávanie férovosti, protestovanie proti nespravodlivosti (aj 
voči tretím osobám), nám nie sú vrodené, ale začínajú sa rozvíjať v prvých štádiách detstva 
(Smetana 2018, s. 210). Morálne vyformované individuality (osobnosti) potom formujú aj vonkajšiu 
kultúru, ktorú Gerard Saucier definuje ako telo ideí (normy, pravidlá, štandardy, hodnoty, 
presvedčenia a pod.), zdieľané skupinou individualít a odovzdávané z generáciu na generáciu. 
Saucier tvrdí, že jadrom kultúry je morálka, pričom morálka tvorí aj jadro ľudskej personality a jej 
variácií, ktoré označujeme ako stupeň morálneho charakteru (Saucier 2018, s. 4). 

Môžeme tak usudzovať, že morálny charakter každého jednotlivca (a jeho individuálna 
morálka) sa formuje v personalizačnom procese, ktorý ide ruka v ruka so socializačným procesom, 
odohrávajúcim sa nielen v úzkom, rodinnom, ale aj v spoločensko-kultúrnom rámci, ktorého jadrom 
je morálka ako sociálny fenomén.  

Na tomto mieste sa tak môžeme vrátiť k východiskovým úvahám o úlohe morálky, ktorú 
Konrad Lorenz popísal ako kompenzačný mechanizmus vyrovnávajúci rozdiely medzi naším 
biologickým a kultúrnym vývojom. Kultúrnu evolúciu by sme podľa vyššie načrtnutého modelu 
mohli chápať ako trojvrstvovú oblasť, ktorej súčasťou sú procesy tvorby osobnostného morálneho 
charakteru, vytváranie tela ideí a ich prenos na generácie a formovanie kultúrneho jadra – morálky. 
Inak povedané, ide o: 1. personalizáciu – evolutívny vývoj individuálneho morálneho charakteru;  
2. prenos tela ideí jednotlivcov do tela kultúry v podobe noriem, pravidiel, hodnôt a presvedčení  
a 3. tvorbu základnej bázy alebo jadra kultúry, ktorou je morálka ovplyvňujúca a usmerňujúca jej 
vývoj. V určitom zmysle tak aj kultúrnu evolúciu môžeme pokladať za pomalú formu morálneho 
vylepšovania, v ktorom významnú rolu zohráva aj individuálny proces personalizácie každého 
jedinca. Pripomeňme ešte niekoľko základných charakteristík tohto procesu.  

Predovšetkým treba poznamenať, že personalizačný proces je záležitosťou našej slobodnej 
voľby a tú musíme vykonať sami. To, či našu schopnosť transcendovať rozvinieme v prospech našej 
personálnosti, je otázkou voľby (Plašienková a Kulisz 2004, s. 105). Zároveň je personalizačný 
proces procesom vnášania narastajúcej jednoty a koherencie do našich morálnych citov, myslenia  
a konania, ktoré sa analogicky premietajú vo všetkých vzťahových dimenziách nášho života. 
V tomto procese sa vymedzujeme ako osoby (resp. osobnosti) a vnútorne rastieme prostredníctvom 
prehĺbenia nášho vnútorného centra, nášho „ja“, ktoré sa stáva pravým neegoistickým, čiže 
altruistickým Egom (Plašienková a Kulisz 2004, s. 100-101). Je však nesmierne dôležité mať na 
pamäti aj ambivalentnosť tohto procesu, a to najmä z dôvodu, že jeho súčasťou sa môže stať aj 
skúsenosť bolesti, utrpenia, vyrovnávania sa s nimi a ich prirodzené „prekonávanie“ na ceste 
morálneho dozrievania a nachádzania zmyslu života. Hoci aj radikálne biochemické vylepšovanie 
človeka má za cieľ prekonávať a odstrániť utrpenie, chorobu i smrť z ľudského života, je dôležité sa 
pýtať, akú morálnu hodnotu budú mať skutky radikálne vylepšeného človeka? Radikálne 
vylepšovanie eliminuje náročnosť slobodnej voľby v personalizačnom procese jednotlivca, 
degraduje hodnotu morálnych činov, eroduje zmysluplnosť, a tým pádom naruší celý proces 
kultúrnej evolúcie s následkami, ktoré je potrebné hlbšie skúmať. 
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Záver 

Morálka ako kompenzačný mechanizmus, ktorý by mal vyrovnávať rozdiely medzi našou 
biologickou a kultúrnou evolúciou dlhodobo zlyháva. Je preto prirodzené, že hľadáme nové 
spôsoby, ako naše morálne schopnosti vylepšiť. Súčasný vedecko-technický pokrok priniesol a stále 
prináša nové možnosti, ktoré sa snažíme využiť, okrem iného, aj na biochemické vylepšovanie 
morálnych dispozícií človeka. Existujú však riziká, ktoré s týmto procesom súvisia a nemali by sme 
ich opomínať. Radikálne vylepšovanie človeka môže narušiť jeho pôvodnú identitu a viesť k vzniku 
transhumánnych a posthumánnych bytostí.  

Opierajúc sa o niektoré argumenty N. Agara sme sa pokúsili upozorniť na hrozbu degradácie 
morálneho statusu človeka, ktorý bude žiť v zmiešanej spoločnosti vylepšených a obyčajných 
(nevylepšených) ľudí. Koncept vylepšovania morálky pomocou rôznych chemických látok 
pokladáme za fundamentálne nesprávny, pretože eroduje hodnotu našich morálnych skutkov, ktorá 
je determinovaná slobodnou vôľou. Človek schopný slobodne sa rozhodnúť aj pre znášanie 
a prekonanie bolesti a utrpenia za účelom svojho personálneho zrenia, a teda dosiahnutia väčšieho 
dobra, formuje v procese personalizácie aj svoj morálny charakter. V nami navrhnutom 
trojvrstvovom modeli kultúrnej evolúcie poukazujeme na spôsob, akým prebieha prirodzené 
morálne vylepšovanie, teda bez radikálnych biochemických zásahov. Biochemické morálne 
vylepšovanie nepovažujeme za správnu cestu do budúcnosti, ale skôr za ohrozenie morálneho 
statusu osoby.  

Dôležitým faktom však zostáva, že tak tradičný, humanistický, ako aj transhumanistický 
diskurz ohľadom morálneho vylepšovania má spoločný cieľ, ktorým je dobrý alebo vylepšený život. 
Názorové pozície sa líšia len v spôsobe, akým by sme tento cieľ mali dosiahnuť.  

 
Príspevok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: Univerzitný 
vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo zdrojov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
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Abstract / Biotechnological challenges and deficiencies of legal regulation  

The article is dealing with the issue of new biotechnological innovations, that are causing serious legal challenges. There 
is a criticism of the legal efficacy in the field of biotechnology and also the criticism of the traditional law-making 
errors. The legal situation in European Union and the biopolitics in European countries creates important part of the 
topic. The autor analyzes also the decision-making of the courts, who are part of the problem. But the main goal of the 
text is to find the way for more effective interdisciplinary approach in the field of biotechnology regulation. 

Anekdota na úvod 

Niet pochýb, že vzťah biotechnologických výziev a ich právnej regulácie je téma mimoriadne 
náročná, často nejasná a zmätočná, avšak asi najlepšie ju vystihuje táto anekdota:  

 
Pri pojednávaní na súde sa prokurátor pýta patológa: „Pán doktor, Vy ste konštatovali smrť 
pána poslanca?”  
Lekár odpovedá: „Áno, ja.” 
Prokurátor: „Ako ste to zistili? Skúšali ste mu zmerať pulz?“ 
Lekár: „Nie, neskúšal.“ 
Prokurátor: „A čo tlak?” 
Lekár: „Ani ten.” 
Prokurátor: „A aspoň ste sa presvedčili, či dýcha?” 
Lekár: „Ani to nie.” 
Prokurátor: „Tak ako ste vedeli, že je pán poslanec mŕtvy?” 
Lekár: „Mal oddelenú hlavu od tela.” 
Prokurátor sa zamyslí a hovorí: „Ale veď to predsa nič neznamená. Čo keď sa práve chystal 
do parlamentu schvaľovať zákony z oblasti biomedicínskeho práva?”  

Pomalá regulácia právnymi predpismi a prudký rozvoj biomedicíny  

Jedným z hlavných problémov vo vzťahu biotechnológií a právnej regulácie je nepochybne 
právne obmedzovanie slobody výskumu. Pri tomto obmedzovaní však treba začať od základných 
právnych noriem, od dovolenia konať to, čo zákon nezakazuje. Táto norma sa objavuje už v čl.  

1 2. nezmenené vydanie príspevku, pôvodné vydanie vyšlo v publikácii: PLAŠIENKOVÁ, Zlatica (ed.): Bioetické výzvy  
a súčasnosť. Bratislava: Stimul, 2015. ISBN 978-80-8127-133-5. 
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2 ods. 3 ústavy SR: „Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby 
konal niečo, čo zákon neukladá.“ Niet pochýb, že ide o jeden z pilierov právneho štátu a význam 
tohto ustanovenia je zrejmý asi každému. 

Z hľadiska právnej kvalifikácie je však dôležitá aj odpoveď na otázku, či pri výklade čl. 2 
ústavy existuje alebo neexistuje indiferentné konanie (Knapp 1995, s. 17). Z jazykového výkladu 
ustanovenia vyplýva, že neexistencia zákazu určitého konania znamená automaticky právne 
dovolenie konania. Z formulácie sa potom dá odvodiť, že určité správanie je buď dovolené alebo 
zakázané a tretia možnosť neexistuje. Právo tu predstavuje univerzálny spoločenský hodnotiaci 
systém ľudského správania. Nie je mysliteľné také správanie, ktoré by právo nehodnotilo ako 
dovolené alebo zakázané. Pre oblasť biotechnológií to znamená to, že pokiaľ sa objaví nová 
možnosť biotechnologického postupu, tak táto bude buď zakázaná alebo dovolená.  

S uvedeným prístupom k biotechnológiám je však spätý jeden veľký problém – prudký 
rozvoj nových vedeckých postupov. Nové biotechnológie sa objavovali a stále objavujú pre 
zákonodarcu často až príliš nečakane a zákonodarca je len málokedy pripravený na nový vývoj vo 
vede pohotovo zareagovať (Mantl 1995, s. 54). Pretože zákonodarca so svojimi normami obvykle 
mešká za rozvojom nových vedeckých postupov, existujú aj oblasti života, ktoré nie sú dostatočne 
regulované predpismi, hoci by sa takáto regulácia žiadala. Väčšinou sa dané oblasti len postupne 
upravujú pribúdajúcimi právnymi normami.  

Práve pri biotechnológiách je však mimoriadne dôležitou teoretickou otázkou, či nejaké 
oblasti spoločenských vzťahov môžu byť aj neupravené právnymi normami alebo či právo ako také 
môže byť indiferentné. Do kategórie oblastí nedostatočne upravených právom možno väčšinou 
zaradiť tie oblasti ľudskej aktivity, ktoré takpovediac nanovo vznikli a museli byť právom 
„domestifikované“, a práve sem patria biotechnológie, najmä génová technika.  

Uvedená tendencia k neskorej právnej regulácii však skrýva mnohé úskalia. Predovšetkým ide 
o predstavu práva pôsobiaceho do budúcnosti. Právo v podstate vždy pôsobí do budúcnosti. Pokiaľ 
ide o pôsobenie právnych noriem upravujúcich biotechnológie do budúcnosti, zákonodarca síce 
určité situácie dokáže predvídať, ale niektoré celkom iste predpovedať nedokáže. Zákonodarca je 
v otázkach biotechnológií z pochopiteľných dôvodov zlým prognostikom, a preto produkt jeho 
normotvorby – zákon nedokáže zodpovedne regulovať všetky možnosti budúceho vývoja vo väčšine 
biomedicínskych oblastí. Zvlášť to platí pre oblasť najkreatívnejšiu, teda výskum.  

Jednou zo známych možností hľadania odpovedí na uvedený paradox je využitie 
retroaktívneho pôsobenia zákonov. Retroaktivita, teda spätné pôsobenie práva do minulosti, je síce 
vylúčená len v niektorých právnych odvetviach, najmä v trestnom práve, to ale neznamená, že by sa 
v právnom poriadku vôbec neobjavovala. Retroaktivita však vždy predstavuje ohrozenie princípov 
právneho štátu, najmä princípu právnej istoty (Júda 2003, s. 405). Pre všetkých adresátov noriem je 
zložité dodržiavať normu, ktorú nepoznali a ani poznať nemohli. Ako sa ale bez pôsobenia práva 
v oblasti biotechnológií vyhnúť rizikám z nepredvídateľného vývoja biomedicíny, ktorý obvykle 
spôsobuje nárast normatívnej regulácie? 

Reštriktívna regulácia a trestné právo 

Jednou z tendencií ako zákonodarca reaguje na nepredvídaný rozvoj biomedicíny je aj prísna 
a reštriktívna regulácia. Slovenský zákonodarca sa vydal týmto smerom pri trestno-právnom 
postihovaní problematiky klonovania ľudských buniek. V § 161 ods. 1 TZ Neoprávnený experiment 
na človeku a klonovanie ľudskej bytosti, ktorým sa ešte budeme zaoberať, sa objavuje bezprostredná 
hrozba sankciami vo veľmi širokej oblasti biomedicínskych postupov. Výroky ako „Kto pod 
zámienkou získania nových medicínskych poznatkov... vykonáva bez povolenia overovanie nových 
medicínskych poznatkov ...“, ktoré sa tam používajú, pôsobia naozaj veľmi extenzívne. Rovnako sa 

68 



Biotické výzvy a súčasnosť : z pohľadu nových poznatkov a trendov 
Branislav Fábry / Biotechnologické výzvy a nedostatky právnej regulácie 

spomína pojem „povolenie“, ktorý nie je dostatočne jasný. Nie je vylúčené, že zákonodarca si 
takýmto spôsobom necháva v zálohe možnosť dodatočne ústretového prístupu k biomedicínskym 
inováciám, zdá sa však, že primárnou reakciou zákonodarcu je snaha o čo najširšiu reštriktívnu 
reguláciu.  

Obmedzujúca legislatíva je však nielen zmätočná, ale aj veľmi neefektívna. V oblasti 
vedeckého výskumu, ktorý sa uskutočňuje globálne, nemožno efektívne presadiť zákaz určitých 
postupov len na malých územiach. To je aj problém SR, ktorá napriek svojej prísnej legislatíve 
nedokáže zabrániť slovenským vedcom, aby sa zúčastňovali vedeckého skúmania v krajinách, ktoré 
majú oveľa liberálnejšiu legislatívu (Jancura 2009). 

Pri legislatívnom procese sa podobná snaha o reštrikciu veľmi často míňa účinkom. 
Dôležitejšia je schopnosť nájsť normatívne riešenia pre praktické prípady a tieto riešenia aj 
pretaviť do vhodnej formy. Legislatíva v oblasti biomedicíny však v tomto kladie na zákonodarcu 
mimoriadne veľké požiadavky. Často sa uvádza, že zákony musia byť formulované tak, aby zostali 
v platnosti, aj keď sa zmenia politické pomery. Iste, zákon by mohol mať v sebe určité prvky 
z Kantovho kategorického imperatívu. Veľmi podstatné by však bolo, aby zákon nebol len dobre 
mienený, ale aby dobrým skutočne aj bol (Schuppert 2003, s. 17). Mnohí právni teoretici sa 
domnievajú, že zákon treba skúmať tak, že si predstavíme extrémne situácie a zvážime, ako by 
s pripravovaným zákonom ladili. Dôležitá by tu bola najmä otázka, či by sa tieto zákony menili 
s ohľadom na nové vedecké poznatky. Vzhľadom na rýchly rozvoj biomedicíny sa dá čakať istá 
miera zdržanlivosti zákonodarcu, avšak to neznamená vždy reštrikciu.  

Žiadna z uvedených pomôcok pre zákonodarcu však nevylúči možný nepredvídateľný dopad 
vedeckej novosti. Potom je samozrejme dôležité správne vykladať čl. 2 ods. 3 Ústavy SR. Miesto 
doslovného výkladu tohto článku, vedúceho smerom k indiferentnosti, by sa možno dal použiť 
účelnejší výklad ustanovenia. Ak by súdy prijali extenzívnejšie chápanie ústavných pojmov ako 
„ľudský život“, „ľudská dôstojnosť“ a pod., možno by sa podarilo eliminovať isté neočakávané 
situácie, ktoré prináša vývoj v oblasti biomedicínskeho výskumu. Takýto návod je samozrejme 
problematický a vyžaduje určitý právno-sociologický prístup, ktorý v rozhodovaní súdov nebýva 
vždy zastúpený.  

Vzhľadom na to, že zákonodarca nie vždy dokáže dostatočne dobre predvídať javy v oblasti 
biomedicíny, často si pomáha aj prostredníctvom vytvárania iných orgánov s rôznym stupňom 
vplyvu na rozhodovanie v biomedicínskych otázkach. Ide najmä o etické komisie rôznych úrovní 
rozhodovania. Cieľom biomedicínskeho výskumu nemusí byť vždy bezprostredný prínos pre 
konkrétneho účastníka výskumu – v takom prípade ide o výskum bez zdravotnej indikácie, na 
ktorého realizáciu sa kladú prísnejšie podmienky (keďže minimálny prínos pre účastníka môže 
vyvažovať len minimálne riziko vyplývajúce z účasti). Zákonodarca deklaroval základné tri etické 
zásady pri biomedicínskom výskume: ohľad na zúčastnené osoby, prospešnosť a spravodlivosť. 
Každý projekt biomedicínskeho výskumu musí preto posúdiť etická komisia, či naozaj 
uprednostňuje záujmy účastníka výskumu pred záujmami vedy a spoločnosti. V § 28 ods. 1 zákona 
o zdravotnej starostlivosti sa uvádza účel takéhoto postupu (zákon 576/04 Z. z., § 28): „Účelom 
posúdenia etickej prijateľnosti projektu biomedicínskeho výskumu je najmä zabezpečiť právo na 
ochranu dôstojnosti, na rešpektovanie telesnej integrity a psychickej integrity, bezpečnosti 
a oprávnených záujmov účastníka výskumu (§ 26 ods. 3). Posúdenie má vylúčiť možnosť 
neprimeraného ovplyvňovania alebo vyvíjania nátlaku na osobu v záujme jej účasti na tomto 
výskume. Osobitná pozornosť sa musí venovať osobám nespôsobilým dať informovaný súhlas (§ 32) 
a osobám, ktoré pre svoj zdravotný stav nie sú schopné dať informovaný súhlas (§ 34).“ 

Keďže biomedicínsky výskum predstavuje spravidla vyššiu mieru rizika než overené postupy 
poskytovania zdravotnej starostlivosti, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť ochrane zdravia 
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účastníkov výskumu. § 29 zákona o zdravotnej starostlivosti to potvrdzuje (zákon 576/04 Z.z.,  
§ 29): „Pri plánovaní a vykonávaní biomedicínskeho výskumu je zodpovedný riešiteľ povinný 
uplatniť všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a zníženie rizika a záťaže 
účastníkov výskumu.“ 

Právne nedostatky v biomedicínskom práve 

Hovorí sa, že lekári sú najšťastnejší ľudia: na ich úspechy svieti slnko, ich nezdary skrýva 
zem. Právnici takéto šťastie nemajú. Na ich nezdary slnko veselo svieti. A v oblasti 
biomedicínskeho práva to platí zvlášť.  

Zásadné nedostatky biomedicínskeho práva sú spôsobené tak špecifikami biomedicíny, ako aj 
obligatórnymi rizikami zákonodarnej činnosti. Predovšetkým, legislatívna činnosť v oblasti 
biomedicínskeho práva sa nedokáže vyhnúť politicky a ideologicky motivovanej, ale právne 
iracionálnej normotvorbe ako obvyklému riziku legislatívneho procesu. Cítiť to nielen v trestnom 
práve. 

Veľké problémy spôsobuje i rozsiahle predkladanie pozmeňovacích návrhov v druhom 
čítaní v Národnej rade SR prostredníctvom poslancov. Tieto návrhy zákonov bývajú často 
vypracované ministerskými úradníkmi, ktorí však v záujme obídenia medzirezortného 
pripomienkového konania obchádzajú obvyklý postup a prostredníctvom spriaznených poslancov 
posielajú návrhy nových zákonov alebo aspoň pozmeňovacie návrhy do parlamentu. Tí, ktorí sa 
usilujú presadiť rozporné pozmeňujúce návrhy, ktoré menia pôvodnú filozofiu zákona, spôsobujú 
hrozbu nekoncepčnosti zákonov. Vzhľadom na rôznosť názorov vo vnútri politických strán či 
koalícií pri biomedicínskych otázkach možno pokladať toto riziko za významné.  

Pri zákonoch všeobecne platí, že ak sú pochopené ako kompromisy, tak majú väčšiu šancu 
zabezpečiť trvácnosť právnej úpravy. Najmä v prípade zákonov upravujúcich spoločenské vzťahy 
na dlhé obdobie do budúcnosti prináša kompromis istotu stability aj pre obdobie vlád iných 
politických zoskupení. Tým sa zabezpečí právna istota a následne i zlepšenie podmienok pre 
aplikáciu práva. Kompromisy samozrejme spôsobujú často rôzny výklad zo strany najrozličnejších 
skupín subjektov, rizikom kompromisov v zákonoch je nejednoznačnosť právnej úpravy. Aj 
kompromisy môžu skončiť ako nezdary. 

Excelentným príkladom právneho nezdaru v oblasti biomedicíny je § 161 trestného zákona 
Neoprávnený experiment na človeku a klonovanie ľudskej bytosti. V ods. 1. sa píše: „Kto pod 
zámienkou získania nových medicínskych poznatkov, metód alebo na potvrdenie hypotéz, alebo na 
klinické skúšanie liečiv vykonáva bez povolenia overovanie nových medicínskych poznatkov napriek 
tomu, že je ním bezprostredne ohrozený život alebo zdravie človeka, ak nejde o nevyhnutné výkony 
spôsobilé zachrániť jeho bezprostredne ohrozený život, alebo bez zdravotnej indikácie a bez súhlasu 
osoby, ktorej sa týka, alebo ho vykonáva na osobách, na ktorých je overovanie bez zdravotnej 
indikácie zakázané, alebo ho vykonáva na ľudskom plode alebo zárodku, alebo ho vykonáva 
v rozpore s inými zákonnými podmienkami overovania bez zdravotnej indikácie, potrestá sa odňatím 
slobody na jeden rok až päť rokov“ (zákon 300/05 Z.z., § 161, ods. 1).  

Paradoxne, nový vývoj v oblasti biotechnológií neviedol nášho zákonodarcu k tomu, aby 
ujasnil a prečistil právny poriadok. Už samotná terminológia, spojená s výrazmi ako „...pod 
zámienkou získania nových vedeckých poznatkov...“ vyvoláva dojem nejasných formulácií 
v predpise. Zámienka totiž znamená niečo také ako falošný dôvod, a to by evokovalo, že skutočná 
snaha o získanie nových poznatkov, potvrdenie hypotéz alebo klinické skúšanie liečiv nie je 
súčasťou objektívnej stránky tejto skutkovej podstaty, a teda nemôže byť trestná. To by však bolo 
v rozpore so zmyslom celého ustanovenia, ktoré má slúžiť na ochranu zdravia a života ľudí. Ďalším 
nešťastným pojmom v celom ustanovení je pojem „bez príslušného povolenia“. Tu sa nový trestný 
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zákon pri svojej terminológii odchýlil od jazyka zákona o zdravotnej starostlivosti (Burda 2006,  
s. 148 a nasl.). 

Veľmi vážnym nedostatkom je aj nejasný objekt trestného činu klonovania ľudskej bytosti. 
Objekt je nejasný už preto, lebo trestný čin ako taký bol zaradený medzi trestné činy proti životu 
a zdraviu. Vzniká tu však otázka, koho život alebo zdravie je týmto trestným činom ohrozené. 
Embryu sa poskytuje právna ochrana, ale ide o právnym poriadkom chránenú hodnotu a nie 
o subjekt práva na život. Objektom trestného činu je tu skôr záujem spoločnosti na určitých 
spoločenských vzťahoch. Toto sú len niektoré z najznámejších právnych nedostatkov celého 
ustanovenia (Burda 2006, s. 153). 

Možno konštatovať, že nový trestný zákon upravuje problematiku klonovania menej 
zrozumiteľnejšie reštriktívne než stará úprava. V § 246a ods. 1 (Klonovanie ľudskej bytosti) sa 
uvádzalo: „Kto vykoná akýkoľvek zásah s cieľom vytvoriť ľudskú bytosť v ktoromkoľvek štádiu jej 
vývoja, geneticky identickú s inou ľudskou bytosťou, či živou alebo mŕtvou, potresce sa odňatím 
slobody na tri až osem rokov alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.“ (zákon 141/61 Zb., 
§146a, ods. 1). 

Skutkovú podstatu neoprávneného experimentu na človeku alebo jej ekvivalentnú skutkovú 
podstatu starý trestný zákon neobsahoval. Činy, ktoré do nej spadali, však mohli naplniť znaky 
iných trestných činov. Pre lepšie pochopenie pojmu experiment na človeku je potrebné spomenúť 
§  26 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti: „Biomedicínsky výskum zahŕňa každú výskumnú 
činnosť v oblasti biológie, medicíny, farmácie, ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a psychológie, 
ktorá môže ovplyvniť fyzické alebo psychické zdravie človeka, ktorý sa zúčastňuje na tomto výskume 
(ďalej len účastník výskumu).“ (zákon 576/04 Z. z., § 26, ods. 1). 

Iným známym nedostatkom medicínskej právnej úpravy v SR je i problematika eutanázie. 
Napriek tomu, že pojmy ako „eutanázia“ nie sú jednoznačné a nespadajú úplne do problematiky 
biomedicíny, ide o veľmi vážny symptóm našej právnej úpravy v oblasti medicíny.  

Možno konštatovať, že v SR v zásade existuje politický konsenzus, že tzv. aktívna eutanázia 
je právne neprijateľné konanie. Tento fakt však nie je takým problémom ako skutkové podstaty 
trestného zákona, ktorými sa toto konanie postihuje. Usmrtenie na žiadosť spadá do ustanovenia 
§  144 ods. 1 TZ Úkladná vražda: „Kto iného úmyselne usmrtí s vopred uváženou pohnútkou, 
potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov.“ (zákon 300/05 Z. z., § 144, 
ods. 1). Musíme sa pýtať, prečo usmrtenie na žiadosť spadá pod § 144 Úkladná vražda, ktorý má 
prísnejšie sankcie než § 145 ods. 1 Vražda: „Kto iného úmyselne usmrtí, potrestá sa odňatím 
slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov.“ (zákon 300/05 Z. z., § 145, ods. 1). Žiaľ, formálne 
poňatie zločinu však núti súdy posudzovať usmrtenie na žiadosť prísnejšie. Lenže napriek vopred 
uváženej pohnútke nejde pri usmrtení na žiadosť o natoľko odsúdeniahodné konanie ako v prípade 
„klasickej“ vraždy. 

Uzavreté alebo otvorené biomedicínske právo? 

Ako je vidieť na príkladoch z oblasti biomedicíny, medzi tradičné výhrady voči legislatíve 
patrí kritika tých zákonov, ktoré nie sú schopné regulovať sociálny život v jeho pestrosti 
a rozmanitosti alebo ich prostredníctvom zákonodarca limituje príliš širokú oblasť vzťahov (napr. vo 
výskume). Problém spočíva v tom, že právne normy nemožno redukovať len na texty plné 
paragrafov, podľa ktorých sa posudzuje konkrétne konanie. Právo by malo byť predovšetkým 
reflexiou sociálneho života a jeho neustálych premien. Vznikol dokonca pojem tzv. živé právo, 
ktorý má vystihovať podstatu práva ako tých pravidiel, ktoré spoločnosť fakticky uznáva a dodržuje. 
Ide o právo, ktoré na podklade noriem tzv. zákonného práva vykonávajú vo svojej praxi právnici 
a ktoré následne spoločnosť ako právo uznáva. Tzv. zákonné právo je vlastne len manuálom pre 
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právnu prax. Typickým príkladom v tejto oblasti môže byť napr. problematika informovaného 
súhlasu, kde síce zákon požaduje podrobné poučenie, ale prax väčšinou prijíma aj podpísaný papier 
ako dostatočne presvedčivý argument.  

Aj u nás môžeme hovoriť o existencii dvoch veľkých paradigiem, ktoré určujú vzťah k právu 
ako k systému noriem – ide o systém uzavretého práva a systém otvoreného práva. Nejde však 
o obdobu pojmov tzv. uzavretá spoločnosť a tzv. otvorená spoločnosť.  

Právo sa v uzavretom systéme stáva nezávislým na jednotlivých sociálnych oblastiach, má 
svoje vlastné zákonitosti a formy prejavu. Aj človek ako subjekt sociálneho sveta sa chápe 
predovšetkým funkcionálne. Jeho identita nie je daná individualitou jeho myslenia a života, ale 
pluralitou jeho sociálnych funkcií, čo má pochopiteľný dopad na právo (Přibáň 2001, s. 131 a nasl.). 

Chápanie právneho systému ako otvoreného systému naopak vychádza zo skúmania otázky 
príčiny fungovania existencie práva. Zdôrazňuje sa odraz sociálno-politických záujmov v práve 
a právo je výsledkom týchto vplyvov. Pôsobenie práva sa tu tiež chápe ako reakcia alebo odpoveď 
na spoločenské požiadavky. Zmysel a podstata právneho systému vyplýva z konkrétneho 
spoločenského prostredia, v ktorom vzniká a funguje. Prirodzeným dôsledkom takéhoto prístupu je 
nárast významu autority štátu. Prostredníctvom sankcie sa sociálne normy menia na normy právne. 
Niekedy sa preto hovorí aj o dvojitej inštitucionalizácii práva (Přibáň 2001, s. 132 a nasl.). Právo je 
politika a právna veda ideológia!  

Aký význam majú teda uvedené koncepcie právneho systému na problematiku biomedicíny? 
Systém otvoreného práva umožňuje súdom veľmi pružne reagovať na nové javy z oblasti 
biotechnológií, ktoré sa stali spoločensky akceptovateľnými, hoci pre ne nejestvuje dostatočný 
právny základ. Na druhej strane spoločenské požiadavky, ktoré sa podporujú sankciou, môžu 
pôsobiť ako limitujúci faktor, napr. pri odmietaní určitých foriem vedeckého výskumu.  

Pokiaľ ide o systém uzavretého práva, tento môže jednoznačnejšie riešiť „spoločensky 
problematické“ biomedicínske oblasti. Právo sa tu neprispôsobuje popularite určitých názorov, ani 
vedeckých, ale vychádza zo všeobecných noriem, ktoré treba správne aplikovať aj na posúdenie 
prípustnosti určitého biomedicínskeho javu. Na druhej strane však záleží práve na stanovených 
všeobecných pravidlách – tieto nemusia viesť k legalizácii biomedicínskeho javu. Právo zohráva 
predovšetkým úlohu prostriedku na kontrolu spoločenských vzťahov a biomedicínske dilemy rieši 
z politicky a spoločensky neutrálnej pozície. 

Súdy a hľadanie odpovedí 

Ako už bolo spomínané, pokiaľ ide o otázku riešenia vzťahov práva a biomedicíny, významnú 
úlohu zohrávajú súdy. Spomedzi súdov v SR má jednoznačne najväčší vplyv Ústavný súd SR. 
Ústavný súd je nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti. Napriek tomu, že koná predovšetkým ako 
orgán ochrany ústavných noriem, stretáva sa aj s „metaprávnymi problémami”, ktoré presahujú 
obzor všeobecných súdov. Preto aj diskusia o hľadaní morálky v práve je pri činnosti ústavného 
súdu významnejšia, zatiaľ čo v prípade všeobecných súdov to zďaleka neplatí.  

Morálka medzi sudcami nie je prijímaná ako regulátor spoločenských vzťahov jednotne. 
V minulosti stratila morálka veľa zo svojej normatívnej presvedčivosti a dnes sa na ňu mnohí 
pozerajú ako na vznešené idey „nepoužiteľné pre prax“. V posledných rokoch sa ukázalo, že mnohé 
subjekty, vystupujúce v mene konkrétnych morálnych hodnôt, tieto hodnoty porušovali (medzi 
politikmi existuje dostatočné množstvo príkladov). Avšak práve tým, že súkromná a verejná 
morálka stratili časť svojej regulačnej schopnosti, je pozitívne právo nútené oveľa podrobnejšie sa 
zaoberať otázkami hodnotového základu spoločnosti (Carrino 2010, s. 93 nasl.). 

Ako určitý integrátor spoločnosti práve v sporných biomedicínskych dilemách musí právo 
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vyvažovať potrebu zachovania integrity spoločnosti s potrebou hľadania morálneho riešenia. 
K tomu je treba stálej a trvalej vôle, lebo: „Iustitia est constans et perpetua voluntas suum cuique 
tribuendi“ (Ulpianus 1.1.10). 

Na rozdiel od všeobecných súdov sa ústavný súd venuje často problémom, skúma a analyzuje 
práve tie otázky, kde sa právo a morálka dostávajú do určitých konfliktov. Ústavný súd SR je tým 
štátnym orgánom, ktorý sa najväčšmi zaoberá otázkou, či v práve existuje nejaké morálne minimum. 
Takéto otázky nastoľujú práve biotechnológie. 

Ako bolo uvedené, ústavný súd a aj ďalšie súdy často hľadajú kompromisy, ktoré by 
uľahčovali spoločenské rozpory. V biomedicínskych otázkach je to však obvykle oveľa ťažšie. Keď 
sa napr. diskutuje o majetkových problémoch, kompromis je možné nájsť priznaním časti 
majetkových práv. Pri spore o milión eur môže kompromis predstavovať pol milióna eur. Pri 
posudzovaní umelého prerušenia tehotenstva sú však možnosti kompromisu medzi stranami 
minimálne, napr. ak ide o otázku ochrany embrya od momentu jeho počatia. Podobne to platí pri 
väčšine citlivých otázok biomedicínskeho charakteru.  

Podobne ako zákonodarca, aj súdy prejavujú určitú opatrnosť. Ich závery v oblasti 
biomedicíny sú často tak vágne práve preto, aby boli použiteľné aj pre príbuzné biomedicínske 
problémy, ktoré sa môžu pravidelne objavovať. Preto pri vymedzovaní biomedicínskeho práva ide 
z veľkej časti o predpovede súdnych rozhodnutí. Práve z dôvodu silnej ideologickej zaťaženosti 
otázok biomedicínskeho práva a jeho prepojenosti na základné hodnoty právneho poriadku, na 
základné práva a slobody, bude aj v budúcnosti rásť význam súdnych rozhodnutí. Zdá sa, že 
tendencia zákonodarcu nie je opätovne otvárať a jednoznačnejšie regulovať sporné biomedicínske 
témy. Preto je pravdepodobné, že viaceré z problémov bude nutné riešiť prostredníctvom súdnych 
sporov.  

Ani základná koncepcia právnych dokumentov o ľudských právach sa nezmení príliš rýchlo, 
ale čo sa môže zmeniť, to je interpretácia týchto dokumentov súdmi (Twaroch 2005). Úloha 
ústavného súdu je dominantná, nakoľko jeho rozhodovacia činnosť je aj významným prameňom 
práva. Súdne rozhodnutia všeobecných súdov v SR nie sú síce formálnym prameňom práva, avšak 
možno očakávať, že svojím významom budú zohrávať úlohu najmä v súvislosti s nárastom nových 
biomedicínskych postupov. Možno očakávať aj narastajúci odklon od doslovného textu zákona 
v niektorých rozhodnutiach. Ústavný súd SR už viackrát ukázal schopnosť odkloniť sa od 
jazykového, či gramatického výkladu konkrétnej ústavnej normy pri hľadaní zmyslu a podstaty 
základných práv a slobôd.  

V náleze o umelom prerušení tehotenstva uviedol: „Podľa stabilizovanej judikatúry ústavného 
súdu ústava predstavuje právny celok, ktorý treba aplikovať vo vzájomnej súvislosti všetkých 
ústavných noriem. Len výnimočne a ojedinele môže nastať stav, keď sa spoločensky upravený vzťah 
upravuje jedinou normou ústavy (II. ÚS 128/95). Každé ustanovenie ústavy treba interpretovať a 
uplatňovať v nadväznosti na iné normy ústavy, pokiaľ existuje medzi nimi príčinná súvislosť (II. ÚS 
48/97), a preto ústavný súd opakovane vyslovil názor, že ustanovenia ústavy sa vysvetľujú 
a uplatňujú vo vzájomnej súvislosti všetkých relevantných noriem...“ (PL. US 12/01). 

Požitie rôznych metód interpretácie ústavy v záujme riešenia sporných otázok 
biomedicínskeho práva je neustále otvorenou možnosťou. Nenachádza však vždy svoje uplatnenie. 
Opatrnejší prístup zvolil ústavný súd napr. pri náleze o medziach zákazu diskriminácie: „Inak 
povedané, každú právnu normu je možné vykladať účelovo, nemožno vylúčiť, že za istých okolností 
hrozba účelového výkladu, ktorá je daná konkrétnym znením právnej normy, je natoľko vysoká, že 
by sa mala označiť za ohrozenie právnej istoty, ale samo osebe účelovosť výkladu, možnosť 
účelového výkladu nie je porušením princípu právnej istoty ...“ (PL. ÚS 8/04). 
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Situácia v Európe 

V oblasti biomedicíny sa stretávame s tým, že texty zákona sú vytvárané ako určité želania 
zákonodarcu, ako jeho vôľa, ale nie vždy zodpovedajú realite vzťahov medzi ľuďmi. Zákonodarca 
chce napr. zabraňovať cez trestný zákon tomu, čo označuje ako „klonovanie ľudskej bytosti“, ale 
súčasne nie je schopný efektívne zabrániť, aby sa slovenskí vedci venovali neželanému výskumu na 
území ČR. Ani cez chápanie práva ako zatvoreného systému sa nedá predísť aj rôznym 
interpretáciám pôsobenia slovenských výskumníkov v oblasti biomedicínskeho výskumu v Českej 
republike. 

Jedným z dôvodov prečo sa právnici nemôžu pri nových biotechnologických dilemách 
obmedzovať len na právo, ktoré je vymedzené štátnymi hranicami, je fakt, že vedecký výskum 
pôsobí globálne. Výskum a vedu možno regulovať na území štátu a štát ako taký nemôže zabrániť 
konkurenčnej súťaži vo vede. Nemôže dokonca zabrániť ani odchodu výskumných kapacít, ani 
presunu dopytu do zahraničia. Stačí jeden pomerne malý štát, ktorý prijme odlišnú právnu úpravu 
a snahu ostatných tým zmarí. V ČR je výskum na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách 
povolený explicitným zákonom. Povolený je dovoz i vývoz línií embryonálnych kmeňových buniek.  

Tieto možnosti výskumu mali vplyv i na prísun vedeckých kapacít a zdrojov do ČR a SR. 
Snaha obmedziť výskum na území jedného štátu teda vedie k presunu výskumných kapacít na 
územie iného štátu. Rovnako to funguje aj pri ďalších kontroverzných otázkach. Krajiny, ktoré 
prijali liberálne zákony o odoberaní orgánov a tkanív od živých darcov nezostali bez povšimnutia 
v bohatých krajinách, kde potenciálni príjemcovia orgánov prejavujú záujem o rýchle získavanie 
orgánov. Spomenúť treba aj to, že podobné rozpory existujú medzi štátmi s rôznymi právnymi 
a kultúrnymi tradíciami. 

Aj v Európe sa objavuje pluralita právnych úprav. V oblasti raných ľudských embryí 
a embryonálnych kmeňových buniek možno biopolitiku rozdeliť na štyri základné skupiny právnej 
regulácie (Sýkora 2005, s. 233 nasl.):  

1. Permisívna biopolitika, reprezentovaná krajinami ako Veľká Británia alebo Belgicko, 
akceptuje vytváranie ľudských embryí na výskumné účely;  

2. Umiernená biopolitika, reprezentovaná krajinami ako Francúzsko alebo Česko, povoľuje 
vytváranie nových línií ľudských kmeňových buniek z nadpočetných embryí pochádzajúcich 
z kliník asistovanej reprodukcie; 

3. Kompromisná biopolitika, reprezentovaná krajinami ako Taliansko, Nemecko, povoľuje 
výskum na už existujúcich líniách ľudských embryonálnych kmeňových buniek;  

4. Reštriktívna biopolitika, reprezentovaná krajinami ako Poľsko, Slovensko, zakazuje výskum 
na ľudských embryách. 
V EÚ proti sebe stoja hlavne dva vzory – Nemecko a Veľká Británia. Tieto krajiny majú 

veľmi odlišný postoj k problematike biotechnológií aj vzhľadom na minulosť. V Nemecku existuje 
skúsenosť so zneužívaním vedy v 20. storočí, ktorá je dôvodom určitého technoskepticizmu. 
(Halliday 2004, s. 63 nasl.). V mene vedy sa presadzovali rôzne ideológie a nedôvera spoločnosti 
pramení z týchto zlých skúseností. Naopak, kľúčové miesto si tam udržuje idea ľudskej dôstojnosti, 
ktorá je dokonca obsahom čl. 1 Základného zákona. Aj z tohto dôvodu bola nemecká spoločnosť 
veľmi skeptická voči klonovaniu raných ľudských embryí. Mnohé z pokusov, ktoré sú vo Veľkej 
Británii bežnou praxou, by v Nemecku boli posudzované ako protiprávne (Halliday 2004, s. 46). Vo 
Veľkej Británii sa naopak objavuje určitý vedecký optimizmus, ktorý vychádza aj z utilitárnej 
tradície. Významnú úlohu tu hrá aj hodnotenie výskumu cez náklady a výnosy. Britský zákon 
„Human Fertilization and Embryology Act“ pritom obsahuje mnoho nebezpečných otvorených 
otázok, veď ani diskusia o tzv. hybridných embryách zďaleka zakončená nebola.  
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Keď právo nestačí 

Jednou z reakcií na biotechnologické výzvy v súčasnosti je jav, že mnohí právnici opúšťajú 
svet noriem a popri predpovediach rozhodnutí súdov sa venujú témam z oblasti biológie, hoci tie 
tradične patria iným vedným odborom. Dnešní právnici sa zaujímajú o status raných ľudských 
embryí viac než kedykoľvek v minulosti, často ich zaujímajú aj také neprávnické témy, ako sa napr. 
získavanie kmeňových buniek z tzv. adultných buniek. Mnohí z genetikov žasnú, ako obratne 
pracujú právnici s pojmami blastoméry alebo blastocysty. Na druhej strane, dnešní biológovia si 
netrúfajú vstúpiť do laboratória bez konzultácie s ústavným právnikom alebo morálnym teológom. 
Heslom dňa je interdisciplinarita! (Fábry 2014, s. 17). 

Na Slovensku je silný dopyt z vedeckej obce po prijatí predpisov, ktoré by sa zaujímali 
o otázku výskumu a použitia embryonálnych kmeňových buniek a embryií in vitro. Predpisy sú 
naozaj až príliš často nejasné a táto nejasnosť vedcov mätie. Všeobecné požiadavky na presnosť 
a jasnosť legislatívy sú však známe už dlho a biológovia či lekári len ťažko prijímajú postmodernú 
situáciu, ktorá nie je príliš priaznivá stabilite a jasnosti právnych noriem o biotechnológiách. 

Rozmach diskusií o nových biotechnológiách v etických komisiách však predstavuje aj isté 
riziko pre právnikov – hrozí oslabenie právnického monopolu pre exegézu ústavy. Samozrejme, 
právnici neprestanú dominovať v súdnych orgánoch, ale diskurz sa často dostáva do oblastí, kde sa 
právnici cítia laikmi. Rôzne normy ako napr. čl. 15 Ústavy sa otvárajú aj pre ne-právnikov. O tom, 
že „ľudský život je hodný ochrany už pred narodením!“, panuje široké presvedčenie, ale to, čo sa 
tým ľudským životom podľa č. 15 má rozumieť, tu sa už názory tradične líšia. Aj rozhodovacia 
činnosť ústavného súdu SR bola ovplyvnená biológmi. Samotná citácia od prírodovedca v náleze 
o umelom prerušení tehotenstva nasvedčuje, ako veľmi táto interdisciplinarita pokročila (PL. US 
12/01). Mnohé biotechnológie však dokážu vyvolať ešte väčšie ústavné dilemy než interrupcie 
a právnici – sudcovia ústavného súdu sa pritom môžu cítiť ešte väčšími laikmi než v prípade 
definovania ľudského života. 

V súčasnom svete nie je jednoduché vytvoriť jednotné riešenie etických dilem. SR navyše 
prešla v minulosti rôznymi ideologickými orientáciami a už preto nemožno hovoriť o nejakom 
zjednocujúcom étose v zložitých vedeckých otázkach. Bolo tu obdobie, keď sa ideológia maskovala 
vedou, ale napriek tomu má vedecké poznávanie stále vysokú mieru spoločenskej akceptácie. Veľmi 
dôležitý je ale vplyv náboženstva, ktorý nemožno opomenúť zvlášť v niektorých krajinách strednej 
Európy (Kuře 2009, s. 82). Zjednocujúcim prvkom v štáte by však mala byť asi ústava. Žiaľ, 
riešenie všetkých právno-politických otázok nedosiahla ani ústava. Ústava je dosť abstraktná 
a široká, ale génová technika v súčasnosti je schopná dotknúť sa veľmi mnohých práv jednotlivcov.  

Právo tradične regulovalo existenciu jednotlivca, stanovovalo obmedzenia základných práv 
a slobôd atď. Biotechnológie sa však nedotýkajú len existencie človeka, ale samotnej esencie 
človeka. Teda biotechnológie sa nevyhýbajú ani ľudskej podstate, a tým nanovo otvárajú otázku 
ľudských práv. Musíme si klásť nepríjemné otázky. Je ešte aktuálny čl. 12 ústavy? Sú ľudské práva 
neodňateľné, nepremlčateľné, nescudziteľné a nezrušiteľné len preto, lebo je to napísané v ústave? 
Tu sa nemožno teda obmedzovať len na diskurz právnikov a riešenia často presahujú možnosti 
právnej regulácie.  
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Abstract / The contemporary denominational variations of Christian bioethics 

The paper discusses the question of whether there is a unified Christian bioethics across the Churches, or whether there 
are denominational variations, and if so, how these correspond, resemble and differ. The bioethical positions of three 
Christian Churches – the Roman Catholic Church, the Orthodox Church, and the Evangelical Church of the Augsburg 
Confession in Slovakia – have been chosen as they represent the major Christian traditions. The analysis shows that all 
three Churches accept the organ and tissue transplantation, and somatic gene therapy. They reject the human cloning, 
gamete donation, surrogacy, euthanasia, and direct abortion. The Churches differ in their opinions on contraception, in 
vitro fertilization, and the embryonic stem cell research. The Roman Catholic Church has got one binding bioethical 
doctrine. There are praxeological differences in bioethics among Orthodox Churches in respective countries. In the 
Evangelical Church of the Augsburg Confession in Slovakia, the positions differ inside the Church when discussing the 
in vitro fertilization, and the embryonic stem cell research. 

Úvod 

Na označenie veľkých náboženských systémov používame podstatné meno v jednotnom čísle 
a hovoríme o kresťanstve, judaizme, islame, buddhizme, hinduizme a podobne. Pri bližšom 
poznávaní týchto tisícročia starých náboženstiev si rýchlo uvedomíme, že toto jednotné číslo je 
súhrnným pojmom, ktoré zahŕňa mnohé podoby toho-ktorého systému. Vo svojej komplexnosti sú 
tak odlišné a v dôsledku historického vývoja často tak vzdialené, že správnejšie by bolo hovoriť 
o nich v množnom čísle, napr. o kresťanstvách (Ehrman 2003) alebo o judaizmoch (Hahn Tapper
2016). V prípade kresťanstva má preferencia používania singuláru aj konfesionálny dôvod – každá 
cirkev má pod kresťanstvom na mysli predovšetkým to „svoje“ kresťanstvo, jeho vlastnú 
interpretáciu a prax. Iné konfesionálne kresťanstvá v chápaní cirkevných ekleziológií ešte 
donedávna patrili do kategórií hereziológie a otvorenosť (aj keď v rôznej miere) pre iné kresťanstvá 
naprieč kresťanskými prúdmi začala až po druhej svetovej vojne.  

Platí niečo podobné o pojme kresťanská bioetika? Má kresťanská podoba bioetiky dosiaľ 
jednotnú podobu, alebo sú reakcie cirkví na nové, len niekoľko desaťročí existujúce bioetické 
problémy, už konfesionálne diferencované? Je výraz kresťanská bioetika podobne súhrnným 
pojmom, ktorý v skutočnosti zahŕňa rôzne kresťanské bioetiky? Táto štúdia bude tieto otázky 
skúmať v kontexte analýzy bioetických postojov rímskokatolíckej cirkvi, evanjelickej cirkev 

1 2. rozšírené a upravené vydanie príspevku, pôvodné vydanie s názvom „Komparácia bioetických postojov vybraných 
kresťanských cirkví“ vyšlo v publikácii: PLAŠIENKOVÁ, Zlatica (ed.): Bioetické výzvy a súčasnosť. Bratislava: Stimul, 
2015. ISBN 978-80-8127-133-5. 
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augsburského vyznania a pravoslávnej cirkvi na Slovensku ako najpočetnejších zástupcov hlavných 
kresťanských prúdov katolicizmu, protestantizmu a východnej ortodoxie a bude hľadať medzi nimi 
zhody, podobnosti a rozdiely. Vychádzať bude z dokumentov a stanovísk jednotlivých cirkví na 
Slovensku, ich bioetických komisií a názorov ich teológov. Do úvahy bude brať aj bioetické postoje 
zahraničných pendantov skúmaných cirkví.  

Analýzu bioetických postojov predstavíme v troch častiach: 1. bioetické tematiky, voči ktorým 
cirkvi zaujímajú zhodne odmietavé stanovisko, 2. zhodne kladné bioetické pozície, 3. rozdielne 
bioetické postoje. 

Zhoda v bioetických postojoch cirkví – odmietavé stanovisko 

Priama eutanázia 
V roku 2000 rímskokatolícka cirkev a evanjelická cirkev augsburského vyznania vydali 

Spoločné vyhlásenie k problému eutanázie. Podľa neho „eutanázia ako úmyselné usmrtenie ťažko 
chorého, trpiaceho človeka lekárom zvyčajne na priamu žiadosť pacienta, úplne popiera ľudskú 
dôstojnosť i hodnotu života chorého. To sa navyše deje v čase, keď je chorý vzhľadom na svoj 
fyzicky, psychicky i duchovne najzraniteľnejší. Eutanázia predstavuje dezerciu (útek) lekára, 
zdravotníkov i rodinných príslušníkov od chorého práve vtedy, keď ich prítomnosť, pomoc  
a solidaritu najviac potrebuje. Ako zbavenie života nevinného človeka (hoci i na jeho „žiadosť“) 
eutanázia napĺňa skutkovú podstatu činu vraždy. Tento čin nemožno ospravedlniť nijakými 
„etickými“ dôvodmi. Svojou podstatou ničí každú nádej chorého a jeho okolia. Kresťanská viera 
eutanáziu vždy dôsledne odmietala a aj v súčasnosti dôrazne odmieta.“ (Tondra a Filo 2000). 
Vyhlásenie vyzýva lekárov a zdravotníckych pracovníkov, aby zmierňovali utrpenie a chránili 
dôstojnosť a neodňateľné ľudské práva pacientov, a deklaruje podporu hospicovému hnutiu.  

Pravoslávna cirkev považuje priamu eutanáziu za formu vraždy, príp. samovraždy, 
a odsudzuje ju (Breck 2001). Vyjadruje obavu, že eutanázia „sa ľahko môže stať hrozbou pre tých 
pacientov, na ktorých liečbu niet prostriedkov“ (ZSK 2009, s. 105-106).  

Všetky tri cirkvi uznávajú právo zomierajúceho na zbytočné nepredlžovanie jeho utrpenia a na 
odmietnutie liečby „za každú cenu“, ktoré by jeho zomieranie mohli urobiť nedôstojným, ba až 
ponižujúcim. Rozhodnutie o nepodávaní ďalších liekov alebo o nepoužití prístrojov však musí byť 
vždy so súhlasom pacienta alebo na základe rozhodnutia tých, ktorých to oprávňuje zákon. Smrť 
pritom nie je chcená ani ako cieľ ani ako prostriedok, ale prijíma sa ako niečo, čomu už nemožno 
zabrániť a čo je nevyhnutné. Ak sa aktívna liečba stáva neúčinnou a nemožnou, na jej miesto môže 
nastúpiť paliatívna starostlivosť, ktorú cirkvi považujú za prejav nezištnej lásky k blížnemu (KKC 
1998, body 2278-2279; Kišš 2006, s. 152-155; Bioethics Committee 2007b, s. 13-28).  
 

Umelé prerušenie tehotenstva 
Rímskokatolícka cirkev a pravoslávna cirkev 

Podľa rímskokatolíckej aj pravoslávnej cirkvi ľudská bytosť vzniká v momente počatia a treba 
jej priznať všetky práva osoby, vrátane nedotknuteľného práva nevinnej bytosti na život (KKC 
1998, bod 2270; Kongregácia pre vieroučné otázky 1987, bod 1; ZSK 2009, s. 97-98). Priamo 
chcený potrat považujú za morálne neprijateľný a prísne ho trestajú. Kto v rímskokatolíckej cirkvi 
„zapríčiní potrat, ktorý skutočne nastane“, je týmto samým spáchaným činom exkomunikovaný  
z cirkvi (KKP 1983, kánon 1398). Exkomunikácia sa týka všetkých, ktorí pri potrate vedome 
a dobrovoľne spolupracujú – či už formou súhlasu alebo účasťou pri jeho vykonaní. Tým sa 
zdôrazňuje, že potrat nie je len záležitosťou ženy, ale aj jej okolia, ktoré má na ňom svoj podiel 
viny. Žiadne dôvody, nech sú akékoľvek, „nikdy nemôžu ospravedlniť úmyselné pozbavenie života 
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nevinnej ľudskej bytosti“ (Ján Pavol II. 1995, bod 58). V pravoslávnej cirkvi je taká osoba vylúčená 
z eucharistického spoločenstva a ak podstúpila potrat bez vedomia manžela, je to dôvod na 
rozlúčenie manželstva (ZSK 2009, s. 98-99).  

Výnimkou v tomto radikálne odmietavom postoji je nepriamo spôsobený potrat, ak je 
dôsledkom lekárskeho úkonu, zachraňujúceho život matky. Smrť plodu v takom prípade nie je 
chcená ani úmyselná, ale je výsledkom starostlivosti o matku. Potrat je v tomto prípade dôsledkom 
neabortívneho lekárskeho zákroku, ktorý nemožno odložiť po narodení dieťaťa ani použiť iný druh 
pomoci. Nepriamy potrat je v rímskokatolíckej cirkvi považovaný za morálne prijateľný 
(Kongregácia pre náuku viery 2009). Pravoslávna cirkev voči takýmto ženám „v pastierskej praxi 
odporúča prejaviť zhovievavosť, najmä ak má ďalšie deti“ (ZSK 2009, s. 98).  

Keď však žena odmietne ísť na lekársky zákrok, ktorého vedľajším účinkom by mohol byť 
potrat (aj keď morálne prijateľný), a uprednostní vlastnú smrť, rímskokatolícka cirkev to považuje 
za prejav „mimoriadnej sily ducha“ , za „gesto lásky a mučeníctva“, za „dokonalé darovanie sa 
Bohu a blížnym“. V roku 2004 pápež Ján Pavol II. vyhlásil za svätú taliansku lekárku Giannu 
Berettovú Mollovú (1922-62), ktorej počas tehotenstva diagnostikovali nádor na maternici, no ona 
odmietla jeho odstránenie a liečbu, keďže mohlo dôjsť k potratu. Zomrela týždeň po pôrode, zostali 
po nej štyri deti (Giovanni Paolo II. 2004).  
 

Evanjelická cirkev 

Podľa evanjelickej cirkvi je každý život, narodený či nenarodený, hoden ochrany a zásadne 
odmieta umelé prerušenie tehotenstva, keďže ho považuje za porušenie Božích príkazov. 
Bezdôvodné umelé prerušenie tehotenstva ako aj prerušenie tehotenstva motivované egoistickými 
dôvodmi ekonomického charakteru sa považuje za morálne neprijateľné. Podľa evanjelickej cirkvi 
„poznanie o hodnote života ako Božieho daru“ ju vedie „k jednoznačnému odmietnutiu usmrtenia 
ľudského plodu, ktorý má vlastnú identitu a právo na život“ a „k odmietnutiu interrupcie ako 
prostriedku na riešenie problému neželaného tehotenstva“ (Stanovisko Generálneho presbyterstva 
2009). 

Evanjelická cirkev, na rozdiel od rímskokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, však uznáva, že 
v tehotenstve sa môžu vyskytnúť „nepredvídateľné konfliktné situácie, v ktorých sa ženy dostanú do 
takej bezvýchodiskovej situácie, že nevidia inú možnosť, než tehotenstvo prerušiť“ (Rolle der Frau 
in der EKD 2004, bod 4). Aj keď podľa evanjelickej cirkvi nemôže existovať „právo ženy na 
prerušenie tehotenstva“, cirkev vyzýva toto rozhodnutie paušálne neodsudzovať ani nevyvíjať na 
ženu tlak toto rozhodnutie zmeniť. Evanjelická cirkev považuje potraty za mravne neprijateľné, no 
pri posudzovaní tohto skutku a osôb, ktoré ho vykonali, používa miernejší tón než rímskokatolícka 
a pravoslávna cirkev a viac apeluje na osobnú zodpovednosť.  

V prostredí Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku je postoj k umelému 
prerušeniu tehotenstva diferencovanejší než v rímskokatolíckej a pravoslávnej cirkvi.  

Evanjelický teológ Igor Kišš má liberálnejší názor, ktorý „vo veľmi výnimočných prípadoch“ 
považuje umelý potrat za „mravne ospravedlniteľný“ (Kišš 2003). Podľa Kišša sú prípady, keď 
„evanjelická etika uznáva nutnosť štátneho zákona o interrupciách v záujme riešenia určitých ťažko 
riešiteľných situácií“ (Kišš 2003). Ide o tieto situácie: 
• Ak by narodenie budúceho dieťaťa mohlo ohroziť život matky a existuje dilema, že zomrie 

buď matka alebo dieťa. Na základe lekárskej indikácie je v takom prípade prerušenie 
tehotenstva morálne prijateľné. 

• Ak prenatálna diagnostika ukáže, že plod je evidentne geneticky ťažko postihnutý. V takom 
prípade má matka morálne právo sa rozhodnúť, či tehotenstvo preruší alebo či ťažko 
postihnuté dieťa prijme.  
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• Ak matka v ranom štádiu tehotenstva prekonala vážnu chorobu alebo bola vystavená 
pôsobenie chemických látok, čo predstavuje vysokú pravdepodobnosť poškodenia plodu, na 
základe lekárskej indikácie sa matka môže rozhodnúť tehotenstvo prerušiť alebo dieťa 
donosiť.  

• V prípade, že dieťa bolo počaté pri znásilnení, matka je na základe kriminologickej 
indikácie morálne oprávnená tehotenstvo prerušiť. To isté platí pre prípad, že dieťa bolo 
počaté pri inceste.  

Sociálne a psychicky indikované prerušenie tehotenstva evanjelická cirkev považuje síce za 
morálne zlo, no nabáda takú ženu neodsudzovať a uznáva právo štátu takéto prerušenie legislatívne 
umožniť (Kišš 2003).  

Na rozdiel od Kišša sa evanjelický teológ Michal Valčo hlási ku konzervatívnej kresťanskej 
etike, podľa ktorej vykonanie potratu nikdy nie je obhájiteľné ani sa nemôže považovať za menšie 
zlo, „hoci ešte nenarodení nie sú ľudskými osobami v plnom zmysle slova (biologickom, 
psychologickom, právnom, atď.), sú našimi blížnymi v „ľudskom“ a „stvoriteľskom“ zmysle slova 
(...). Kresťania tvrdia, na základe teológie stvorenia, že ak správne chápeme povahu našej ľudskosti, 
jej hodnotu, dôstojnosť a poslanie, tak potom našou úlohou a mravnou povinnosťou je chrániť život 
tých, ktorí sú medzi nami najslabší, ktorí sa o seba sami postarať nemôžu a ktorí sa sami nedokážu 
brániť“ (Valčo 2011). 
 

Klonovanie človeka  
Všetky tri cirkvi jednoznačne odmietajú a odsudzujú klonovanie človeka. Na Slovensku vydali 

rímskokatolícka cirkev a evanjelická cirkev augsburského vyznania k tejto problematike spoločné 
vyhlásenie, podľa ktorého klonovanie „zásadným spôsobom odporuje dôstojnosti človeka a dobru 
jednotlivca i celého ľudského spoločenstva. Predstavuje neprípustné zneužitie medicíny a vedeckého 
pokroku v oblasti biomedicínskych vied.“ Cirkvi sa obávajú klonovania aj v širšom kontexte: 
„Znamenalo by tiež ohrozenie, ba prevrátenie a zničenie základných ľudských hodnôt a vzťahov, na 
ktorých stojí existencia i budúcnosť ľudskej spoločnosti a civilizácie (napr. rodina, rodičovstvo, 
pokrvné príbuzenstvo, národné a etnické spoločenstvo, atď.)“ (Tondra a Filo 2001). 

Podľa pravoslávnej cirkvi človek, ktorý klonuje ľudskú bytosť, si prisvojuje pozíciu Boha-
Stvoriteľa, na ktorú nemá právo (Ježek 2003). Klonovanie človeka podľa nej má pre spoločnosť 
zničujúci potenciál a hrozí jeho zneužitie totalitnými ideológiami (ZSK 2009, s. 103).  
 

Darovanie pohlavných buniek  
Darovanie pohlavných buniek kvôli heterológnemu umelému oplodneniu všetky tri cirkvi 

považujú za morálne neprijateľné a v princípe porušujúce práva človeka, ktorý by takto vznikol 
a nemal by možnosť poznať jedného či dokonca oboch biologických rodičov a „zasahuje tým 
podstatne do utvárania biologického základu identity dieťaťa“ (Subkomisia pre bioetiku 2012). Ani 
veľká túžba po dieťati takéto konanie morálne neospravedlňuje. Darovanie pohlavných buniek „narúša 
plnosť osobnosti a výlučnosť manželských vzťahov“ (ZSK 2009, s. 101). Cirkvi takisto odsudzujú 
komerčný charakter, ktorý darovanie pohlavný buniek väčšinou v sebe nesie (Kišš 2006, s. 163).  
 

Náhradné materstvo  

Náhradné materstvo je analyzovanými cirkvami označené ako „protiprirodzené a morálne 
neprípustné, a to aj v prípadoch, keď nie je založené na komerčnom vzťahu“ (ZSK 2009, s. 101). 
Veľmi často je zneužitím zlého postavenia žien, ochotných stať sa tzv. náhradnými matkami len zo 
sociálnych dôvodov (Kišš 2006, s. 163). Rodičia, ktorí využijú služby tzv. náhradných matiek, 
„konajú tak v rozpore so základnými morálnymi princípmi slobodnej demokratickej spoločnosti 
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(napr. zákaz obchodovania s ľuďmi, komercializácie ľudského tela, vykorisťovania, ponižovania  
a zneužitia osôb atď.), so všeobecne rešpektovanými ľudskými právami, ako aj v protiklade  
s oprávnenými záujmami tzv. náhradnej matky a nimi objednávaného dieťaťa“ a voči dieťaťu tzv. 
náhradnej matky „ide o krivdu preto, že prichádza na svet počatím v nezvyčajných, niekedy až 
bizarných podmienkach, pričom dochádza k umelému, vopred plánovanému rozdeleniu medzi jeho 
genetickými, biologickými a sociálnymi rodičmi“ (Subkomisia pre bioetiku 2014).  

Zhoda v bioetických postojoch cirkví – kladné stanovisko  

Transplantácia orgánov 
K darovaniu a transplantácii orgánov a tkanív majú analyzované cirkvi kladný postoj. 

Považujú to za „službu životu“, za humánny čin s vysokou mravnou hodnotou. Odňatie a darovanie 
orgánu alebo tkaniva je podľa stanovísk cirkví oprávnené na základe zásady solidarity medzi ľuďmi 
a lásky človeka k trpiacemu blížnemu. Žijúceho darcu nesmie darovanie ťažko a nenapraviteľne 
zmrzačiť a môže darovať len ten orgán, ktorého darovanie neohrozí závažným spôsobom jeho život, 
zdravie alebo osobnú totožnosť. Vylúčená je tak transplantácia mozgu a pohlavných žliaz. Odňatie 
orgánov alebo tkanív od mŕtveho darcu je oprávnené až pri spoľahlivom zistení jeho smrti, za ktorú 
sa považuje jeho mozgová smrť. Všetky tri cirkvi považujú rozhodnutie človeka darovať za života 
alebo po smrti svoje orgány alebo tkanivá za vysoko šľachetné. Na druhej strane však nikto nesmie 
byť nútený stať sa darcom nedobrovoľne. Za neprípustné považujú skrátenie života iného človeka 
kvôli záchrane života iného. Právo človeka zomrieť so svojimi orgánmi a byť s nimi pochovaný má 
prednosť pred možným terapeutickým využitím jeho orgánov a tkanív. Je to právo, ktoré musí byť 
rešpektované. Darované orgány a tkanivá nesmú byť predmetom obchodu a zneužívania. (Komisia 
pre otázky bioetiky 1998; KKC 1998, bod 2296; Organtransplantationen 1990; Kišš 2006, s. 155-
160; ZSK 2009, s. 103-104). 
 

Somatická génová terapia 
Všetky tri analyzované cirkvi majú pozitívny názor na využitie génového inžinierstva pri 

somatickej génovej terapii. Schopnosť terapeuticky liečiť jedinca už na bunkovej úrovni považujú za 
účasť na Božom stvoriteľskom diele (Kišš 2006, s. 166-170). Rímskokatolícka ani evanjelická 
cirkev nemajú teologickú interpretáciu genetických chorôb. Nájdeme ju však napr. v oficiálnom 
dokumente Ruskej pravoslávnej cirkvi: „Je dôležité si uvedomiť, že genetické poruchy sú nezriedka 
následkom zanedbania mravných princípov, výsledkov nemravného spôsobu života, ktorého 
dôsledkami trpí aj potomstvo. Hriešna skazenosť ľudskej prirodzenosti je prekonávaná duchovným 
úsilím. Ak však neresť prechádza z pokolenia na pokolenie a vládne väčšou silou, platia slová Písma 
svätého: „Hrozný koniec čaká neverné pokolenie.“ (kniha Múdrosti 3, s. 19) A naopak: „Požehnaný 
je muž, ktorý sa bojí Hospodina a má veľkú záľubu v jeho prikázaniach! Jeho potomkovia sa stanú 
bohatiermi v krajine, pokolenie spravodlivých bude požehnané“ (Žalm 112, 1-2). Genetické 
výskumy tak len potvrdzujú duchovné zákonitosti, ktoré boli pred mnohými storočiami odhalené 
ľudstvu v slove Božom“ (ZSK 2009, s. 101).  

Všetky cirkvi považujú za neprípustnú génovú terapiu na zárodočných bunkách, keďže pri nej 
dochádza k zmenám génov, prenosných na ďalšie generácie. V takýchto zásahoch cirkvi vidia 
narušenie samej ľudskej prirodzenosti. Zákroky na ľudskom embryu považujú za dovolené, len ak 
cieľom zásahu je zlepšenie jeho zdravotného stavu alebo jeho individuálne prežitie (KKC 1998, bod 
2275).  

Cirkvi apelujú na zodpovedný rozvoj tejto oblasti génového inžinierstva, s vylúčením 
zneužitia alebo manipulácie „ľudskej prirodzenosti“. Podľa evanjelického teológa Igora Kišša „by 
bolo teologickým omylom gentechnológiu paušálne odmietnuť a zakázať. Cirkev nemôže 
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zopakovať pri gentechnológiách tragický omyl s Galileom Galileim. To by retardačne pôsobilo pre 
vývoj vedy, bolo by to škodlivé pre cirkev a po rokoch by takýto omyl musela cirkev nanovo 
verejne oľutovať“ (Kišš 2006, s. 169). Tento ústretový názor však nie je v cirkvách všeobecný, 
prevláda v nich opatrnosť voči pokroku v génových technológiách.  

Rozdiely v bioetických postojoch cirkví  

Antikoncepcia 
Rímskokatolícka cirkev 

Východiskovým postojom k antikoncepcii v rímskokatolíckej cirkvi je požiadavka, aby každý 
manželský úkon zostal sám v sebe otvorený na plodenie ľudského života“ (KKC 1998, bod 2366). 
Pod „manželským úkonom“ sa myslí pohlavný styk manželov. Pohlavný styk je podľa učenia cirkvi 
morálny len v heterosexuálnom manželskom zväzku. Každý iný pohlavný styk (heterosexuálny 
alebo homosexuálny) sa považuje za nemorálny. Člen cirkvi tak nesmie svojou pohlavno-
manželskou aktivitou vylúčiť možnosť, že výsledkom pohlavného styku bude splodenie človeka. 
Podľa pápeža Pavla VI. „treba vylúčiť akýkoľvek zásah, ktorý buď vzhľadom k predvídanému 
manželskému styku, alebo pri jeho uskutočňovaní, alebo v priebehu jeho prirodzených následkov 
sleduje ako cieľ alebo ako prostriedok znemožniť splodenie života“ (Pavol VI. 1968, bod 14). 
Dôsledkom toho je morálna neprijateľnosť každého druhu antikoncepcie, abortívnej aj neabortívnej, 
hormonálnej aj mechanickej. Za morálne neprijateľný sa považuje aj prerušovaný pohlavný styk, 
keďže aktívne napomáha zabrániť počatiu. Cirkev však uznáva, že manželia z nesebeckých dôvodov 
môžu chcieť časový odstup medzi plodením svojich detí (KKC 1998, bod 2368). Morálne prijateľná 
je preto iba „periodická zdržanlivosť a metódy regulácie plodenia založené na sebapozorovaní 
a využívaní neplodných období“ (KKC 1998, bod 2370). V praxi sú členovia cirkvi pred sobášom 
oboznamovaní s Billingsovou ovulačnou metódou, ktorá korešponduje s týmto učením 
rímskokatolíckej cirkvi a je jediným morálne prijateľným prejavom zodpovedného rodičovstva 
(tvorcovia tejto metódy, austrálski manželia Billigsovci, mali deväť vlastných detí). Podľa 
rímskokatolíckeho učenia ani „odôvodnenosť úmyslov neospravedlňuje používanie morálne 
neprípustných prostriedkov“ (KKC 1998, bod 2399), napr. antikoncepcie (mechanickej aj 
hormonálnej).  

Za zmenu odmietavého postoja voči použitiu kondómu sa považovalo vyjadrenie pápeža 
Benedikta XVI. v jeho knihe Svetlo sveta, kde talianske vydanie uvádzalo, že prostitútka môže 
použiť kondóm v snahe zabrániť možnému šíreniu vírusu HIV. Po vlne pozitívnych reakcií, ktoré 
oceňovali zmenu pápežského postoja a považovali ho za príspevok v boji proti AIDSu najmä 
v Afrike, prišlo vysvetlenie, že ide o omyl v talianskom preklade nemeckého originálu knihy, 
v ktorom sa hovorí nie o prostitútke, ale o prostitútovi (der Prostituierte bolo mylne preložené do 
taliančiny ako una prostituta; porov. Benedikt XVI. 2010, s. 146; Benedetto XVI. 2010, s. 170). 
Vatikánska Kongregácia pre náuku viery vydala oficiálne vyhlásenie, že v inkriminovanom výroku 
mal pápež na mysli človeka praktizujúceho prostitúciu, infikovaného AIDSom, ktorý „z úcty 
k životu iných“ nechce ďalej túto chorobu šíriť (Congregazione per la dottrina della fede 2010). 
Vyhlásenie zdôraznilo, že naďalej platí tradičné učenie, že prostitúcia je ťažko hriešna a že kondóm 
nemožno používať ako legitímny spôsob boja proti AIDSu, ktorým je aj naďalej pohlavná 
zdržanlivosť pred manželstvom a vernosť v manželstve. Nič sa takisto nemení na doterajšom učení 
rímskokatolíckej cirkvi o antikoncepcii.  
 

Pravoslávna cirkev 

Voči antikoncepcii nemá pravoslávna cirkev jednoznačne odmietavý postoj ako 
rímskokatolícka cirkev. Rozlišuje abortívne a neabortívne antikoncepčné prostriedky. Ak použitá 
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antikoncepcia pôsobí potratovo, t. j. umelo prerušuje život embrya v jeho najranejších štádiách, platí 
o nej odmietavé stanovisko, ktoré má pravoslávna cirkev voči potratu. Použitie takejto antikoncepie 
sa považuje za morálne neprijateľné. V pravoslávnom prístupe k antikoncepcii vidno určitý rozdiel 
medzi krajinami – iné je stanovisko Ruskej pravoslávnej cirkvi a inak sa k otázke stavajú 
pravoslávni duchovní na Slovensku. Ruské stanovisko berie viac do úvahy praktický aspekt, zatiaľ 
čo slovenskí kňazi viac zdôrazňujú duchovnú stránku.  

Ruská pravoslávna cirkev paušálne neodsudzuje použitie neabortívnej antikoncepcie. Od 
manželov však žiada, aby zvážili jej použitie a mali na pamäti, že zabezpečenie pokračovania 
ľudského rodu je jedným zo základných cieľov manželstva, a aby jej použitie ako výraz zámerného 
odmietnutia detí nebolo na základe egoistických pohnútok. Neabortívna antikoncepcia je 
akceptovateľná, ak je jej použitie výrazom zodpovednosti za zabezpečenie a výchovu už 
existujúcich detí v rodine. Aj keď sa odporúča v manželstve pohlavná zdržanlivosť počas určitej 
doby, zároveň sa uznáva, že nikto nemá právo manželov k nej nútiť. Rozhodnutie používať 
neabortívnu antikoncepciu musia urobiť obaja manželia po porade s kňazom, ktorý im má poradiť 
s ohľadom na ich životné podmienky, vek, zdravie, duchovnú vyspelosť a schopnosť alebo 
neschopnosť zriecť sa pohlavného styku. Hlavným kritériom je tu ochranu a upevnenie manželského 
vzťahu a rodiny (ZSK 2009, s. 99-100). O použití neabortívnej antikoncepcie je legitímne hovoriť 
len v kontexte manželstva a výchovy detí, keďže pohlavný styk mimo manželstva nie je považovaný 
za morálne prípustný.  

Podľa slovenského pravoslávneho kňaza Š. Pružinského: „Ak človek žije skutočne a prakticky 
podľa Evanjelia a Svätej Tradície Cirkvi, nepotrebuje žiadnu antikoncepciu. Ak človek nežije podľa 
Evanjelia a Svätej Tradície Cirkvi, čiže nežije s Bohom, bolo by veľmi dobré, aby sa vyhýbal aspoň 
tej antikoncepcii, ktorá zabíja alebo za istých okolností môže zabíjať už počaté deti, to znamená 
akejkoľvek chemickej antikoncepcii a samozrejme interrupcii.“ (Pružinský 2015). Používanie 
neabortívnej antikoncepcie považuje za mieru schopnosti ovládať pohlavný pud a žiť v určitých 
časoch v pohlavnej zdržanlivosti. Použitie antikoncepcie je prejavom nedostatočnej viery. 

Iný slovenský pravoslávny kňaz, J. Jacečko, ktorý je zároveň lekárom-internistom, považuje 
každú antikoncepciu (nielen abortívnu) za „diablov vynález“ (Jacečko 2010, s. 11-13). Podľa neho 
je poslaním ľudí biblické „Množte sa a naplňte zem!“ a každý druh antikoncepcie je protivením sa 
Božiemu príkazu. Je ešte radikálnejší než rímskokatolícka cirkev, ktorá ako jedinú metódu kontroly 
pôrodnosti povoľuje využívanie neplodných dní ženy pod názvom Billingsova ovulačná metóda. 
„Billingsova metóda požehnaná rímskym pápežom je celkom proti prírode a láske. Manželia telesne 
nežijú spolu vtedy, keď podľa prírody má manželka najväčšiu túžbu, ale podľa plánu a tabuliek, čo 
môže nakoniec viesť k neurózam, strate libida a manželským nezhodám.“ (Jacečko 2010, s. 13). 
Podľa Jacečka „pravoslávna cirkev (...) nemôže súhlasiť ani s takou ‘vyšpekulovanou’ 
antikoncepciou“ (Jacečko 2010, s. 12). Podľa neho „Pravoslávna cirkev nikdy nenabádala ani 
nehovorila o antikoncepcii. Manželom radí žiť čistý, svätý život v láske a v zhode s Božou vôľou, 
pričom počet detí dáva celkom do Božích rúk, s vedomím, že milostivý Boh nedá človeku záťaž nad 
jeho sily. (...) Nerodenie detí manželmi, ktorí ich môžu mať, je hriech proti Bohu i blížnym i proti 
samým sebe“ (Jacečko 2010, s. 13).  
 

Evanjelická cirkev 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania pokladá používanie antikoncepcie v sexuálnom 
živote manželov za morálne prijateľné. Nerozlišuje medzi tzv. prirodzenými metódami regulácie 
počatia a umelými prostriedkami, zabraňujúcimi počatiu, ako to robí rímskokatolícka cirkev. Ak sú 
dovolené prirodzené metódy, ktorými sa je možné vyhnúť počatiu, nevidí dôvod, prečo by nemali 
byť dovolené umelé prostriedky, využívajúce moderné poznatky lekárskej vedy a farmakológie. 
Evanjelická cirkev dáva dôraz na zodpovedné rozhodnutie manželov a na cieľ, ktorý používaním 
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antikoncepcie sledujú, t. j. princíp priamej zodpovednosti za počet detí, ktoré chcú vychovávať, a za 
podmienky, v ktorých sa chcú starať o deti, ktoré už majú. Podľa chápania evanjelickej cirkvi 
pohlavný styk manželov slúži nielen na plodenie potomstva, ale aj na zachovanie a upevnenie 
manželského vzťahu, a používanie antikoncepcie umožňuje manželom pohlavný život bez obáv, že 
by mohol viesť k splodeniu ďalších detí, ktoré manželia už nechcú mať zo zdravotných alebo 
ekonomických dôvodov. Antikoncepcia je zároveň považovaná za spôsob, ako zabrániť populačnej 
explózii najmä v krajinách postihnutých biedou (Kišš 2003).  

Evanjelický teológ a špecialista na evanjelickú etiku Igor Kišš pripúšťa, že niektoré menšie 
skupiny v rámci evanjelickej cirkvi môžu odmietať používanie antikoncepčných prostriedkov, no 
podľa neho ide o menšinové, väčšinou za extrémne považované názory, ktoré sú však v cirkvi 
tolerované. Väčšinový názor na používanie antikoncepcie je pozitívny (Kišš 2003). 

K istej opatrnosti evanjelická etika nabáda pri používaní abortívnej antikoncepcie (najmä 
tabletky „deň po“), od ktorej podľa Kišša treba „odrádzať“ (Kišš 2006, s. 137) a treba „apelovať na 
ľudí“ (Kišš 2006, s. 175), aby ju nepoužívali. Nie je priamo označená za morálne neprijateľnú, 
keďže podľa Kišša (2006, s. 175-177) je otázka, kedy dochádza „k plnej hominizácii v embryu“, 
vedecky nedoriešená a ani v teologickej tradícii nie je na ňu jednoznačný názor. Evanjelická cirkev 
Nemecka však abortívnu antikoncepciu vo svojom vyhlásení vyslovene odmieta (Rolle der Frau 
2004, bod 3).  
 

Umelé oplodnenie  
Rímskokatolícka a pravoslávna cirkev  

Podľa rímskokatolíckej cirkvi nesmú byť pohlavný styk a splodenie dieťaťa oddelené. Ak 
plodenie nie je výsledkom pohlavného styku medzi manželmi, je považované za morálne 
neprijateľné. Za mravne neprijateľný rozmer umelého oplodnenia sa ďalej považuje fakt, že „je 
zvyčajne spojené s predchádzajúcou alebo nasledujúcou smrťou niekoľkých, až niekoľko desiatok 
ľudských zárodkov. Ide o tie, ktoré sú vyradené ako menejcenné pracovníkmi vykonávajúcimi 
umelé oplodnenie, alebo vystavené rizikám metód ich prenosu do maternice v podmienkach 
vzdialených od fyziologických, o tie, ktoré sú potratené umelým potratom pri viacplodovej 
ťarchavosti („redukcia plodov“ v maternici, selektívny potrat) alebo sú uchovávané v mraziacich 
schránkach, neskôr vyhlásené za „nadpočetné“ alebo za „materiál“ na výskumné účely a potom 
zničené“ (Subkomisia pre bioetiku 1999). Týka sa to každého druhu asistovanej reprodukcie, tak 
homológnych ako aj heterológnych postupov. Pri homológnom oplodnení (t. j. otec dieťaťa je 
manželom matky dieťaťa) plodenie nie je „v zhode s dôstojnosťou ľudskej osoby“ (Kongregácia pre 
vieroučné otázky 1987, body 2 a 4). Heterológne techniky (otcom dieťaťa je anonymný darca) 
„porušujú právo dieťaťa narodiť sa z otca a matky, ktorých pozná a ktorí sú medzi sebou spojení 
v manželstve“ (KKC 1998, bod 2376).  

Rímskokatolícka cirkev radí neplodným párom, aby svoju neplodnosť zobrali ako duchovnú 
výzvu, „majú sa spojiť s Pánovým krížom, prameňom každej duchovnej plodnosti“ (KKC 1998, bod 
2379). Neplodnosť „môže byť pre manželov príležitosťou, aby poskytli iné dôležité služby pre ľudí, 
ako napríklad adopcia, rozličné formy výchovnej činnosti, pomoc iným rodinám, chudobným alebo 
hendikepovaným deťom“ (Kongregácia pre vieroučné otázky 1987, bod 2,8).  

Pravoslávna cirkev tiež odmieta umelé oplodnenie a „šírenie ideológie tzv. reprodukčných 
práv“ (ZSK 2009, s. 100; Bioethics Committee 2007a, s. 11-42). Neplodní manželia môžu liečiť 
svoju neplodnosť terapeutickými alebo chirurgickými metódami, nie však metódou fertilizácie in 
vitro, ktorú pravoslávna cirkev považuje za mravne neprijateľnú z rovnakých dôvodov ako 
rímskokatolícka cirkev. Za jedinú prípustnú metódu považuje „umelé oplodnenie spermiami 
manžela, pretože nenarušuje plnosť manželského zväzku a zásadne sa nelíši od prirodzeného 
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počatia, keďže prebieha v kontexte manželských vzťahov“. Neplodným manželom, ktorí nesplodia 
dieťa morálne prípustnými spôsobmi, pravoslávna cirkev odporúča „zmieriť sa so svojou 
bezdetnosťou ako so zvláštnou životnou výzvou“ a poukazuje na možnosť adopcie cudzieho dieťaťa 
(ZSK 2009, s. 100).  
 

Evanjelická cirkev 

Podľa evanjelického teológa Igora Kišša evanjelická etika si uvedomuje výhrady 
rímskokatolíckej cirkvi proti umelému oplodneniu, najmä proti spôsobu získavania pohlavných 
buniek a zničeniu nepoužitých embryí. Napriek tomu ho považuje za prijateľné najmä pre cieľ, ktorý 
sleduje: naplnenie túžby po vlastnom dieťati. Umelé oplodenie charakterizuje ako skutok lásky 
k blížnemu (Kišš 2006, s. 165). Dobro v podobe vlastného dieťaťa, aj keď počatého využitím 
moderných biotechnológií, je tu argumentom v prospech použitia umelého oplodnenia, a prevažuje 
aj jeho negatívne a morálne problematické stránky. Evanjelická cirkev neodkazuje bezdetných 
manželov na zintenzívnenie duchovného a cirkevného života alebo na adopciu dieťaťa, ako to robia 
rímskokatolícka a pravoslávna cirkev, ale považuje za morálne prijateľné siahnuť po metóde 
umelého oplodnenia. Podľa Kišša (2006, s. 165) „Láska k blížnemu nás teda zaväzuje, aby sme pre 
fertilizáciu in virto nekládli falošné moralizujúce prekážky poukazom na zahynutie nadbytočných 
embryí. Tu treba dať jasnú prednosť menšiemu zlu (že zahynie nadbytočné embryo) pred väčším 
zlom (že sa nenarodí nový človek). Láska k blížnemu je totiž v kresťanstve hlavným etickým 
prikázaním a pred ním musia ustúpiť do úzadia všetky sekundárne dôvodenia. Túto novú možnosť 
narodenia nového človeka, ktorý by sa inak nenarodil, nám otvoril Boh prostredníctvom vedy a my 
nemôžeme túto cestu odmietať“. Umelé oplodnenie sa môže použiť, keď všetky ostatné pokusy 
počať dieťa, zlyhali, a možno ho použiť len v prípade manželov. Podľa Kišša (2006, s. 165) 
„Riešenie cestou fertilizácie in vitro na dosiahnutie rodinného šťastia je teda možné. Preto by cirkev 
nemala brániť pred touto praxou prílišnym dogmatizmom a zdržanlivosťou.“ V konflikte, ktorý 
vzniká medzi povinnosťou zvyšné embryá nezničiť a medzi naplnením túžby po dieťati, je podľa 
postoja evanjelickej cirkvi in vitro fertilizácia prípustným menším zlom. Za menšie zlo považuje aj 
použitie zvyšných embryí na ďalšie terapeutické účely pri liečbe ťažkých ochorení (Kišš 2003).  

Evanjelická cirkev súhlasí len s homológnym oplodnením, keď otcom dieťaťa je manžel ženy. 
Heterológne oplodnenie, keď otcom je anonymný darca, odmieta. Podľa evanjelickej etiky je 
morálne neprípustná voľba pohlavia budúceho dieťaťa, ktorú technológia umelého oplodnenia 
umožňuje. Neprípustné je ďalej umelého oplodnenie u žien vo veku, v ktorom za normálnych 
okolností už k otehotneniu prirodzenou cestou nedochádza. Za morálne neprijateľné považuje 
darcovstvo pohlavných buniek ako aj náhradné materstvo (Kišš 2003). 

Konzervatívnejšia evanjelická línia, odvolávajúca sa na teológiu stvorenia človeka podľa 
Božieho obrazu, sa prikláňa skôr k stanovisku rímskokatolíckej cirkvi a nesúhlasí s technikami 
umelého oplodnenia, ktoré manipulujú s ľudským embryom, považovaným za ľudskú osobu, aj keď 
nie „v plnom zmysle slova“ (Valčo 2011).  
 

Výskum na embryách a embryonálnych kmeňových bunkách 
Rímskokatolícka a pravoslávna cirkev  

Základom rímskokatolíckej a pravoslávnej argumentácie proti výskumu na embryách 
a embryonálnych kmeňových bunkách je – rovnako ako pri téme potratu – tvrdenie, že ľudská 
bytosť vzniká v momente počatia a treba jej priznať všetky práva osoby, vrátane nedotknuteľného 
práva nevinnej bytosti na život. (KKC 1998, bod 2270; Kongregácia pre vieroučné otázky 1987, bod 
1; ZSK 2009, s. 97-98). Túto pozíciu však rímskokatolícka cirkev nemala vždy. Zastáva ju od roku 
1869, keď pápež Pius IX. v bule Apostolicae sedis moderationi exkomunikoval všetkých, ktorí 
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vykonajú potrat v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Embryo tak získalo status plnohodnotnej ľudskej 
bytosti, ktorá dostáva dušu v momente svojho počatia. Podľa dovtedajšieho oficiálneho chápania bol 
potrat vykonaný až vtedy, keď bol usmrtený „foetus animatus“ alebo „foetus formatus“, t. j. plod, 
ktorý má dušu, alebo formovaný plod, čo v praxi znamenalo čas, keď matka začínala cítiť pohyby 
plodu, teda okolo 20. týždňa gravidity. Zrejme ovplyvnený v tom čase sa vznikajúcou embryológiou 
Pius IX. prestal rozlišovať medzi foetus animatus a foetus inanimatus a za okamih animácie 
(oduševnenia) plodu určil počatie. V dôsledku toho sa každé usmrtenie embrya začalo považovať za 
potrat, trestaný exkomunikáciou. Zničenie embrya sa od tej doby považuje za vraždu ľudskej osoby 
a žiaden dôvod v prospech takéto zásahu nie je považovaný za dostačujúci. Podľa rímskokatolíckej 
cirkvi neexistuje žiadne dobro terapeutického alebo iného charakteru, ktoré by bolo dosiahnuteľné 
usmrcovaním embryí. Podľa pozície rímskokatolíckej cirkvi je diskusia o výskume embryí 
a embryonálnych kmeňových buniek v skutočnosti len iným spôsobom vedenou debatou 
o potratoch. Takýto výskum preto rímskokatolícka cirkev považuje za morálne neprijateľný 
(Kongregácia pre náuku viery 2008, body 27-30). Rímskokatolícki morálni teológovia a vedenie 
cirkvi požadujú zamerať pozornosť na alternatívy takéhoto výskumu, akými sú výskum dospelých 
kmeňových buniek a kmeňových buniek z pupočníkovej krvi.  

Pravoslávna cirkev považuje výskum na embryách za formu uskutočňovania priameho 
potratu, ktorý za každých okolností odmieta a „neprijíma ho ani v tých prípadoch, keby zničenie 
počatého ľudského života bolo v prospech zdravia iného človeka. Taká prax nevyhnutne vedie k ešte 
väčšiemu rozšíreniu a komercionalizácii potratov, je jasným príkladom nemorálnosti a má zločinný 
charakter, aj keby bola preukázaná jej efektívnosť, dnes zatiaľ hypotetická“ (ZSK 2009, s. 104).  
 

Evanjelická cirkev 

Ohľadne výskumu ľudských embryí a embryonálnych kmeňových buniek a ich použitia na 
terapeutické účely nevládne v evanjelickej cirkvi jednoznačný názor. Existujú v nej dve názorové 
línie: liberálnejšia, otvorená v prospech výskumu embryí, a konzervatívnejšia, ktorá je proti takému 
výskumu.  

Najvýraznejšiu pozíciu v prospech výskumu ľudských embryí a embryonálnych kmeňových 
buniek a ich použitia na terapeutické účely zastáva evanjelický teológ Igor Kišš. Podľa neho „treba 
podporiť tento výskum. (...) Ale zároveň nemožno vedcom ani zakázať ďalšie (...) výskumy 
spôsobov terapeutického využitia embryí, kde už dochádza aj k obetovaniu embrya zo skúmavky 
v prospech zdravia iných. (...) Naopak cirkvám by to mohlo veľmi poškodiť v dôvere voči nim 
u ľudí, ak by takúto revolúciu v medicíne chceli zabrzdiť. V etickom dôvodení je totiž 
najdôležitejším prikázaním láska k blížnemu. A keď niečo odpovedá láske k blížnemu (pomôcť 
miliónom ťažko chorých k zdraviu), nemožno to eticky diskvalifikovať na základe nie vždy dosť 
presvedčivých dôvodov, ktoré sú pritom v rozpore s inými cirkevnými autoritami (Tomášom 
Akvinským a cirkevným otcom Augustínom)“ (Kišš 2006, s. 173). Jeho argumentácia v prospech 
výskumu ľudských embryí stojí na nejednoznačnosti filozofického a teologického postoja voči 
otázke začiatku ľudského života. Podľa Tomáša Akvinského, jednej z najväčších stredovekých 
teologických autorít, duša vstupuje do mužského tela v 40. a do ženského tela v 80. dni. Kišš to 
nazýva „hominizáciou embrya“ a poukazuje na to, že sama rímskokatolícka cirkev začala názor 
o vzniku plného ľudského života už pri počatí presadzovať až od roku 1869.  

Podľa Kišša a ďalších podobne zmýšľajúcich evanjelických teológov sú rímskokatolícke 
argumenty nepresvedčivé. „Je to i môj vlastný názor, že tieto výskumy v záujme budúcnosti a dobra 
ľudstva treba robiť a nebrzdiť prostredníctvom teológie a cirkvi určitú revolúciu v medicíne 
smerujúci k blahu ľudstva“ (Kišš 2006, s. 174). Podľa Kišša tento výskum umožní liečenie vážnych 
a ťažko liečiteľných chorôb. Jeho argumentácia má tri kroky:  
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1. „Plná hominizácia“ embrya od okamihu počatia je vedecky kontroverzná. Ak cirkev bude 
trvať na tomto stanovisku, „cirkvi takto hrozí, že sa tu dostane do rozporu so svetovým 
étosom a morálnym citom ľudstva“ (Kišš 2006, s. 176). „Etický vzťah k ľudským embryám 
a kmeňovým bunkám a ich použitiu na terapeutické ciele nemožno teda budovať na zásade, 
že za žiadnych okolností nemôže byť ľudské embryum obetované v prospech iného cieľa. 
Vo vojnách je totiž normálne, že dospelý ľudský život je obetovaný v prospech vyššieho 
cieľa obrany vlasti, a to koľkokrát bez súhlasu obetovaný vojakov. Zdá sa preto eticky 
prípustné, že sa bude analogicky postupovať v rámci bioetiky a v prípade ľudských embryí, 
lebo ide o navrátenie zdravia miliónom ľudí“ (Kišš 2006, s. 177).  

2. „V prípade kolízie etických povinností treba vždy voliť menšie zlo a dať prednosť láske 
k blížnemu aj proti formálnemu zneniu určitého prikázania.“ Keď stojí jeden etický príkaz 
proti druhému, treba sa rozhodnúť pre menšie zlo. V tomto prípade prikázania Nezabiješ!  

3. „Cirkev môže veľmi poškodiť hlásaniu evanjelia, ak bude aplikovať (inak správne) etické 
príkazy príliš dogmaticky bez ohľadu na lásku k blížnemu a na nutné výnimky“ (Kišš 2006, 
s. 178). Podľa Kišša cirkev nezíska ľudí pre evanjelium „tvrdými prikázaniami v mene 
morálky, ale proti zdravému rozumu.“ (Kišš 2006, s. 178). 

Evanjelický teológ Michal Valčo zastáva opačnú pozíciu než Igor Kišš. Svoj názor označuje 
ako kresťansko-konzervatívny, vychádzajúci z „teológie stvorenia človeka na Boží obraz“ (Valčo 
2011). Považuje ho za totožný s oficiálnym stanoviskom rímskokatolíckej cirkvi a podľa neho 
ho zastávajú „mnohí kresťania z protestantských cirkví“. Formuluje ho takto: „Snaha získať stratené 
zdravie, alebo predĺžiť ľudský život, nemôže ospravedlniť vraždu, t. j. cielené zabitie iného človeka. 
Ľudské embryo je tu od momentu oplodnenia vnímané ako také, ktoré má plný status ľudskej osoby. 
Diskusia o výskume embryonálnych kmeňových buniek je len pokračovaním diskusie 
o interrupciách. Žiadna osoba, ani tá nenarodená, sa nesmie stať prostriedkom naplnenia cieľov  
a potrieb iných osôb. Použiť embryonálne kmeňové bunky pre zlepšenie kvality života iných ľudí je 
síce ušľachtilý cieľ, no skrýva sa za ním nebezpečenstvo znehodnotenia a straty dôstojnosti 
ľudského života.“ (Valčo 2011). Byť proti tomuto výskumu podľa Valča znamená brániť život tých, 
ktorí sa ešte brániť nemôžu a aj keď ide o život nedovyvinutý a nenarodený, má svoju hodnotu 
a dôstojnosť a je povinnosťou kresťana ho chrániť. Výskum embryí a embryonálnych kmeňových 
buniek je podľa Valča morálne neprijateľný, schvaľuje však výskum somatických kmeňových 
buniek alebo indukovaných pluripotentných kmeňových buniek (Valčo 2016).  

Záver 

Analýza bioetických postojov rímskokatolíckej cirkvi, evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania a pravoslávnej cirkvi ukázala, že všetky tri cirkvi majú zhodne pozitívny názor na dve 
bioetické oblasti: na transplantáciu orgánov a tkanív a na somatickú génovú terapiu. Zhodne 
negatívny názor majú na päť bioetických problematík: na priamu eutanáziu, priamy potrat, 
klonovanie ľudí, darovanie pohlavných buniek a náhradné materstvo. V troch problematikách – 
neabortívna antikoncepcia, in vitro fertilizácia a výskum na embryách a embryonálnych kmeňových 
bunkách – sa ich názory rôznia. Rímskokatolícka cirkev má voči všetkých trom negatívny postoj. 
Pravoslávna cirkev odmieta in vitro fertilizáciu a výskum na embryách. Pripúšťa umelé oplodnenie 
spermiami manžela (umelá homológna inseminácia) a za morálne prijateľné považuje používanie 
neabortívnej antikoncepcie v prípade manželského páru, ktorý už má deti. Evanjelická cirkev 
augsburského vyznania akceptuje neabortívnu antikoncepciu. Existujú v nej protichodné názory na 
umelé homológne oplodnenie in vitro a na výskum embryí a embryonálnych kmeňových buniek.  

Rímskokatolícka aj pravoslávna cirkev dôsledne trvajú na „práve na život od počatia“ (Ján 
Pavol II. 1995, bod 93; ZSK 2009, s. 97), ktoré považujú za základné právo človeka, za základ 
ľudského spolunažívania a za základný pilier civilizovanej spoločnosti a od neho odvádzajú svoje 
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bioetické postoje. Tohto postoja sa pridŕža aj konzervatívna línia v evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania, zatiaľ čo liberálnejšie zmýšľajúci evanjelici sú otvorení voči vedeckej diskusii na tému 
morálneho statusu embrya a z toho vyplývajúcich etických konzekvencií.  

Voči biomedicíne a moderným biotechnológiám vládne v cirkvách opatrnosť, nedôvera, obava  
z možného zneužitia a pocit ohrozenia na individuálnej, spoločenskej a globálnej úrovni. Iba 
liberálnejšia časť názorov v evanjelickej cirkvi pozerá na možnosti biotechnológií, najmä v oblasti 
umelého oplodnenia a výskumu embryí a embryonálnych kmeňových buniek, ako na nové, morálne 
odôvodniteľné a prijateľné možnosti, ktoré veda prináša jednotlivcovi a spoločnosti.  

Rímskokatolícka bioetika je oficiálne jednotná naprieč celou cirkvou. Pravoslávna bioetika 
pozná mierne modifikácie v závislosti od jednotlivých krajín. Evanjelická bioetika má rozdielne 
podoby aj v rámci jednej krajiny. Táto rozdielnosť prístupu k bioetických otázkam je výsledkom 
spôsobu, ako bioetické (a všetky ostatné) postoje vznikajú v rámci jednotlivých prúdoch kresťanstva 
a existuje tu zrejmá korelácia so štruktúrou jednotlivých cirkví. Rímskokatolícka cirkev je globálnou 
inštitúciou s nadnárodnou centrálou. Jednotlivé pravoslávne cirkvi sú autokefálne, a preto 
autonómne aj pri formulovaní bioetických postojov, ktoré nepatria do doktrinálnej oblasti. 
Evanjelická cirkev augsburského vyznania, ktorej štruktúru možno označiť za najdemokratickejšiu 
spomedzi analyzovaných cirkví, má najväčšiu mieru plurality aj pri bioetických otázkach.  

Bioetické postoje rímskokatolíckej cirkvi vznikajú na základe rozhodnutia najvyššej cirkevnej 
autority, t. j. pápeža, alebo na základe záverov ním autorizovaných cirkevných inštitúcií. Aj keď 
bioetické postoje pápeža a kolégia biskupov nemajú záväznosť dogmatického učenia, Kódex 
kanonického práva vyžaduje od veriacich voči náuke pápeža a kolégia biskupov v oblasti viery  
a morálky (teda aj bioetiky) „nábožnú poslušnosť rozumu a vôle“ a „starostlivo vyhýbať sa tomu, čo 
sa s ňou nezhoduje“ (KKP, kánon 752). Normatívy rímskokatolíckej bioetiky vytvárajú z poverenia 
pápežom dve inštitúcie: Pápežská akadémie pre život (založená v roku 1994 Jánom Pavlom II.)  
a Medzinárodná federácia centier pre bioetiku a inštitútov, inšpirovaných personalizmom (známa 
pod skratkou FIBIP z jej talianskeho názvu). Rozhodnutia a odporúčania v oblasti bioetiky tak 
vytvárajú jednotnú bioetickú doktrínu rímskokatolíckej cirkvi s vysokým stupňom autority a ich 
rešpektovanie sa považuje za rešpektovanie autority pápeža (Kečka 2014). Bioetické postoje sú na 
mienkotvornej úrovni cirkvi jasne formulované a úplne jednotné. Cirkevné štruktúry a inštitúcie 
diseminujú bioetickú doktrínu medzi veriacich systematicky a intenzívne, s úsilím o presah aj do 
prostredia mimo cirkvi. Iné bioetické prístupy sú marginalizované a ignorované, prípadne je proti 
nim vedený cirkevný proces, ako ukazuje napr. prípad morálneho teológa Marciana Vidala (Kečka 
2015). Rímskokatolícki teológovia, ktorí by v bioetických otázkach verejne zastávali iný názor než 
je oficiálna línia, by prišli o kánonickú misiu, t. j. povolenie vyučovať teológiu. V morálno-
teologických prácach nájdeme kritiku pokusov o sekularizované podoby kresťanskej bioetiky 
(Vivoda a Žufková 2015), ako aj kritiku sekulárno-humanistických bioetických prístupov (Vivoda, 
Žufková a Koláček 2015).  

Pravoslávna cirkev vo svojich postojoch aj v oblasti bioetických problematík vychádza  
z učenia Biblie, z autority spisov cirkevných otcov, t. j. vplyvných autorov kresťanského staroveku,  
a z kánonov siedmich ekumenických koncilov (posledný bol v roku 787). V porovnaní so západnou 
kresťanskou tradíciou (katolíckou a protestantskou), kde sa náboženský rozmer bioetických 
problémov teologicky reflektuje prakticky súčasne s rozvojom biomedicíny a biotechnológií, sa 
pravoslávne cirkvi začali týmto témam systematickejšie venovať na miestnych synodách najmä  
v posledných dvoch desaťročiach (systematickejšie reflexie pozri v Základoch sociálnej koncepcie 
Ruskej pravoslávnej cirkvi z roku 2000 a vo vyhláseniach Gréckej pravoslávnej cirkvi k asistovanej 
reprodukcii a eutanázii z roku 2007). Z týchto postojov je možné formulovať pravoslávne bioetické 
pozície, ktoré sú v pohľade na interrupciu, eutanáziu a moderné biotechnológie jednotné v celom 
pravoslávnom svete. Výnimkou je postoj k neabortívnej antikoncepcii, kde na úrovni oficiálnych 
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vyhlásení je síce prezentovaný súhlas s používaním antikoncepcie za presne určených podmienok, 
no v pastoračnej praxi je možné sa stretnúť s ambivalentnými postojmi.  

Evanjelická cirkev augsburského vyznania vychádza pri formulácii bioetických postojov  
z biblických princípov a názorov teológov, najmä špecialistov na etiku, ktoré preberajú vedenia 
cirkví do svojich vyhlásení a odporúčaní členom cirkvi. V porovnaní s rímskokatolíckou  
a pravoslávnou cirkvou je evanjelickým špecifikom koexistencia protichodných názorov pri 
niektorých témach: „Pripusťme teda v (evanjelickej) cirkvi oba názory aj v otázke embryí  
v bioetike. Kto si myslí, že na život embrya v nijakom prípade nie je možné siahnuť, nech je v tom 
dôsledný a nech naň nesiaha, ale nech rešpektuje v cirkvi aj tých, ktorí dávajú prednosť láske  
k blížnemu pred životom embrya pri fertilisatio in vitro, pri nutných interrupciách, či pri výskume  
v prospech víťazstva nad najťažšími chorobami ľudstva.“ (Kišš 2006, s. 179). Zvnútra cirkvi sa 
ozývajú aj hlasy o intenzívnejšie a jasnejšie zaujatie bioetických postojov: „Naša Evanjelická cirkev 
augsburského vyznania na Slovensku je dlhodobo pasívna v proklamovaní jasných kresťanských  
a biblických názorov na tieto vážne otázky dnešnej doby. Existujú síce viaceré oficiálne stanoviská 
našej cirkvi (...), predsa však naši predstavitelia verejne o tom málo hovoria a sú prizývaní k týmto 
diskusiám. Dôležité je však sa týmto témam venovať aj dole v cirkevných zboroch.“ (ECAV Vranov 
nad Topľou 2011).  

Z postojov troch skúmaných cirkví vyplýva, že v bioetických otázkach nie sú ich stanoviská 
vo všetkom totožné, a teda nemožno hovoriť o jednotnej kresťanskej bioetike. Jednotlivé cirkvi 
majú svoje vlastné kresťanské bioetiky, ktoré sú vychádzajú zo špecifík cirkví: štruktúry, spôsobu 
prijímania rozhodnutí, teológie a tradície.  

Analýza ukázala, že jednotná bioetická doktrína existuje len v rímskokatolíckej cirkvi, kde nie 
sú odlišnosti ani medzi krajinami ani v rámci jednej miestnej cirkvi. V ostatných kresťanských 
cirkvách badať rozdiely medzi krajinami i vo vnútri cirkví. V prípade pravoslávia sme našli rozdiel 
v prístupe k používaniu antikoncepcie medzi pravoslávnymi cirkvami. Detailne jednotná 
pravoslávna bioetika neexistuje. Zhoduje sa síce v hlavných bodoch, no pastoračné aplikácie sa líšia 
podľa jednotlivých krajín. V Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku je otvorená 
vnútrocirkevná diskusia o niektorých bioetických problémoch. Pri otázkach in vitro fertilizácie  
a výskumu na embryách a embryonálnych kmeňových bunkách v nej vidíme dva odlišné prístupy – 
konzervatívny a liberálny. 

Použité skratky  

KKC Katechizmus Katolíckej cirkvi 
KKP Kódex kanonického práva 
ZSK Základy sociálnej koncepcie Ruskej pravoslávnej cirkvi  

 

Príspevok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: Univerzitný 
vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo zdrojov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
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Abstract / Christian teaching about Natural Law and bioethics 

The teaching about Natural Law is perceived as typical part of Catholic moral theology. A study into the writings of 
reformers (Luther, Melanchthon, Calvin) reveals the one-sidedness of founding Christian ethics on special revelation 
only. Theology of Reformers contains the conviction of universal Natural Law. Classical example of universal Natural 
Law represents the Decalogue and the Golden Rule. The fulfillment of the law rests in the double commandment of 
love: love to God and the neighbor. Love can be understood as ordo caritatis - as an ordered attitude to the highest good, 
or as agape - the principle of unreciprocal benefactory activity concerned with the benefit of the neighbor. Golden Rule 
is the common principle for God’s activity on man, creation, in incarnation and salvation, for the activity of men in civil 
realm and for cooperation of Christians among themselves. Such Christian teaching about natural law sumounts the 
traditional perception of the priority of the commandment of love above Natural Law. This interpretation has 
implications for ethical discourse, Bioethics not excluded. 

Úvod 

Náuka o prirodzenom zákone zohráva tradične dôležité miesto v katolíckej morálnej náuke. 
Dokument Medzinárodnej teologickej komisie s názvom The Search for Universal Ethics: A New 
Look at Natural Law vydaný v júni 2009 vo Vatikáne (Berkmann 2014, s. 23-93) má za cieľ podať 
náuku o prirodzenom zákone tak, aby sa ukázal jej univerzálny, ekumenický i medzinárodný 
rozmer. Avšak koncepcia prirodzeného zákona nie je úplne cudzia aj reformačnej teológii. Objavujú 
sa diela, ktoré uvažujú o prínose učenia o prirodzenom zákone aj pre evanjelickú etiku. Svedčí o tom 
napr. štúdia viacerých teológov Luteránskej cirkvi Missourskej synody (USA) z roku 2011 Natural 
Law. A Lutheran Reappraisal (Baker 2011), či dielo z kalvínskej proveniencie od Stephena Grabilla 
Rediscovering the Natural Law in Reformed Theological Ethics (Grand Rapids 2006). Taktiež 
v oblasti práva možno v poslednej tretine 20. storočia zazamenať školu tzv. nového prirodzeného 
práva, ktorú reprezentujú G. Grisez, J. Finnis, či R. George. Vyznačujú sa tým, že rozvíjajú 
myšlienku prirodzeného zákona bez toho, aby sa odvolávali na existenciu Boha. Univerzalistický 
rozmer vidno v poukaze na základné ľudské dobrá, či hodnoty, ktoré sú v ľudskom živote zrejmé 
samé osebe a nepotrebujú ďalšie zdôvodnenie. Finnis, napríklad rozpracoval koncepciu 
7 základných hodnôt (život, poznanie, hra, estetický zážitok, družnosť, praktická rozumnosť, 
náboženstvo), od ktorých odvodil 5 absolútnych ľudských práv (Finnis 2019, s. 343). 

1 2. rozšírené a upravené vydanie príspevku, pôvodné vydanie s názvom „Prirodzený zákon a bioetika z pohľadu 
evanjelickej etiky“ vyšlo v publikácii: PLAŠIENKOVÁ, Zlatica (ed.): Bioetické výzvy a súčasnosť. Bratislava: Stimul, 
2015. ISBN 978-80-8127-133-5. 
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V tomto článku predstavíme základné črty v učení o prirodzenom zákone v scholastickej 
a reformačnej teológii. Zastávame prevedčenie, že prirodzený zákon ako axiologický systém je 
možné použiť vtedy, ak bude zrejmý jeho obsah ako i hodnoty, ktoré chráni. Vychádzame 
z predpokladu, že reformačná teológia zachováva učenie o prirodzenom zákone. Naplnenie 
prirodzeného zákona možno interpretovať v Zlatom etickom pravidle ako lásku agapé. V záverečnej 
časti preto poukážeme na možnosti aplikácie tejto interpretácie v oblasti bioetiky. 

Biblia a prirodzený zákon  

Protestantské výhrady voči etike založenej na prirodzenom zákone sa môžu prikláňať 
k názoru, že to, čo sa pod prirodzeným zákonom myslí, je len „malomeštiacka morálka“, alebo 
nebiblická metafyzika, ahistorický svetonázor, či absolutizujúci univerzalizmus. Dvorným etikom 
liberálnej protestanstkej teológie sa stal I. Kant. V dvadsiatom storočí sa presadila tzv. dialektická 
teológia, ktorá vychádza z teologického predpokladu, že Boh sa zjavil len v osobe Ježiša Krista. 
Prirodzené poznanie Boha rozumom je nejasné, pomýlené a v oblasti teológie vedie k modloslužbe. 
Ak by ľudský rozum aj prijal ideu prirodzeného zákona, pre kresťanskú etiku nemôže byť sám 
o sebe zdrojom normatívnej etickej náuky. Nemecký teológ Karol Barth postavil do centra Bibliu 
ako historické svedectvo Božieho zjavenia. Etika je pokusom teoretického odpovedania na otázku 
na to, ktoré konanie človeka je možné odobriť. V prednáške Christliche Ethik (1946) Barth uvádza, 
že kresťanská etika je špecifickou odpoveďou kresťanov na otázku pro správnom konani, tak ako sa 
objavovala v histórii kresťanskej cirkvi ale súčasne ako odraz pravej Božej etiky. Kresťanská etika 
sa formuje tam kde „teologická dogmatika ako kritická veda nachádza predložené všetky otázky 
a odpovede pravým kresťanským zvestovaním. Teologická etika môže byť pochopená len ako 
spájajúci článok dogmatiky. V stretnutí Boha s človekom v osobe Ježiša Krista v dejinách sa dá 
odovdiť imperatív pre ľudské konanie. Tak napr. z indikatívu toho, že sa Boh sklonil k človeku 
vyplýva pre kresťana imperatív na človeka zameraného etického konania. Takýto postoj vedie  
k „situačnej etike“ v tom zmysle, že kresťan musí urobiť správne etické rozhodnutie v danej situácii. 
Avšak toto rozhodnutie nemôže byť čisto individualistické. Keďže sa Boh sklonil ku všetkým 
ľuďom aj kresťan je zodpovedný za všetkých ľudí – predovšetkým tých v cirkvi ale aj vo svete. 

Aj iní prominentní teológovia 20. storočia, ako napríklad Helmut Thielicke, Gustav Wingren, 
Werner Elert, Stanley Hauerwas, nezakladali evajelickú etiku na učení o prirodzenom zákone, 
pričom hlavné argumenty stoja na dôraznej náuke o dedičnom hriechu alebo na nutnosti rozvíjať 
etiku v súlade s evanjeliom Ježiša Krista. Nájdu sa ale aj názory, že medzi reformátormi a ich 
predchodcami v oblasti učenia o prirodzenom zákone niet vážnych rozdielov a toto učenie význam 
pre evanjelickú etiku stále má (Braaten 2011, s. 6.; Raunio 1998, s. 96n; Grabill 2006). Táto pozícia 
by sa mohla opierať o fakt, že aj v Biblii sa odkaz na „zákon od prírody vpísaný do srdca 
a prejavujúci sa vo svedomí“ nachdáza. Klasické miesto je List apoštola Pavla Rímskym 2, 14-15. 
Z kontextu prvých troch kapitol listu Rímskym je ale zrejmé, že fakticky táto znalosť nechráni pred 
upadnutím do „prevrátenosťou a zatemnením srdca“ (R 1, 21) a napokon sú všetci ľudia („Židia 
i Gréci“) pod vinou „hriechu“ (R 3, 9). Pre Pavla z toho plynie jediná možnosť nadobudnutia 
spravodlivosti a to vierou v Ježiša Krista (R 3, 22-25). Tu je však možno namietať, že bez ohľadu na 
to, čo si Pavol o prirodzenom zákone myslel, Kristus všetky predchádzajúce etické systémy 
radikálne transformuje. 

V prácach gréckych i latinských cirkvených otcov tak možno pozorovať interpretačné snahy 
o zosúladenie prirodzeného zákona s Božou prozreteľnosťou pri starostlivosti o pohanov, otázky 
o hodnote dobrých skutkov, milosti a pôsobení Ducha Svätého, o Božom súde a večnom živote. 
(Levering 2015, s. 75). Hodno uviesť, že Origen vo svojom Komentári k listu Rímskym ako prvý 
uvádza, že pravidlá prirodzeného zákona vyplývajú zo Zlatého etického pravidla (L 6, 31; Mt 7, 12). 
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No aj pre Origena snaha o napĺňanie prirodzeného zákona vedie k pokore a uznaniu, že človek 
potrebuje milostivého Spasiteľa (Levering 2015, s. 67).  

Základ teologickej náuky západnej cirkvi stojí na práci Augustína. Podľa neho je obsahom 
celého zákona Zlaté etické pravidlo (regula aurea): „Desať Božích prikázaní sa vzťahuje na tie dve, 
ako sme počuli, že máme milovať Boha a blížneho, a tieto dve prikázania sa ďalej vzťahujú na 
jedno. Toto jedno prikázanie ale znie „Čo nechceš, aby ti činili iní, to nerob ani ty im“. Tieto dve 
zahŕňajú v sebe desať Božích prikázaní a to jedno obsahuje tie dve“ (Augustín 1865, s. 86). 
V Augustínovom novoplatónskom systéme poriadku lásky (ordo caritatis) je predmet lásky vždy 
najvyšším dobrom. Konečným cieľom lásky človeka by mal byť Boh. Na prejavenom večnom  
(v zmysle: večne platnom) zákone (lex aeterna) spočíva poriadok sveta. Večný zákon Augustín 
chápe ako „Boží rozum alebo vôľu Boha, ktorá prikazuje, aby bol zachovávaný prirodzený poriadok 
a zakazuje, aby prirodzený poriadok bol porušený.“ (cit. podľa Leverig 2015, s. 100). Vedomá 
racionálna participácia na večnom zákone, ktorá formuje celé morálne konanie jednotlivca 
sa prejavuje ako prirodzený zákon (lex naturalis). Prirodzený zákon je vo svojej podstate Boží 
zákon. Prirodzený zákon zachováva prirodzený poriadok a je teda niečím prirodzeným v tom 
zmysle, že slúži na dobro pre ľudí (por. Prihracki 2017, s. 107-108). Proti prirodzenosti stojí hriech, 
ktorý úplne poznanie prirodzeného zákona nevymazal, keďže aj v hriešnom človeku ptretvávajú 
najkrajnejšie umrisy (liniamenta extrema) Božieho obrazu (imago dei). No na plné poznanie 
a dodržiavanie prirodzeného zákona človek potrebuje milosť od Boha. Keď človek hľadí na lásku 
k Bohu ako na najvyššie dobro, tak vlastne miluje aj seba a svoju dušu. Keď miluje seba samého, 
potom až dokáže milovať blížneho. (Raunio 1993, s. 354). Takýto prístup k prirodzenému zákonu 
avšak znamená relativizovanie univerzalistikého a večného rozmeru učenia o prirodzenom zákone 
zoči voči exkluzivisticky poňatého pôsobenia milosti Božej pri kresťanoch. Povedané inak, 
stretávame sa tu s akýmsi „kresťanským prirodzeným zákonom“. Pre oblasť práva to znamená, že 
„nie tvorba prirodzeného práva, ale jeho plné prijatie; nie jeho modifikácia, ale len jeho vykonávanie 
a adaptácia.“ (Brtko 2014, s. 41). 

Scholastické učenie o prirodzenom zákone 

Scholastické učenie o prirodzenom zákone nie je jednotné a rozvíja sa v celej šírke uvažovania 
od metafyzických a epistemologických úvah až po etiku a sociálne náuky. Spoločné pre tieto 
prístupy je nazeranie na pravdu, ktorá sa prejavuje nielen – ako v modernej dobe – v rozume 
mysliaceho subjektu, ale v harmónii systému Božieho sveta. Hlavný prúd predstavuje „realizmus“, 
ktorý hovorí o lex aeterna a o objektívnom poriadku vecí. Iný dôležitý smer predstavuje 
„nominalizmus“ s jeho voluntarizmom, teda kontingentným poriadkom sveta, v ktorom 
spravodlivosť a zákon závisia od vôle Božej (Dieter 2014, s. 32-35). Realizmus sa snažil o celkovú 
syntézu Boha a sveta, prírody a zjavenia, filozofie a teológie. Nominalisti kládli dôraz na 
rozlišovanie, napríklad pri rozume a viere. Filozofická pravda sa zjavuje cez skúsenosť a rozum. 
Poznanie Boha sa otvára zvonku – ako dar Boha v zjavení. Podľa nominalistov sa Boh zjavuje 
s absolútnou mocou (potentia absoluta) ale aj s mocou začlenenou do poriadku stvorenia a spásy 
(potentia ordinata). Ak podľa realistov bol Boh poriadený lex aeterna, tak podľa nominalistov je 
Božia absolútna moc nad lex aeterna. Božie zákony vyplývajú z jeho slobodného rozhodnutia, 
a niekedy sa môže od nich aj odkloniť. Pri potentia ordinata ide o Božie slobodné rozhodnutie 
s cieľom záchrany sveta. (Heckel 2016, s. 119). Pre oba systémy spoločne platí, že poznanie 
prirodzeného zákona je sťažené – no nie nemožné - kvôli následkom dedičného hriechu. Dekalóg 
slúži ako Božie poučenie a osvieženie toho, čo človek môže poznať cez prirodzené poznanie. 

Rôzne podania náuky o prirodzenom zákone systematicky a pedagogicky spracoval Tomáš 
Akvinský a svoje učenie rozvinul v Teologickej sume v častiach o večnom zákone (Akvinský, STh 
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I-II. 93), o prirodzenom zákone (q. 94), o ľudských zákonoch (q. 95-97), o Božom zákone 
všeobecne (q. 98-99), o Dekalógu (q. 100), kultovom zákone, ako zákone čistoty a svätosti (q. 101-
103) a napokon o kazuistickom práve (q. 104-105) (Pesch 1983, s. 288). Nemecký teológ Otto 
Hermann Pesch prízvukuje, že Tomášovu náuku o zákone treba vnímať ako súčasť nadradenej témy, 
ktorou je učenie o imago dei, a nie – možno pre niekoho prekvapivo – morálna teológia (Pesch 
1983, s. 401-413). Človek ako imago dei rozumom riadi vôľu, aby pri zohľadnení podmienok, 
zámeru a cieľa konania mohol zo všetkých možností vybrať taký skutok, ktorý je morálne dobrý. 
Proces racionálneho uvažovania je prirodzenou schopnosťou človeka. Na rozdiel od zvieraťa človek 
dokáže zákon pochopiť ale má aj prirodzený sklon riadiť svoju vôľu k správnemu konaniu 
k správnemu cieľu. 

Základný zákon je lex aeterna. Predstavuje teleologický plán spravovania sveta v Božom 
Duchu ako Božia prozreteľnosť vo svete (STh I-II. 93.1; Mc Dermott 1991, s. 277). Každá stvorená 
vec má pevné miesto a zmysel v stvorení, ale aj určité typické sklony a spôsoby konania, ktoré, ak 
sa naplnia, znamenajú „dobro“ pre danú vec. Večný zákon sa prejavuje dvojako: ako Boží zákon 
(lex divina) a ako prirodzený zákon (lex naturalis). Boží zákon možno rozdeliť na zákon Starej 
zmluvy (lex vetus) a zákon Novej zmluvy (lex nova). V Novom zákone Akvinský rozlišuje medzi 
praecepta (prikázania) a consilia (rady). Rady idú nad prikázania, lebo ponúkajú lepšiu a rýchlejšiu 
cestu k cieľu večnej blaženosti (STh I-II. 108.4). Luther evanjeliové rady považoval za menej 
dôležité ako prikázania (WA 2: 644. 13-16). Starý zákon má tri podoby: ceremoniálny zákon, súdny 
zákon a morálne prikázania.  

Prirodzený zákon sa dá uchopiť pomocou ľudského rozumu, pretože predstavuje podiel 
a účasť (participatio) rozumného tvora na večnom zákone (STh I-II. 91.2.1; por. Finnis 2019,  
s. 584-591), a teda určuje i „dobré“ svetské zákony. Boží večný plán stvorenia sa odráža 
v rozumných princípoch konania. Keďže sú tieto človeku vrodené, možno ich označiť za 
„prirodzené“. Iné tvory na prirodzenom zákone podiel nemajú (Pesch 1983, s. 294-300). Keď 
Akvinský hovorí o prirodzenom zákone, myslí na zásady pre konanie človeka v podobe morálnych 
prikázaní a ľudského zákona (lex humana). Prirodzený zákon si teda nemožno predstavovať ako 
hotovú sadu prikázaní. Na základe aplikácie konkrétnych prikázaní sa dá usudzovať o zásadnej 
možnosti odvodzovania takýchto prikázaní a príkazov. Toto rozvedieme v nasledovných riadkoch. 

„Prvé a všeobecné“ princípy netreba nijako zvášť zjavovať, pretože sú vpísané do 
prirodzeného rozumu a v ňom sa samé zjavujú (STh I-II. 100.3), ako napríklad nerobiť zle (non 
malefacere). Podľa Akvinského je prvým princípom prirodzeného zákona (a nie až Mojžišovho 
zákona): „dobro treba konať a zlu sa treba vyhýbať“ (STh I-II. 94.2; Grobien 2011, s. 25). Cieľom 
prirodzeného zákona je tak dobro. Toto dobro nie je nejaké dobro samo o sebe, ale dobro človeka, 
ktorý je na začiatku „otvorenou bytosťou“, t. j. má predpoklady na to, aby sa to dobro v jeho živote 
udialo. Zákon učí tiež snahe o zachovanie vlastného života a o zachovanie života rodu, vytváranie 
spoločnosti. Popri najrôznejších vzťahoch v mikrokozme ide aj o hľadanie Boha a vytváranie 
vzťahov v makrokozme (Pesch 1983, s. 296). Na to je človek vystrojený svedomím (synderesis), 
ktoré Akvinský chápe ako prirodzený vrodený habitus človeka, aby mohol pochopiť prirodzený 
i zjavený zákon. 

Ak prvé zákony slúžili ako princípy (principia), tak ďalšími zákonmi sú tie, ktoré objavia len 
„rozumní“, teda tí, ktorí ich hľadajú a učia im aj ostatných. Tieto „zodpovedajú rozumu“. Tomáš 
nepodáva výpočet ďalších prikázaní, ktoré vyplývajú per se z prirodzeného zákona. Je tu určitá 
otvorenosť k tomu, aby ich ľudia hľadali, odvodzovali podľa rozumu, ale v závislosti od 
nepredvídateľných eventualít pri každom skutku. V podobe ľudského zákona a svetských zákonov 
ide vlastne o determinácie a konklúzie z prirodzeného zákona (napr. zákaz krádeže) (Grobien 2011, 
s. 26; por. STh I-II. 94.4). Je pochopiteľné, prečo potom podľa Akvinského platí, že nespravodlivý 
zákon nie je zákonom v ústrednom zmysle (simpliciter), ale skôr akýmsi prevrátením zákona (Finnis 
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2019, s. 539). Neslobodno zabúdať, že celkový rámec pre existenciu zákona je všeobecné dobro 
spoločenstva, či povedané inak, dobro spoločenstva stojí nad individuálnym dobrom jednotlivých 
členov spoločenstva (STh I-II. 90.2; por. Baur 2014, s. 251). 

Konkrétne naplnenie prirodzeného zákona sa dá nájsť v Písme. Rozum a Písmo sa dialekticky 
dopĺňajú. Ak prirodzený rozum poznáva prirodzený zákon správne, prekrýva sa s Dekalógom. To 
znamená, že Dekalóg je uchopiteľný rozumom, ktorý, ako už bolo povedané, takto riadi človeka 
v jeho konaní (Grobien 2011, s. 29), pričom ani Dekalóg nie je súhrnom všetkých morálnych 
prikázaní. Boh dal ľudom tento božský mravný zákon, aby sa vyhli chybám pri uvažovaní 
a rozumových záveroch, a aby sa lepšie dali pochopiť prikázania, ktoré sa skrze hriech stali 
nejasnými (STh II. 99.2.2). To znamená, že rozum dokáže – napriek oslabujúcemu vplyvu 
dedičného hriechu – viesť prirodzené aktivity človeka morálnym spôsobom, i keď v ľudských silách 
nie je bez milosti Božej možné v plnosti aktualizovať prirodzený zákon čo do jeho intencie. Všetky 
morálne prikázania sa zbiehajú k dvom bodom: k láske k Bohu a k blížnemu (STh I-II. 103.1.1; por. 
STh II-II. 25.1). Akvinský hovorí: „Tieto dve prikázania sú prvým a základným prirodzeným 
zákonom, ktoré sú ľudskému rozumu známe samé o sebe, alebo skrze prirodzenosť, alebo skrze 
vieru. Preto sú všetky prikázania Dekalógu odvoditeľné od týchto dvoch ako závery zo všeobecných 
princípov“ (STh I-II. 100.3.1). Súčasne je láska cieľom všetkých prikázaní a cnostných skutkov 
(STh I-II. 100.10). Rozumom vedená láska k sebe samému (amor) a kresťanská láska (caritas), sú 
predpokladom k tomu, aby človek dokázal milovať iných (STh I-II. 99.1.3). Tomáš zachováva 
augustínovské ordo caritatis (STh II-II. 25.3, por. Jeanrond 2010, s. 81). Je potrebné dokázať 
milovať najprv seba (teda želať dobro sebe samému) a toto dobro potom želať i blížnemu. Láska 
k Bohu je láskou priateľstva (caritas) stojí nad láskou k sebe samému (pričom potom ide o lásku 
kvôli Bohu samému ako najvyššiemu dobru, a nie o blaženosť ako takú, STh I-II. 109.3; Shields 
2014, s. 582-583). Prikázanie lásky k Bohu celou silou je evidentným princípom prirodzeného 
zákona (STh I-II. 100.3.1; por. STh. I-II. 109.3). Pri pochopení toho, čo láska je, dominuje dôraz na 
habituálnu cnosť vôle: „Poriadok lásky prislúcha k samej povahe cnosti.“ (STh I-II. 44.8). 
V poriadku lásky (ordo caritatis, por. STh II-II. 26) ide o naplnenie blaženosti, ktorá je dovŕšená 
v poznaní Boha (ibid), ergo opúšťa priestor sveta a tohto života: „Cieľom rastu lásky je budúci 
život, nie tento.“ (STh II.-II. 24.8). Prirodzený zákon je spojený so schopnosťou konania podľa 
Zlatého etického pravidla, no dôraz na lásku ako agapé (sebadávajúca láska ku prospechu druhého) 
sa vytráca.  

Nominalizmus ruší spojenie medzi obsahom prirodzeného zákona a štruktúrou stvoreného 
sveta. Prikázania platia, pretože sú vyjadrením Božej vôle, čo ale neznamená ľubovôľu. Poriadok 
sveta a prirodzený zákon mohli byť síce stvorené inak, ak by Boh chcel, no v podstate odrážajú 
niečo z Božej prirodzenosti. Aj Božia vôľa chcieť musí byť v súlade s Božou podstatou. Obsah 
prirodzeného zákona by mal byť odvodený od podstaty Božej. Človeku sú prikázania prístupné ako 
široké spektrum príkazov cez praktický rozum. Zákonom Božej lásky je Zlaté etické pravidlo. 
Keďže ale človek nehľadá Boha zo zakorenenej túžby v prirodzenosti a láska k Bohu sa dá chápať 
ako habituálna aktivita vôle zmocnenej Božou milosťou, znamená to, že v nominalizme prebiehajú 
kresťanská morálka a prirodzená morálka paralelne vedľa seba. Odlišujú sa cieľom a motiváciou 
(Raunio 1993, s. 116). K tejto nominalistickej pozícii, ktorá znamená výrazný posun v náuke cirkvi, 
sa na prvý pohľad približuje aj Lutherova náuka o dvoch ríšach a Lutherovo presvedčenie, že aj keď 
prirodzený človek koná morálne správne, pred Bohom (coram deo) sa jeho konanie nemôže počítať 
za spravodlivosť. 
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Prirodzený zákon v teológii Filipa Melanchthona 

V Symbolických knihách, teda v základných vierovyznavačských spisoch evanjelických 
cirkví, sa o prirodzenom zákone hovorí málo. Dôvodom je to, že pre reformátorov nebolo 
centrálnym učením a táto téma v 16. storočí cirkvi nerozdeľovala (Wenz 2011, s. 81).  

Prvé pojednanie o prirodzenom zákone medzi protagonistami reformačnej teológie 
nachádzame v diele Filipa Melanchthona. Melanchthon hovoril o obsahu prirodzeného zákona 
obšírnejšie ako Luther (Witte 2002, s. 123). V jeho významnom spise Loci Communes (1521) 
reformátor rozlišuje medzi prirodzeným (naturale) zákonom, Božím (divinae) zákonom a ľudským 
(humanae) zákonom. Melanchthonovo delenie Božích zákonov na morálne, súdne a ceremoniálne 
(LC, 1521, 3.46) je teda podobné ako u Tomáša Akvinského (STh. II 1q. 99 a. 2-4), len s tým 
rozdielom, že Tomáš ich priradil do kategórie vetus lex. 

Prirodzený zákon treba rozlišovať od prirodzených inštinktov, ktoré sú dané i zvieratám. 
Prirodzený zákon je vpísaný do svedomia ako vrodené čiastky poznania (notitiae nobiscum 
nascentes) pri všetkých ľuďoch, podobne ako všeobecné úsudky v iných vedách: „Prirodzený zákon 
je teda všeobecné poznanie dané všetkým, ktorému pritakávajú rovnako všetci ľudia. Je vyrytý do 
srdca každého človeka, aby Boh vyvolal pri ľuďoch morálku“ (LC, 1521, 3.9). Objavuje sa 
v Dekalógu, Kázni na hore (Mt 5-7), Zlatom etickom pravidle, rovnako ale aj - z pohľadu humanistu 
Melanchthona - v dielach filozofov antického obdobia. Melanchthon formuluje tri základné 
prirodzené zákony, a to: uctievanie Boha (R 1, 19-20), nikomu nespôsobovať zlo (1M 2, 18)  
a (typicky humanistická myšlienka aj u Morusa a Erazma) spoločne užívať všetky veci. Od 
scholastikov sa Melanchthon odlišuje v tom, že spomenuté vrodené čiastky poznania nemôžu byť 
rozumom dokázané. 

Pre tento článok je zaujímavý príkaz o nepôsobení zla, ktorý v bližšom rozvedení znamená 
vzájomnú lásku ku všetkým ako i povinnosť ku blahosklonnosti (benevolentia) (LC, 1521, 3.23). 
Dobrý človek prispôsobuje zákony a nariadenia prirodzenému zákonu, no i Božiemu zákonu, 
pretože všetko, čo by im odporovalo nemôže byť spravodlivé (LC, 1521, 3.45 por. Symbolické 
knihy 1992, s. 125.4). Na tomto mieste sa objavuje posun oproti scholastike, pretože sa tu objavuje 
jasnejšie rozlíšenie svetskej a Božej ríše, čo v dobe osvietenstva vyústilo do formulácie tzv. 
„prirodzeného náboženstva“. Melanchthonovský prístup k prirodzenému zákonu prakticky znamená, 
že vrchnosť by nemala pripúšťať zákony, ktoré by stáli v protiklade k Božiemu (a prirodzenému) 
zákonu (SK 1992, s. 135.55) a kresťan by (podľa SK 1992, 5, 29) nemal poslúchať zákony, ktoré sú 
proti Božiemu zákonu (LC, 1521, 3.121 por. LC, 1521, 10.4). Ak v stredoveku určovalo cirkevné 
právo svetské právo, v Melanchthonovom podaní je to Božie právo, ktoré je hranicou štátneho práva 
(por. Witte 2002, s. 127). Na druhej strane ale Melanchthon nepovažuje za možné uplatniť Mojžišov 
zákon ako svetské právo, ako to napríklad chcel Andreas Karlstad či entuziastické prúdy na okraji 
reformácie (SK 1992, s. 124.3). Ak ale vrchnosť prikazuje niečo, čo je na všeobecný úžitok je 
povinnosťou kresťana toto vykonať nielen zo strachu pred trestom, ale z hĺbky vlastného svedomia 
(LC, 1521, 10.5). To zodpovedá nielen R 13, 1, ale de facto to zodpovedá aj tretiemu prikázaniu 
prirodzeného zákona.  

V treťom latinskom vydaní Loci Communes z roku 1543 Melanchthon ponecháva v platnosti 
prirodzený zákon. Je to vrytý odraz Božieho zákona v poznaní človeka, analogicky ako imago dei 
(por. SK 1992, s. 261.2). Prirodzený zákon nie je výsledkom ľudského rozhodnutia, tak ako ani 
princípy matematiky nie sú závislé od ľudského rozhodnutia. Kvôli hriechu však nie sú prirodzené 
zákony a rozhodovanie medzi tým, čo je cnostné a čo zavrhnutiahodné zrejmé každému človeku. 
Stoja pod pochybnosťami a protikladmi rozumu. Zaujímavý posun je v tom, že Melanchthon 
vykladá princípy prirodzeného zákona paralelne k Dekalógu, z čoho vyplýva, že odmieta také 
výklady prirodzeného zákona pri filozofoch, ktoré odporujú ich Božiemu zámeru. V ľudskej podobe 
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existujú ako „svetlo poznania prvých princípov“, „všeobecné poznanie“, common sense (LC 1534,  
s. 70-72, podobne SK 1992, s. 67). Aj samotné Zlaté pravidlo v etike je vpísané ľuďom v duši (LC 
1521, 3.9). Pre Melanchthona je „prirodzené“ to, čo je stvorené Bohom, pravdivé a chránené Božím 
zákonom. 

Melanchthon hovoril o troch použitiach (prirodzeného) zákona: civilnom, teologickom 
a pedagogickom. Pri pedagogickom použití zákona ide o osobný etický rast kresťanov na základe 
prikázaní zákona, predovšetkým v oblasti dobročinnosti a lásky (Witte 2002, s. 128). Svetské 
pozitívne právo má byť „racionálne“, čo znamená, že je odvodené od princípov prirodzeného 
zákona a sleduje všeobecné blaho. To v podstate znamená, že aj svetská vrchnosť by sa mala snažiť 
o zákony, ktoré stoja na Dekalógu, čo v prípade Melanchthona znamená, že ide aj o prvé tri 
prikázania Dekalógu, ktoré hovoria o vzťahu k Bohu. Obrazne povedané, svetská vrchnosť by mala 
v jednej ruke držať Delakóg (ako vyjadrenie prirodzeného zákona) a v druhej meč (Witte 2002,  
s. 130). Hoci sa v tomto – ako uvidíme v ďalšej časti – Melanchthon odklonil od Lutherovho učenia 
o dvoch ríšach, myšlienka, že vrchnosť je zodpovedná aj za zákony prvej dosky Dekalógu sa 
presadila v neskoršom princípe cuius regio eius religio (Witte 2002, s. 132). 

Možno teda konštatovať, že Melanchthon pri otázke prirodzeného zákona nie je nominalista, 
ale umiernený realista (Baker 2011, s. 154-155) a o existencii prirodzeného zákona a jeho význame 
pre život kresťana nepochyboval. 

Luther 

Hneď na úvod možno povedať, že Luther učenie o lex aeterna neprijal (Pesch 1967, s. 414; 
Kühn 1965, s. 87-89), podržal však Pavlove slová o prirodzenom zákone v R 2, 14-15. Rozum 
nemôže získať celé poznanie iba z abstraktných kategórií. Človek preto potrebuje aj Písmo, ktoré 
predstavuje úplne iný prameň autority než ostatné texty či prirodzený rozum (Manns 1988, s. 410). 
Otvára sa tu napätie medzi prirodzeným zákonom a zjaveným zákonom. Pre pochopenie 
Lutherových myšlienok je dôležité jeho rozlišovanie dvojakého použitia zákona (na rozdiel od 
Melanchthona): usus politicus a usus theologicus, resp. elenchticus (WA 39. I: 441.2-3; WA 40. I: 
479.17-18). Podľa M. Heckela v jeho monumentálom diele Martin Luthers Reformation uns das 
Recht je pre Luthera toto rozlišovanie „zodpovedajúce podstate veci, užitočné a dostatočné ako 
základ pre duchovnú a právnu reformu cirkvi a sveta.“ (Heckel 2016, s. 420). 

Civilné použitie zákona predpisuje, aké skutky treba konať, resp. akým skutkom sa treba 
vyhýbať, aby mohol efektívne fungovať vonkajší spoločenský život medzi ľuďmi (WA 16: 370.29-
371.25). Boh nastolil časnú vládu a určil sudcov a kráľov, aby vládli nad vonkajšími časnými 
vecami v spoločenskej a etickej oblasti. Zákaz vraždy či krádeže zaručoval poriadok v spoločnosti  
a chránil život vo vonkajších vzťahoch. Cieľom politického použitia bolo zabrániť zlým ľuďom 
konať zlé veci: „Takéto zákony sú viac na prevenciu ako na poučenie” (WA DB 8: 17.34n.) a slúžia 
na zachovávanie Božieho dobrého stvorenia. Do tejto kategórie patrí aj manželstvo a rodina, ako 
i nábožensko-kultické zákony a zákony o vonkajšej bohoslužbe. Je možné vnímať ich dobrý 
poriadok Boží, pretože si pri nich človek môže byť istý správnou službou Bohu. 

Paralelne k ľudským záležitostiam existuje tiež duchovná oblasť (por. R 7, 14). Boh nechce 
len to, aby sa veci diali alebo nediali, ale očakáva milujúce, odovzdané a dôverujúce srdce človeka: 
viac ako o konanie zákona ide o napĺňanie intencie zákona. Tu sa otvára priestor pre druhé použitie 
zákona (usus elenchticus legis, WA 40. I: 478. 14-483.13), ktoré slúži na to, aby človek spoznal 
nielen chýbajúcu poslušnosť zákonu (peccatum omissionis), ale aj hriech prestúpenia zákona 
(peccatum commissionis). V jednom aj v druhom prípade chýba naplnenie zákona čo do pôvodného 
zámeru pôvodcu zákona (Boha). Až druhé použitie vedie k pravému zmyslu zákona (WADB 8: 21. 
32-23.6; por. obsiahlejšie WA 8: 69.35-72.32).  
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Druhé použitie zákona sa deje tam, kde sa zákon zvestuje. Blízkosť prirodzeného a zjaveného 
zákona vyjadruje to, že zvestovaný zákon má silu obžalovávať hriešnika aj preto, lebo je vo forme 
prirodzeného zákona vpísaný do ľudského srdca a ľuďom sa dáva poznať vo svedomí. (WA 24: 10. 
3-5; WA 16: 431.28-29; WA 39. I: 454.15). Prienik zvestovaného a prirodzeného zákona je 
vyjadrený v Dekalógu, ktorý je renovata lex daný skrze Mojžiša ako lex scripta. Dekalóg 
korešponduje s prirodzeným zákonom daným všetkým ľuďom (SK 1992, s. 229.67; WA 50: 312-
337; WA 39. I: 478.16-18): minimálne v takých veciach, ako napríklad služba Bohu, poslušnosť 
rodičom, nevraždiť, necudzoložiť, nekradnúť. Cirkev sa riadi Dekalógom zjavenom v Písme iba 
preto, lebo prikázania Dekalógu súhlasia s prirodzeným zákonom (WA 24: 1-16). Ostatné zákony 
Starej zmluvy treba posudzovať podľa zjavenia v Novej zmluve a podľa prirodzeného zákona, aby 
sa odlíšili tie, ktoré patria k univerzálnym morálnym zákonom, a ktoré sú len súčasťou 
ceremoniálnych a kultických predpisov. Je to obojstranná väzba: Dekalóg je posudzovaný 
z hľadiska prirodzeného zákona a prirodzený zákon je najlepšie vyjadrený v Dekalógu (WA 16: 
392-393; WA 18: 76-82; Heckel 2016, s. 425-426).  

Prirodzený zákon sa dá vystihnúť v Zlatom etickom pravidle (WA 17. I.2: 88-104; WA 18: 
80.30-81.3; WA 19: 638.28-639.3; Prihracki 2019, s. 70-72). Luther spolu s tradíciou učil, že 
vyplnením Božích prikázaní je láska k Bohu ako skutok ľudskej vôle. Napriek silnému 
hamartiologickému rozmeru Lutherovej teológie platí, že prirodzený rozum má ešte „nejakú tmavú 
iskričku známosti“, že Boh je (R 1, 19) a má aj „známosť o učení zákona“ (SK 1992, s. 286.9; viď 
WA 16: 371. 5-372. 3). Hriech spôsobil, že človek nechápe prirodzený zákon ako Božiu voľu 
a nevidí jeho naplnenie v láske. Podľa Luthera platí o prirodzenom zákone to isté, čo o prirodzenom 
zjavení. Nepopiera ich existenciu. Vydávajú svedectvo o Bohu, no toto poznanie je miešaním 
pravdy a omylu (Ziegler 2011, s. 76). Aplikovanie prirodzeného zákona (Dekalógu) – ako usus 
politicus, civilis - je úlohou svetstkej vrchnosti, ktorá takto koná Božie dielo zachovávania sveta pre 
všetkých ľudí. Dekalóg ako zrkadlo na odhaľovanie hriechu a potláčanie neviery – usus theologicus 
– ale nie je úlohou svetskej vrchnosti. Spravodlivosť pred Bohom človek dosahuje vierou skrze 
cirkvou zvestované evanjelium (WA 56: 171,27-172,5). Vrcholom svetskej spravodlivosti je ale 
aequitas (epieikeia, Billigkeit), ktorá za literou zákona múdro nachádza duch zákona. Možno sa 
prikloniť k názoru M. Heckela, že Lutherov prístup možno opísať ako „kresťanskú náuku 
o prirodzenom zákone“ (Heckel 2016, s. 437), keďže ho ponecháva v platnosti z presvedčenia, že 
svetská vrchnosť a právo sú Bohom ustanoveným prostriedkom na rozkvet sveta. To malo zásadný 
dopad na odcirkevnenie svetskej správy a oddelenie svetskej jurisprudencie od kánonického práva, 
celkom konkrétne v oblasti manželstva a celibátu, školstva, či sociálnej starostlivosti. (Witte 2002,  
s. 199-292). 

Tvrdenie Petra Mannsa, že celá Lutherova teológia je teológiou lásky (Manns 1988, s. 411-
412; Manns 1997, s. 266; por. Jeanrond 2010, s. 96-103), sa zdá ako príliš odvážne. Napriek tomu sa 
dá povedať, že, podľa Lutherových ranných i neskorších spisoch je zmysel prirodzeného zákona 
vyjadrený v láske (WA 18: 80,33-35; WA 30 II: 544, 13-16; podrobne v Heckel 2016, s. 441). 
Láska ako agapé v Zlatom etickom pravidle znamená snahu preniesť sa do pozície druhého človeka 
a konať podľa toho, čo je mu na prospech a úžitok. V podstate ide o podstatu Božej lásky agapé, 
ktorá je sebadávajúcou láskou (WA 1: 365,2-3). Láska agapé je základom dobrého skutku 
a naplnením dobrého úmyslu pri dodržiavaní zákona. Ide o „čisté srdce”, čím sa myslí celý postoj 
duše (anima), ducha (spiritus), chápania (intellectus), vôle (voluntas) a citov (affectus) v človeku 
(WA 40 II: 425.16-20). 

To, že prirodzený zákon platí ako platné pravidlo pre sociálnu etiku a svetskú sféru, je 
pomerne rozšírená téza medzi nordickými interprétmi Lutherovej teológie. Zaujímavé rozšírenie 
myšlienky o jednote prirodzeného zákona a Zlatého pravidla, ktorú videl už v prvej polovici 
dvadsiateho storočia Franz Lau, sa nachádza v práci fínskeho teológa Antti Raunia. Raunio 
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dokazuje, že jedným princípom pre spoločné Božie konanie v stvorení, v inkarnácii, vo vykúpení, 
ale aj pre konanie ľudí vo svetskej sfére a konanie kresťanov medzi sebou navzájom je Zlaté etické 
pravidlo. Silná stránka Rauniovej interpretácie spočíva v tom, že prekonáva rozdelenie etiky na 
svetskú a kresťanskú ako keby prikázanie lásky začínalo až tam, kde končí prirodzený zákon 
(Raunio 1993, s. 53). Lutherovo učenie o dvoch ríšach je odpoveďou na otázku, ako sa dá naplniť 
prirodzený zákon (Raunio 1998, s. 102). Prirodzený zákon je vždy zákonom Božej lásky a znamená 
snahu preniesť sa do pozície toho druhého a konať podľa toho, čo je na prospech blížnemu v danej 
situácii. V tomistickom systéme ide o to, dokázať milovať najprv seba, teda želať si pre seba dobro 
a toto dobro potom želať i blížnemu. Lutherov postoj by sa dal vyjadriť tiež slovami: Milovať 
blížneho ako seba samého, to znamená, že ak sa blížnemu deje krivda, máme reagovať tak, ako by 
sa krivda diala nám (Benka 2010, s. 33; por. Kärkkäinen 2004, s. 101-17). Dá sa povedať, že 
v Lutherovej teológii ide o lásku formovanú vierou a nie o vieru formovanú láskou. Markus Wriedt 
to vystihol nasledovne: „Viera a láska sa podmieňujú navzájom. Na jednej strane je láska Božia 
predpokladom pre vieru človeka. Bez viery ale nie je možná láska človeka, z ktorej pramení oslava 
Boha.“ (Wriedt 1991, s. 180).  

Kalvín 

Za Kalvínovo hlavné dielo možno považovať Poučenie v kresťanskej viere (Institutio 
Christianae Religionis). Posledné vydanie z roku 1559 je najprepracovanejšie a najobšírnejšie. 
Téma prirodzeného zákona sa objavuje v úvodnej časti knihy v úvahách o prirodzenom poznaní 
Boha. Pravá múdrosť spočíva v poznaní Boha a poznaní seba. Ide o poznanie vlastnej hriešnosti, 
nedokonalosti, márnosti, slabosti, nepoznania, na základe ktorého si človek uvedomuje, že plnosť 
múdrosti, cnosti, všetkého dobrého, čistoty a spravodlivosti spočíva jedine v Bohu (Inst. I. 1.1). Ide 
tu o plné poznanie ľudskej nemohúcnosti, aby človek dospel k plnému poznaniu Boha. Len 
v poznaní Boha človek dosiahne posledný cieľ blaženého života. K plnému poznaniu patrí, že Božia 
vôľa sa stane zákonom, podľa ktorého človek žije. V srdci každého človeka je vytesané „povedomie 
o Bohu“ a „zárodok náboženstva“. Toto povedomie nemôže byť vykorenené (Inst. I. 4.1, por. ibid.  
s. 65 a Calvin Studienausgabe 5.1 2009, s. 85). Poznanie Boha je „občerstvované“ pozorným 
pozorovaním sveta, pretože v Božom diele sa zjavuje Jeho múdrosť. No aj v oblastiach prirodzeného 
poznávania sveta (prírodné vedy) sa objavuje porušenosť človeka, jeho ignorancia, nevďačnosť 
a nízkosť: „V jednom sme si naozaj nerovnakí, pretože každý z nás si sám pre seba falšuje svoj 
vlastný omyl. No úplne zajedno sme v tom všetci, že opúšťame jediného pravého Boha pre 
najpodivnejšie maličkosti.“ (Inst. I. 5.11).  

Aby nikto nemal výhovorky, Boh sa prispôsobil ľuďom a prehovoril jasným slovom v Biblii. 
Tým dostala viera pevný základ, Boží zákon bol zjavený, interpretovaný slovami prorokov 
a zachovaný pre ďalšie generácie. Proroci a apoštoli tak nepridali k zákonu nič nové (Inst. I. 6.2). 
Boh ako Zákonodarca má moc prikazovať a vyžadovať úctu voči jeho božskosti. Súčasne (tým, že 
zjavil moc jeho spravodlivosti) usvedčuje človeka z jeho nemohúcnosti a nespravodlivosti (Inst. II. 
8.1). Boží zákon je prejavom Božej absolútnej spravodlivosti, svätosti a dobroty (Inst. III. 23.2). Pod 
dobrotou sa myslí aequitas, ktorá má byť základom svetských zákonov ale aj osobnej etiky 
kresťanov vo vzťahu k ostatných ľuďom (Backus 2003, s. 8). Dekalóg v tomto zmysle nie je ničím 
iným ako obnovením toho, čo bolo človeku dané v prirodzenom zákone. „Dekalóg obsahuje presný 
vzorec spravodlivosti a je večným nemenným pravidlom, podľa ktorého sa musíme riadiť“ (Inst. II. 
7.13). Účelom celého zákona je naplnenie spravodlivosti v ľudskom živote k predobrazu Božej 
čistoty (Inst. II. 8.1; por. Pelikán 1985, s. 214).  

Prameňom prirodzeného poznania zákona je „svedomie“ (conscientia), ono učí rozlišovať 
medzi dobrým a zlým (Calvin Studienausgabe 5.1 2009, s. 127). Prirodzený zákon Kalvín 

101 



Biotické výzvy a súčasnosť : z pohľadu nových poznatkov a trendov 
Ľubomír Batka / Kresťanská náuka o prirodzenom zákone a bioetika 

špecifikuje v Komentári k listu Rímskm, kap. 2, 14-15 tak, že každému človeku je Bohom od 
prirodzenosti vrodená predstava spravodlivosti a toho, čo je správne - grécke a stoické prolepsis 
(Backus 2003, s. 8). Tento „zákon daný bez zákona“ vo svedomí každého človeka umožňuje správu 
vecí verejných (res terrenae), teda štátu (politia) a domácnosti (oeconomia), tak, aby aj svetské 
zákony reflektovali prikázania druhej dosky Dekalógu (Backus 2003, s. 11-13). Tým sa z Dekalógu 
stáva pravidlo života (regula vivendi, Inst. IV. 13.12), ktoré Boh dal ľuďom. Kalvínovo učenie 
o zákone sa stáva integrálnou súčasťou jeho etiky, čo má dopad aj na jeho teokratické závery pre 
obecné zriadenie v Ženeve, hoci Kalvín netvrdil, že svetské zákony predpisuje Boh. Štát je zriadený 
Bohom, aby riadil spoločnosť a chránil cirkev. Zákon ako pravidlo dokonalej spravodlivosti platí 
pre celý ľudský život a pre jeho správanie, keďže je Božím stvoriteľským a prirodzeným poriadkom 
(naturae ordo). V každom národe existuje povedomie o zákone a spravodlivosti, preto platí, že 
všetci ľudia sú k Bohu privádzaní mravnou poslušnosťou (Inst. II. 8.5, por. Kalvínov výklad Listu 
Rímskym 2, 14 In: Calvin Studienausgabe 5.1, s. 125 a k 7.3, ibid. s. 339). Nie je prípustné, aby 
ľudia zákon menili a opúšťali (Selderhuis 2008, s. 330), veď ani Boh nemení svoju vôľu, inak by 
nemohol byť považovaný za pravdivého.  

Aj v Kalvínovej teológii je naplnením zákona láska k Bohu (Mt 22, 37-39), ktorá sa prejavuje 
ako život s Bohom podľa prvej tabule Dekalógu a ako postoj k blížnemu v živote podľa druhej 
tabule Dekalógu. V tomto systéme je láska podrobená zákonu, čo je opakom Lutherovho postoja, 
v ktorom je zákon podrobený láske.  

Porovnanie a diskusia o význame pre bioetiku 

Diskusia o prirodzenom zákone sa po Tridsaťročnej vojne uberala cestou osamostatnenia 
prirodzeného zákona od Božieho zákona. Napriek tomu prirodzený zákon neprestal byť základom 
pre teóriu práva a ľudské zákony. Miesto Boha v osvietenských systémoch preberá „príroda“ alebo 
„univerzum“. Boží zákon, ak bol akceptovaný, bol odsunutý do oblasti Božieho zjavenia a stal sa 
dodatkom k prirodzenému zákonu (Grobien 2011, s. 20). Prirodzený zákon môže byť uchopený 
a rozvinutý rozumom. Vtedy jeho autorita závisí od ľudskej schopnosti pochopiť ho a presadiť ho 
zákonmi. Alebo sa dá o ňom uvažovať ako o vnútornej štruktúre prirodzeného poriadku. V tomto 
prípade dôraz leží na schopnosti konať v zmysle poriadku a prirodzenej náklonnosti. Rozdiely pri 
morálnych záveroch vyplývajú z neschopnosti - alebo z odmietnutia - prirodzený zákon pochopiť. 
Tak hovorí napríklad J. Locke v Druhom pojednaní o vláde (Locke 1992, s. 11). 

Z diskusie o prirodzenom zákone sa oddelila diskusia o prirodzenom práve (ius naturale). 
Podľa Hobbesa ide o slobodu „každého človeka používať svoju vlastnú moc, ako sám chce na 
zachovanie svojej vlastnej prirodzenosti (…), čo podľa vlastného úsudku a rozumu považuje za 
najvýhodnejší prostriedok, ako dosiahnuť tento cieľ“ (Hobbes 2010, s. 120). Akvinský i reformátori 
nepoznajú spoločenskú zmluvu, pretože štruktúry zákona majú ontologický rámec a sú zakorenené 
v prirodzenosti a stvoriteľskom poriadku. V novoveku, ako napríklad v Deklarácii práv človeka 
a občana prijatej 26. augusta 1789 sa hovorí o základných a nescudziteľných právach človeka, ako 
sú sloboda, vlastníctvo, bezpečnosť a právo na odpor pri útlaku (čl. 2). Deklarácia operuje 
s konceptom politického liberalizmu spočívajúceho v moci konať to, čo neškodí inému (čl. 4). 
Zákon má zakazovať skutky škodiace spoločnosti (čl. 5), pričom je zákon vnímaný ako prejav vôle 
spoločenstva, kde má každý občan právo zákon formovať (čl. 6).  

Tento posun znamená zmenu v nazeraní na svetský zákon ako záležitosť dohody. Rozum sa 
z univerzálnej roviny posúva do oblasti predpokladov a rozvažovania o osobnej forme využívania 
vlastnej slobody. Odkaz na osobné právo má za cieľ zabrániť čím väčšiemu zasahovaniu vlády do 
osobných slobôd, kým pri prirodzenom zákone sa objavuje požiadavka, aby vláda zachovávala také 
zákony, ktoré sú v súzvuku s prirodzeným poriadkom. Oproti racionalizovaniu osobného záujmu 
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a hľadaniu ciest na jeho presadenie legitímnym spôsobom sa Zlaté etické pravidlo v prvom rade pýta 
na záujem druhého a jeho najlepší prospech. Učenie o prirodzenom zákone znamená, že dobro treba 
konať. Je to schopnosť posudzovať a rozsudzovať, ale táto schopnosť potrebuje rámec iných 
prikázaní na to, aby dokázala rozsúdiť správnosť konania (Kolb 2008, s. 69-70). Pre teológov je tu 
normou Písmo, ktoré obsah prirodzeného zákona napĺňa odkazom na Dekalóg, Zlaté etické pravidlo 
a na ďalšie prikázania. 

Z povedaného vyplýva, že aj pre bioetiku by nemali existovať dva rôzne etické štandardy pre 
ľudí v cirkvi a mimo cirkvi. Univerzalistický predpoklad spoločného prirodzeného zákona otvára 
možnosť pre dialóg o spoločných etických východiskách. Uvažovanie v intenciách prirodzeného 
zákona umožňuje zachovať východisko o neškodení iným, ako to napr. vyjadruje John Locke: „Stav 
přirozený má zákon přirozený, aby jej řídil, který zavazuje každého, a rozum, který je tento zákon, učí 
veškeré lidstvo, které jen chce jít k němu na radu, že proto, že všichni jsou rovni a nezávislí, nikdo 
nemá poškodzovat druhého v jeho životě, zdraví, svobodě nebo majetku.“ (Locke 1992, s. 32). 

Kresťanská náuka o prirodzenom zákone interpretovaný v zmysle lásky agapé znamená, že ide 
o hľadanie spoločného východiska v záujme o blaho druhého človeka. Zlaté etické pravidlo môže 
byť vnímané ako univerzálny etický princíp v zmysle agapé ako interpretamentu pre riešenie 
etických dilem. O láske v zmysle Zlatého etického pravidla možno hovoriť tam, kde sa človek 
dokáže preniesť do situácie toho druhého a konať tak, ako keby sa nachádzal v podobnej situácii. 
Láska má teda veľa ciest. Láska je sila prihliadať pri riešení etických dilem na konkrétneho človeka 
a jeho životnú situáciu. Podľa Luthera pravá sloboda spočíva v láske. Láska slobodného svedomia 
sa nebojí „dať sa do služby všetkým” (1K 9,19, por. Mk 10,44). O láske hovoríme tam, kde sa 
ukazuje, že láska buduje (1K 8,1, 10,23, R 14,15, 15,2), zatiaľ čo bezohľadná sloboda ruinuje. Je to 
vnútorný postoj zaviazať sa k poriadku a službe pre verejné blaho (Batka 2019, s. 157-162). 
 
Príspevok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: Univerzitný 
vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo zdrojov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
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Abstract / The process model of Christian bioethics 

Process theology is a form of philosophical theology, situated primarily in Anglo-American setting and originated in 
Alfred North Whitehead’s process philosophy, and represents a non-denominational way of Christian thinking. In the 
discussion regarding bioethics it advises to some degree more open-minded conclusions compared to the traditional 
Christianity. The aim of this study is to characterise the process model of Christian bioethics, specifically in the areas of 
abortion, euthanasia and genetic modification. A comparison of process model of Christian bioethics to the traditional 
model of Christian bioethics is illustrated and summarised. 
 

Úvod 

Ovplyvňovanie začiatku a konca ľudského života, zasahovanie do procesu vzniku jednotlivca 
a dosah na ľudské zdravie, život i smrť boli tisícročia považované za doménu bohov či Boha. 
Rozšírenie poznatkov o vzniku a konci ľudského života, ako aj rozvíjajúci sa genetický výskum 
a jeho reálny alebo predpokladaný dopad na oblasti ľudského života sa stali výzvami pre etické 
reflexie z náboženských pozícií. Napredovanie biológie, medicíny a s nimi spojených technológií 
postavilo náboženský pohľad na svet pred morálne dilemy. Kresťanstvo ako prevládajúce 
náboženstvo v najvyspelejších krajinách sveta bolo v dvadsiatom storočí konfrontované s otázkami 
morálneho charakteru, akým predtým v dejinách nikdy nečelilo.  

Svoje odpovede na bioetické témy má aj procesuálna teológia, ktorá je druhom filozofickej 
teológie a predstavuje nekonfesionálnu formu kresťanstva, teda neviazanú na žiadnu kresťanskú 
cirkev, jej doktrínu, disciplínu a inštitúcie. V tomto texte sa zameriame na analýzu procesuálneho 
modelu kresťanskej bioetiky vo forme jej postojov v troch konkrétnych oblastiach: interrupcia, 
eutanázia a genetické modifikácie.  

Kresťanské procesuálne myslenie 

Procesuálna teológia je inšpirovaná procesuálnou filozofiou Alfreda Northa Whiteheada (1861 
– 1947), anglického matematika a filozofa, pôsobiaceho v Spojenom kráľovstve a neskôr 
v Spojených štátoch amerických. Whiteheadovo chápanie náboženstva a Boha rozpracoval americký 
filozof Charles Hartshorne (1897 – 2000), ktorý bol na Harvarde Whiteheadovým študentom 
a neskôr istý čas jeho asistentom. Od roku 1928 Hartshorne pôsobil na filozofickej fakulte na 
univerzite v Chicagu, kde rozpracoval témy procesuálneho myslenia. Stal sa kľúčovou postavou pri 
rozvíjaní Whiteheadovho mysliteľského odkazu a formulovaní procesuálnej teológie.  

Hartshorne zásadne ovplyvnil Johna B. Cobba (*1925), stále žijúceho amerického teológa, 
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filozofa a enviromentalistu, ktorý je považovaný za jedného z najvýznamnejších Whiteheadových 
interpretátorov a čelných predstaviteľov procesuálnej teológie.  

Procesuálna teológia je formou filozofickej teológie, keďže vychádza z filozofickej reflexie, 
a nie z kresťanskej vierouky (Cobb a Griffin 1976, s. 10. 159-160). Keďže je však výrazne 
inšpirovaná kresťanstvom a procesuálni teológovia spracúvajú biblické a kresťanské témy 
z procesuálnej perspektívy, považuje sa za druh kresťanskej teológie v širšom význame slova, a nie 
v dogmatickom zmysle ako tradičné kresťanské teológie (Hallman 1988, s. 112-117). Pre 
pochopenie kresťanského rozmeru procesuálnej teológie sú zásadné Cobbova kniha A Christian 
Natural Theology (1965) a kniha The Process Theology. An Introductory Exposition (1976) 
v spoluautorste Cobb a Griffin.  

V roku 1973 John B. Cobb spolu s Davidom Ray Griffinom (*1939), americkým profesorom 
filozofie náboženstva a teológie, založili v Claremonte Centrum pre procesuálne štúdiá (Center for 
Process Studies). Cobb a Griffin sa venovali aj aktuálnym bioetickým problematikám 
z procesuálneho hľadiska. Bioetickými témami sa zaoberal aj otec procesuálnej teológie Charles 
Hartshorne.  

Bioetické témy v kresťanskom procesuálnom myslení  

Pozrime sa na najdiskutovanejšie bioetické témy, ako ich spracúva procesuálna teológia. Pre 
ilustráciu ich kontextu bude podľa potreby v krátkosti zohľadnený aj historický vývoj danej 
problematiky a názory iných kresťanských prúdov. 

Interrupcia a prevencia počatia 
Interrupcia, čiže cielený potrat plodu, predstavuje v modernej spoločnosti jednu 

z najdiskutovanejších tém. Pre kresťanstvo, majoritnú a stáročnú súčasť západnej kultúry, je to jedna 
z veľmi citlivo vnímaných tém. Moderné medicínske technológie, umožňujúce definovať hranicu 
nášho chápania vzniku života, prišli počas 19. storočia a prudko menili poznanie toho, ako vzniká 
život po biologickej stránke. Kresťanstvo muselo reagovať na nové poznatky v oblasti biológie 
človeka. Dôkazom tohto vývoja bola vyhlásenie pápeža Pia IX. v roku 1869, v ktorom sa ako 
počiatok ľudského života z kresťanského pohľadu, čiže spojenie duše s telom, definovalo počatie. 
Definovanie počiatku ľudského života od okamihu počatia sa prenieslo aj do rímskokatolíckeho 
chápania interrupcie. Rímskokatolícka cirkev považuje úspešné vykonanie interrupcie za vraždu 
a trestá ju exkomunikáciou z cirkvi. Tento názor a stav trvá v rímskokatolíckej cirkvi do dnešných 
čias, pričom bol zakotvený v Kódexe kánonického práva z roku 1917 a aj z roku 1983, ktorý je 
aktuálne v platnosti (Jones 2004, s. 71-72). 

Významný vplyv na formovanie cirkevných postojov už od staroveku mal Augustín (+430), 
preto aj jeho názor ohľadne interrupcie mal značný dopad na cirkevný vývoj v tejto otázke. 
Augustín píše: „Telo je vytvorené pred dušou. Zárodok (embryo) predtým, než je obdarovaný dušou, 
je „nesformovaný“ (informatus), a jeho zničenie sa má trestať pokutou. Zárodok „sformovaný“ 
(formatus) je obdarovaný dušou. Je to živý tvor. Jeho zničenie je vraždou, a preto má byť potrestané 
smrťou.“ Za obdobie, pokiaľ je zárodok informatus, sa všeobecne považovalo 40 dní, čiže takmer  
6 týždňov. Preto môžeme usúdiť, že Augustín uznával interrupciu do tohto obdobia, aj keď stále sa 
jednalo o zlý skutok, nebol ale smrteľným hriechom (Cobb 1991, s. 71-72). Podobný názor 
pretrváva aj u Tomáša Akvinského počas stredoveku. V novoveku prišlo k zmene, keď pápež Pius 
IX. v roku 1869 zrušil Augustínovo rozdelenie zárodku podľa formatus a informatus, čím sa hranica 
vzniku človeka s dušou posunula v rámci katolíckej cirkvi k počatiu (Jones 2004, s. 72-73). Pre 
porovnanie, na Slovensku je potrat zo zákona možný do 12. týždňa gravidity a v prípade 
genetického poškodenia plodu a z vážnych zdravotných dôvodov ohrozujúcich život ženy až do 24. 
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týždňa gravidity1.  
Procesuálna teológia sa snaží oddialiť od uvedeného tradičného prístupu, ktorý označuje za 

esencialistický. Myšlienku označenia tohto tradičného prístupu ako esencialistickú v prípade počatia 
a vzniku človeka preberá od Barucha Brodyho2, ktorý poukazuje na to, že v podstate všetky prístupy 
k problémom súvisiacich s ľudskosťou (v biologickom zmysle) majú jednou spoločnú vlastnosť. 
Ňou je to, kde sa stanoví hranica, kedy má človek danú esenciu ľudskosti, ktorá mu dáva právo byť 
človekom, a podľa toho aj právo na život. Brody prichádza k záveru, že touto hranicou by malo byť 
sformovanie ľudského mozgu, čiže keď si človek uvedomuje svoju existenciu, aspoň do istej miery. 
K základnému vyvinutiu ľudského mozgu u zárodku prichádza do konca tretieho mesiaca. Podľa 
Brodyho nie je zničenie „niečoho“ bez ľudskej esencie žiadnou vraždou, pretože „to niečo“ 
v podstate nemá žiadnu predstavu o svojej existencii (Cobb 1991, s. 79–82). 

Proti tejto predstave sa Cobb jednoznačne stavia. Ako základ hodnoty zárodku považuje jeho 
potencialitu stávania sa človekom, ktorá sa prejaví osobou človeka po narodení. Univerzálnym 
riešením nemá byť stanovenie striktnej biologickej hranice, čo „je človek“ a čo „ešte nie“, čo 
vyúsťuje do ustanovenia „toto má právo žiť“ a „toto ešte nie“. Cobb poukazuje aj na to, že istým 
spôsobom aj neoplodnené vajíčko v ženskom tele chce žiť a to tak, že chce byť oplodnené. Nikto 
nepochybuje, že chrániť práva neoplodnených vajíčok na život je takmer absurdná predstava, aj keď 
názor rímskokatolíckej cirkvi na chránený pohlavný styk ako hriešny sem už do istej miery 
zachádza. Podľa Cobba je hlavným faktorom toho, že zárodok sa stáva hodnotným, že je v procese 
stávania sa, v istej miere už aj pred počatím podľa uvedeného príkladu. Avšak neoplodnené vajíčko 
ešte nie je až tak prepojené so svetom ako oplodnené. Jeho prežívanie „pôžitku“ (enjoyment) je na 
veľmi nízkej úrovni. Ak sa však stane oplodneným vajíčkom, už tým jeho proces „stávania sa bytia“ 
(becoming of being) výrazne biologicky podmieňuje, a postupne sa stále viac prepája so svetom, čím 
následne „sa stáva osobou“ (becoming a person). 

Biologický rast vo vývine zárodku zohráva svoju úlohu v procese stávania sa jeho bytia, avšak 
popri ňom je dôležitým faktorom aj emocionálna prepojenosť so svetom. Cobb ako hlavný faktor 
udáva to, keď sa matka dozvie, že je tehotná. Takmer pre každú matku toto totiž znamená 
emocionálne prežívanie. Pokiaľ nie, tak sa dá pochybovať o zdravom psychologickom stave matky, 
ktoré zo sebou nesie zlo v jej stávaní bytia, čiže z jej minulosti. Matka môže prijať tehotenstvo 
s radosťou, čo je v procese stávania bytia matky aj zárodku bezpochybne pozitívne. Avšak v prípade 
pochybností, či si dieťa má nechať, už matka zaiste pociťuje negatívne emócie. Takto sa tento 
element môže rozšíriť aj medzi rodinu či okolie matky, pričom nesúlad môže vznikať aj medzi 
členmi, keď sa môžu prejavovať rôzne názory na interrupciu. Postupným vývojom plodu sa zvyšuje 
jeho prežívanie aj po biologickej stránke, keďže môže začínať pociťovať fyzickú bolesť. Preto čím 
neskôr je interrupcia vykonaná z pohľadu plodu počas jeho vývoja, tým je horším zlom. Pokiaľ je 
plod poškodený a nastane retardácia, jeho prežívanie je tým obmedzené. Ak toto prinesie napríklad 
ťarchu pre rodičov, tak sa zníži aj ich pozitívne a kreatívne prežívanie v ich procese stávania sa. To 
však neplatí všeobecne, záleží od postoja rodičov, keďže túto ťarchu môžu prijať dobrovoľne (Cobb 
1991, s. 82-84). 

Kto má však právo rozhodnúť o vykonaní interrupcie? Cobb poukazuje na to, že v minulosti 
boli ženy často vnímané iba ako „miesto“ pre tvorbu plodu a nemali mať nad ním právo. Toto sa 
zmenilo vďaka emancipácii žien a niektoré postoje sa snažia presadzovať presne opačný názor, 

1 Podľa zákona č. 73/1986 Zb. (v znení č. 419/1991 Zb., 363/2011 Z. z.), „Zákon Slovenskej národnej rady o umelom 
prerušení tehotenstva“. 
2 Baruch A. Brody (1943 – 2018) bol americký bioetik, ktorý ako jeden z prvých v roku 1975 sformuloval  
v akademickom prostredí bioetické ustanovenia, v článku Abortion and the Sanctity of Human Life: A Philosophical View. 
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v ktorom má žena mať absolútne právo nad svojím telom. Cobb sa jasne stavia proti hocakému 
absolútnemu právu, s čím súvisí aj uvedený problém esencializmu. Názor ženy má zaiste byť 
dôležitým faktorom, avšak podľa Cobba je to aj komunita, ktorá by mala dospieť k záveru, či 
interrupciu vykonať alebo nie. Poukazuje na to, že dôraz sa má klásť jednak na individualitu, ale aj 
na komunitu. Týmto jednoznačne poukazuje na spojitosť s pohľadom na svet v procesuálnom 
myslení. Cobb navrhuje, aby napríklad existovala istá odborná komisia, ktorá by mala vyhodnotiť 
stav, ktorý by bral v úvahu všetky, alebo aspoň väčšinu zainteresovaných strán. Toto by zahŕňalo aj 
matku, rodinu, či prostredie, biologické faktory na základe medicínskeho poznania, ako bolesť či 
tehotenské problémy, a aj sociálne, ekonomické, kultúrne, či náboženské faktory. Potom by sa malo 
prísť k istému záveru (Cobb 1991, s. 88-93). Týmto chce Cobb najmä naznačiť, že ide o rozhodnutie 
v komunite (v procesuálnom jazyku v nexe medzi aktuálnymi entitami), ktoré napokon môže vzísť 
ku kreativite. 

Týmto sa pohľad na interrupciu zjavne líši od tradičného kresťanského pohľadu. Procesuálne 
myslenie sa nesnaží redukovať vznik života na body, v ktorých sa určí, kedy je zárodok už 
človekom, a potom pripisovať pravidlá na ochranu tohto života. Ponúka pohľad, v ktorom je človek 
chápaný ako potencialita stávania sa osoby, pričom jej stávanie sa má byť pozitívne a kreatívne, 
vzhľadom k sebe a aj k ostatným entitám. Pokiaľ sa zdá, že by sa tak nemalo stať, tak je možné 
pristúpiť k neumožneniu vývinu pre zárodok. Otázka je to však naozaj vážna a procesuálne myslenie 
preto apeluje, aby sa jednalo s rozvahou. Dokonca aby existovala aj istá doba, ktorá by sa musela 
vyčkať v prípade rozhodnutia vykonať interrupciu, napríklad dva týždne. Taktiež sa kladie dôraz na 
to, že ide o rozhodnutie, ktoré nemá mať univerzálny charakter, čiže zakázať či povoliť interrupciu 
plošne, ale každý prípad má byť vyhodnotený osobitne a v komunite. Rozhodnutie matky má mať 
však stále najvyššiu váhu (Cobb 1991, s. 93). 

Hartshorne poukazuje na to, že zárodok v takom ranom štádiu ešte vôbec nemá vyvinutú 
osobnosť, takže jeho umŕtvenie nie je to isté ako zabitie dieťaťa. Kritizuje týmto hnutia, ktoré sa 
snažia byť naklonené životu (pro-life) aj v takomto ranom stave. Zárodok má život, ale nie 
rozvinutý. Poukazuje na to, že aj mozog sa ešte len vyvíja. Značne sa stavia aj proti označeniu 
„zabíjanie nevinných (innocent) zárodkov“, keďže takéto označenie by znamenalo, že sú aj zlé či 
odsúdené zárodky, ktoré by mali byť potrestané, ako Hartshorne svojsky poznamenáva. Podľa neho 
sa táto otázka stáva často politickou pre pro-life skupiny, ktoré majú rôzne ciele, nie sú to iba 
„svätci, ktorí majú sväté ciele“ (Hartshorne 1984, s. 103). Hartshorne, a podobne aj Cobb, však 
upozorňuje, že povoľovanie interrupcie zaiste vedie aj k jej zneužívaniu, čím ju treba aj kontrolovať. 
Hartshornov názor je však nutné chápať v kontexte situácie v USA počas 80. rokov dvadsiateho 
storočia, keď sa v širokej verejnosti a aj v politike riešila otázka, či ústava USA chráni aj zárodky. 
Cobbov názor, ktorý vyjadril o sedem rokov neskôr, je všeobecnejší a poukazuje na celosvetovú 
problematiku. Majú spoločné body, ale Hartshornov názor je značne ostrejší a viac odsudzuje 
odmietanie interrupcie, a dokonca vraví, že v dnešnom čase už odmietanie interrupcie na ústavnej 
úrovni môže viesť k občianskym nepokojom či až občianskej vojne. 

V procesuálnom myslení je zhoda v tom, že otázka interrupcie má dvojaký charakter, morálny 
a zákonný. V prvom rade, morálnom, ide o ponímanie problematík interrupcie pre individuálneho 
človeka, rodinu či spoločnosť, kde sa má rozprávať o dôsledkoch pre týchto ľudí. V druhom rade, 
zákonnom, poukazuje už na zavedenie praxe v tejto problematike, čím má mať v tejto náplni 
ucelenejšiu formu (Cobb 1991, s. 87). 

O otázke spásy zárodku v prípade interrupcie sa v procesuálnom myslení veľa nediskutuje, 
keďže samotná otázka spásy je vágna. Cobb poukazuje na to, že spása bola v dejinách kresťanstva 
neustále nepresným pojmom. Napríklad tvrdenie, že Kristus nás „oslobodil od hriechu“, má podľa 
Cobba malý význam pre väčšinu kresťanov, keďže si nie sú istí, či sú hriešni alebo nie. Pre Cobba 
spása a viera v Ježiša ako Krista spočíva najmä v tom, že kresťan verí, že Kristus prišiel ukázať, že 
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Boh nás stále miluje (Cobb 2002, s. 23-27). Procesuálna teológia preto aj spásu poníma nie striktne, 
ale ako proces, ktorý do istej miery prebieha aj po smrti. Ako prirovnanie používa obraz očistca, 
avšak nestotožňuje sa s jeho dogmatickým obrazom. Používa ho iba ako obrazné prirovnanie, že aj 
po smrti cesta k Bohu pokračuje. Túto cestu opisuje ako posmrtné prežívanie s ostatnými entitami  
a s Bohom, aj keď už nie v telesnom zmysle ako počas života (Epperly 2011, s. 144-154). Týmto 
môžeme usúdiť, že aj zárodok po interrupcii v istej miere má svoju posmrtnú pokračujúcu 
existenciu, avšak isté ucelenejšie predstavy tu nemožno nachádzať. 

Procesuálne myslenie nemá námietky voči používaniu prostriedkov na zabránenie počatia. 
Poníma ich ako zamedzenie existencie pre ľudské potenciality, avšak nie ako vraždu či usmrtenie. 
Pokiaľ by takáto potencialita nemala možnosť kreatívne sa vyvíjať, tak nie je zlom nepovoliť jej 
stávanie sa vo svete z biologického hľadiska už v jej počiatku (Cobb 1991, s. 77).  

V otázke darcovstva pohlavných buniek či náhradného materstva je procesuálne myslenie 
otvorené týmto možnostiam. Poukazuje na to, že prítomnosť rozdielnosti vo väzbe medzi 
genetickými, biologickými a sociálnymi rodičmi síce môže mať negatívny vplyv na kreatívny vývoj 
entity (zárodku), celkovo zvyšný pozitívny vývoj však môže ľahko prevážiť tieto negatíva. Tým 
môže byť potencialita bytia danej osoby dosiahnutá (Epperly 2011, s. 109). 

Eutanázia a dôstojná smrť jedinca 
Po problematike interrupcie tvorí problematika eutanázie druhý hlavný bod v bioetických 

témach. Zatiaľ čo interrupcia súvisí s počiatkom života a právom na uchovanie tohto života (the 
right to live), eutanázia súvisí s koncom života a právom na dôstojnú smrť (the right to die). Cobb 
poukazuje na to, že v rámci témy dôstojnej smrti existujú dve problematiky. Prvou z nich je situácia, 
v ktorej sa môže alebo až musí istý človek či skupina ľudí rozhodnúť, či iného jedinca, alebo 
v určitých prípadoch aj inú skupinu ľudí, nechať umrieť. Toto rozhodnutie môže byť nutné 
napríklad vtedy, ak by bol niekto vo vegetatívnom stave, čím by nemohol vyjadriť svoj postoj. 
Druhou problematikou je rozhodnutie samotného jedinca, že by chcel ukončiť svoj život, ak by bol 
napríklad v ťažkých fyzických bolestiach a jeho budúcnosť by vyzerala bez nádeje na zlepšenie 
tohto stavu. Prvá problematika otvára problém, či nejde o vraždu, druhá problematika, či nejde 
o samovraždu (Cobb 1991, s. 44). 

V Biblii sa scenáre súvisiace s eutanáziou nevyskytujú, keďže predlžovanie života, ktorý je 
poznačený ťažkou chorobou, je vo väčšom množstve prítomné až v modernej dobe, vďaka 
technologickému a medicínskemu pokroku. V tomto je eutanázia rozdielna od interrupcie. Cobb 
preto dáva do pozornosti, že sa vyžaduje spracovanie tejto témy, keďže ide o spoločenský problém, 
avšak malo by ísť o diskusiu, ktorou by sa prišlo k záveru. 

Problematika dôstojnej smrti prináša tri základné morálne problémy. V prvom rade sa 
poukazuje na to, že môže ísť o šok pre rodinu, ak sa niekto rozhodne pre ukončenie života. Aj 
napriek tomu, že rodina môže vedieť o ťažkom zdravotnom stave jedinca, môže zastávať názor, že 
ide o samovraždu a jedinca morálne odsúdi. Pokiaľ aj rodina čiastočne akceptuje rozhodnutie 
ukončenia života zo strany jedinca, zaiste sa v rodine vytvorí šok u ostatných členov, keď sa 
dozvedia, že sa rozhodol takýto krok vykonať. V druhom rade sa argumentuje, že človek si nikdy 
nemôže byť istý diagnózou a prognóza chorého sa môže zlepšiť. Pokroky v medicíne sú neustále 
a liek či pomoc sa môže objaviť aj nasledujúci deň po smrti. V treťom rade je otázka rozdielu medzi 
eutanáziou a dôstojnou smrťou, na ktorý poukazuje Cobb. Akceptovanie eutanázie totiž tvorí najmä 
otázka, či niekto iný môže rozhodnúť o smrti druhého človeka, prevažne príbuzného. Akceptovanie 
dôstojnej smrti tvorí najmä otázka, či spoločnosť má právo odmietnuť možnosť vykonať usmrtenie 
jedincovi, ak trpí ťažkými zdravotnými problémami a sám je ochotný usmrtenie prijať. Medzi 
eutanáziou a dôstojnou smrťou sú prieniky, avšak v istých detailoch aj rozdielnosti. Cobb kladie 
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o niečo zvýšený dôraz na problematiku dôstojnej smrti (Cobb 1991, s. 46-47). 
Proti akceptovaniu eutanázie či dôstojnej smrti je päť hlavných argumentov, ktoré vyplývajú 

z uvedených morálnych problémov. Každý z nich si priblížime a opíšeme ako naň reaguje 
procesuálne myslenie. 

Prvý argumentom je, že človek sa nemá „hrať na Boha“. V kresťanskom ponímaní má byť 
život človeka tým najvyšším, čo Boh stvoril, a človek nemá právo na tento život siahnuť, pokiaľ 
nejde o trestné záležitosti, ktoré však tvoria už inú tému. Pokiaľ človek žije, akokoľvek chorý, má 
byť v „rukách Božích“ a nie zahrávať sa s tým, že bude regulovať svoj alebo iné životy. Cobb proti 
tomuto namieta, že človek sa zahráva so životom a smrťou neustále. Moderný človek si je obzvlášť 
vedomý toho, že má v rukách túto moc a snaží sa o zmeny, aby bol jeho život či spoločnosť lepšia. 
V pozitívnom zmysle človek predlžuje svoj život vďaka medicíne a politicky sa snaží o lepší vývoj 
vo svojej krajine. V negatívnom zmysle sa vedú vojny, v ktorých umierajú ľudia, a v niektorých 
krajinách sa vykonávajú tresty smrti. Podľa Cobba toto tvorí neopodstatnený argument, keďže 
v iných prípadoch nevadí, že sa človek „hrá na Boha“, v otázke dôstojnej smrti už však áno. V Biblii 
je zmienka ohľadne tohto argumentu, keďže Boh v starozákonnom texte vraví: „Pozrite teraz, že ja, 
len ja som a okrem mňa iného Boha niet. Ja usmrcujem, ja oživujem, raním i hojím. Niet nikoho, kto 
by sa mohol z mojej ruky vytrhnúť.“3 Na základe tejto časti stredoveký teológ Tomáš Akvinský 
usúdil, že človek má slobodu v tom, ako žije, avšak nie v tom, ako má umrieť, čím odsúdil 
samovraždu úplne. Cobb však namieta, že hranica, kde človek určuje, ako má umrieť, je nemožná, 
čo sa ukazuje aj v dnešnej dobe (Cobb 1991, s. 48-49). Cobbov názor otvára pochybnosti o tomto 
starozákonnom argumente, keďže sa vynára otázka, či má človek týmto napríklad aj neužívať lieky 
a prijať smrť. Obraz starozákonného Boha, ktorý má značne prísnejšiu pozíciu, je taktiež rozdielny 
oproti neskoršej kresťanskej tradícii a obrazu Božieho milosrdenstva, ktoré by malo zahŕňať aj 
oslobodenie od nezmyselného utrpenia. 

Druhým argumentom je načrtnutá ochrana ľudského života ako posvätného, na ktorý nesmie 
siahnuť nikto okrem Boha. Cobb sa v tomto bode snaží poukázať na to, že ľudský život má mať 
vysokú cenu, a človek je v procese stávania sa na Boží obraz (imago Dei), avšak táto cena nemá byť 
absolútna. Prvenstvo v živote človeka má mať pôžitok z jeho stávania sa v procese kreatívnej 
tvorby, nie ochrana tohto života za každú cenu. Na druhej strane varuje, že život človeka má stále 
týmto spôsobom najvyššiu cenu a dôstojná smrť sa nemá vykonávať ľahkovážne. Procesuálne 
myslenie pritom vystríha, aby sa v rámci tohto ponímania života neprešlo k tomu, že niektoré životy 
sú cennejšie ako iné, čo by viedlo k myšlienkam podobným rasizmu, či nacizmu, v ktorých sú iné 
životy označené za menejcenné iba na základe určitých čŕt a tým zbavené možnosti pre život (Cobb 
1991, s. 50-52). Preto procesuálne myslenie hlása, že ľudský život má najcennejšiu hodnotu, avšak 
v relatívnom zmysle, čiže iba ak je možné žiť ho hodnotne. Pokiaľ človek fyzicky trpí bez nádeje na 
zlepšenie, ukončenie tohto stavu smrťou možno akceptovať. 

Tretím argumentom je emocionálna viazanosť blízkych na trpiaceho. Popri uvedených dvoch 
sa dáva do súvisu, že trpiaci, aj napriek svojmu žalostnému stavu, je tu pre svojich blízkych, ktorým 
dáva silu do života tým, že bojuje a žije ďalej. Pokiaľ by sa pristúpilo k jeho usmrteniu, vyvolalo by 
to u jeho blízkych značne negatívne emócie. Cobb proti tomuto namieta v dvoch bodoch. V prvom 
rade poukazuje na to, že vývoj kresťanského myslenia sa priveľmi zafixovalo na ľudské telo ako 
držiteľa života. Tu je možné namietnuť, že aj iné kultúry majú podobné zamýšľanie, či dokonca aj 
to, že ide o isté univerzálne ľudské správanie. Relikvie svätcov v kresťanstve či iných 
náboženstvách, dokonca aj v protináboženských systémoch, napríklad zabalzamované pozostatky 
Lenina v komunizme, mumifikácie tiel, či aj „obyčajné“ pohrebné miesta – všetky tieto prejavy nesú 

3 Dt 32,39; podľa slovenského ekumenického prekladu. 
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so sebou základnú spoločnú vlastnosť, ktorou je pripomienka života viazaného na telo. V tomto je 
podobný Cobbov pohľad, keď aj trpiace telo je ešte stále súčasťou života rodiny a jeho násilné 
odstránenie by spôsobilo strasť a psychickú či emocionálnu záťaž pre rodinu. Cobb tu ponúka 
odpoveď pomocou procesuálneho modelu, podľa ktorého telo ako entita je aj duša a myseľ, a pokiaľ 
telo trpí, nemá zmysel túto entitu v tomto stave udržiavať. Dokonca môže entite pomôcť, že bude 
vyslobodená z tohto utrpenia, ktoré sa viaže iba na telo, čím sa pomôže k zlepšeniu stávania sa jej 
bytia (v posmrtnom živote, aj keď posmrtné predstavy sú v procesuálnom myslení značne 
obmedzené). Cobb týmto poukazuje na to, že človek by nemal vnímať trpiaceho ako toho, kým bol 
v minulosti, ale hlavne ako toho, kým je momentálne – a momentálne ten človek trpí. Popri tomto 
bode spočíva druhý bod v tom, aký obraz vytvára spoločnosť o svojich chorých. Spoločnosť a najmä 
rodina by sa mala snažiť, aby svojich trpiacich nechala odísť v pokoji, ak chcú, a nie násilne 
predlžovať ich životy aj napriek tomu, že už iba trpia v bolestiach (Cobb 1991, s. 56-58). 

Štvrtý argument spočíva v tom, že pokiaľ sa povolí eutanázia, ťažko sa určí hranica, za akých 
podmienok sa má vykonávať, čím bude môcť byť vykonávaná aj vtedy, ak by nemala byť prípustná, 
čo vedie k (samo)vraždám. Popri tomto je tu otázka, ako sa bude život ponímať v spoločnosti, 
hlavne z dlhodobého hľadiska, ak bude eutanázia povolená, napríklad vo výchove detí a ich vzťahu 
k starším. Tento argument je azda najvážnejší v tom, prečo sa k eutanázii pristupuje tak prísne 
negatívne. Väčšina ľudí totiž radšej zvoli možnosť status quo, čiže zachová doterajší stav, v ktorom 
sa eutanázia nepovoľuje, pripadne sa aj prikloní k eutanáziu odsudzujúcemu konfesionálnemu 
postoju. Ak by sa totiž začalo pristupovať k eutanázii laxne a k jej vykonávaniu by sa prikročilo aj 
v prípadoch, v ktorých by išlo o (samo)vraždu, či už úmyselne alebo nie, bolo by to väčším zlom. 
Cobb tento stav označuje ako absolútne ponímanie života v spoločnosti, čiže život má mať 
absolútnu hodnotu. Spochybnenie tejto hodnoty by mohlo viesť k tomu, že ľudia vychovaní v takej 
spoločnosti by si mohli zvoliť samovraždu aj pri ľahších problémoch v živote, pretože by nemali 
tento ideál. Cobb poukazuje na to, že tento argument je silný a nemá naň priamu odpoveď; iba v tom 
nachádza cestu pre odpoveď, že by sa malo dôjsť k takému morálnemu stanovisku, v ktorom by 
nebol tento ideál absolútnej ceny života spochybnený a zároveň by mal ťažko trpiaci človek bez 
výhľadu na zlepšenie svojho stavu možnosť podstúpiť dôstojnú smrť (Cobb 1991, s. 58-60). 

Piaty a posledný argument je azda najvýznamnejší z náboženského hľadiska. Označuje, že 
samovražda v hocakom vykonanom spôsobe je proti prirodzenosti každého stvorenia. V kresťanskej 
tradícii to zhrnul Tomáš Akvinský, odvolávajúc sa aj na Augustína, keď opisuje, že „každá vec 
prirodzene miluje samú seba“, čím prichádza k záveru, že „samovražda je teda zakaždým 
smrteľným hriechom, keďže sa priamo stavia proti zákonu prirodzenosti a lásky.“4 Toto sa týka 
najmä rozhodnutia pre vlastnú dôstojnú smrť, avšak obdobne sa argumentuje aj pri eutanázii, kde sa 
pristupuje k životu druhého ako k absolútnemu právu na život. Táto predstava súvisí aj s tým, že 
žiadne iné stvorenia sa nerozhodnú zomrieť, aj keď trpia. Cobb sa tu snaží postaviť otázku, čo je 
prirodzené. Poukazuje, že existuje hranica, za ktorú sa prirodzenosť už neaplikuje a z kresťanského 
pohľadu je to aj napríklad ukrižovanie Ježiša. Pokiaľ by sa človek pozeral na ukrižovanie Ježiša ako 
na prirodzenú akciu, tak ide proti prirodzenosti. Avšak išlo o niečo mimo prirodzenosti; niečo, čo 
ide mimo ňu. V tomto vidí Cobb aj otázku voľby dôstojnej smrti. Pokiaľ niekomu zlyhá zdravie, 
alebo myseľ, prirodzenosť sa pre neho mení a už je v procese stávania sa v inom stave (Cobb 1991, 
s. 60–62). Týmto Cobb vyvrátil tento argument, avšak otvorená ostáva otázka, kde sa určí táto 
hranica a či sa tak niekto snaží či nesnaží ísť proti prirodzenosti, teda či je situácia prirodzená, keď 
sa zakazuje eutanázia, alebo neprirodzená, keď sa k nej môže pristúpiť. Taktiež platí, že pre každého 
človeka je rozdielna úroveň fyzického utrpenia. Poškodenie mysle, napríklad kvôli degenerácii 

4 Akvinský sa otázkou samovraždy zaoberá v Sume teologickej (Summa theologiæ, II-II., q. 64., a. 5.). 
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mozgu, sa môže prejaviť rôznymi spôsobmi. Stanovenie hranice opäť tvorí zásadný problém, ktorý, 
zdá sa, je riešiteľný iba individuálne. Odôvodnenie eutanázie avšak potrebuje aj univerzálne 
opodstatnenie. 

Po daných piatich argumentoch Cobb ešte zohľadňuje aj širší kontext tejto problematiky a tým 
je ekonomicko-sociálna situácia, prevažne na Západe. Obyvateľstvo starne a veľa dôchodcov je 
záťažou pre systém, v ktorom mladí ľudia musia prispievať do systému pre jeho udržanie. Cobb sa 
snaží poukázať na to, že udržiavanie ľudí pri živote, ktorí nemajú budúcnosť a ich život obsahuje iba 
bolesť, je aj po ekonomickej stránke záťažou. Pokiaľ by bolo možné udržiavať takýchto ľudí aj bez 
ekonomickej záťaže, potom by to bolo akceptovateľné, avšak spoločnosť by sa mala transformovať 
vo svojom myslení a prijať možnosť eutanázie aj z tohto dôvodu (Cobb 1991, s. 62-64). V tomto 
bode avšak Cobb stále zdôrazňuje, že eutanázia by sa mala vykonávať iba na žiadosť a nie ako 
automatická činnosť pri problematikách napríklad s vegetatívnymi trpiacimi. Je preto otázne, akým 
smerom by povolenie eutanázie aj z tohto dôvodu transformovalo spoločnosť, keďže by jej 
aplikovanie mohlo prerásť do tohto stavu. Cobb preto zdôrazňuje skôr reguláciu eutanázie v tomto 
zmysle. 

Procesuálne myslenie v spojení s kresťanským kontextom je tak otvorené voči eutanázii či 
voľbe vlastnej dôstojnej smrti, avšak tento proces by mal prebiehať pod prísnym dohľadom (Epperly 
2011, s. 113). Navrhuje, aby napríklad uplynulo tridsať dní od požiadania o usmrtenie; aby rodine 
a jedincovi, ak je to možné a nie je vo vegetatívnom stave, bola poskytnutá psychologická pomoc; 
a najmä aby žiadateľom o usmrtenie boli poskytnuté argumenty v prospech neuskutočnenia 
eutanázie a aby tento proces prebiehal vo forme diskusie a nie jednostranného rozhodnutia. Zároveň 
by sa mal brať ohľad na vôľu jednotlivcov. Pokiaľ by napríklad niekto žiadal, aby určite nebol 
usmrtený, aj keby bol vo vegetatívnom stave, malo by sa mu vyhovieť. Právo na dôstojnú smrť by 
nemalo byť právom na zabitie. Súcit v kresťanstve by sa podľa procesuálneho myslenia mal preniesť 
aj do oblasti eutanázie a dôstojnej smrti.  

Genetická modifikácia 
Popri interrupcii a eutanázii sa procesuálne myslenie zaoberá, hoci menej často, aj 

problematikami genetickej modifikácie v súvislosti s ľudskými bunkami, medzi ktoré zaradíme 
v rámci tejto štúdie nasledovné problematiky: genetická manipulácia (negatívna a pozitívna 
eugenika), klonovanie, genetické inžinierstvo, genetický výskum na embryách, a transplantácia 
tkanív a orgánov. Východiskovou tézou pri tejto téme je, že ľudské telo, myseľ a duša tvoria jeden 
celok. Pre úplné a správne prežívanie v procese stávania sa by sa tieto prvky nemali oddeľovať, či 
do nich nejakým spôsobom zásadne neprirodzene zasahovať, pokiaľ to neprispeje k lepšiemu 
stávaniu sa danej entity (Birch a Cobb 1981, s. 205). 

V otázke genetickej manipulácie sú dva základné vedecké smery, negatívna eugenika 
a pozitívna eugenika. Negatívna eugenika sa snaží o vyradenie negatívnych vplyvov na genetickom 
základe. Pozitívna eugenika sa snaží o zdokonalenie človeka či iného biologického tvora vylepšením 
jeho genetického základu (Birch a Cobb 1981, s. 219). 

Procesuálne myslenie je pre negatívnu eugeniku pomerne otvorené. Poukazuje na to, že 
pomáha odhaľovať genetické choroby pri embryách a rodičia by mali zvážiť, či nie je pre nich lepšia 
interrupcia v takom prípade a následná adopcia zdravého dieťaťa, ktorých je dostatok, čím by 
pomohli spoločnosti viac než výchovou postihnutého dieťaťa. Vyzdvihuje taktiež, že napriek tomu, 
že niektoré embryá sú usmrtené v rámci procesu tohto výskumu, jeho výsledky pomáhajú pri 
zvyšovaní plodnosti u párov, ktoré chcú mať potomka, ale sú postihnuté napríklad čiastočnou 
neplodnosťou (Birch a Cobb 1981, s. 220-223).  

V prípade pozitívnej eugeniky sa poukazuje napríklad na to, že výskum už prebehol na 
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rastlinách a je možné vypestovať plodiny zvýhodnené genetickou manipuláciou, ktoré prinášajú 
zvýšenú odolnosť, lepšie znášanie negatívnych dôsledkov meteorologických prvkov podnebia 
a nežiaducich vplyvov okolitého prostredia (napr. smogu), či zníženie miery rastlinných nákaz. 
Niektoré tieto výsledky sú viditeľné už aj dnes ako geneticky modifikované plodiny. Procesuálne 
myslenie je však v tejto otázke opatrné a poukazuje na možné riziká. Uvádza, že svet sa dlhodobo 
vyvíjal v procese stávania sa samostatne, bez ľudského zásahu, iba pomocou prirodzenej genetickej 
adaptácie. Zásah do tohto procesu takýmto razantným spôsobom môže mať ďalekosiahle negatívne 
dôsledky. Ako príklad uvádza nacistickú snahu o vytvorenie a rozšírenie dokonalého človeka. 
S pozitívnou eugenikou súvisí aj otázka klonovania, najmä ľudského génu, ale aj iných organizmov. 
Otázka v procesuálnom myslení znie, či takéto postupy prispejú k pozitívnej kreatívnej rôznorodosti 
v stávaní sa sveta. Odpoveď je skôr negatívna, pretože svet by sa mal vyvíjať ekologicky a tieto 
postupy sú neekologické, čiže neprirodzené vzhľadom na život na Zemi. Ľudia a svet by sa mali 
vyvíjať na základe svojich zážitkov a vzťahov, na základe prostredia v ktorom žijú a nie úpravou ich 
genetických kódov pre hľadanie perfektného obrazu „umelého“ človeka (Birch a Cobb 1981,  
s. 223-225). 

V otázke genetického inžinierstva procesuálne myslenie vyzýva, aby sa k nemu pristupovalo 
v prvom rade zodpovedne. Poukazuje na to, že pozitívne prínosy môžu byť ľahko zatienené 
negatívnymi dôsledkami, z ktorých môže vzniknúť veľké zlo v procese stávania sa sveta. Zmysel 
vedy by mal byť ukotvený v pomoci ľuďom žiť lepší život, oslobodzovať ich od útrap, a nie hľadať 
moc, zisk, či slávu. Toto v sebe zahŕňa aj postoj k in vitro fertilizácii a k výskumu na 
embryonálnych bunkách, ktorý síce môže byť prínosný pre objavy nových spôsobov liečby pre 
ostatných, avšak rizikám porušenia ľudského génu na globálnej úrovni, ktoré táto metóda obnáša, by 
mala byť pripísaná vyššia váha (Birch a Cobb 1981, s. 227-231).  

V otázke transplantácie tkanív a orgánov je procesuálne myslenie otvorené, poukazuje však aj 
na to, že táto téma obsahuje aj negatíva, akými sú čierny trh, či nadradenosť bohatých na úkor 
chudobnejších. V širšom kontexte sa často riešia skôr dôsledky v medicíne než sociálne či 
ekonomické problémy, ktoré vedú k týmto problémom. Týmto poukazuje aj na civilizačné choroby, 
ktoré majú značný negatívny vplyv na kreatívnosť života u ľudí. Veľké množstvo prostriedkov sa 
míňa na liečenie rakoviny, či hľadanie lieku na rakovinu, avšak málo na prevenciu rakoviny. 
Kritizuje taktiež, že medicína sa všeobecne stáva privilégiom bohatších, predovšetkým 
v spoločenskom kontexte Spojených štátov amerických (Birch a Cobb 1981, s. 208-213). 

Záver 

Kresťanské procesuálne myslenie požaduje prehodnotenie tradičnejších cirkevných názorov 
v bioetických otázkach. K vypracovaniu tejto tematiky pristúpila až procesuálna teológia, keďže vo 
Whiteheadovom diele nie sú žiadne závery ohľadne bioetických tém.  

V otázke interrupcie a eutanázie kladie dôraz na definíciu osobnosti. V prípade interrupcie 
nepovažuje embryo za človeka ako absolútnu bytosť, ale iba ako potencialitu pre budúcu osobu. 
Preto môže byť interrupcia opodstatnená, avšak malo by ísť o rozhodnutie, ktoré je pod kontrolou 
komunity. Jeden z faktorov tejto kontroly má byť legislatívne ukotvenie. Rozhodnutie matky má 
mať najväčšiu váhu. Svojím ponímaním sa procesuálna teológia nestavia ani proti používaniu 
prostriedkov na zabránenie počatia. Pri náhradnom materstve sa kladie dôraz na zachovanie 
ucelenosti rodiny vo všetkých ohľadoch, malo by sa k nemu pristúpiť iba v nevyhnutných 
prípadoch. 

V otázke eutanázie kladie dôraz na to, že pokiaľ daný človek už iba trpí a nemá vyhliadku na 
lepšiu budúcnosť, jeho usmrtenie je za istých podmienok prípustné. Tento výkon by mal byť avšak 
taktiež kontrolovaný spoločnosťou a po požiadaní o eutanáziu by mala existovať lehota pred jeho 
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vykonaním. Človek by mal mať právo sám rozhodnúť o takomto usmrtení. V prípade vegetatívneho 
stavu by malo ísť o rozhodnutie blízkych v spojení s medicínskym názorom a taktiež by sa mali 
uvážiť názory viacerých blízkych, pokiaľ je to možné. 

V oblasti genetickej modifikácie apeluje na obozretnosť a opatrnosť. Na ľuďoch by sa mala 
aplikovať iba negatívna eugenika, ktorá redukuje genetické postihnutia a lieči genetické ochorenia. 
Pozitívna eugenika, ktorá sa snaží dosiahnuť vylepšenie génu, by sa mala aplikovať iba na rastliny. 
Výskum na embryách nie je odmietaný, mal by sa však vykonávať iba v nevyhnutnej miere. 
 
Príspevok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: Univerzitný 
vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo zdrojov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
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Abstract / Bioethical principle of respect for autonomy and female body in Islam 

Maternity with ARTs usage is nowadays the most discussed bioethical issue in Islam. Both muslim doctors and juristics 
are making efforts in constructive cooperation in preparation of official religious proclamations, fatwas, which are 
dealing with spiritual guidance for infertile wedded pairs and bring the answers that believers can not find in sacred 
scriptures of Islam. Different attitudes towards partial questions are present mainly in Shia Islam. This branch of Islam is 
more opened to inovations in scientific area because of promulgations authority of individual specialists in sharia. 
Academic research that was done in last years by reputable scholars in medicine, medical anthropology, religious studies 
and ethnography are helping us to create a real picture about ARTs utilisation in muslim countries. Based on this we are 
able to make conclusions, how to comprehend and act in cases of infertile muslim couples living in Slovak Republic. 

Úvod 

V našej štúdii budeme analyzovať problém možnosti uplatňovať bioetický princíp autonómie 
v prípade vnímania a zaobchádzania so ženským telom v kontexte doktríny islamu, ktorá je 
rozhodujúcim faktorom v zaobchádzaní so ženami aj v rámci zdravotnej starostlivosti v islamských 
krajinách. S týmto nerozlučne súvisí aj reprodukčné zdravie ženy a rešpektovanie jej reprodukčných 
práv. Keďže je princíp autonómie postavený na základnej ľudskej hodnote a bezpodmienečnom 
práve každého človeka na dôstojnosť, na príkladoch z klinickej praxe zistíme, do akej miery 
môžeme v zmysle americkej a európskej bioetiky hovoriť o rešpektovaní ľudskej dôstojnosti 
v prípadoch zaobchádzania so ženským telom v doméne zdravotnej starostlivosti o reprodukčné 
zdravie ženy v rámci moslimskej bioetickej praxe.  

Koncepcia dôstojnosti života je typická pre všetky svetové náboženstvá. Islam však ide ďalej 
a vyžaduje aj dôstojný akt heterosexuálneho spojenia manželov s cieľom prokreácie. Súčasní 
svetovo renomovaní bioetici, lekári a kultúrni antropológovia (Sachedina, Al-Bar, Chamsi-Pasha, 
Atighetchi, Inhorn, Tremayne, Gürtin, etc.), ktorí sa venujú reprodukčným otázkam v islame, 
zastávajú názor, ktorý súhlasí s učením Koránu1: dôstojnosť človeka je daná Alláhom (Zaviš 2018a, 
s. 98) a nie je dovolené siahnuť na ňu ani z dôvodu aplikácie vedeckých výsledkov a vymožeností, 
akými sú napr. klonovanie, selektívna interrupcia a voľba pohlavia dieťaťa bez lekárskej indikácie 
s cieľom predísť genetickej chorobe (Zaviš 2016, s. 45-61; Zaviš 2018b, s. 8-15). Takisto nie je 
prípustné realizovať zmenu pohlavia osoby, ani estetické plastické operácie, a podobne. Naopak, 
mnohé asistované reprodukčné technológie na dosiahnutie fertility infertilných manželských párov, 

1 Poznámka: Koránové texty, ktoré uvádzame v našej štúdii sú z prekladu Koránu z arabčiny do slovenčiny doplneného 
o vysvetlivky a výklad od A. Al-Sbenatyho z r. 2015.
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sú nielen dovolené, ale aj odporúčané a veľmi v praxi využívané. To, či je konkrétna asistovaná 
reprodukčná metóda však skutočne pre daný pár relevantná, je už z aspektu štyroch bioetických 
princípov prinajmenšom radikálne polemická otázka. Z dôvodu utajovania mužskej infertility sa 
manželky v niektorých prípadoch podrobujú z aspektu ich zdravotného stavu a dôstojnosti úplne 
irelevantným zákrokom na získanie potomka, pretože sociálnu stigmu za neplodnosť páru de facto 
na základe zásady poslušnosti manželovi a jeho rodine, musia niesť ony. Pre budúcnosť takéhoto 
manželstva záporné a pre ženu často osobnostne a zdravotne deštruujúce konzekvencie plynúce 
z takýchto postupov sú nespočetné.  

Metodika 

Za východiskový model sme pre analýzu našej témy zvolili jednoduchý a zároveň najznámejší 
model štyroch bioetických princípov od amerického filozofa T. L. Beauchampa a amerického etika 
J. F. Childressa (1979), ako ho vidíme v tabuľke č. 1: 

 

Tabuľka č. 1: Štyri bioetické princípy Beauchampa a Childressa 

 
 

princíp autonómie 

 
 

princíp nonmaleficencie  
(neškodnosti) 

 
 

princíp beneficencie  
(prospešnosti) 

 
 

princíp spravodlivosti 

 

Tieto princípy nie sú zoradené hierarchicky, ale sú rovnocenné, rovnakej priority a navzájom 
sa dopĺňajú. V klinickej praxi sú často v konflikte najmä princíp autonómie a princíp beneficencie, 
napr. v prípade záchrany života dieťaťa transfúziou krvi, keď jeho rodičia patria k Svedkom 
Jehovovým, ktorí doktrinálne nepripúšťajú možnosť akceptácie cudzej krvi; alebo v prípade 
nesúhlasu pacienta s konkrétnym zákrokom, ktorý by mu zachránil alebo skvalitnil život, keď lekári 
konštatujú výlučné alebo optimálne riešenie práve podstúpením daného zákroku. Z aspektu 
uvedeného duchovného nastavenia rodičov hlásiacich sa k učeniu Svedkov Jehovových sa podľa 
niektorých etikov dá dokonca hovoriť o transfúzii ako o vedomej maleficencii, ktorej by lekár 
podrobil dušu dieťaťa (McCormick 2018, online). Naopak, ak by išlo o urgentný prípad a okamžitú 
záchranu maloletého dieťaťa transfúziou krvi, a rodičia by nesúhlasili, v určitých amerických 
štátoch ako Washington a podobne je na základe rozhodnutia sudcu súdu pre mladistvých lekárom 
povolené nevyhovieť prianiu rodičov, ale predísť maleficencii spôsobenia smrti dieťaťa podaním 
krvi. Lekárom je z dôvodu zásady beneficencie udelená prednosť pred autonómnosťou rodičov 
dieťaťa a plnia tak funkciu surogátnych rozhodcov (McCormick 2008, s. 253-259). 

V r. 2012 boli publikované pre našu tematiku zaujímavé výsledky austrálskeho výskumu  
K. Page týkajúceho sa faktickej merateľnosti a použiteľnosti štyroch bioetických princípov v praxi. 
Respondentmi boli 94 poslucháči prvého ročníka psychológie University of Queensland, z toho 65 
žien a 29 mužov vo veku 17 až 58 rokov. Výsledky ukázali, že respondenti vo veľmi veľkej miere 
preferovali princíp nonmaleficencie pred ostatnými troma princípmi. Konštatovali, že si všetky 
princípy veľmi vážia, ale prakticky ich pri riešení morálnych dilem sotva využívajú. Rôzne dôvody, 
prečo tomu tak je, súvisia s absenciou behaviorálneho modelu zohľadňujúceho relevantné situačné 
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faktory, ktorý štyrom bioetickým princípom chýba (Page 2012, online). Nedostatočnosť bioetických 
princípov a najmä princípu autonómie, ktoré sú ukotvené v západnej filozofii, konštatujú aj 
moslimskí lekári z Malajzie. Ich argumentácia nedostatočnosti je však iná než u vyššie spomínaných 
respondentov z Austrálie: hovoria, že tieto princípy nedokážu vyriešiť všetky dilemy modernej 
medicíny, pretože popierajú úlohu viery v nadprirodzenú bytosť (Rathor et al. 2011, s. 27).  

K uvedeným, svetovo najznámejším štyrom princípom, z dejinnej perspektívy vývoja diskusie 
o riešení morálnych dilem a etických zásadách ich uchopenia iste pribudli ďalšie, ako o tom 
podrobne píše Kovaľová v rámci kapitoly o fundamentálnych princípoch bioetiky (Kovaľová 2004, 
50-63). Z analýzy princípov biomedicínskej etiky podľa Glasu spomenieme ešte aj princíp 
solidarity, subsidiarity, transparentnosti a opatrnosti (Glasa 2010, s. 4). 

Pre potreby našej štúdie sa podrobne zameriame na princíp autonómie, ktorého znenie 
a interpretáciu budeme konfrontovať s prípadovými štúdiami z praxe zaobchádzania so ženským 
telom v kontexte konkrétnej moslimskej spoločnosti. Je potrebné mať na vedomí fakt, že islam nie 
je monolitické náboženstvo, ako ho často nesprávne publikácie rôznej proveniencie vykresľujú 
(Zaviš et al. 2019, s. 15-20). Náboženské kritériá, ktoré sú conditio sine qua non možnosti aplikácie 
jednotlivých medicínskych úkonov spojených so starostlivosťou o zdravie ženy, sú pre moslimských 
lekárov povinné a preto sa k odpovediam na určité bioetické výzvy, kde je potrebné spojiť rozum 
a vieru, dostáva veľmi ťažko a po dlhodobej diskusii odborníkov na islamské právo, teológiu, 
medicínu, etiku, etc. V konečnom dôsledku sa centrálne schválené a vydané úpravy však pri 
interpretácii a aplikácii veľmi rôznia (Zaviš 2017, s. 80), pretože sú ovplyvnené doktrinálnymi 
akcentami lokálnej náboženskej autority, modifikované lekárom snažiacim sa o záchranu života 
pacienta, prispôsobené modelom fungovania konkrétnych rodín, etc. 

Výsledky 

Integrálnou súčasťou bioetického princípu autonómie sú sloboda, dobrovoľné rozhodovanie, 
odstránenie vonkajších kontrolných mechanizmov spôsobujúcich nátlak, anonymita, diskrétnosť, 
súhlas, resp. informovaný súhlas, dôveryhodnosť, rešpektovanie náboženských hodnôt jednotlivca,  
a pod. Nasledovné dve prípadové štúdie z dlhodobého terénneho výskumu v oblasti kultúrnych 
špecifík ženskej reprodukcie od renomovanej odborníčky S. Tremayne nám pomôžu ujasniť si, či sa 
dané kategórie, resp. konštitučné prvky princípu autonómie v západnom poňatí dajú nájsť aj 
v oblasti zaobchádzania so ženou a jej telom v moslimskom svete. 

Prvá prípadová štúdia:  
V r. 2004 sa na nemenovanej súkromnej reprodukčnej klinike v Teheráne, ktorú práve 

navštívila S. Tremayne, zišlo okolo 50 mužov a žien, ktorí v tichosti sedeli v čakárni a pozerali sa na 
veľkú obrazovku. Najprv si myslela, že pozerajú nejaký program, ktorý je v súlade s propagáciou 
správnych hodnôt podľa učenia islamu. Neskôr sa pozrela na obrazovku a neverila vlastným očiam: 
videla totiž priamy prenos oplodnenia vajíčka ženy z operačnej sály tejto kliniky, pričom meno 
pacientky bolo zobrazené tiež a bolo počuť hlas lekára, ktorý vysvetľuje celý proces oplodnenia 
vajíčka tejto ženy, o ktorej hovorí menovite. Výskumníčka sa úzkostne začala pozerať po divákoch 
očakávajúc určitú reakciu, keďže poznala segregáciu pohlaví typickú pre Irán. Na klinike však 
videla mužov a ženy, ktorí sa spoločne pozerali na reprodukčné orgány cudzej ženy, ktorej meno im 
bolo odhalené, a neprejavovali žiadnu reakciu. Pre výskumníčku to bolo o to zarážajúcejšie, lebo 
väčšinu párov sediacich v čakárni odhadla na konzervatívne a majúce náboženské pozadie. Keď sa 
v r. 2006 dostala opäť na túto kliniku, privítala ju rovnaká skúsenosť a tak sa opýtala riaditeľa 
kliniky, ako je to možné, že sa ženské telo takto verejne odhaľuje, keď je to priame protirečenie 
učeniu islamu. Riaditeľ sa cítil pri takejto otázke nepríjemne a konštatoval, že vlastne nikdy o tomto 

118 



Biotické výzvy a súčasnosť : z pohľadu nových poznatkov a trendov 
Monika Zaviš / Bioetický princíp rešpektu autonómie a ženské telo v islame 

aspekte ani neuvažovali. Išlo im o edukáciu ľudí a tvorbu novej kultúry (farhang sazi). Tiež povedal: 
„Islam tvrdí, že zovňajšok ženského tela nesmie byť videný, avšak nikdy netvrdil, že nemôže byť 
zverejnené jej vnútro“ (Tremayne 2015, s. 137-138). 

Druhá prípadová štúdia:  
Keďže neplodné iránske manželské páry predchádzajú sociálnej stigmatizácii tak, že 

asistovanú reprodukciu absolvujú v zahraničí, najmä vo Veľkej Británii, S. Tremayne jednému 
takémuto páru vypomáhala ako prekladateľka. Keď po mnohých neúspešných pokusoch o počatie 
lekár oznámil manželovi, že je problémom jeho zdravotný stav, a nie neplodnosť jeho manželky, 
začal byť ku nej neznesiteľne násilný. Keď sa výskumníčka opýtala manželky, prečo sa s ním 
nerozvedie, táto odpovedala, že už raz bola vydatá a rozvedená, a že druhý rozvod nie je pre ňu 
možnosťou, pretože „hoci by ma môj otec a moji bratia nezavraždili, nedovolili by mi vrátiť sa späť 
do ich domu, a ako budem nažívať so svojimi rodičmi, susedmi a priateľmi, pričom všetci z nich 
budú obviňovať mňa? Rozvod by bol dodatočnou stigmou z infertility a takou, s ktorou by som 
nedokázala žiť“ (Tremayne 2015, s. 140). 

Keďže je Irán šiítsky, je z aspektu poskytovania metód asistovanej reprodukcie omnoho 
liberálnejší než krajiny patriace k sunnitskému prúdu, pretože povoľuje aj donorstvo tretej strany. 
V praxi to znamená, že sa moslimské páry najčastejšie rozhodujú pre donora z radov členov ich 
rodiny, aby sa do určitej miery zachovala príbuznosť a nenarušil sa rodokmeň (nasab) cudzím 
človekom. Byť však neplodným mužom je pre väčšinu dotknutých stále neprijateľná skutočnosť, 
a preto okrem utajovania pravdy a označenia manželky za príčinu nemožnosti splodiť potomka, ju 
doslovne donútia podstupovať liečbu a zákroky, ktoré by rezultovali jej tehotenstvom bez toho, aby 
osobne participovali. Výsledkom býva násilie na ženách a takto splodených deťoch, pretože sú ženy 
obviňované z cudzoložstva a deti za plod cudzoložstva, čiže žijúce dôkazy matkinho údajného 
porušenia manželskej zmluvy.  

Z prvej prípadovej štúdie vidíme, že princíp autonómie operovanej pacientky bol hrubo 
a súčasne porušený v niekoľkých aspektoch. Oplodnenie jej vajíčka priamo prenášali, lekár 
komentoval priebeh operácie uvedením jej mena, pričom meno bolo napísané aj na obrazovke, pri 
verejnom odhalení najintímnejších častí ženského tela, pričom v islame platí prísne pravidlo 
zahaľovania sa ženy, v zmysle pokrytia hlavy, krku, dekoltu a pliec tak, že nemôže byť odhalený ani 
vlas a určite nie ani pokožka menovaných častí tela; konštatujeme teda, že boli porušené najmenej 
tieto integrálne prvky princípu pacientkinej autonómie: dôstojnosť, anonymita, diskrétnosť, 
dôveryhodnosť a pravdepodobne aj rešpektovanie náboženských hodnôt osoby. O informovanom 
súhlase, čiže slobodnom rozhodnutí pacientky zverejniť svoje meno a vnútorné reprodukčné orgány 
nevieme; môžeme len dúfať, že aspoň k tomu priamemu prenosu operácie súhlas vyjadrila. Takisto 
zostáva v rovine našich domnienok to, či boli pri nej uplatnené aj nejaké donucovacie mechanizmy, 
aby sa nakoniec rozhodla s takýmto predstavením pre verejnosť súhlasiť.  

Druhá prípadová štúdia reflektuje časté scenáre neplodných moslimských manželských párov, 
kde je príčinou mužova utajovaná neplodnosť. Princíp autonómie bol v prípade manželky absolútne 
anulovaný vonkajšími donucovacími mechanizmami, ktoré vylúčili jej dobrovoľné rozhodovanie, 
slobodu, pošliapali po jej ľudskej dôstojnosti a v konečnom dôsledku z náboženského hľadiska 
urobili z nej klamárku, pretože musela prevziať na seba stigmu neplodnosti, ktorá by mala patriť jej 
manželovi.  
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Diskusia 

Beauchamp a Childress koncipovali svoje štyri bioetické princípy v čase, keď sa vo vzťahu 
lekára a pacienta aplikoval prísny paternalistický prístup, v rámci ktorého sa lekári dopúšťali často 
extrémnych rozhodnutí a zákrokov bez predošlého súhlasu pacientov, samozrejme, s argumentáciou 
hájenia najlepšieho záujmu pacienta. Jeden z množstva prípadov, ktoré sa týkali práve ženského tela, 
sa zapísal do dejín medicíny a práva ako taký, ktorý rozhodujúcim spôsobom ovplyvnil vnímanie 
princípu autonómie pacientky. Týkal sa nedobrovoľnej sterilizácie 10 mexických žien v rokoch 
1971 až 1974. Súdne konanie bolo v Los Angeles a prípad je známy ako Madrigal vs. Quillingan. 
Týchto 10 žien, z ktorých jednou bola Dolores Madrigal, podalo žalobu na lekára Jamesa 
Quillingana a týkala sa donútenia alebo nepodania informovaného súhlasu k zákroku sterilizácie; 
ženy navyše angličtine nerozumeli a niektorým z nich bolo dokonca povedané, že je zákrok 
reverzibilný. Napriek tomu, že súd rozhodol v prospech lekára, ktorý pacientkám podviazal 
vajcovody, prípad zostal dodnes veľkou výstrahou pred nerešpektovaním jasne deklarovaného 
súhlasu pacientky, ktorého podstata by predtým bola zrozumiteľne vysvetlená a všetky otázky 
pacientky boli pravdivo zodpovedané. Podľa Ethics Centre sa Beauchamp a Childress týmto 
prípadom dôkladne zaoberali a konštatovali, že ak aj ženy poskytli svoj súhlas k zákroku, takýto 
súhlas nebol adekvátny. Išlo totiž o ženy, ktorých materinským jazykom bola španielčina. Dostali na 
podpis tlačivo informovaného súhlasu v angličtine a toto oprávňovalo lekárov urobiť všetky 
zákroky, ktoré považovali za nevyhnutné. Všetky teda podstúpili akútny cisársky rez s následným 
podviazaním vajcovodov. Podľa Beauchampa a Childressa tieto ženy uvedeným postupom nedostali 
šancu uplatniť svoju autonómiu a súhlas, ktorý podpísali, bol de facto zmysluprázdny (The Ethics 
Centre 2017, online).  

Kovaľová vysvetľuje, že je princíp autonómie pacienta v posledných rokoch jedným 
z najpreferovanejších a najdôležitejších, pretože sa o zodpovednosti hovoriť dá iba vtedy, keď je 
osoba schopná konať na princípe slobodnej voľby. Podľa Kanta by mala byť každá osobnosť 
cieľom, a nie prostriedkom pre realizáciu úloh, hoci by tieto ovplyvnili spoločné blaho. Mill na 
druhej strane prízvukoval vonkajšiu kontrolu nad skutkami jednotlivca preto, aby sa nedopustil 
poškodenia inej osoby. Oba tieto filozofické akcenty sú stále prítomné v súčasnej západnej 
koncepcii princípu autonómie (Kovaľová 2004, s. 55-56). Autorka stručne a jasne predostiera 
podstatu princípu autonómie takto: „Princíp autonómie potvrdzuje právo osobnosti na 
nezasahovanie do jej plánov a konania a povinnosť pre iných – neohraničovať jej autonómne 
konanie... nejde o to, že sa tento princíp za žiadnych okolností nesmie porušovať, dôležité je, aby 
sme si uvedomovali, že „sme nútení ho porušiť“. Ak si v nejakej konkrétnej situácii požiadavky 
princípu autonómie odporujú, t. j. sú v rozpore s požiadavkami nejakého iného princípu, napr. 
princípu „neškodiť“, vzniká potreba porušiť jeden z nich“ (Kovaľová 2004, s. 56). Na margo 
poslednej vety v citáte je potrebné uviesť, že v štúdiách niektorých moslimských etikov, lekárov, 
právnikov či náboženských autorít často zaznieva tvrdenie, že podľa západnej koncepcie princípu 
autonómie nie je možné ho za žiadnych okolností porušiť, čo nie je pravdivým tvrdením. Aj 
západný svet etických dilem v zdravotnej starostlivosti o ženu a jej telo prináša situácie, keď je 
potrebné zvoliť prioritu, resp. urobiť voľbu niektorého zo štyroch bioetických princípov aj za cenu 
porušenia druhého. Práve v tomto vidíme spoločné body západnej a moslimskej koncepcie princípu 
autonómie, že sa v prípade núdze volí princíp menšieho zla. Príkladom môže byť ohrozenie života 
budúcej matky a jeho záchrana jedine vykonaním interrupcie, čím sa vlastne kladie na váhu život 
ženy a život jej nenarodeného dieťaťa. Na základe našich doterajších, dlhoročných analýz rôznych 
monografií a štúdií zo svetovo uznávaných vedeckých vydavateľstiev vyplýva, že by jednoznačne aj 
západná aj moslimská lekárska etika uprednostnila život matky. Uznávaní islamskí lekári a bioetici 
dokonca argumentujú za voľbu života matky tým, že matka môže narodiť ďalšie dieťa. V súvislosti 
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s Kovaľovej vysvetlením princípu autonómie ešte musíme poznamenať, že je princíp autonómie 
vychádzajúci zo západných filozofických koncepcií moslimskými autormi často odsudzovaný preto, 
lebo ho stotožňujú so svojvôľou, egoizmom či bezohľadnosťou dotknutej osoby, ktorú vôbec 
nezaujíma postoj najbližších, resp. rodiny. Takýto postoj považujeme z aspektu konštruktívnej 
komunikácie o podstate princípu autonómie medzi moslimskými a nemoslimskými odborníkmi za 
kontraproduktívny. Podobne ako predošlé tvrdenie, totiž ani toto nezodpovedá pravde.  

Podľa McCormicka je rešpekt k autonómii jednotlivca založený na fakte, že je pacient schopný 
konať s určitým zámerom, s pochopením, bez ovplyvňovania rôznymi kontrolnými mechanizmami, 
ktoré by boli v protiklade s jeho slobodným a dobrovoľným konaním. Morálne rozhodovanie 
jednotlivca predpokladá množstvo racionálnych faktorov, ktoré u neho spolupôsobia pri robení 
informovaných a dobrovoľných rozhodnutí. Princíp autonómie je aj základom praxe vyjadrovania 
informovaného súhlasu vo vzťahu lekára a pacienta na začiatku ich spolupráce v liečebnom procese. 
Autonómny jednotlivec sa môže slobodne rozhodovať, aké hodnoty bude vyznávať, akým zásadám 
bude verný, alebo akému vierovyznaniu a náboženskej doktríne dovolí, aby obmedzovali jeho ostatné 
slobody. Keď je pacient vhodne a citlivo informovaný, má možnosť na základe princípu autonómie 
a svojich náboženských presvedčení urobiť rozhodnutie, ktoré mu život zachráni, ale aj také, ktoré 
počíta s vlastnou smrťou ako s predpokladaným výsledkom. Lekárova komunikácia s pacientom musí 
plne rešpektovať jeho jedinečný rebríček hodnôt, hoci by sa odlišoval od štandardných cieľov 
biomedicíny (McCormick 2018, online). Keď si do tohto západného obsahového a interpretačného 
rámca princípu autonómie vložíme osobnosť moslimskej pacientky, zistíme, že jej vierovyznanie mení 
celú situáciu. Islam totiž u veriacich vylučuje ich osobné rozhodovanie v zmysle, či chcú alebo nechcú 
v konkrétnej situácii uplatniť princípy svojej viery. Uplatňovanie náboženských princípov je 
bezpodmienečné a platné za všetkých okolností. Autonómia moslimskej pacientky je takto primárne 
limitovaná jej poslušnosťou Alláhovi, potom manželovi, jeho rodičom, jej rodičom, jeho bližšej 
a širšej rodine. Autonómiu v zmysle západnej paradigmy musíme vylúčiť. Rathor et al. dospeli 
k rovnakému záveru vo svojej štúdii o pohľade islamu na princíp autonómie, kde píšu: „V západnej 
bioetike autonómia pacienta prevláda vo voľbách týkajúcich sa všetkých oblastí spoločenského 
a osobného života, čo je neprijateľný spôsob jednania v mnohých iných kultúrach. V islamskej 
bioetike sa zohľadňujú súčasne práva Boha, spoločnosti, ako aj indivídua“ (Rathor et al. 2011, s. 27, 
29). Autori konštatujú, že nezápadné systémy boli v dejinách bioetiky vnímané ako primitívne 
a inferiórne. Ľudskému rozumu sa pripísala absolútna moc a poňatie života sa tak pohybuje iba 
v materialistickej rovine. Princíp autonómie v zmysle západného poňatia vnímajú autori ako užitočný 
v prípade dodržiavania práv pacienta v strete s paternalistickým prístupom lekára. Nie je však 
konštruktívny keď ide o vzťah pacienta a lekára, ktorý by mal priniesť výsledok s najlepším záujmom 
pacienta, čo je v podstate aplikácie princípu beneficencie. V minulosti sa viac vedcov prihováralo za 
globálnu akceptáciu unifikovaného štandardu medicínskej etiky, ale vždy tu bola aj iná skupina 
vedcov, ktorá im oponovala a tvrdila, že je nevhodné a neetické ignorovať kultúrne normy a morálne 
hodnoty veľkej časti sveta. Aj na margo tohto tvrdenia vystúpili oponenti, ktorí vidia v rodinne 
orientovanej kultúre príčinu porušenia osobnej autonómie. Rathor et al. namietajú, že práve rodinní 
príslušníci sú tí, ktorí pomáhajú pacientovi v prípade, keď nie je sám schopný správne uvažovať 
a rozhodovať sa. Rodičom, opatrovníkom, alebo tímu zdravotníkov by malo byť dovolené konať 
v zmysle najlepšieho záujmu pacienta, a preto by konanie a názory členov rodiny týkajúce sa 
zdravotného stavu pacienta nemali byť podľa autorov vnímané ako kontraproduktívne a narúšajúce 
jeho autonómiu. Komunikácia rodinných príslušníkov a lekára s pacientom by mala byť otvorená 
a vyústiť do vzájomnej dohody. Etika by totiž mala byť integrálnou súčasťou každého konania 
moslima, ktoré sa definuje ako bohoslužba, ak jej zámerom a realizáciou je zadosťučiniť Bohu. Toto 
je podľa Rathora et al. skutočný dôvod, prečo sú vzťah lekára a pacienta, ako aj etické hranice, lepšie 
chránené v islamskom modeli než v západných modeloch bioetiky (Rathor et al. 2011, s. 27-34).  
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S vyššie uvedeným názorom, že je podpora a komunikácia s rodinnými príslušníkmi 
v otázkach zdravotného stavu jednotlivca potrebná, pretože sa žiadny pacient nedokáže neustále 
správne alebo aj vôbec rozhodovať, môžeme do určitej miery súhlasiť. Proces uzdravenia je úplne 
inej kvality vtedy, keď má najmä v komplexnej situácii pacient pochopenie a podporu rodiny. 
Neprijateľné je však pre nás z aspektu rešpektu k princípu autonómie zahaľovanie psychického 
donucovania moslimských žien slepo sa podrobovať rozhodnutiam manžela a rodiny, akoby bola 
nesvojprávna; navyše, takto konajúca žena je z aspektu jej viery a autenticity konania implicitne 
donútená klamať lekárovi o osobnom rozhodnutí a súhlase podstúpiť určitý zákrok, čo je v islame 
odsúdeniahodné a nie je v súlade s úctou k Alláhovi. O psychologickej stránke danej situácie 
a prežívania ženy, ktorá nemá možnosť uplatniť svoje právo autonómneho rozhodovania by sa 
mohla napísať samostatná štúdia a určite by bolo veľmi potrebné a užitočné v súvislosti s aplikáciou 
princípu autonómie v živote moslimských pacientiek túto tému verejne otvoriť.  

Sme presvedčení o tom, že okrem bezpodmienečnej poslušnosti Bohu, manželovi a jeho 
rodine, majú z dejinného aspektu na súčasný stav modifikácie alebo úplnej absencie princípu 
rešpektu autonómie ženy v otázkach spojených s jej telom v moslimskom svete vplyv najmä tieto tri 
fenomény:  

a. feminínna infanticída, 
b. ženská obriezka, 
c. zahaľovanie žien. 

 

Feminínna infanticída. Predislamské polyteistické arabské kmene bežne vraždili 
novorodencov ženského pohlavia. Muhammad im však v rámci revolučného zvestovania 
monoteizmu oznámil aj radikálnu zmenu v praxi feminínnej infanticídy a to v zmysle jej zastavenia. 
Korán totiž v súre 16:58-60 konštatuje, že je infanticída dcér zlé rozhodnutie; aj synovia aj dcéry sú 
totiž Božím požehnaním pre rodičov:  

„Ak by bola niekomu z nich oznámená radostná správa o novorodeniatku ženského pohlavia 
(že sa mu narodila dcérka), jeho tvár sa zamračí a potláča zármutok a zlosť svoju, skrýva sa pred 
ľuďmi od pocitu zla (pocitu zla a potupy) z radostnej správy (o narodení sa dcérky), ktorá mu bola 
oznámená. Má ho podržať (nažive, premýšľa, či má novorodeniatka ženského pohlavia nechať 
nažive) s pocitom potupy, alebo ho zakopať pod zem (alebo ho má pochovať zaživa a zbaviť sa ho). 
Veru je to zlé, ako usudzujú (spôsob, akým usudzujú a premýšľajú). Tí, ktorí neveria v život 
posledný (a večný a správajú sa preto v živote pozemskom benevolentne, sebecky a len na základe 
vlastného prospechu), predstavujú ten najhorší príklad. A Bohu náleží príklad najvyšší (Bohu náleží 
uvádzať ľuďom tie najlepšie príklady a vzory správania sa v živote pozemskom). A On (Boh) je 
mocný a múdrosťou oplýva“.  

Z uvedeného vyplýva, že ani použitie trestov v rodinnej výchove (Koldeová 2015) nemá byť 
formou či zámienkou vyhladenia ženských potomkov z moslimských rodín. Na druhej strane však 
musíme konštatovať, že zákaz feminínnej infanticídy v islame neznamená automaticky aj vylúčenie 
možnosti dočasného využívania antikoncepcie. V hadísoch sa píše, že dokonca aj sám Muhammad 
v určitých prípadoch dovoľoval svojim nasledovníkom využívať prax coitus interruptus.  

Z nášho kvantitatívneho výskumu, ktorí sme realizovali od januára do augusta 2019 medzi 581 
študentmi 12 českých štátnych a súkromných univerzít vyplynulo, že v otázke poznania 
Muhammadovho postoja k feminínnej infanticíde českí študenti preukázali oveľa lepšiu znalosť než 
slovenskí študenti, ktorých bolo 1000, a ktorých sme sa na túto otázku pýtali v kvantitatívnom 
výskume na 5 štátnych slovenských univerzitách v mesiacoch október až december 2018. Až 58,7 % 
českých študentov totiž zo 6 nami ponúknutých odpovedí vybralo tú správnu, a to že je feminínna 
infanticída podľa Muhammada zakázaná (Zaviš, Ralbovská, Procházka a Horáčková 2019, s. 48). 
Naopak, slovenskí študenti sa väčšinou priklonili k odpovedi, že Muhammad tvrdil, že je feminínna 
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infanticída v kompetencii rozhodnutia otca dieťaťa alebo že je dokonca ním vyžadovaná. 
Ženská obriezka (FGM – female genital mutilation). V rámci očistných obradov v islame 

figuruje aj mužská obriezka, ktorej vznik sa spája s postavou Abraháma (Ibrahima). V niektorých 
oblastiach ju, žiaľ ešte stále, robia aj dievčatám. Chlapci sa obrezávajú okolo desiateho roku života 
alebo v čase, keď sú už schopní recitovať Korán. Ženská obriezka nie je prikázaná ani Koránom ani 
hadísmi (Asmani and Abdi 2008, s. 1-28), čo znamená, že je záležitosťou lokálnej kultúrnej praxe.  
V niektorých moslimských krajinách je ilegálna. Inde ju však vnímajú ako osobný prejav láskavosti 
voči svojmu budúcemu manželovi. Krajiny s najbrutálnejším zásahom do ženského tela sú 
Somálsko a Afganistan. FGM má rozličné obmeny realizácie podľa toho, ktoré anatomické časti 
genitálií ženy sú pokladané za nečisté alebo spôsobujúce sexuálnu neviazanosť a promiskuitu ženy 
(WHO 2018, online). Keďže u mužov vždy dochádza iba k odstráneniu predkožky penisu, u dievčat 
by sa predpokladalo odstránenie predkožky klitorisu. V praxi však vždy ide aj pri najmenšom 
zákroku o odstránenie celého klitorisu, bazr. Podľa Kellera, prekladateľa a editora diela Reliance of 
the Traveller: A Classical Manual of Islamic Sacred Law od Al-Misriho, sa v prekladoch často 
mylne uvádza preklad slova bazr s významom predkožky klitorisu z dôvodu prispôsobenia textu 
západným praktizantom náboženstva, pričom za zatemňuje šáfijovský zákon uvedený v Umdat  
al-Salik, že obriezka dievčat je prikázaná formou excízie klitorisu (Al-Misri 1997, online). Prax 
FGM v Egypte pochádza ešte z čias faraónov a dnes ju tam praktizujú nižšie vrstvy obyvateľstva 
rozličnej náboženskej príslušnosti. Na základe prístupu šáfijovského madhhabu sa u dievčat koná 
excízia celého klitorisu. Pokiaľ ide o publikované vyjadrenia moslimských náboženských autorít, 
fatvy o FGM, veľmi intenzívne sa ňou zaoberajú práve v Egypte. Napriek nejednotnosti postojov  
k fenoménu FGM a dlhodobým bojom nadnárodných organizácií ochrany ľudských práv či rôznych 
feministických hnutí sa nedarí vykynožiť povery spojené s normálnou, fyziologickou, podľa islamu 
Alláhom stvorenou morfológiou ženských pohlavných orgánov (Zaviš 2013, s. 46-48). Hoci sa na 
základe hlásania Muhammada prestalo s feminínnou infanticídou, ktorú Arabi bežne vykonávali, 
mechanizmy deštrukcie či deformácie autentickej feminity s následnými dočasnými alebo trvalými 
poškodeniami zdravia či smrťou, sú v mnohých moslimských krajinách stále prítomné. 

Zahaľovanie moslimských žien by mohlo v kontexte témy našej štúdie zdanlivo pôsobiť ako 
nadbytočné, avšak prepojenosť nami skúmanej problematiky so spôsobom vnímania dobovej 
ženskej sexuality, cnosti, pripravenosti byť dobrou manželkou, obetujúcou sa pre manžela, 
a výhradne mu odovzdanou, je nepopierateľná a pretrváva dodnes. Ako aj FGM, aj zahaľovanie má 
predislamský pôvod, avšak stalo sa integrálnou súčasťou islamu až tak, že ich laická verejnosť 
považuje za pôvodne islamské. Neustále ovplyvňujú kvalitu života moslimských žien, manželstiev, 
rodín, ale aj celých spoločenstiev, ako to dokladajú aj teoretické a terénne výskumy mnohých 
vedcov, najnovšie však autorov Bhowon a Bundoo, Droogsma, Siraj, Hayford a Trinitapoli.  
V minulosti sa zahalené ženy odlišovali od nezahalených svojím sociálnym postavením: zahalené 
boli slobodné, nezahalené otrokyne. Práve otrokyne slobodní muži často zneužívali na prostitúciu  
a tak sa výzor nezahalenej ženy stal vo verejnej mienke symbolom necudnej ženy. Slobodné si 
zahaľovali iba hlavu. Islam význam tejto praxe upresnil tak, že si žena, ktorá si nepraje mužské 
vyzývavé pohľady či dotyky, má na znak mravnej čistoty zahaľovať nielen hlavu, ale aj krk a dekolt 
(Zaviš 2013, s. 43-46). Korán prikazuje zahaľovanie žien in súre 24 Al Núr (Svetlo) a súre 33 Al 
Ahzáb (Skupiny). Okrem Koránu sa príkazy a úpravy o zahaľovaní žien nachádzajú aj v hadísoch,  
v Sahíh Al Bucháry 6:321, 52:250, 60:282 a v Sunan Abú Dáved 2:641, 32:4092. Text súry 24:31:  

„Povedz veriacim ženám, aby klopili svoje zraky a chránili svoje pohlavné orgány (pred 
mimomanželským pohlavným stykom) a aby neukazovali svoje ozdoby, okrem tých (ozdôb), ktoré 
by boli viditeľné (ktoré by sa nedopatrením ukázali alebo ktoré sú u ženy bežne viditeľné vo vzťahu 
k cudzím osobám). A nech spustia svoje závoje (z hlavy) na hrude svoje. (Pred zoslaním tohto verša 
ženy zahaľovali svoje hlavy závojom, ktorý potom stáčali dozadu za hlavu, a tak ostávali ich hrude, 
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krky a uši nezakryté. Verš im prikázal, aby si tieto časti tela zahalili.) A nech neukazujú svoje 
ozdoby (nikomu inému) iba ak svojim manželom alebo otcom alebo otcom svojich manželov alebo 
svojim deťom alebo deťom svojich manželov alebo bratom alebo synom svojich bratov alebo synom 
svojich sestier alebo ženám z vlastných radov (podľa výkladov Koránu sa myslia nimi muslimky) 
alebo tým, ktorých vlastní ich pravica (otrokov) alebo služobníkom, ktorí nesledujú sexuálnu 
potrebu (nemajú už v sebe žiadne sexuálne túžby pre starobu, duševnú chorobu a pod.) alebo 
chlapcom, ktorí ešte nespoznali nahotu žien (nedosiahli ešte takú zrelosť, že by si začali 
uvedomovať sexuálnu stránku vzťahu muža a ženy). A nech (ženy) nedupajú svojimi nohami (po 
zemi), aby sa známym stalo (ich okoliu), čo zo svojich ozdôb skrývajú (pod šatami, ktoré ich 
zakrývajú). Kajajte sa Bohu všetci, vy, ktorí ste veriaci, azda (u Boha) prospejete.“ 

V súre 33:55, 59 je napísané:  
„Nie je pre ne (pre manželky proroka Muhammada) hriechom ukázať sa (ak by prehovorili  

a ukázali sa nezahalené alebo bez závoja) pred svojimi otcami, ani pred svojimi synmi, ani pred 
svojimi bratmi, ani pred synmi ich bratov, ani pred synmi ich sestier, ani pred ich ženami (vo 
výkladoch sa píše, že sa tu myslia veriace ženy) a ani pred tými, ktorých vlastní ich pravica 
(otrokyňami, ktoré vlastnia). Bojte sa Boha. Veď Boh je všetkého svedkom (33:55). Verš ustanovuje 
kategórie ľudí, s ktorými sa manželky proroka Muhammada mohli zhovárať a stretávať aj bez 
závoja alebo bez toho, aby boli zahalené. Ide o ich otcov, synov, bratov, synov ich bratov, synov ich 
sestier, pred veriacimi ženami vo všeobecnosti a pred otrokyňami, ktoré by vlastnili“;  

„Prorok! Povedz svojim manželkám i svojim dcéram i ženám veriacich, aby stiahli na seba 
(zahalili sa) svoje žalábib (žilbáb v jednotnom čísle je nepriesvitný závoj, ktorý zahaľuje hlavu, 
chrbát a hruď ženy). Je to (takéto zahalenie) lepšie preto, aby neboli spoznané a aby im nebolo 
ublížené. Boh je veru odpúšťajúci a milostivý (33:59). Medina mala veľmi úzke domy a neboli v nej 
rozvinuté kanalizačné systémy, aké dnes poznáme. Preto ženy v minulosti chodievali vykonávať 
svoje potreby pod rúškom noci. Niektorí pokrytci a spurní ľudia chodievali na miesta, kde ženy 
vykonávali svoje potreby. Keď by títo muži videli, že žena je zakrytá závojom, povedali by: „To je 
slobodná žena (nie otrokyňa)“, a tak by ju nechali na pokoji. Keď by ale videli, že žena nie ja 
zakrytá žiadnym závojom, povedali by: „To je otrokyňa“, a tak sa ju snažili zviesť. Závoj bol preto 
akýmsi označením, ktoré poukazovalo na to, či je určitá žena slobodná a počestná, alebo patrí medzi 
otrokyne. Otrokyne v predislamskej spoločnosti, ako aj v prvých rokoch vzniku islamskej 
spoločnosti boli občas prenajímané svojimi pánmi ako prostitútky alebo samy od seba praktizovali 
mimomanželský styk bez zábran. To sa dialo až dovtedy, kým to islamské náboženstvo postupne 
nezakázalo. To bol aj dôvod zoslania tohto verša, ktorý uložil ženám zakrývať sa závojom.“ 

Záver 

V diskusii o bioetickom princípe autonómie a jeho aplikácie v kontextoch spojených so 
ženským telom v islame, musíme pamätať na základný, radikálny rozdiel medzi jeho definíciou 
v islame a v západnej filozofickej proveniencii. Ako píšu Aksoy a Elmali, tureckí odborníci na 
islamskú medicínsku etiku a teológiu, individuálna autonómia je v islame podriadená väčšiemu 
dobru spoločnosti a verejné záujmy majú prednosť pred individuálnymi, privátnymi stanoviskami 
(Aksoy a Elmali 2002, s. 211-224). O nezasahovaní do plánov osoby alebo neohraničovaní jej 
autonómneho konania nemôžeme teda u moslimskej pacientky hovoriť v zmysle princípu autonómie 
podľa západnej paradigmy. Je podriadená Alláhovi, manželovi, jeho rodine, svojej rodine, potrebám 
a hodnotám spoločnosti. Ak však západná koncepcia princípu autonómie a priori nepočíta 
s fenoménom Boha a snaží sa ochraňovať slobodné rozhodovanie ženy o svojom tele pred 
vonkajšími donucovacími mechanizmami, neznamená, že neposkytuje priestor a rešpekt 
k náboženským hodnotám pacientky, ako aj priestor na jej komunikáciu s rodinnými príslušníkmi 
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a blízkymi ľuďmi, ktorí jej chcú pomôcť urobiť správne rozhodnutie v komplexnej zdravotnej 
situácii. Nie je správne ani stotožňovať princíp autonómie so svojvôľou, egoizmom 
a bezohľadnosťou pacientky, ako ani tvrdiť, že západná medicína ide nekompromisne za jeho 
presadzovaním ignorujúc ostatné bioetické princípy.  

Určite súhlasíme s postojmi odborníkov, že je potrebné rešpektovať kultúrne a náboženské 
špecifiká danej geografickej oblasti, kde sa princíp rešpektu autonómie má aplikovať; v ďalšom 
rozvíjaní tejto myšlienky však zastávame názor, že je potrebné ich v racionálnej miere adaptovať, 
nie však do miery jeho faktickej anulácie pod zámienkou, ktorá prikrýva tvrdohlavosť, bezcitnosť, 
sebeckosť, zbabelosť alebo pseudoreligiozitu zúčastnených.  

Obnovenie koncepcie autonómie ženy a jej tela v islamskej medicínskej etike si podľa nás 
vyžaduje realizáciu dvoch základných, komplexných krokov: 

1. náboženské zdôvodnenie – náboženskými autoritami proklamovaný dôraz na učenie 
Koránu, ktoré hovorí, že celé Božie stvorenstvo je dokonalým dielom, čiže aj každá ľudská 
bytosť bez ohľadu na jej pohlavie a že muž a žena sú z aspektu Božích stvorení rovnocenní 
a rovnako dostali dar života, ktorý je Bohom presne u každého vymeraný a končí presným 
Božím určením času smrti. Všetci veriaci budú bez ohľadu na pohlavie odmenení za 
trpezlivosť, konanie spravodlivosti, dobra, a budú žiť dobrý život (16:96-97) a takisto bez 
ohľadu na pohlavie všetci, ktorí konajú zlo dostanú za to odplatu, a „Kto by z jednotlivcov 
mužského pohlavia alebo jednotlivcov ženského pohlavia vykonal niečo dobré a pritom by 
bol veriaci, ten (a každý jemu podobný) vojde do záhrady (rajskej). Bude mu v nej dané 
(čokoľvek, na čo by len pomyslel) bez rátania (bez toho, aby sa mu to počítalo alebo aby sa 
niekto obával, že sa to skončí)“ (40:40). V tomto zmysle by sa islamské autority mali 
striktne a verejne dištancovať od predislamskej praxe feminínnej infanticídy, ženskej 
obriezky a zaobchádzania so ženou ako s vecou;  
 

2. medicínsko-etické zdôvodnenie – aplikácia univerzálnych bioetických štandardov 
založených na úcte k ľudskej dôstojnosti a ochrane ľudskej integrity ženy. Tieto hodnoty 
totiž aj Korán aj hadísy veľmi a opakovane prízvukujú. Apelatívny charakter štyroch 
bioetických princípov by mal byť vymenený za normatívny s presným vymedzením spektra 
aplikácie modifikácií s ohľadom na kultúrne či náboženské špecifiká. Táto úloha bude 
predstavovať dlhodobý a nikdy úplne neuzavretý proces, avšak tieto fakty nie sú dôvodom 
pre pasívnu toleranciu status quo a nezačatie revízie jednania s moslimskými pacientkami, 
ktorých utrpeniu sa dá predísť. Príkladom môžu byť etické kódexy psychológa alebo 
psychoterapeuta, ktorých autori otvorene konštatujú ich nedokonalosť a potrebu neustáleho 
vylepšovania, čo však neznamená, že v súčasnosti nebudú platiť žiadne a že sa náprava vecí 
nedá robiť aj pomocou takýchto nedokonalých kódexov.  

 

Príspevok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: Univerzitný 
vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo zdrojov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
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Abstract / On criticism of secular bioethics of H. T. Engelhardt in the context of contemporary global society 

In this paper, the authors attempt to critically present and evaluate the baseline of bioethics thinking of Hugo Tristram 
Engelhardt, Jr. (1941 – 2018). After a short author’s introduction there are outlined the basic elements of his bioethics 
proposal for current mainly pluralistic and secular society. In such a society it might happen easily that people speak the 
same language, but they give words their own meaning, which can cause misunderstandings. Engelhardt tries to solve 
this situation with applying specifically defined principle of permission and virtue tolerance, through which there should 
be ensured a peaceful coexistence among people. The aim of this paper is to critically reflect on the question whether 
such an approach is truly adequate, appropriate and constructive for the moral life of people in current global society. 

O Engelhardtovi a jeho najvýznamnejších dielach 

Hugo Tristram Engelhardt, Jr. (1941 – 2018) bol texaský filozof a lekár nemeckého pôvodu, 
ktorý prednášal novovekú filozofiu a filozofiu medicíny na Rice University v Hustone (Texas, 
Spojené štáty americké). Zaradil sa medzi významných svetovo uznávaných sekulárnych 
humanistov a bioetikov, ktorého diela sú široko citované. Z nich spomeňme aspoň tie 
najdôležitejšie. V roku 1986 vyšlo prvé vydanie jeho diela The Foundations of Bioethics 
(Engelhardt 1996). V roku 1991 vydal dielo Bioethics and Secular Humanism: the Search for 
a Common Morality, v ktorom sa venuje fenoménu sekulárnej morálky a jej kultúre vo vzťahu 
k bioetike; v roku 2011 vyšlo druhý raz (Engelhardt 1991; 2011). V roku 1988 Engelhardt prijal 
pozvanie prednášať v (západnom) Berlíne. Kvôli veľkému chladu, ktorý pociťoval ako Južan 
z Texasu počas zimného ročného obdobia, rozhodol sa s manželkou a dvoma dcérami dočasne 
presunúť do Istanbulu. Na Vianoce tam išli do pravoslávneho chrámu na liturgiu, počas ktorej zažil 
Engelhardt ako rímsky katolík silnú duchovnú/mystickú skúsenosť, ktorá ho následne priviedla 
k definitívnemu obráteniu na pravoslávie. V roku 1991 sa nechal znova pokrstiť, prijal meno 

1 2. rozšírené a upravené vydanie príspevku, pôvodné vyšlo s názvom „Ku kritike sekulárnej bioetiky H. T. Engelhardta 
vzhľadom na súčasnú technokratickú spoločnosť“ v publikácii: PLAŠIENKOVÁ, Zlatica (ed.): Bioetické výzvy 
a súčasnosť. Bratislava: Stimul, 2015. ISBN 978-80-8127-133-5. 
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Herman2 a stal sa členom St. George Antiochian Orthodox Christian Church v Hustone. O svojej 
duchovnej ceste obrátenia na pravoslávie, ktorá sa začala už v jeho mladosti, podrobnejšie 
porozprával počas sympózia odborníkov intenzívnej zdravotnej starostlivosti v Bukurešti roku 2011 
(Engelhardt 2011i)3. Po svojom obrátení na pravoslávie sa v druhom vydaní The Foundations of 
Bioethics (1996) vyhlásil zavádzajúcim a nepresným spôsobom za „texaského ortodoxného katolíka, 
konvertitu z rozhodnutia a presvedčenia, skrze milosť a v pokání za nespočetné hriechy“ 
(Engelhardt 1996, s. xi; Engelhardt 2000, s. xxiv; Meilaender 2000; Hallenius 2018)4. V roku 2000 
vydal Engelhardt ďalšie významné dielo The Foundations of Christian Bioethics, v ktorom rozvinul 
svoj náčrt sekulárnej bioetiky v svojsky chápanom „kresťanskom“ duchu, ako objasňujeme ďalej 
(Engelhardt 2000, s. 144-151). Bohatú autorovu bibliografiu završuje dielo After God: Morality and 
Bioethics in a Secular Age (Engelhardt 2017), ktoré vyšlo najprv v talianskom preklade (Engelhardt 
2014). 

Teoretické východiská 

Engelhardt vychádzal vo svojich dielach zo skutočnosti, že v súčasnosti väčšina ľudí rozvíja 
imanentný životný štýl, ktorý je uzavretý pred transcendentnom. Ide o sekulárny, kozmopolitne 
liberálny spôsob života (Engelhardt 2000, s. 1-71)5. Takýto osobný a spoločenský životný štýl, ktorý 
je výsledkom odkazu Francúzskej revolúcie (1789 – 1799) a osvietenského myslenia (16. – 18. 
stor.), vyzdvihuje autonómiu, rovnostárstvo a sebanaplnenie v rámci morálnej plurality (Engelhardt 
2000, s. 134-144). Pre svoje filozofické úvahy si Engelhardt pomohol predovšetkým názormi 
anglického filozofa Johna Locka (1632 – 1704), názormi klasických nemeckých filozofov 
Immanuela Kanta (1724 – 1804) a Georga W. F. Hegela (1770 – 1831), ako aj názormi dánskeho 
protestantského filozofa Sørena A. Kierkegaarda (1813 – 1855), ktorého Engelhardt považoval za 
osamoteného predchodcu post-moderny (Engelhardt 2000, s. 109). Idey týchto filozofov uznal 
Engelhardt za „korene“ svojej „kresťanskej“ bioetiky pre súčasný sekulárny svet (Engelhardt 2000, 
s. 73-125).

Z Kantovej racionalistickej filozofie preberal Engelhardt ideu, že aj v rámci sekulárneho 
myslenia možno uvažovať o veciach, ako keby bol Boh. Je možné, že Boh jestvuje, ale táto možnosť 
nemá žiaden zásadný význam pre konkrétny život. Táto (agnostická) možnosť predstavuje 
sekundárny výsledok Kantovej filozofie. Boh nie je žiadnou základnou podmienkou, ktorá by 
podstatne určovala ďalšie úvahy a konanie človeka. Dôraz sa kladie skôr na rozum a jeho kritickú 
činnosť skúmania v imanentnom význame bez väzby na transcendentno. V tomto prístupe vidí 
Engelhardt Kantov kopernikovský prevrat (revolúciu). Podľa neho Kant vo svojich dielach 
rekonceptualizoval poznanie v sekulárnom a imanentnom význame a ponúkol integrálny súhrn 
poznania, morálky a náboženstva, ktorý možno považovať za základ pre dnešnú bioetiku bez 
potreby transcendentného Boha (Kant 1979; Kant 1990; Engelhardt 2000, s. 80-90). 

2 Podľa sv. Hermana z Aljašky (+1836), ruského pravoslávneho mnícha, ktorý žil na Aljaške ako pustovník v dobe, keď 
Aljaška ešte patrila cárskemu Rusku, ktoré ju v roku 1867 predalo Spojeným štátom americkým za 7,2 miliónov 
vtedajších amerických dolárov. 
3 V obrátení na pravoslávie nasledovala Engelhardta aj jeho katolícka manželka, ktorá to vyjadrila slovným rýmom: 
„From Rome to home.“ (Engelhardt 2011i). 
4 Obituary: Professor Tristram Engelhardt. Dostupné na: https://philosophy.rice.edu/professor-emeritus-tristram-
engelhardt-obituary. 
5 V tomto názore sa Engelhardt inšpiruje dielom amerického liberálneho filozofa Johna Rawlsa A Theory of Justice 
(1971), ktorého spomíname ďalej (Engelhardt 2000, s. 46, 61, 68, 144, 153, 212, 369-379, 388). 
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Z Hegelovho myslenia sa Engelhardt inšpiroval jeho obhajobou racionálnej nutnosti 
dočasného (kontingentného) charakteru mravného obsahu, ktorý podstatne podlieha historickému 
vývinu (Hegel 1992; Hegel 2001). Túto Hegelovu obhajobu považoval Engelhardt za revolučnú pre 
filozofické zdôvodnenie svojej (kresťanskej) bioetiky. V mravnom živote jednotlivca, v zdravotnej 
starostlivosti alebo v spoločenskom (politickom) živote, čo je konkrétne dobré pre jedného 
človeka/pacienta alebo pre jednu skupinu/spoločnosť, nemusí byť konkrétne dobré aj pre druhého 
pacienta/človeka alebo pre inú skupinu/spoločnosť. Engelhardtovi vôbec neprekáža nebezpečenstvo 
tohto prístupu, ktorý spočíva v tom, že sa dá ním všetko (pravda, dobro, krása, Boh) úplne 
zrelativizovať alebo zredukovať na kontingentný fakt. Hegel pochopil, že v dôsledku osvietenstva je 
idea transcendentného osobného Boha, ktorého vyznáva Izrael a kresťania, mŕtva, hoci náboženstvo 
ešte ostáva. Úlohou filozofie je podľa neho aspoň vzkriesiť ideu Boha ako Absolútna, ktorá sa raz 
zohľadní a inokedy zanedbá (Hegel 1977; Engelhardt 2000, s. 90-97). 

Z Kierkegaardovho myslenia si Engelhardt osvojil jeho existenciálne, individuálne 
a paradoxno-absurdné chápanie viery. Tento dánsky (protestantský) mysliteľ si uvedomil, že 
(protestantskí) kresťania strednej (meštianskej) vrstvy v Dánskom kráľovstve bežne nežijú podľa 
evanjelia, ale svetsky (sekulárne), preto vytvoril svoje chápanie viery, ktorá by bola účinnejšia 
v danom prostredí. Kierkegaard sa pokúsil zakotviť obsah kresťanského života nie tak v obsahu 
(objektívnych) právd viery a mravov, ktoré sa majú (navonok) zachovávať, ako skôr v nutnosti 
existenciálnej subjektivity. V nej ide o kritické vnútro vôle, ktorá svojím rozhodnutím mení 
charakter človeka. Tento proces sa deje na úrovni duševno-duchovných pocitov (vášní), ktoré 
vyvolávajú silný pocit hriešnosti a zúfalú túžbu po Božom odpustení v skrúšenosti srdca. V týchto 
vášňach je základ viery, ktorá sa stáva vášňou dôvery Bohu. Skrze vnútorné osvietenie uspôsobuje 
človeka zachytiť pravdy, ktoré by ostali zatemnené alebo by sa javili ako absurdné. Prostredníctvom 
takto chápanej viery prichádza k (vnútornému) osvieteniu, ktoré má transformujúci charakter na celý 
život jednotlivca. Tu človek zakúša v konkrétnosti nekonečnosť Boha, ktorý sa sám rozhodol stať 
konkrétnou existenciou (porov. Jn 1,14). Pre niekoho to môže byť absurdné. Pre „veriaceho“ 
v Kierkegaardovom význame ide o paradox viery: Vo svojej podstate neviditeľný Boh je 
(„vnútorne“/„mysticky“) viditeľný pre jednotlivca. Potvrdzuje to napríklad udalosť Pánovho 
premenenia (transfigurácie) na vrchu. Táto udalosť mala premieňajúci význam pre vyvolených 
apoštolov, ktorí boli jej očitými svedkami (porov. Mt 17, 2-3, 5-6). Kierkegaard zanechal 
subjektivistické chápanie viery vo svojich dielach, ktoré sa stali vo svete známymi až po jeho smrti. 
Jeho chápanie kresťanskej viery považoval Engelhardt za kompatibilné so súčasným myslením post-
osvietenskej doby a za prínosné pre kresťanstvo v nej (Kierkegaard 2009, s. 159-251; Engelhardt 
2000, s. 97-109). 

Na základe týchto skutočností sa Engelhardt zaradil medzi tých sekulárnych humanistov našej 
doby, ktorí tvrdia, že celé tzv. „západné kresťanstvo“ (katolícke i protestantské/reformované) je 
v zániku, preto považujú túto dobu za „post-kresťanskú“ („post-metafyzickú“, „post-tradičnú“, 
„post-osvietenskú“, „post-modernú“, „novo-pohanskú“) (Engelhardt 1991, s. 22-31; Engelhardt 
2000, s. 1-71 (zvlášť 24-25), 97-110, 152, 366-369, 391-397; Engelhardt 2011, s. 1-42; Engelhardt 
2014; Engelhardt 2017). Aj ľudia tejto doby potrebujú (bio)etický model, ktorým by sa mohli riadiť 
v bežnom živote pri morálnom rozhodovaní. Tento model stojí v opozícii k tzv. „západnému“ 
(pôvodnému západoeurópskemu kresťansky inšpirovanému) zanikajúcemu modelu, preto 
Engelhardt hovorí doslova o „kultúrnych vojnách“ (culture wars). Tento výraz prevzal 
z rovnomenného diela Culture Wars súčasného amerického mysliteľa (sociológa) Jamesa Davisona 
Huntera (1955) (Hunter Davison 1991). Podľa Engelhardta daný výraz vyjadruje konfliktné – 
morálne a náboženské – chápanie zmyslu života, povahy ľudského rozkvetu a charakteru vlastného 
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správania (Engelhardt 2000, s. 149, 157-231). Na prekonanie týchto napätí navrhol Engelhardt svoje 
chápanie sekulárnej a „kresťanskej“ bioetiky, na ktoré sa teraz zameriame. 

Náčrt sekulárnej bioetiky 

V diele The Foundations of Bioethics vymedzil Engelhardt tzv. sekulárnu bioetiku (secular 
bioethics), ktorá by bola prijateľná pre liberálne zmýšľajúcu pluralitnú, mnohonázorovú väčšinu 
v protiklade k náboženskej bioetike. Táto sekulárna bioetika, sa zakladá na tzv. laickej morálke bez 
pevného vzťahu k akémukoľvek náboženskému alebo filozofickému názoru, pretože v súčasnosti 
jestvujú podľa Engelhardta mnohé konkrétne spoločenstvá s vlastnými etickými víziami. Členovia 
každého z nich sa navzájom medzi sebou poznajú ako morálni priatelia (moral friends). Život 
a učenie týchto skupín je privátnou záležitosťou vzhľadom na sociálne laické úlohy širokého 
rozsahu. V rozličných kontextoch je teda potrebné vychádzať z vedomia, že sa ľudia stretávajú ako 
morálni cudzinci (moral strangers) s rozličnými mravnými názormi, kvôli ktorým si vzájomne 
nemusia rozumieť, hoci by používali ten istý (mravný) slovník (Engelhardt 1996, s. viii, 6-9, 14-17, 
295-299, 418-422). 

Engelhardt vyhlásil, že v súčasnom pluralistickom kontexte je nemožné nájsť racionálnu 
a všeobecnú zhodu v podstatných mravných otázkach, ktoré sa týkajú vízie mravne dobrého života, 
správneho konania a povahy mravného dobra. Úlohou sekulárnej bioetiky je preto spájať mravných 
cudzincov prostredníctvom podstatne pacifickej komunikácie vzhľadom na sociálnu spoluprácu 
a spolužitie. Tieto ciele by sa podľa neho dali dosahovať pomocou stanovenia všeobecne 
uznávaných kritérií mravnej správnosti. Tieto kritériá by sa dali vymedziť všeobecne uznávanými 
procedúrami, ktoré by rešpektovali slobodné a autonómne voľby. Teda prostredníctvom tolerancie 
voči všetkým členom mravného spoločenstva by sa dosahovalo ich pokojné spolunažívanie6. Tento 
princíp dáva mravnosti minimum koherencie a základnú gramatiku, ktorá umožňuje racionálnu 
diskusiu o rôznych argumentoch. V tomto prípade tolerancia znamená zrieknuť sa nanucovania 
vlastnej koncepcie v rámci diskusie a očakávať pre seba podobnú toleranciu zo strany druhých voči 
osobným názorom a voči vlastnému spôsobu života (Engelhardt 1996, s. x, 16-17, 418-422). 

Tolerovanie slobodnej a autonómnej voľby vychádza zo špecifickej antropologickej 
koncepcie, ktorá predstavuje jednu zo súčasných foriem personalizmu7. Podľa Engelhardta osoba 
nie je nič iné než mravná bytosť, teda bytosť s morálnou schopnosťou. Osobu konštituuje práve táto 
schopnosť vlastnej mravnej voľby, ktorú človek dokáže slobodne vyjadriť a uplatňovať vo svojom 
konaní. Prostredníctvom tejto morálnej dispozície je osoba schopná sebaurčenia (autodeterminácie) 
a vedomým spôsobom uzatvárať dohodu. Mravná schopnosť vyjadruje v tomto prípade autonómiu 
a vedomie seba samého, schopnosť racionálnej činnosti, schopnosť koncipovať pravidlá správania, 
haniť alebo chváliť, schopnosť vlastniť hoci aj minimálny mravný zmysel. Táto schopnosť vytvára 
možnosť budovať mravné spoločenstvo a mať účasť na mravnom podujatí alebo na mravnom pakte. 

Podľa tejto perspektívy sú vylúčení z kategórie „osoby“ všetky ľudské bytosti, ktoré sa 
nezúčastňujú mravného podujatia, pretože neprejavujú (navonok) „mravnú schopnosť“ voľby. Tieto 
ľudské bytosti predstavujú príklady „nie ľudských osôb“, „pravdepodobných osôb“, „potenciálnych 
osôb“ alebo „iba možných osôb“. Podľa Engelhardta byť „osobou“ značí byť seba-uvedomeným, 

6 Ideu tolerancie prevzal Engelhardt z Lockovho Listu o tolerancii (Locke, 1689; Engelhardt 2000, s. 136, 152) a ideu 
pokojného spolunažívania zasa z Kantovho diela K večnému mieru (1795) (Kant 1963; Engelhardt 2000, s. 22, 61, 84, 
115). 
7 Engelhardtovu formu personalizmu označujú mnohí autori za redukcionistickú, liberálnu, funkcionalistickú, 
aktualistickú, kontraktualistickú a utilitaristickú (Ďačok 2007, s. 145-173; Sgreccia 1999, s. 58; Uram 2012, s. 63-67; 
Vendemiati 2002, s. 107-116; Zeppegno 2007, s. 17-51). 
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racionálnym, schopným aspoň minimálneho mravného zmyslu a byť slobodným (autonómnym). 
Tieto štyri charakteristiky identifikujú „osoby“ ako entity schopné mravnej úvahy, vyjadriť vlastný 
súhlas/nesúhlas, mať účasť na mravných kontroverziách a diskusiách, a teda schopné dohodnúť sa 
(Engelhardt 1996, s. 140). V tomto zmysle Engelhardt vysvetlil: „Nie všetci ľudia sú seba 
uvedomujúci, racionálni a schopní vytvárať možnosť hany alebo chvály. Plody, deti, vážne mentálne 
retardovaní alebo chorí alebo zranení v nezvratnej kóme sú ľudia, ale nie sú osoby. Sú členmi 
ľudského druhu, ale ako takí nemajú štatút členov laického mravného spoločenstva. Nemôžu ani 
haniť, ani byť hanení, ani chváliť, ani byť chválení; nie sú v stave ani prinajmenšom činiť sľuby, 
uzatvárať zmluvy alebo sa dohodnúť na úkone dobročinnosti. Nie sú primárnymi činiteľmi laického 
mravného podujatia. Iba osoby majú tento štatút“ (Engelhardt 1996, s. 139). 

Engelhardt bol teda presvedčený, že ľudské embryá, plody a novorodenci nie sú osoby. Nič 
nedovoľuje, aby sa čo i len mohli priblížiť k schopnosti trpieť alebo viesť vnútorný (emočný) život 
dospelých zvieracích cicavcov, ktorých však autor nenazýva „osobami“ (Engelhardt 1996, s. 164-
165) na rozdiel od Petra Singera (1946). Podľa tohto súčasného austrálskeho liberálneho mysliteľa 
je dospelý zvierací cicavec (napr. Gorila Koko) „viac osobou“ ako ľudský novorodenec 
(s telesným/mentálnym postihnutím alebo bez neho), lebo toto zviera vie viac prejaviť (pozitívne 
alebo negatívne) emócie, preto vyhlasuje Singer: „Nie všetci členovia druhu Homo sapiens sú 
osoby, a nie všetky osoby sú členovia druhu Homo sapiens“ (Singer 1994, s. 206). Podobne podľa 
Engelhardta ani ľudské plody/novorodenci zvlášť s (vážnym) telesných/mentálnym postihnutím nie 
sú osobami v úzkom slova zmysle, pretože nevchádzajú do navrhnutej kategórie „osoby“. Ak im 
nejaká komunita priradí hodnotu, funkciu alebo použitie na základe sociálnej užitočnosti (napr. pre 
odber orgánov), môžu sa stať aspoň osobami v sociálnom zmysle. V tomto prípade slabé ľudské 
indivíduá sa stávajú neprimeraným spôsobom zdrojmi orgánov (Engelhardt 1996, s. 147-150; Cefalo 
a Engelhardt 1989, s. 25-43). 

Z načrtnutej utilitaristickej antropológie vyplýva formulácia konštitutívneho princípu 
sekulárnej (laickej) bioetiky, ktorým je princíp (tolerantnej) prípustnosti (permission). Tento princíp 
a jeho uplatnenie v laickej morálke vzájomného rešpektu platia iba pre „osoby“ vo vyššie uvedenom 
zmysle, teda pre ľudských jedincov schopných (tolerantnej) dohody. Princíp prípustnosti nahrádza 
princíp autonómie, aby sa zabránilo zámene tohto prístupu s etikou, ktorá sa zakladá na príslušnom 
význame hodnoty slobody (Engelhardt 1996, s. xi, 140). Pri vykonávaní lekárskej a zdravotníckej 
profesie sa môžu rozpoznať ďalšie princípy, ktoré sú odvodené od princípu prípustnosti. Lekár alebo 
iný zdravotnícky pracovník má vždy konať pre „dobro“ pacienta (klienta). Ide tu teda 
o odvodený princíp beneficiencie. Avšak toto dobro sa má chápať ako najlepší záujem (best
interest), ktorý zvyčajne určuje a vyjadruje sám pacient, ak je schopný morálnych volieb. Lekár 
alebo zdravotnícky pracovník má rešpektovať, tolerovať a uplatňovať tento (najlepší) záujem 
pacienta (klienta) ako dobro. V tomto zmysle ostáva princíp beneficencie (dobročinnosti) ako taký 
nedeterminovaný. Závisí od morálnej voľby pacienta alebo jeho zákonného zástupcu (Engelhardt 
1996, s. 107). 

Takto chápaná dobročinnosť dáva priestor pre obdobný význam princípu spravodlivosti, ktorý 
následne spočíva v konkrétnej aplikácii slobodnej (autonómnej) voľby pacienta (klienta) zo strany 
lekára a zdravotníckeho pracovníka. Pri tomto význame princípu spravodlivosti sa výslovne 
odvoláva Engelhardt na rozšírené liberálne teórie amerických filozofov Johna Rawlsa (1921 – 2002) 
a Roberta Nozicka (1938 – 2002). Podľa nich sa majú považovať za spravodlivé tie distribúcie, 
ktoré sa dejú bez násilia voči slobodným voľbám jednotlivcov alebo skupín (Rawls 1971, s. 34-40, 
46-53; Nozick 2003, s. 149-231; Engelhardt 1996, s. 121). V tejto koncepcii vystupuje pacient 
(klient) ako „vlastník“ svojej osoby. Engelhardt sa tu výslovne odvoláva na Lockovu definíciu 
osoby z jeho diela Dva traktáty o vláde (1690). Podľa tohto anglického filozofa každý má právo 
vlastniť svoju osobu, na ktorú nemá právo nik okrem neho, a následne s ňou zaobchádzať podľa 
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svojvôle/autonómie (Locke 1965, s. 141; Engelhardt 1996, s. 155). Takýto je význam tretieho 
(bioetického) princípu vlastníctva (osoby/seba samého ako osoby). Napokon podľa posledného 
princípu, ktorým je princíp politickej autority, sa majú dodržiavať normy a predpisy vlastného štátu 
v medziach autonómnej voľby jednotlivcov pre zachovanie ich pokojného spolužitia (Engelhardt 
1996, s. 171-172; Engelhardt 2000, s. 353-389). 

Engelhardt si uvedomoval, že takáto laická bioetika nie je schopná vytvoriť koncepciu cnosti 
a charakteru bez uznania konkrétnej mravnej vízie. V súčasnej pluralistickej spoločnosti považoval 
za neprijateľné uznať nejakú víziu. Napriek tomu pripustil, že by sa mohla prijať akási všeobecná 
laická koncepcia cnosti. Pri jej vymedzení sa nechal inšpirovať myslením vyššie spomenutého 
Immanuela Kanta. Tento nemecký filozof vo svojich dielach Kritika praktického rozumu (1787) 
a Metafyzika mravov (1797) definoval cnosť ako mravnú schopnosť – silu vôle – pri plnení 
povinností voči sebe a voči druhým ľuďom stoickým (apatickým) spôsobom (Kant 1990, s. 129-
131; Kant 1983, s. 509-513;). Všetky povinnosti vychádzajú z kategorického imperatívu, ktorý je 
postulátom osvietenského rozumu. Tento kategorický imperatív, ktorý Kant vysvetľuje už v diele 
Základy metafyziky mravov (1785), nám prikazuje konať podľa takého pravidla cieľov/účelov, ktoré 
by mohlo byť pre každého všeobecným zákonom (Kant 2004, s. 48; Kant 1983, s. 526; Kant 1990, 
s. 52). Podobne, v osobitnom kontexte sekulárnej bioetiky, definoval Engelhardt cnosť nasledovne:
„Laická cnosť je sila vôle udržať pokojné kráľovstvo cieľov, spoločenstvo mravných cudzincov. Ale 
taká vôľa musí byť vymedzená bez akéhokoľvek zvláštneho spojenia s partikulárnou víziou pokoja 
a bez predpokladu, že by nejaká vízia pokoja bola prijatá všetkými členmi spoločenstva.“ 
(Engelhardt 1996, s. 419) 

V pluralitnej spoločnosti je človek alebo ten, kto ponúka zdravotnícku starostlivosť, osobou, 
ktorej vôľu charakterizuje postoj úcty voči slobode druhého a túžba uskutočňovať jeho dobro, 
pričom si uvedomuje možné škody a úžitky napriek nezhodám o povahe dobra a význame škôd 
a úžitkov. To značí, že vôľa každej osoby môže mať konkrétny charakter, ktorý sa odlišuje od iného, 
s rôznymi motiváciami pri zachovaní pokojného spolunažívania. Od jednotlivcov sa vyžaduje iba 
zhodný súhlas s týmto cieľom napriek rozličnosti osobných motivácií. Vo vnútri pluralistickej 
spoločnosti sa môže uskutočniť pokojné spolunažívanie iba vďaka horlivosti osôb 
s mimoriadnymi charakteristikami. K nim patria „kardinálne“ cnosti, ktorými sú podľa autora 
tolerancia, liberálnosť a rozvážnosť. 

V nastolenej morálke vzájomnej úcty je hlavnou cnosťou tolerancia, teda schopnosť nechať, 
aby druhí pokojne rozvinuli svoje vízie mravného života a zdravotníckej starostlivosti, i také, ktoré 
by sa javili ako neprijateľné, pomýlené a skazené. V tomto kontexte sú vzorní muži a ženy zaviazaní 
vyhýbať sa každému nedovolenému použitiu sily proti iným, teda netolerancii. Laická morálka 
povzbudzuje liberálnosť ako mravnú schopnosť štedro podporovať druhých. Na uskutočnenie 
pozitívnej bilancie výhod vzhľadom na škody je potrebná aj rozvážnosť, ktorá usmerňuje v každom 
prípade konkrétne vnímanie výhod a škôd. Posledné dve cnosti sa podľa Engelhardta prakticky 
uskutočňujú iba v spontánnych poriadkoch a v slobodne dosiahnutých dohodách. 

Všetci obyvatelia a vykonávatelia zdravotnej starostlivosti by si mali osvojiť tzv. „cnosti 
dobrého úradníka“ (s rozličnými motiváciami a cieľmi), ako ich navrhol (skôr spomenutý) nemecký 
filozof Hegel v diele Základy filozofie práva (1820). Podľa neho má byrokrat verne slúžiť najvyšším 
záujmom štátu a správať sa tolerantne a nezaujato voči občanom, ktorí žiadajú pomoc, ochranu 
alebo blaho (Hegel 1992, s. 324). A preto podľa Engelhardta všetci majú dostať toľko, koľko im 
patrí nezávisle od ich vízie mravne dobrého života, od ich náboženského vyznania a od ich 
jednotlivých ideologických túžob. Podľa neho, aby človek bol dobrým byrokratom v práve 
naznačenom zmysle, je potrebné zvláštne podrobenie tej úrovni života, ktorá sa vyjadruje 
v pluralistickej sekulárnej (laickej) morálke a ktorá sa sústreďuje na esenciálnu morálku vzájomnej 
úcty a tolerancie názorov/postojov jednotlivých mravných subjektov (Engelhardt 1996, s. 418-419). 
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Náčrt „kresťanskej“ bioetiky 

Ako sme už naznačili v úvode, Engelhardt rozvinul ďalej svoju víziu bioetiky v diele The 
Foundations of Christian Bioethics. Navrhol v ňom svojskú „kresťanskú“ bioetiku ako „ľudský 
projekt“ (human project) pre súčasnosť, ktorý berie vážne „imanenciu“ (Engelhardt 2000, s. 127-
155). V Predslove a potom na začiatku prvej kapitoly tento „projekt“ označil za „skladačku“ 
(puzzle) (Engelhardt 2000, s. xi, xiii, 1). Hneď spresnil, že ide skôr o „filozofickú“ než bioetickú 
skladačku. Táto „filozofická skladačka“ (philosophical puzzle) spočíva v otázke: „Ak sme zachytení 
v imanencii, môže byť morálna pravda hocičím, hoci viacznačným?“ (Engelhardt 2000, s. xi) V tejto 
otázke sa skrýva gnozeologické8 a sémantické9 hľadisko. Ďalej Engelhardt špecifikoval, že v rámci 
filozofickej skladačky ide skôr o „náboženskú otázku“ (religious quest) (Engelhardt 2000, s. xi), 
preto vymedzil tému nasledujúcimi otázkami: „Kardinálna filozofická a teologická skladačka je: 
Možno sa dostať cez imanenciu k pravde? Ak áno, tak ako?“ (Engelhardt 2000, s. xiii) 

Engelhardt predložil v danom diele spôsob, ako sa dostať cez imanenciu k pravde, 
prostredníctvom svojsky chápaného kresťanstva a svojsky chápanej „kresťanskej“ (bio)etiky. Preto 
cieľom danej „skladačky“ je vymedzenie náčrtu „kresťanskej“ bioetiky pre súčasnú väčšinu ľudí, 
ktorí rozvíjajú imanentný (sekulárny) životný štýl. Napriek tejto situácii sa Engelhardt rozhodol 
načrtnúť návrh kresťanskej bioetiky „mravných priateľov“ (moral friends) v dobe „mravných 
cudzincov“ (moral strangers), ktorá má prekonať (možné) konflikty medzi nimi (Engelhardt 2000, 
s. xxi, 3, 38, 41, 46, 110, 129, 131, 152, 209). Toto prekonanie sa pokúsil Engelhardt uskutočniť cez
tolerantné uznanie súčasného prevládajúceho „imanentného“ zmýšľania a zároveň cez zachovanie 
toho, čo je podstatne kresťanské. S týmto zámerom predstavil svoju „kresťanskú“ bioetiku pre 
súčasný post-moderný svet. 

Na jednej strane táto jeho bioetika má preto uznávať „imanenciu“, „sekulárnosť“, 
pohľad/postoj „bez transcendencie“ (Engelhardt 2000, s. xi, xiii, xv, 5, 81, 102, 127, 129, 133, 169, 
181, 287, 310) a má byť následne založená na práve autonómnej voľby, ktoré sa má všeobecne 
tolerovať v zmysle (širokej verejnej/spoločenskej) prípustnosti (Engelhardt 2000, s. 3, 5, 39, 41, 71, 
110, 132, 135, 354)10. Na druhej strane táto bioetika má byť „otvorená pre transcendenciu“, inak by 
sme jej nemohli dať prívlastok „kresťanská“, lebo by zanedbávala podstatnú zložku kresťanstva. 
Keďže „západné“ novoveké kresťanstvo ako „vnučka osvietenstva“ (grandchild of the 
Enlightenment) je v zániku, treba sa obrátiť na „počiatočné“ a „tradičné“ kresťanstvo prvého 
tisícročia (Engelhardt 2000, s. 110), ktoré sa nám zachovalo v dielach ranokresťanských 
(patristických) autorov. Z nich najviac cituje myšlienky sv. Jána Zlatoústeho, konštantínopolského 
patriarchu a učiteľa Cirkvi (cca. 350 – 407), potom myšlienky sv. Bazila Veľkého, biskupa 
v Cézarei a učiteľa Cirkvi (330 – 379) a myšlienky sv. Augustína, biskupa v Hippo a učiteľa Cirkvi 
(354 – 430)11. Okrem toho cituje Engelhardt veľké množstvo skorších i novodobých pravoslávnych 
autorov (biskupov a mníchov nazývaných „starci“) (Engelhardt 2000, s. 158-389). 

Podľa Engelhardta v týchto dielach prežil až dodnes obsah pôvodného kresťanstva 
v neprerušenej tradícii, ktorá sa uchováva v „Pravoslávnej cirkvi“ (Orthodox Church) (Engelhardt 

8 Ide o otázku poznateľnosti pravdy/dobra. 
9 Ide o otázku významu/významov. 
10 Tu nadväzuje Engelhardt na svoje predchádzajúce (vyššie predstavené) dielo o sekulárnej bioetike The Foundations of 
Bioethics. 
11 Augustín prešiel približne dvadsaťročnou cestou hľadania pravdy, ktorú našiel napokon v Kristovi, a následne sa 
rozhodol prijal krst na Veľkú noc v roku 387. Svoju duchovnú cestu a vnútornú skúsenosť obrátenia zapísal vo svojich 
Vyznaniach (Augustín 1997, s. 207-209, 214-216, 219-224). 
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2000, s. xvi-xvii, xx-xxi, 6, 49)12. Toto kresťanstvo ponúka zvláštny druh 
(náboženského/teologického) poznania, ktorému Engelhardt dáva prívlastky „mystické“ 
a „transcendujúce“. Ide podľa neho o noetickú teológiu (noetic theology), teda o zvláštny 
„všeobecne udivujúci“ spôsob poznania osobného Boha. Toto poznanie pochádza z hlboko osobnej 
(privátnej a intímnej) skúsenosti s Ježišom Kristom a z vnútorného osvietenia v moci Ducha 
Svätého, ktoré môže zažiť každý kresťan (Engelhardt 2000, s. xiii, 5, 48, 179-186, 338-340)13. Toto 
poznanie na základe viery, ktoré vychádza zo špecifického subjektívneho mysticizmu (Zeppegno 
2007, s. 17-51), má viesť k „transcendentne“ zameranému životnému štýlu a predstavuje základ pre 
„kresťanskú bioetiku“ (Engelhardt 2000, s. s. xi-xv, 5, 157-231). Táto „kresťanská bioetika“ má 
ekumenický14 a medzináboženský cieľ. Jej zámerom je spájať a zjednocovať všetky kresťanské 
spoločenstvá i všetky náboženstvá po celom svete na základe „spoločnej morálky“, ktorá je 
výsledkom vzájomnej dohody (Engelhardt 2000, s. xvi, xx-xxi, 146-148, 157, 168). V duchu vyššie 
nastolenej tolerancie má táto „kresťanská“ bioetika podporovať všeobecne rozšírenú liberálnu 
kozmopolitnú víziu sociálnej spravodlivosti, podľa ktorej sa majú rešpektovať autonómne voľby 
jednotlivcov. 

Záver 

Engelhardt zanechal priekopnícky návrh sekulárnej bioetiky pre súčasnú dobu, ktorá sa 
zakladá na relativistickej, subjektivistickej, funkcionalistickej, pesimistickej a skeptickej filozofickej 
vízii v náboženskom (kresťanskom) kontexte. V tomto príspevku sme predstavili vybrané základné 
línie Engelhardtovej bioetiky, aby sme tak zdôraznili to, čo je kľúčové. Vzhľadom na autorov voľný 
štýl písania sme sa vyhli jeho (argumentačným a filozofickým) nepresnostiam, ba až protirečeniam, 
ktoré už podrobne okomentovali iní autori (Ďačok 2007, s. 145-173; Meilaender 2000; Vendemiati 
2002, s. 107-116, Zeppegno 2007, s. 17-51). Na tomto mieste si ešte dovolíme upozorniť na 
najväčšie nebezpečenstvá tohto „sekulárno-humanistického“ prístupu. 

Ako sme povedali, podľa Engelhardta existuje iba jeden – všeobecne prijateľný – mravný 
princíp v pluralistickej spoločnosti „mravných cudzincov“ a to, aby žili ako „mravní priatelia“. Ide 
tak o princíp tolerantnej prípustnosti, ktorý potrebuje príslušnú a rovnomennú cnosť disponujúcu 
členov mravného spoločenstva k pokojnému spolunažívaniu. Podľa neho touto cnosťou je 
tolerancia, ktorá bezvýhradne rešpektuje akékoľvek slobodné a autonómne voľby. Na pozadí týchto 
myšlienok sa nachádza autorov predpoklad, že nie je možné nájsť racionálnu a všeobecnú zhodu 
v podstatných mravných otázkach o vízii mravne dobrého života, o mravne dobrom správaní 
a o povahe mravného dobra. Ak by sme aj uznali tento predpoklad ako možný, v tom prípade nie je 
správne podporovať vyššie načrtnutý prístup, prostredníctvom ktorého by sa mohli zdôvodniť – ako 
dobré/cnostné – skutky vykonané v mene (zdanlivej) tolerancie, ale priamo namierené proti 
ľudskému životu a jeho základným dobrám (napr. priamy potrat, eutanázia a mnohé iné). Takto sa 
skôr podporuje falošná spravodlivosť, ktorá napriek túžbe po pokojnom spolunažívaní vnáša do 
spoločnosti napätie a nerovnosť skrze mentalitu pragmatického vyraďovania/vylučovania 
(diskriminácie) pod rúškom (sekulárneho) humanizmu a/alebo svojsky (falošne) chápaného 
„kresťanského“ postoja (Engelhardt 1996, s. 139-150; Engelhardt 2000, s. 233-351). Samotná 

12 V skutočnosti neexistuje jedna Pravoslávna cirkev na spôsob Katolíckej cirkvi. Existujú jednotlivé Pravoslávne cirkvi, 
ktoré sú samostatné (autokefálne), čo si uvedomuje aj Engelhardt, keď najdôležitejšie z nich vymenúva v Predslove 
(Engelhardt 2000, s. xvi). 
13 Tu sa nepriamo ozýva Kierkegaardovo chápanie viery, ktoré sme už skôr naznačili. 
14 Engelhardt mu dáva niekedy aj prívlastok „katolícky“ v zmysle všeobecnej otvorenosti k ostatným kresťanským 
spoločenstvám. 
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historická skúsenosť nás učí, že väčšinové rozhodnutia nezaručili vždy v dejinách dobré 
a spravodlivé riešenia pre pokojné spolunažívanie. 

Čo sa týka noetickej skúsenosti, ktorú Engelhardt považoval za možný spôsob poznania 
osobného Boha, a ktorá má byť podľa neho východiskom ku kresťansky chápanej bioetike, treba 
aspoň stručne poznamenať nasledovné. Táto noetická skúsenosť je síce dosiahnuteľná a prístupná 
každému kresťanovi, avšak treba podotknúť, že takejto mystickej skúsenosti zvyčajne predchádza 
dlhodobá formácia v duchu kresťanskej askézy ako prostriedku na nadobudnutie cnosti cestou 
očisťovania rozumu, vôle a vášní od nezriadenosti. Táto nevyhnutná asketická požiadavka vychádza 
z tradičného učenia a skúsenosti kresťanských (východných i západných) učiteľov a znalcov 
duchovného života. Ak by teda noetická skúsenosť mala byť určujúca pre nadobudnutie aktuálneho 
etického postoja u kresťana, jej získaniu by predchádzala zdĺhavá cesta. Až do momentu osvojenia 
si tejto noetickej skúsenosti by kresťan bol „eticky nekompetentný“. 

Čo má robiť kresťan, ktorý ešte nedosiahol zvláštnu noetickú skúsenosť s Bohom? Podľa 
Engelhardta by sa mal podieľať na živote sekulárnej spoločnosti v duchu tolerancie a konať čo 
najlepšie podľa svojho subjektívneho súdu. Tu pripájame ďalšie spresnenie. Avšak, aby kresťan 
neskĺzol do čisto relativistického subjektivistického chápania a konania, mal by svoje rozhodovanie 
podriadiť najvyššej transcendentnej autorite (Bohu – Trojici), ktorá vyhlasuje mravnú normu, s tým, 
že ju nebude vysvetľovať „subjektivisticky“, ale sa bude riadiť objektívnemu výkladu samotného 
Boha, ktorý nemôže klamať, ani byť oklamaný. Tento výklad sprostredkúva Boh skrze Zjavenie 
(Božie slovo a Tradícia), skrze Ježiša Krista ako vteleného Božieho Syna a, sekundárne, skrze 
autoritu učiteľského úradu Cirkvi v rámci tradície. Tento výklad je zrozumiteľne dostupný každému 
kresťanovi, len sa ho musí každý snažiť osobne poznať a podľa neho koherentne konať. Takýmto 
spôsobom si kresťan osvojuje skutočné cnosti, formuje skutočne cnostný charakter, koná skutočne 
cnostné skutky, aby viedol skutočne šťastný a pokojný život v globalizovanej spoločnosti, v ktorej 
vydáva pravé svedectvo svojej viery. Takto formovaný kresťan nekoná v sekulárnej spoločnosti 
výlučne podľa svojej autonómnej morálky, ale podriaďuje svoje konanie najvyššej mravnej autorite 
(Bohu) a najvyššej norme, ktorú táto autorita vydáva. 

V tejto súvislosti možno spomenúť Engelhardtov výrok z jedného listu, ktorý napísal Eliovi 
Sgrecciovi (1928 – 2019). Tento taliansky bioetik a kardinál sa zaradil medzi hlavných 
predstaviteľov (nerelativistickej) personalistickej – ontologicky založenej – bioetiky (Sgreccia 
1999). Z ich vzájomnej listovej korešpondencie vyplýva, že Engelhardt ako veriaci kresťan by nikdy 
nenabádal svoju manželku, aby podstúpila priamy potrat, a keby praktizoval lekársku činnosť, nikdy 
by ho nevykonal. Podľa neho treba odlišovať privátnu morálku od verejnej, v ktorej má vládnuť 
väčšinová dohoda a tolerancia (Sgreccia 2010, s. 415)15. Žiaľ, takýto názor zastáva v súčasnosti 
veľmi veľa ľudí. Napriek tomu sa na záver pýtame: Je možné, aby takáto široko chápaná 
a akceptovaná „tolerancia“ bola skutočne adekvátnym a konštruktívnym princípom v (bio)etike pre 
súčasnú globalizovanú spoločnosť, keď skôr podporuje protirečenie, napätie a nespravodlivosť? 
Prečo by sme nemohli uznať ako oprávnenú možnosť, že pravé hodnoty (napr. pravda a dobro) majú 
transcendentný, univerzálny a (obsahovo/vnútorne) nemenný charakter, ktorý na konkrétnej 

15 V tomto Engelhardtovom názore sa nepriamo ozýva skoršia utilitaristická koncepcia Johna Stuarta Milla (1806 – 
1873), ktorú Engelhardt radikalizoval. Mill predstavil v diele A System of Logic (1843) etiku ako umenie života, 
v ktorom rozlišoval tri vzájomne prepojené úrovne s príslušným komponentom. 1. Na politickej/spoločenskej úrovni ide 
o rozvážnosť kalkulujúceho rozumu, ktorý hľadá individuálny osoh/prospech. 2. Na všeobecnej úrovni ide o morálku
ako súhrn požiadaviek na ľudské činy, ktorých následky sa týkajú mnohých. Tieto požiadavky sa formujú na základe 
skúsenosti celého ľudstva v priebehu dejín, preto predstavujú múdrosť vekov. Ich cieľom je šťastie všetkých (všeobecné 
blaho) a prežitie ľudstva. 3. Z hľadiska krásy ide v umení života o estetiku, ktorá hľadá najvyššiu vznešenosť 
prostredníctvom citu sympatie a vzájomnej ľudskej spolupatričnosti (Mill 1882, s. 1145-1156). 
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praktickej úrovni nevylučuje isté „prispôsobenia“ v ľudskom konaní pri ich vernom uskutočňovaní? 
Táto cesta si však vyžaduje zo strany človeka zrelosť poznania i slobody a jeho otvorenosť pre 
introspekciu i transcendenciu, ako aj odvahu uznať (aspoň ako možnosť) Boha za (večného) 
pôvodcu všetkého, čo je stvorené, za najvyššiu autoritu, ktorá určuje mieru (mravného) dobra pre 
konkrétne správanie, i za (posledný/eschatologický) cieľ ľudského života. Toto uznanie (aspoň 
v podobe možnosti) neobmedzuje ľudskú slobodu poznania a rozhodovania. Naopak, pomáha 
človeku, aby dozrieval správnym formovaním svojho (mravného) charakteru a svedomia v rámci 
(ľudského a náboženského) spoločenstva. Takýmto spôsobom môže človek uskutočňovať 
prostredníctvom svojho správneho konania skutočne dobrý život aj v globalizovanom svete. 

Príspevok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: Univerzitný 
vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo zdrojov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
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Abstract / Place of secular anti-abortion argument of Don Marquise from John Rawls’ idea of public reason 
point of view 

The author argues that Donald Marquis’s future-like-ours anti-abortion argument (FLOA) cannot be used within the 
framework of John Rawls’s idea of public reason. The reason is following: The FLOA does not meet conditions of 
rationality and of publicly available evidence and therefore it can be the part of a nonreligious comprehensive doctrine. 
However, from the viewpoint of the idea of the public reason, this teaching is not a reasonable comprehensive doctrine. 
Said differently, although the FLOA argument is rational, it is not reasonable. 

Úvod 

V predloženej štúdii sa skúma otázka, či je možné nájsť kompromis medzi dvoma 
protichodnými postojmi v otázke potratov. V jej závere tvrdím, že tento kompromis nie je možné 
dosiahnuť. Pre toto tvrdenie uvádzam dva dôvody. Žiadna strana sporu nemôže byť trvalo spokojná 
s takto dosiahnutým výsledkom. Zdá sa totiž, že vždy bude cítiť, že zrádza postoje, ktoré obhajuje. 
Domnievam sa, že riešenie, ku ktorému sa dospeje, bude vždy len dočasné. Každá strana sporu ho 
bude pripravená v záujme dosiahnutia svojich cieľov v budúcnosti porušiť. Po druhé, nepokladám za 
možné dosiahnuť primerané riešenie ani na pojmovej úrovni. Ide totiž o dva vzájomne sa vylučujúce 
postoje, ktoré nie je možné vyvažovať. 

Načrtnem v krátkosti postup, akým som došiel k týmto tvrdeniam. Vychádzam z predpokladu, 
ktorý explicitne alebo prinajmenšom implicitne zastávajú obe strany diskusie, a síce, že 
verejnoprávna argumentácia má byť sekulárna2. Pod sekularitou verejno-právnej diskusie rozumiem 
iba skutočnosť, že táto diskusia musí spočívať výlučne na rozumom preskúmateľných dôvodoch. 
V našom politickom kontexte liberálnych demokracií to znamená, že občania týchto liberálnych 
demokracií nemôžu argumentovať vo verejnej sfére na základe predpokladov, ktoré sa opierajú 

1 2. rozšírené a upravené vydanie príspevku, pôvodné vyšlo v publikácii: PLAŠIENKOVÁ, Zlatica (ed.): Bioetické výzvy 
a súčasnosť. Bratislava: Stimul, 2015. ISBN 978-80-8127-133-5. 
2 Tento predpoklad prijímajú jednoduchšie liberáli než konzervatívci. V praxi však sekularitu verejnoprávnej 
argumentácie prijímajú obe strany.  
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o náboženskú dogmatiku či vyjadrenia cirkevných autorít3. Ako upozorňuje slovenský bioetik Peter 
Sýkora:  

„Akokoľvek sa môžu určité náboženské etické normy zdať pre ich zástancov očividné 
a nespochybniteľne správne, takže v ich očiach by ich mal každý prijímať automaticky, pokiaľ sa 
ich zdôvodnenie neopiera o racionálnu argumentáciu, musia byť spochybnené“ (Sýkora 2010,  
s. 68).  

V rámci tohto východiska sa venujem sekulárnemu argumentu proti potratom od Dona 
Marquisa. Tento argument na základe predpokladov, ktoré sa opierajú o racionálnu argumentáciu 
a verejne dostupný dôkaz, vyvodzuje záver, že drvivá väčšina umelých potratov je nemorálna 
(Marquis 1989, s. 189). Bioetik David DeGrazia pokladá tento argument za najpresvedčivejší 
morálny argument proti skorým potratom (DeGrazia 2005, s. 280). Naopak, náboženské argumenty 
proti potratom pokladá za nepresvedčivé, pretože hoci by boli náboženské tézy aj pravdivé, 
nemožno očakávať, že „ich každý z nás pochopí na základe verejne dostupného dôkazu“ (DeGrazia 
2005, s. 280). Je však možné FLO argument použiť vo verejno-právnych debatách? Na túto otázku 
odpoviem v kontexte idey verejného rozumu Johna Rawlsa. Ukážem, že v rámci idey verejného 
rozumu Johna Rawlsa nemôžeme FLO argument uplatniť, a to napriek tomu, že spĺňa podmienky 
racionality a verejne dostupného dôkazu. Z pohľadu verejného rozumu Johna Rawlsa nie je však 
FLO argument rozumný4.  

3 Typická konzervatívna argumentácia proti potratom, ktorá súčasne zohľadňuje aj sekulárny charakter verejnoprávnej 
diskusie, má spravidla takúto podobu: Vývoj plodu je určitým prirodzeným vývojom niečoho (alebo presnejšie nejakej 
bytosti) od fázy plodu (fetal stage), jeho života po detstvo (infancy). Je to prirodzený vývoj odlíšenej jednotnej 
substancie – ľudskej bytosti – ktorá začína svoje bytie ako zygota a vyvíja sa bez podstatnej zmeny (without substantial 
change) cez embryonálne a plodové fázy svojho života, potom cez svoje detstvo, mladosť, dospievanie a nakoniec do 
dospelosti. Podobnosti po sebe nasledujúcich stupňov vo vývoji ľudskej bytosti netvorí nič iné než skutočnosť, že tieto 
stupne sú stupňami života konkrétnej ľudskej bytosti s jeho jednotou, odlišnosťou (distinctness), pričom identita zostane 
neporušená počas jednotlivých stupňov jeho vývoja. Každý z nás, kto je teraz dospelý, je tou istou ľudskou bytosťou, 
ktorá bola v predchádzajúcej dobe adolescentom, dieťaťom, novorodencom, plodom, embryom a zygotou. Tým viac je 
zarážajúce, že niekto vidí rozdiely medzi zygotou, plodom a novorodencom. Tieto rozdiely preto nemôžu mať 
relevantnú morálnu váhu, ktorú potrebujeme na odôvodnenie záveru, že zabitie X v ranom stupni vývoja X, nie je 
zabitím ľudskej bytosti, respektíve v skutočnosti nie je zabitím X-ka (pozri George 1997, s. 1396-1397; George 
aTollefsen 2011). 
4 Podľa Rawlsovej koncepcie verejného rozumu je treba rozlišovať medzi rozumným a racionálnym. Rozumné sa 
vzťahuje na medziľudské vzťahy a racionálne na konajúci subjekt. Rawls však žiaľ neponúka žiadnu definíciu týchto 
pojmov. V Politickom liberalizme uvádza, že namiesto toho, aby pojmy rozumné a racionálne definoval, vymedzí len 
ich niektoré aspekty (pozri bližšie Rawls 1997a, s. 40; Rawls 1993, s. 48). Osoby uvažujú rozumne, pokiaľ sú medzi 
seberovnými ochotné navrhnúť princípy a normy ako férové podmienky spolupráce a sú aj ochotné ich dodržiavať, ak 
majú istotu, že ostatní budú postupovať rovnako. Ľudia konajú nerozumne, keď sa zamýšľajú zapojiť do spolupráce, no 
nie sú ochotní rešpektovať alebo navrhovať nijaké všeobecné princípy alebo normy, ktoré by vymedzovali slušné 
podmienky spolupráce, s výnimkou určitej nevyhnutnej pretvárky pred verejnosťou. Sú ochotní porušiť takéto 
podmienky v prípade, že to vyhovuje ich záujmom a pokiaľ to dovoľujú okolnosti. Naopak, racionálne sa vzťahuje 
primárne na jediného zjednoteného činiteľa (jednotlivec alebo kolektívna osoba) so schopnosťou usudzovania 
a uvažovania pri hľadaní výhradne svojich vlastných cieľov a záujmov. „Racionálne sa týka toho, ako sa tieto ciele 
a záujmy prijímajú a uznávajú, a tiež toho, akým spôsobom nadobúdajú určitú prioritu“ (Rawls 1997a, s. 42; Rawls 
1993, s. 50). Rawls sa pri charakteristike rozlišovania medzi rozumným a racionálnym odvoláva na I. Kanta. Tvrdí, že 
rozdiel medzi rozumným a racionálnym, má svoj pôvod práve v Kantových Základoch metafyziky mravov a iných jeho 
dielach, pričom ho možno vyjadriť pomocou rozdielu medzi kategorickým a hypotetickým imperatívom. Kategorický 
imperatív predstavuje čistý praktický rozum, hypotetický imperatív predstavuje empirický praktický rozum. „Z pohľadu 
potrieb politickej koncepcie spravodlivosti pripisujem rozumnému užší význam a spájam ho po prvé s ochotou 
navrhovať a rešpektovať férové podmienky spolupráce a po druhé s ochotou uznávať bremená usudzovania a akceptovať 
ich dôsledky“ (Rawls 1997a, s. 42; Rawls 1993, s. 50). 
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Rozlíšenie medzi argumentáciou a argumentom a načrtnutie možných problémov 
Skôr ako sa budem venovať samotnej téme štúdie, upozorním na zopár problémov, ktoré by 

mohli hneď v úvode znehodnotiť jej výsledky. V štúdii používam rozlíšenie medzi argumentáciou 
a argumentom, ako naň poukázal Marián Zouhar (Zouhar 2008, s. 12). Argumentáciu teda chápem 
ako určitú činnosť, ktorá „je rozšírená vo vedách, tak aj v každodennom živote; stretneme sa s ňou 
vo vedeckých štúdiách, v niektorých novinových článkoch, na súdoch, ale aj v bežných diskusiách“ 
(Zouhar 2008, s. 12). V argumentácii zohrávajú svoju úlohu jazykovedné, štylistické, rétorické, 
psychologické, epistemologické a sociologické aspekty. V rámci logiky nie sú však tieto zložky 
zohľadnené – je potrebné od nich abstrahovať. Hoci pre konkrétnych účastníkov rôznych debát, 
v rámci ktorých argumentácia prebieha, sú nemenej dôležité, z pohľadu logiky sa záujem sústreďuje 
výlučne na určité väzby medzi tvrdeniami. Presnejšie „tvrdením, ktorého pravdivosť obhajujeme, 
a tvrdením, ktorým pravdivosť prvého tvrdenia preukazujeme“ (Zouhar 2008, s. 12). Pod 
argumentom budem teda rozumieť obsahovú stránku argumentácie, určitú postupnosť viet 
nazývaných výroky (tvrdenie). „Výrok je akákoľvek veta, ktorá môže nadobudnúť nejakú 
pravdivostnú hodnotu, teda môže byť pravdivá alebo nepravdivá“ (Zouhar 2008, s. 12). Medzi 
výroky sa nezaraďujú rozkazy a otázky. Dôvod tkvie v tom, že otázka alebo rozkaz nenadobúdajú 
nejakú pravdivostnú hodnotu, čiže nie sú ani pravdivé, ani nepravdivé. Na otázku možno odpovedať 
alebo neodpovedať. Na rozkaz možno zareagovať tak, že sa splní alebo naopak sa nesplní.  

Kľúčový pojem, ktorý sa objavuje v logike v súvislosti s takto vymedzeným argumentom, je 
pojem vyplývanie. Záver argumentu buď vyplýva z premís, alebo nevyplýva. V prvom prípade ide 
o argument, ktorý je platný, a v druhom prípade o argument, ktorý je neplatný. Na základe toho sa 
dá logika charakterizovať ako vedná disciplína, „ktorá skúma, aké argumenty platia, a zaoberá sa 
postupmi, ako odlíšiť platné argumenty od neplatných argumentov“ (Zouhar 2008, s. 25). 
Vyplývanie možno potom definovať nasledovne: argument je platný (jeho záver vyplýva z premís) 
vtedy a len vtedy, keď nie je možné, aby všetky premisy boli pravdivé a súčasne by bol záver 
nepravdivý.  

Toto štandardné vymedzenie logických aspektov argumentácie, resp. vyplývania a argumentu, 
má však niektoré neblahé dôsledky pre predmet tejto štúdie. Bioetické argumenty sú tvorené 
premisami alebo záverom, ktoré obsahujú normatívne vety. Normatívne vety vyjadrujú normy, ktoré 
podľa prevažujúceho názoru nenadobúdajú žiadnu pravdivostnú hodnotu. Normy môžu byť 
nanajvýš platné alebo neplatné. V analytickej filozofii sa štandardne uvádzajú dve námietky proti 
možnosti vyplývania v argumentoch s normatívnymi premisami alebo s normatívnym záverom. Ide 
o tzv. Jӧrgensenovu dilemu5 a naturalistický omyl6. Hneď v úvode chcem upozorniť na to, že som si 

5 Jӧrgensen dilemu charakterizuje takto: „Podľa všeobecne prijímanej definície logickej inferencie (inference) len vety, 
ktoré môžu byť pravdivé alebo nepravdivé, môžu slúžiť ako premisy alebo závery v inferencii (inference); napriek tomu 
sa zdá zrejmým, že záver v rozkazovacom spôsobe môže byť odvodený z dvoch premís, z ktorých jedna alebo obe sú 
v rozkazovacom spôsobe (imperative mood)“ (Jӧrgensen 1937/1938, s. 290). Alf Ross, ktorý zaviedol označenie 
Jӧrgensenova dilema, ju charakterizuje nasledovne: „Toto je dilema: podľa bežne prijímanej definície logickej inferencie 
(inference) je vylúčené, aby základnou zložkou takejto inferencie (inference) bol rozkaz. Napriek tomu môže byť 
podaný príklad takých inferencií, pre ktoré, zdá sa, (existuje) logická evidencia (the logical evidence) napriek faktu, že 
ich súčasť tvoria rozkazy. A navyše tieto príklady musia byť považované za typický spôsob, akým v skutočnosti 
prebieha argumentácia (reasoning) v praktickom živote a vo vedách, ktoré pracujú s normatívnymi výrazmi, a to najmä 
v oblasti práva (the science of law). Všade tam, kde platná norma je aplikovaná na konkrétny prípad – napríklad, keď 
sudca uloží trest za trestný čin v súlade so všeobecnou normou trestného zákona – je to prípad praktickej inferencie 
(practical inference) rovnakého typu ako typ príkladu, ktorý bol zmienený skôr“ (Ross 1944, s. 32). 
6 Možno nájsť mnoho formulácií naturalistického omylu, uvádzam tu Searlovu: „Často sa hovorí, že sa nedá odvodiť 
„malo by sa“ (ought) z „je“ (is). Táto téza, ktorá pochádza zo slávnej pasáže z Rozpravy (Treatise) Davida Huma, hoci 
nie je taká jasná, ako by mohla byť, je prinajmenšom jasná v širších obrysoch: existuje trieda tvrdení o fakte, ktorá je 
logicky odlišná od triedy tvrdení o hodnote. Z nijakej samotnej množiny tvrdení o fakte nevyplýva žiadne tvrdenie 
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vedomý týchto oboch námietok voči argumentácii a argumentom v normatívnych oblastiach. 
Nemyslím si však, že sú tak zničujúce, žeby znemožnili argumentáciu a tvorbu argumentov 
v normatívnych oblastiach a budem v tejto štúdii jednoducho vychádzať z toho, že argumentácia 
a argument sú v normatívnych oblastiach možné7. Chcem však upozorniť na to, že väčšina 
argumentov v sporoch o potratoch bude obsahovať nielen normatívne závery, ale aj normatívne 
premisy. 

1. Idea verejného rozumu Johna Rawlsa  

John Rawls predložil ideu verejného rozumu ako súčasť svojej koncepcie dobre usporiadanej 
ústavno-demokratickej spoločnosti. Rozpracoval ju najmä v monografii Political Liberalism (1993) 
a v štúdii The Idea of Public Reason Revisited (1997). V A Theory of Justice (1971) nerozvíja 
diskusie o idei verejného rozumu8. Ako však upozornil nedávno Jonathan Quong: Rawlsov 
kontraktualizmus je výrazom rovnakého základného morálneho presvedčenia, ktoré je spoločné pre 
Teóriu spravodlivosti a Politický liberalizmus. Konkrétne, že napriek našim hlbokým odlišnostiam 
a nezhodám máme morálnu povinnosť podať každému z nás zdôvodnenie našich právnych 
predpisov a politických inštitúcií prostredníctvom odkazu k spoločnému hľadisku. Quong pokladá 
záväzok k verejnému zdôvodneniu politickej moci (the public justification of political power) za 
kľúčový prvok Rawlsovej koncepcie spravodlivej a stabilnej spoločnosti (Quong 2013, s. 265)9. 

Konflikty a nezhody, ktoré rieši verejný rozum 
Načo slúži koncepcia verejného rozumu? Podľa Rawlsa existujú tri hlavné druhy konfliktov, 

ktoré rozdeľujú občanov: tie, ktoré vyplývajú zo vzájomne nezlučiteľných súhrnných učení; tie, 
ktoré vyplývajú z rozdielov v statuse, triedneho postavenia alebo zamestnania či z rozdielov 
z hľadiska etnickej príslušnosti, pohlavia alebo rasy; tie, ktoré vyplývajú z bremien usudzovania (the 
burdens of judgement).10 Verejný rozum slúži predovšetkým na vyriešenie prvého typu konfliktov. 

o hodnote. Uvedené modernejšou terminológiou, z nijakej množiny deskriptívnych tvrdení nemôže vyplývať hodnotiace 
tvrdenie bez pridania aspoň jednej hodnotiacej premisy. Myslieť si niečo iné znamená dopustiť sa toho, čo sa nazýva 
naturalistickým omylom (Searle 1964, s. 43).  
7 Odpoveď na to, ako sa dá vytvoriť platný argument v normatívnych oblastiach nemôžem z rozsahových dôvodov 
uviesť na tomto mieste. 
8 Pôvodne vyšiel Political Liberalism v roku 1993, v tejto stati používam a odkazujem na toto pôvodné vydanie z roku 
1993; pôvodne vyšla The Idea of Public Reason Revisited v roku 1997 a A Theory of Justice v 1971 v štúdii používam 
a odkazujem na pôvodné vydania (kvôli podrobnostiam pozri zoznam literatúry). Používam a odkazujem tiež na 
slovenské preklady Politický liberalizmus z roku 1997 a Revidovaná idea verejného rozumu z roku 2013. Keďže 
neexistuje jednotná terminológia, všetky preklady z Rawlsa sú spravidla moje vlastné, resp. niektoré problematické 
miesta prekladám, ale volím medzi viacerými možnosťami. V štúdii napr. nepoužívam dosiaľ bežnejší termín 
„komprehenzívna doktrína“, ale termín „súhrnné učenie“ ako preklad anglického termínu „comprehensive doctrine“. 
Robím tak na základe slovenského prekladu štúdie J. Rawlsa Revidovaná idea verejného rozumu z roku 2013 a podobne. 
Som si vedomý toho, že v mnohých prekladoch sa prejavujú moje filozofické preferencie.  
9 Pozri bližšie (Neština 2017, s. 70).  
10 Rawls uvádza, že „bremená usudzovania obsahujú tieto najtypickejšie zdroje: 
a) Dôkaz – empirický a vedecký – ktorý sa týka daného prípadu, je protirečivý a komplikovaný, takže je ťažké ho 

posudzovať a vyhodnocovať. 
b) Dokonca aj keď sa niekedy úplne zhodneme v určitých relevantných úvahách, nemusíme mať rovnaký názor na ich 

závažnosť, takže môžeme dospieť k rôznym súdom. 
c) Všetky naše pojmy, a to nielen morálne a politické pojmy, sú do určitej miery vágne a sú predmetom zložitých 

prípadov (subject to hard cases); táto neurčitosť znamená, že sa musíme spoliehať na súdy a interpretáciu (a na súdy 
o interpretáciách) v určitom rozsahu (ktorý sa nedá úplne presne vymedziť), kde sa osoby s rozumnými názormi 
môžu rozchádzať. 
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Keď sú naše súhrnné učenia vzájomne nezlučiteľné a nemožno pri nich nájsť kompromis, môžu mať 
občania, ktorí zastávajú rozumné súhrnné učenia, spoločné dôvody iného druhu, než sú tie, ktoré 
tvoria základ týchto súhrnných učení. Presnejšie, môžu svoje stanovisko zdôvodniť na základe 
verejných dôvodov, ktoré sú dané z hľadiska politických koncepcií spravodlivosti. Rawls je takisto 
presvedčený, že spoločnosť, ktorá sa zhodne na určitom súbore politických koncepcií spravodlivosti, 
môže jednoduchšie vyriešiť, respektíve utlmiť konflikty medzi základnými záujmami občanov – 
politickými, ekonomickými a sociálnymi. Naopak, konflikty, ktoré sa týkajú bremien v usudzovaní, 
nie sú predmetom verejného rozumu, pretože sa nedajú odstrániť. To znamená, že vždy existovali 
a budú existovať a obmedzovať rozsah prípadnej argumentácie v rámci verejného rozumu (Rawls 
2013, s. 229; Rawls 1997b, s. 805). 

Verejný rozum teda rieši primárne konflikty, ktoré vyplývajú z existencie plurality vzájomne 
nezlučiteľných rozumných súhrnných učení, či už náboženských, filozofických alebo morálnych. 
Keďže samotné rozumné súhrnné učenia často vedú k trvalej nezhode, nemôžu výlučne samé 
poskytnúť základ verejného zdôvodnenia použitia štátnej moci v pluralitnej spoločnosti. 

Predmet verejného rozumu  
Predmet verejného rozumu tvoria otázky, ktoré sa týkajú základnej štruktúry spoločnosti (the 

basic structure of society). Otázky základnej spravodlivosti sú dvojakého typu: tie, ktoré sa týkajú 
ústavných základov“ (the constitutional essentials), a tie, ktoré sa týkajú záležitostí základnej 
spravodlivosti (matters of basic justice) (Rawls 1997, s. 185; Rawls 2005, s. 213). 

Pod základnou štruktúrou spoločnosti Rawls rozumie hlavné politické, sociálne a ekonomické 
inštitúcie spoločnosti a spôsob ich zosúladenia v jednotnom systéme sociálnej spolupráce 
z generácie na generáciu. Podľa Rawlsa práve v kontexte týchto kľúčových inštitúcií štátu 
uvažujeme o spravodlivosti a hľadáme princípy, ktoré majú usmerňovať štruktúru a vzájomné 
usporiadanie týchto inštitúcií. Inými slovami, pojem spravodlivosti sa aplikuje na inštitúcie a ich 
vzájomné usporiadanie v základnej štruktúre spoločnosti.  

 

1. Medzi ústavné základy Rawls zaraďuje: 
 

a) princípy, ktoré vymedzujú všeobecnú štruktúru vlády a určujú formu politického procesu. 
Presnejšie ide o pravidlá, ktoré stanovujú vzájomné vzťahy medzi legislatívnou, výkonnou 
mocou a súdmi. Čiže sú to pravidlá, ktoré určujú napríklad to, či je politický systém 
parlamentný alebo prezidentský a podobne.  

d) Do určitej miery (nedá sa povedať do akej) sa spôsob, akým posudzujeme dôkazy a zvažujeme morálne a politické 
hodnoty, formuje našou skúsenosťou, celým naším predchádzajúcim životom – a naše celkové skúsenosti sa nutne 
odlišujú. Znamená to teda, že v modernej spoločnosti s jej početnými funkciami a postaveniami v zamestnaní, 
rôznou deľbou práce, mnohými sociálnymi skupinami a ich etnickou rôznorodosťou sú celkové skúsenosti občanov 
natoľko rôznorodé, že sa ich súdy musia nevyhnutne rozchádzať aspoň do určitej miery v mnohých, ak nie vo 
väčšine zložitejších otázok. 

e) Často sa stretávame s rôznymi druhmi normatívnych úvah rôznej intenzity na oboch stranách problému, takže je 
ťažké urobiť nejaké celkové hodnotenie.  

f) A napokon, ako uvádzame v súvislosti s názorom Berlina (V: 6.2), každý systém sociálnych inštitúcií je obmedzený 
z hľadiska hodnôt, ktoré môže uznávať, takže sa musí vykonať určitý výber z celej škály morálnych a politických 
hodnôt, ktoré by sa mohli realizovať, a to preto, že každý systém inštitúcií má takpovediac obmedzený sociálny 
priestor. Keď sme nútení voliť spomedzi hodnôt, ktoré preferujeme my sami, prípadne ak sa držíme viacerých 
takých hodnôt, ale musíme každú z nich obmedziť z hľadiska požiadaviek ostatných občanov, stojíme pred veľkými 
ťažkosťami, ktoré súvisia s určovaním priorít a prispôsobovaním. Mnohé ťažké rozhodnutia nemusia mať 
jednoznačnú odpoveď“ (Rawls 1997a, s. 47-48; Rawls 1993, s. 56-58.) Slovenský preklad som upravil. Zamenil 
som výraz „predmetom vášnivých diskusií“ za výraz „predmetom zložitých prípadov“ ako preklad anglického 
výrazu „subject to hard cases“.  

142 

                                                                                                                                                                                                  



Biotické výzvy a súčasnosť : z pohľadu nových poznatkov a trendov 
Marek Neština / Je možné nájsť kompromis v debatách o potratoch? Argument Dona Marquisa proti interrupciám v kontexte koncepcie verejného rozumu Johna Rawlsa 

 
b) princípy, ktoré vymedzujú rovnaké základné práva a slobody (napríklad hlasovacie právo, 

sloboda svedomia, sloboda myslenia a združovania, sloboda slova, náboženská sloboda ako aj 
ochrana zákonnosti)  

2. Záležitosti základnej spravodlivosti sú: 
Základné záležitosti sociálnej a ekonomickej spravodlivosti. Ide o princípy, ktoré regulujú 
základné záležitosti distributívnej spravodlivosti (basic matters of distributive justice), ako je 
sloboda pohybu, rovnosť príležitostí, sociálne a ekonomické nerovnosti a sociálne základy 
sebaúcty (pozri bližšie Freeman 2013, s. 88-111). 

Na základe Rawlsovej charakteristiky základnej štruktúry spoločnosti riešenie otázky potratov 
patrí medzi ústavné základy; odpoveď na primeranú reguláciu potratov musíme preto formulovať na 
základe princípov, ktoré vymedzujú rovnaké základné práva a slobody.  
Z predchádzajúceho vymedzenia je zrejmé, že rozsah uplatnenia verejného rozumu je u Rawlsa 
výrazne obmedzený. To znamená, že mnohé politické otázky, ak nie väčšina, nie sú priamo 
predmetom verejného rozumu. Dôvod tkvie v tom, že tieto iné politické otázky sa netýkajú 
bezprostredne takých fundamentálnych záležitostí, ako sú „ústavné základy“ (the constitutional 
essentials) a „záležitostí základnej spravodlivosti“ (matters of basic justice). Inými slovami, 
neusmerňujú inštitúcie, ktoré sú súčasťou základnej štruktúry spoločnosti (the basic structure of 
society). Predmetom verejného rozumu je viac menej to, čo spadá pod ústavné právo. 

Napokon na ilustráciu uvediem aspoň niektoré príklady oblastí, ktoré nie sú súčasťou 
verejného rozumu: veľká časť daňovej legislatívy, mnohé zákony regulujúce vlastníctvo, predpisy 
na ochranu životného prostredia a na kontrolu znečistenia životného prostredia, zriaďovanie 
národných parkov a zachovávanie prírodných rezervácií a rôznych druhov fauny a flóry, 
vyčleňovanie fondov pre múzeá a umenie (Rawls 1997, s. 178; Rawls 2005, s. 215). Ide o politické 
otázky, ktoré sú súčasťou bežnej legislatívy (ordinary legislation) (Quong 2013, s. 266). 

Obsah verejného rozumu 
Obsah verejného rozumu tvorí tzv. politická koncepcia spravodlivosti, respektíve súbor 

politických koncepcií spravodlivosti. Politické koncepcie spravodlivosti poskytujú občanom podobu 
konkrétnych princípov, ktoré usmerňujú základnú štruktúru spoločnosti. Na základe týchto 
princípov občania zdôvodňujú v rámci verejného rozumu svoje stanoviská ohľadne riešenia otázok, 
ktoré sa týkajú ústavných základov a záležitostí základnej spravodlivosti.  

Rawls zdôrazňuje, že jeho koncepcia spravodlivosti ako férovosti je len jedna z mnohých 
politických koncepcií spravodlivosti. Takže občania môžu zastávať rôzne politické koncepcie 
spravodlivosti, v ktorých odlišné usporiadanie politických princípov bude odlišným spôsobom 
usmerňovať inštitúcie a vzťahy v základnej štruktúre spoločnosti. 

Inými slovami, rôzne politické koncepcie spravodlivosti sa odlišujú v spôsobe, ako 
usporadúvajú a vyvažujú jednotlivé politické princípy a hodnoty. Pôvod týchto politických 
princípov a hodnôt odvodzuje Rawls z ideí, ktoré sú implicitne obsiahnuté vo verejnej kultúre 
ústavnej demokracie (Rawls 2013, s. 190; Rawls 1997b, s. 774). To znamená, že obsah politickej 
koncepcie spravodlivosti je vyjadrený vo forme určitých základných ideí chápaných v tom zmysle, 
že vyplývajú z verejnej politickej kultúry demokratickej spoločnosti. Táto verejná kultúra zahŕňa 
politické inštitúcie ústavného režimu a spoločné tradície ich interpretácie (vrátene oblasti súdnictva), 
ako aj historické texty a dokumenty, ktoré predstavujú spoločné poznanie. Hlavné inštitúcie 
spoločnosti a akceptované formy ich interpretácie považuje Rawls za fond implicitne prijímaných 
ideí a princípov. 

Politická koncepcia spravodlivosti ako rozumná koncepcia  
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Politická koncepcia spravodlivosti musí mať jednu kľúčovú vlastnosť – musí byť rozumná. 
Rawlsovo vymedzenie pojmu rozumnosti má preto dôležité miesto na pochopenie jeho ďalšej 
argumentácie. Politická koncepcia spravodlivosti je rozumná vtedy, keď vyjadruje politické 
hodnoty, pri ktorých môžeme očakávať, že ich budú presadzovať aj iní slobodní a rovní občania. 
Takže podmienky spolupráce musia byť aspoň v minimálnej miere rozumné pre iných, nielen pre 
tých, ktorí ich navrhli; musia byť prijateľné pre všetkých občanov ako slobodných a rovných.  

Rawls upozorňuje v súvislosti so svojou vlastnou politickou koncepciou spravodlivosti ako 
férovosti, že rozumné a racionálne sa v nej pokladajú za dve odlišné a nezávislé základné idey. Tieto 
idey sú od seba nezávislé, preto nemožno uvažovať o odôvodení jednej idey z druhej. Konkrétne nie 
je možné uvažovať o odôvodení rozumného z racionálneho, a naopak racionálneho z rozumného. Na 
druhej strane, obe idey spája idea férovej spolupráce, čo z nich robí dve komplementárne idey. 
Rawls hovorí o tom, že rozumné a racionálne sú prvkami tejto základnej idey. Je potrebné však 
zdôrazniť, že pojmy rozumného a racionálneho Rawls vymedzuje v kontexte morálnej filozofie. Nie 
v kontexte epistemológie alebo teórie vedy. 

Oboje, rozumné a racionálne, spája totiž s dvoma špecifickými morálnymi vlastnosťami, 
respektíve cnosťami. Rozumné vymedzuje ako schopnosť mať zmysel pre spravodlivosť. 
Racionálne ako schopnosť utvoriť si koncepciu dobra. Oba takto interpretované pojmy slúžia na 
charakterizovanie slušných podmienok spolupráce, pričom sa tu berie do úvahy predmetný spôsob 
sociálnej spolupráce, povaha strán a ich vzájomná pozícia. Keďže ide, ako píše Rawls, o dve 
komplementárne idey, nemôže existovať rozumné bez racionálneho a naopak. Keď konáme výlučne 
rozumne, tak nesledujeme žiadny vlastný cieľ, ktorý by sme chceli rozvíjať na základe férovej 
spolupráce. Keď konáme výlučne racionálne, naopak nám chýba zmysel pre spravodlivosť 
a nedokážeme uznať nezávislú platnosť požiadaviek iných (Rawls 1997, s. 43)11. 

Súhrnné učenie 
V bežnom, prípadne v akademickom živote sa spravidla neriadime a neargumentujeme na 

základe politickej koncepcie spravodlivosti, ale skôr na základe a v zhode s teóriou spravodlivosti 
v podobe súhrnného učenia (comprehensive doctrine). 

Teória spravodlivosti ako súhrnné učenie sa vyznačuje širším rozsahom subjektov, na ktoré ju 
môžeme uplatniť. Konkrétne, súhrnné učenie, ako je napríklad utilitarizmus, bez ohľadu na to, ako 
interpretuje princíp úžitku v rámci svojej teórie spravodlivosti, bude tento princíp uplatňovať na 
všetky druhy subjektov: na správanie jednotlivcov a ich osobné vzťahy; na celkovú organizáciu 
spoločnosti a štátu; a napokon aj na medzinárodné právo. 

Takisto obsah teórie spravodlivosti ako súhrnného učenia je všeobecnejší, než je to v prípade 
politickej koncepcie spravodlivosti. Spravodlivosť ako súhrnné učenie zahŕňa koncepcie hodnôt 
ľudského života, ideály osobnej povahy, ako aj ideály priateľstva a vzťahy v rodine a v združeniach 
a mnoho ďalších vecí, ktoré majú formovať naše správanie, ale nemajú politickú povahu. Súhrnné 
učenie spravodlivosti teda pokrýva zvyčajne všetky uznávané hodnoty a cnosti celého ľudského 
života, a to spravidla v určitom, pomerne presne vymedzenom systéme (Rawls 1997a, s. 10-11; 
Rawls 1993, s. 11-12).  

Výhrada  
Keďže obsah verejného rozumu je daný princípmi a hodnotami súboru liberálnych koncepcií 

spravodlivosti, do verejného rozumu sa zapájame vtedy, keď sa odvolávame pri diskusiách 
o základných politických otázkach na jednu z týchto politických koncepcií. Neznamená to však, že 

11 Túto problematiku som bližšie rozviedol v (Neština 2017, s. 78-80). 
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z takejto politickej debaty je vylúčené naše súhrnné učenie, či už náboženské alebo nenáboženské. 
Naopak, naše súhrnné učenie môžeme do nej zaviesť za predpokladu, že v pravý čas náležite 
uvedieme verejné dôvody na podporu princípov a politiky, ktoré naše súhrnné učenie údajne 
prezentuje. Túto požiadavku Rawls označuje ako výhradu (the proviso) (Rawls 2013, s. 193; Rawls 
1997b, s. 776).  

Rozumné súhrnné učenia, či už náboženské alebo nenáboženské, možno zaviesť do verejnej 
politickej diskusie kedykoľvek za predpokladu, že vo vhodnom čase poskytneme primerané 
politické dôvody, ktoré vyjadruje naša politická koncepcia spravodlivosti (bližšie pozri Rawls 2013, 
s. 202; Rawls 1997b, s. 784). Rawls sa nepokúša presne stanoviť presné inštrukcie ohľadne spôsobu 
a času, keď máme uplatniť výhradu. Necháva to na naše posúdenie konkrétnej situácie. Upozorňuje 
však, že zavedenie súhrnných učení do verejnej debaty je prospešné v mnohých situáciách. 
Domnieva sa, že vzájomné poznanie náboženských a nenáboženských učení posilňuje presvedčenie 
u druhých občanov, že vernosť demokratických občanov svojim politickým koncepciám spočíva 
v ich príslušných súhrnných učeniach, či už náboženských alebo nenáboženských. V tomto zmysle 
je ich vernosť demokratickému ideálu verejného rozumu daná na základe správnych dôvodov, čo má 
kľúčový význam na zabezpečenie stability ústavnej demokracie (bližšie pozri Rawls 2013, s. 204; 
Rawls 1997b, s.785).  

Na ilustráciu výhrady používa príklad s abolicionistami a stúpencami Hnutia za občianske 
práva v USA. Tvrdí, že v ich prípade bola výhrada splnená bez ohľadu na to, do akej miery 
zdôrazňovali náboženské korene svojich učení. Ako dôvod pre toto svoje konštatovanie uvádza 
skutočnosť, že obe skupiny presadzovali základné ústavné hodnoty a tým presadzovali rozumné 
koncepcie politickej spravodlivosti (bližšie pozri Rawls 2013, s. 205; Rawls 1997b, s. 785-786). 

Verejný rozum a idea pravdy  
Vo verejnom rozume idey pravdy či toho, čo je správne, ktoré vychádzajú zo súhrnných učení, 

nahrádza idea politicky rozumného určená občanom ako občanom (Rawls 2013, s. 223; Rawls 
1997b, s.799). Rawls sa nepokúša rozumné definovať, ale vymedzuje ho pomocou dvoch 
základných aspektov ako cností osôb.  

Diskusie, ktoré sa týkajú zdôvodnenia určitej právnej úpravy v rámci verejného rozumu, 
nesúvisia s tým, či takéto zdôvodnenie je v súlade s určitým náboženským alebo nenáboženským 
postojom. Neskúma sa a nediskutuje sa o tom, či je pravdivé alebo nepravdivé. Predmetom takýchto 
diskusií je skôr spôsob, akým sa zdôvodnenia dotýkajú práv slobodných a rovných demokratických 
občanov. A práve otázkou práv občanov sa zaoberajú politické koncepcie spravodlivosti (Rawls 
2013, s. 197)12.  

Ústavné súdnictvo v kontexte idey verejného rozumu 
Keď uvažujeme v rámci verejného rozumu, zaoberáme sa otázkami, ktoré spadajú do oblastí 

ústavného práva (bližšie pozri Rawls 1997a, s. 192; Rawls 1993, s. 231). Rawls upozorňuje na túto 
skutočnosť, keď tvrdí, že Najvyšší súd je modelom verejného rozumu. „Je to jediná vetva vlády, 
ktorá je na prvý pohľad výtvorom tohto rozumu a výlučne tohto rozumu“ (Rawls 1997a, s. 195; 

12 Rawls upozorňuje na túto skutočnosť, keď hovorí, „že politický liberalizmus nepovažuje svoju politickú koncepciu 
spravodlivosti ani tak za pravdivú ako skôr za rozumnú. Nejde pritom iba o záležitosť pomenovania, sú to dve rozdielne 
veci. Po prvé, poukazuje sa tým na obmedzenejšie hľadisko politickej koncepcie, ktorá nevyjadruje všetky hodnoty, ale 
iba hodnoty politické. Zároveň sa vytvára verejná základňa ospravedlnenia. Po druhé, poukazuje sa na skutočnosť, že 
princípy a ideály politickej koncepcie sú založené na princípoch praktického rozumu v spojení s koncepciami 
spoločnosti a osoby, čo sú samy osebe rovnako koncepcie praktického rozumu. Tieto koncepcie vymedzujú rámec, 
v ktorom sa aplikujú princípy praktického rozumu“ (Rawls 1997, s. xv). 
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Rawls 1993, s. 235). Najvyšší súd sa musí pri výklade ústavy a vo svojich rozhodnutiach odvolávať 
iba na verejný rozum, t. j. sudcovia sa nemôžu vo svojich rozhodnutiach odvolávať na „svoju 
vlastnú osobnú morálku, ani na ideály a cnosti morálky vo všeobecnosti. ... Taktiež sa nemôžu 
odvolávať na vlastné alebo cudzie náboženské alebo filozofické názory“ (Rawls 1997a, s. 195; 
Rawls 1993, s. 235). Inými slovami, sudcovia nemôžu nikdy legitímne rozhodovať ani na základe 
súhrnného učenia akéhokoľvek druhu a ani na základe svojich vlastných preferencií a záujmov. 
Objektivita ich rozhodnutí je založená na určitej politickej koncepcii spravodlivosti. 

Naopak, občania a zákonodarcovia, pokiaľ nehlasujú o otázkach, ktoré sa týkajú ústavných 
základov a základnej spravodlivosti, môžu legitímne hlasovať len na základe svojho súhrnného 
učenia. Presnejšie, keď zákonodarcovia alebo voliči prostredníctvom referenda rozhodujú na 
základe svojho súhrnného učenia, musí byť toto učenie výslovne v zhode s politickými 
princípmi verejného rozumu, čiže s politickou koncepciou spravodlivosti. Len vtedy legitímne 
rozhodujú o otázkach, ktoré upravujú záležitosti základnej štruktúry spoločnosti. Inak sa môžu riadiť 
vo svojich rozhodnutiach vlastnými súhrnnými učeniami (Rawls 1997a, s. 195; Rawls 1993,  
s. 235). Lenže je potrebné upozorniť, že aj v tomto prípade musia byť súhrnné učenia v zhode so 
základnými právami a slobodami, takže tieto rozhodnutia – napríklad v rámci bežnej legislatívy, 
vnútorných poriadkov univerzít, cirkví a podobne – obmedzujú nepriamo politické 
princípy verejného rozumu. 

Keď Rawls uvažuje o týchto otázkach, ponúka zhruba nasledujúci obraz. Na základe 
demokraticky ratifikovanej ústavy a jej dodatku o ľudských právach stanovuje občiansky orgán raz 
a navždy určité ústavné základy. Pripomeňme si, že ústavné základy sa týkajú otázok ohľadom toho, 
ktoré politické práva a slobody, povedzme, možno rozumne zahrnúť do písanej ústavy, keď 
predpokladáme, že ústavu môže vykladať Najvyšší súd alebo podobný ústavný súdny orgán. 
Ústavné základy pokladá Rawls za nevyhnutnú súčasť ústavy. Zmena ústavných základov „vedie ku 
kolapsu ústavy alebo revolúcii v pravom slova zmysle.“ Pripúšťa však úpravu ústavných základov, 
pričom píše v tejto súvislosti o platnej úprave ústavy (Rawls 1997a, s. 198; Rawls 1993, s. 239). 
Hoci ústavné základy nemôžeme zmeniť tak, že ich nahradíme ich opakom, môžeme ich upraviť tak, 
že spresníme ich rozsah a obsah. Napríklad nemôžeme úplne zrušiť článok ústavy, ktorý zaručuje 
slobodu svedomia, a nahradiť ho článkom, ktorý bude slobodu svedomia popierať, môžeme však 
rozsah uplatnenia tejto slobody vhodne upraviť pomocou užšieho alebo širšieho výkladu tohto 
článku, alebo stanovením výnimiek z tohto článku v konkrétnej situácii jeho použitia a podobne. 
Úpravy ústavy môže vykonať spravidla Najvyšší súd pri výklade ústavy alebo senát (t. j. parlament) 
ako zákonodarný orgán prostredníctvom ústavnej väčšiny a hlasovania13. Rawls takisto pripúšťa, 
aby občania upravovali ústavné základy prostredníctvom svojho hlasovania v referende.  

Pod úpravami ústavy, respektíve ústavných základov, je potrebné rozumieť v tomto kontexte 
interpretáciu abstraktných politických princípov a hodnôt, ktoré ústava vyjadruje, pomocou ich 
spresnenia na základe politickej koncepcie spravodlivosti (Rawls 1997a, s. 194; Rawls 1993,  
s. 235). Takéto úpravy ako občania (alebo ústavný súd alebo parlament) vykonávame spravidla 
v určitej historickej situácii spoločnosti, keď odpovedáme na spoločenské výzvy, ktoré nás nútia 
uvažovať o zásadných otázkach, ktoré sa týkajú ústavných základov14.  

Rawls navrhuje, aby sme správnosť takýchto úprav posudzovali tou najrozumnejšou 
politickou koncepciou spravodlivosti, nie iba na základe samotného výsledku politického procesu. 

13 Na Slovensku túto funkciu plní Ústavný súd SR.  
14 Rawls uvádza, že tromi obdobiami, ktoré priniesli pre dejiny ústavy Spojených štátov najviac nového, „sú jej prijatie, 
Rekonštrukcia a Nový údel. Dôležité je to, že ako sa ukazuje, všetky tri sa opierajú výlučne o politické hodnoty 
verejného rozumu” (Rawls 1997a, s. 193; Rawls 1993, s. 234). 
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Znamená to, že keď chceme, aby bola naša úprava správna a legitímna, nemôže byť takáto úprava 
len výsledkom zákonného postupu, ale musí byť súčasne aj v zhode s politickou koncepciou 
spravodlivosti15. Iba takýto postup môže podľa neho zaručiť, že takéto úpravy budú správnymi 
úpravami Ústavy. Nestačí napríklad, že o úprave rozhodne ústavná väčšina alebo voliči 
prostredníctvom platného referenda, alebo Najvyšší súd v zhode so svojimi ústavnými 
kompetenciami. Na základe tejto úvahy Rawls potom odvodzuje, že aj v prípade pochybenia 
Najvyššieho súdu vtedy, keď rozhodnutie Najvyššieho súdu nerešpektuje obmedzenia verejného 
rozumu, môže legislatíva alebo občania zmeniť jeho rozhodnutie. Najvyšší súd, ako píše Rawls, nie 
je totiž konečný vykladač ústavy. V rámci inštitucionálneho systému ústavnej demokracie, akou sú 
Spojené štáty, je iba jej najvyšším vykladačom (Rawls 1997, s. 191). Parlament alebo občania 
prostredníctvom referenda majú preto právo revidovať jeho rozhodnutia, čiže v zhode s politickou 
koncepciou spravodlivosti prelomiť rozhodnutie Najvyššieho súdu a napraviť nesprávnu úpravu, 
respektíve interpretáciu ústavných práv a slobôd Najvyššieho súdu. 

Rawls samozrejme nespochybňuje skutočnosť, že z dlhodobého hľadiska prevažná väčšina 
voličstva môže prispôsobiť ústavu svojej aktuálnej politickej vôli a zmeniť ústavné základy. 
  

„Je to jednoducho faktom politickej moci ako takej. Nie je možné tento fakt obísť, a to ani 
nijakými opevňujúcimi klauzulami, ktoré sa snažia natrvalo zafixovať základné demokratické 
záruky. Neexistuje žiadna inštitucionálna procedúra, ktorá by sa nedala zneužiť alebo 
prekrútiť za účelom prijatia ustanovení narúšajúcich základné ústavné demokratické princípy“ 
(Rawls 1997a, s. 193; Rawls 1993, s. 233). 

 

Zdôrazňuje však, že v tom prípade dôjde nielen k zmene ústavy, ale aj k zmene politického 
režimu, k zániku liberálnej demokracie. 

3. Sekulárny konzervatívny argument Dona Marquisa proti interrupciám (The Future-Like-
Ours Argument)  

V tejto časti sa budem venovať jednému z argumentov proti potratom, o ktorom možno 
diskutovať z pohľadu verejného rozumu. Načrtnem jeho základné vlastnosti a ukážem, prečo aj 
tento argument proti potratom je potrebné v kontexte verejného rozumu odmietnuť. 

V roku 1989 uverejnil Don Marquis argument, podľa ktorého je drvivá väčšina umelých 
potratov nemorálna, vrátane skorých interrupcií (Marquis 1989, s. 189). Na základe FLO argumentu 
(FLO je akronym z angl. the Future-Like-Ours) sa môžeme vyhnúť problému definovania ľudskej 
osoby a potenciality (Sýkora 2010, s. 23)16. Mnohé argumenty, ktorých cieľom je dospieť k záveru 

15 Rawls pokladá ústavnú demokraciu za dualistickú, čo znamená, že „odlišuje ústavnú moc od bežnej moci, ako aj 
vyššie zákony národa od bežných zákonov legislatívnych orgánov. Odmieta nadradenosť parlamentu. Najvyšší súd 
zapadá do tejto myšlienky dualistickej ústavnej demokracie ako jeden z ústavných prostriedkov na ochranu vyšších 
zákonov. Aplikovaním verejného rozumu má súd chrániť tieto zákony od erózie zo strany legislatívy prechodných 
väčšín alebo – čo je pravdepodobnejšie – zo strany organizovaných úzkych záujmových skupín s dobrým postavením, 
ktoré dokážu presadiť svoje ciele. Ak súd túto úlohu na seba preberie a ju aj účinne realizuje, nie je správne tvrdiť, že je 
jasne antidemokratický. Je skutočne antimajoritný vo vzťahu k bežným zákonom, pretože súd, ktorý skúma ústavnosť 
zákonných rozhodnutí, môže pokladať takéto zákony za neústavné. V každom prípade však vyššia autorita národa to 
podporuje. Súd nie je antimajoritný vo vzťahu k vyšším zákonom, keď sú jeho rozhodnutia náležite v súlade so 
samotnou ústavou a s jej úpravami i interpretáciami, ktoré majú politický mandát“ (Rawls 1997a, s. 193; Rawls 1993,  
s. 233-234). 
16 FLO argument sa líši od argumentov, ktoré nesú súhrnne označenie argument potenciality. Marquis upozorňuje, že 
jeho vysvetlenie, opierajúce sa o vlastnosť mať hodnotnú budúcnosť ako je naša, „sa líši od iných argumentov, ktoré sa 
týkajú otázky morálnosti interrupcií odvolávajúcich sa na potencialitu“ (Marquis 2007a, s. 400). Plod nie je správne 
zabiť, pretože je potenciálnou ľudskou bytosťou. „... tým, na základe čoho je nesprávne zabiť plod, je presne tá istá 
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o morálnej neprípustnosti zabitia ľudského plodu, sú založené práve na takýchto predpokladoch. 
Lenže takéto argumenty môžu obsahovať náboženské východiská, čo predstavuje v nábožensky 
pluralitnej spoločnosti problém. Bioetik David DeGrazia, ktorý pokladá FLO argument za 
najpresvedčivejší morálny argument proti skorým potratom, zdôrazňuje, že každý argument, ktorý 
obhajuje skoré interrupcie, by naň mal účinne odpovedať (DeGrazia 2005, s. 280). 

Základné myšlienky FLO argumentu sú takéto: 
 

 „... je nesprávne zabiť nás... ... Zabitie je primárne nesprávne... ... kvôli jeho dôsledkom pre 
obeť. Strata vlastného života je jedna z najväčších strát, ktorú môže človek utrpieť. Strata 
vlastného života človeka pripraví o všetky zážitky, aktivity, projekty a radosti, ktoré by inak 
tvorili jeho budúcnosť... ... Tieto aktivity, projekty, zážitky a radosti sú buď hodnotné samy 
osebe, alebo sú prostriedkom na dosiahnutie niečoho iného, čo je hodnotné samo osebe“ 
(Marquis 1989, s. 189). 

 

„Z tohto vyplýva, že dôvod, prečo je zabitie ľubovoľnej dospelej bytosti na prvý pohľad veľmi 
zlé, je strata jej budúcnosti“ (Marquis 1989, s. 190).  

 

„Budúcnosť bežného plodu zahŕňa množstvo zážitkov, projektov, aktivít a podobne, ktoré sú 
totožné s budúcnosťou dospelých ľudských bytostí a s budúcnosťou malých detí. Pretože 
dôvod, ktorý je postačujúci na vysvetlenie, prečo je nesprávne zabiť ľudské bytosti po 
narodení, platí rovnako pre plody. Interrupcia je preto prima facie hlboko nemorálna“ 
(Marquis 1989, s. 192).  

 

FLO argument možno skrátene vyjadriť nasledovne: Za bežných okolností je nesporne 
nesprávne zabiť osobu, ako ste vy alebo ja. A to jednoducho preto, lebo dospelí ľudia, ako sme my, 
majú hodnotnú budúcnosť. Keďže okrem nás, dospelých ľudských bytostí, majú rovnako hodnotnú 
budúcnosť, ako je naša (value – of-future – like-ours), deti, novorodenci, spiaci ľudia, ľudia 
v reverzibilnej kóme a napokon aj ľudské plody, interrupcie sú prima facie nemorálne (Marquis 
1989, s. 189-192)17. 

vlastnosť, na základe ktorej je nesprávne zabiť teba a mňa. Určite nie je správne zabiť teba alebo mňa, pretože sme 
potenciálne ľudské bytosti. Nie je tomu tak preto, lebo nie sme potenciálne ľudské bytosti, ale je to nesprávne preto, lebo 
sme skutočné ľudské bytosti. Možno tiež tvrdiť, že je nesprávne zabiť plod, pretože je potenciálne osobou. Takisto toto 
tvrdenie je nezlučiteľné s vysvetlením na základe hodnoty budúcnosti, pretože podľa tohto vysvetlenia tým, čo robí 
nesprávnym zabiť plod, je presne to isté, vďaka čomu je nesprávne zabiť teba a mňa. Nie je však nesprávne zabiť teba 
a mňa, pretože sme potenciálne osoby, a to z jednoduchého dôvodu, lebo nie sme potenciálne osoby. Sme skutočné 
osoby“ (Marquis 2007a, s. 400). Na inom mieste o argumente potenciality uvažuje ako o chybnej dedukcii. „Tento 
argument sa nespolieha na neplatné odvodenie, že ak je nesprávne zabíjať osoby, je rovnako nesprávne zabíjať 
potenciálne osoby. Vlastnosť, ktorá je z morálneho hľadiska pre túto analýzu kľúčová, je vlastnosť mať hodnotnú 
budúcnosť, ako je naša; nie vlastnosť byť osobou. Záver, že potrat je prima facie z morálneho hľadiska hlboko 
nemorálny, nie je závislý od pojmu osoby alebo potenciálnej osoby, či niečoho ekvivalentného“ (Marquis 1989, s. 192). 
Jadro FLO argumentu tkvie v tom, že sa vyhýba pojmu osoby. Vlastnosť mať hodnotnú budúcnosť, ako je naša, nesúvisí 
s kategóriou personality (personhood). Má ju plod takisto ako dospelý jednotlivec. (Bližšie pozri diskusiu o tomto 
probléme v Steinbock 2011, s. 66). 
17 Vlastnosť „mať hodnotnú budúcnosť, ako je naša“ je aktuálna vlastnosť. Nie je to iba potenciálna vlastnosť, ktorú 
môžeme v budúcnosti získať. Keď pripravíme kohokoľvek o túto vlastnosť, konáme nemorálne. Z tohto pohľadu potom 
nie je podstatný rozdiel medzi plodom a dospelým jedincom; a teda plod má rovnako hodnotnú budúcnosť ako my. 
Podľa Marquisa FLO argument by sme mali vykladať nasledujúcim spôsobom: V našom svete sa vyskytuje mnoho 
indivíduí. Niektorým z nich (napr. prakticky všetkým ľuďom) môžeme pripísať vlastnosť mať hodnotnú budúcnosť, ako 
je naša a niektorým z nich (napr. stromy, kamene a slimáky) nie. Tento prítomný potenciál zapríčiňuje, že je nesprávne 
zabiť indivíduá, ktoré sú prvkami prvej množiny (Marquis 2007a, s. 400). Na druhej strane, Marquis nepokladá za 
nesprávne, ak ukončíme život ľudí, ktorí nikdy nenadobudnú vedomie (napr. anencefalickí novorodenci a osoby 
v trvalom vegetatívnom stave). Takisto nepokladá za morálne nesprávne „ukončenie života spermie alebo 
neoplodneného vajíčka (ktoré sú napokon ľudské, živé a nevinné)“ (Marquis 2007a, s. 396). V oboch prípadoch ide o to, 

148 

                                                                                                                                                                                                  



Biotické výzvy a súčasnosť : z pohľadu nových poznatkov a trendov 
Marek Neština / Je možné nájsť kompromis v debatách o potratoch? Argument Dona Marquisa proti interrupciám v kontexte koncepcie verejného rozumu Johna Rawlsa 

Kľúčové je tvrdenie, že interrupcie sú nesprávne v princípe vo všetkých štádiách vývoja 
ľudského plodu, pretože plodu možno takmer v každom štádiu pripísať vlastnosť „mať budúcnosť, 
ako je naša“. Otázka, ktorá sa objaví na pozadí tohto uvažovania, a ktorá je kľúčová pre pripisovanie 
vlastnosti, je: Akým spôsobom môžeme zdôvodniť vzťah medzi dospelým jedincom a plodom ako 
vzťah kontinuity toho istého jedinca? (Bělohrad 2009, s. 221).  

Keďže Marquis nedáva na túto otázku odpoveď, predstavíme riešenie, ktoré navrhol bioetik 
David DeGrazia. Ten konštatuje rovnako ako Radim Bělohrad, že uvedený vzťah možno najlepšie 
zdôvodniť na základe numerickej identity a tzv. biologického esencializmu. V nasledujúcej časti 
ozrejmím niektoré základné pojmy, ktoré používa18. 

Numerická identita a biologický esencializmus 
David DeGrazia vo svojej monografii Human Identity and Bioethics tvrdí, že FLO argument 

implicitne predpokladá biologický esencializmus (DeGrazia 2005, s. 10). Na základe biologického 
esencializmu a numerickej identity môžeme zdôvodniť vzťah medzi dospelým jedincom a plodom 
ako vzťah kontinuity toho istého indivídua. A teda obhájiť tvrdenie, že každý z nás bol plodom.  

Numerická identita 
 Výraz „identita“ sa používa v dvoch základných významoch: v zmysle kvalitatívnej identity 

a v zmysle numerickej identity. Typický výrok o numerickej identite má tvar: a=a. (Tugendhat 
a Wolf 1997, s. 136; pozri tiež Parfit 1984). Brian Carr bližšie charakterizuje numerickú identitu ako 
základný znak jednotliviny. Každá jednotlivina má totiž „princípy alebo kritériá identity určujúce 
dve veci: individualizáciu danej jednotliviny spomedzi ostatných jednotlivín jej druhu 
a reidentifikáciu danej jednotliviny ako tej istej pri inej príležitosti“ (Carr 2004, s. 46). Každá 
jednotlivina je preto numericky odlíšiteľná od ostatných jednotlivín daného druhu a dá sa rozpoznať 
spravidla pomocou časopriestorových vzťahov ako numericky totožná s jednotlivinou, s ktorou sme 
sa stretli pri predchádzajúcej príležitosti. „Jednotlivina má teda kritériá individualizácie 
a reidentifikácie, ktoré spoločne tvoria jej kritériá identity“ (Carr 2004, s. 46). 

Marián Zouhar o numerickej identite píše ako o triviálne esenciálnej vlastnosti, ktorú 
jednotlivina nemôže nemať. Vlastnosť „byť totožné samo so sebou“ má každá jednotlivina 
nevyhnutne. „Existencia indivídua je neoddeliteľne spätá s jeho identitou, teda nemôžeme mať 
indivíduum, ktoré by nebolo totožné samo so sebou“ (Zouhar 2006, s. 17). 

že hoci subjekty, ktorých sa týka ukončenie života, sú ľudské, nemôžeme ich pripraviť o vlastnosť, ktorú nevlastnia, tzn. 
hodnotnú budúcnosť, ako je naša. Množina jedincov, ktorých je nemorálne zabiť, nie je teda podľa argumentu FLO tá 
istá, ako množina tých, ktorých je nemorálne zabiť, pretože sú nevinnými ľudskými bytosťami. Na základe 
predchádzajúcich úvah Marquis odmieta náboženský konzervatívny postoj k interrupciám. Konštatuje, že s ním súvisia 
dve ťažkosti: konkrétne, teoretický problém a problémy týkajúce sa riešenia konkrétnych prípadov. Teoretický problém 
podľa Marquisa súvisí so vzťahom medzi biologickými vlastnosťami „byť človekom“ a „byť nažive“ a morálnou 
vlastnosťou „mať právo na život“. Tvrdí, že tento vzťah je potrebné zdôvodniť, keďže nie je bezprostredne daný, resp. 
náboženské tvrdenia nepostačujú na to, aby ho zdôvodnili, pričom podotýka, že ho nezdôvodní žiadny iný argument. 
Rovnako zdôrazňuje, že náboženský konzervatívny postoj čelí aj iným problémom, najmä pokiaľ ide o riešenie 
konkrétnych prípadov, keďže pokladá príliš mnoho ukončení života za nesprávne. „Podľa neho (náboženského postoja) 
je totiž nesprávne ukončiť život ľudí, ktorí nikdy nenadobudnú vedomie (napr. anencefalickí novorodenci a osoby v 
trvalom vegetatívnom stave). Takisto pokladá za morálne nesprávne ukončiť život spermii alebo neoplodnenému 
vajíčku (ktoré sú napokon ľudské, živé a nevinné)“ (Marquis 2007a, s. 396). Na základe uvedených výhrad Marquis 
konštatuje, že náboženský konzervatívny postoj je teoreticky nepostačujúci a príliš široký vo svojom praktickom 
uplatnení.  
18 Podrobnejšie som sa venoval FLO argumentu na iných miestach, tu uvádzam iba niektoré všeobecné charakteristiky 
(pozri Neština 2012; Neština 2017, s. 100-118). 
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Numerická identita sa týka najmä časopriestorových materiálnych objektov, ktoré možno 
počítať a ktoré Aristoteles označuje ako prvé podstaty. Numerická identita je špecifickým znakom 
jednotlivín. Inými slovami, netýka sa vlastnosti, a teda ani aristotelovských tzv. druhých podstát. 

Biologický esencializmus  
S numerickou identitou jednotliviny súvisí otázka, ktoré ďalšie vlastnosti má jednotlivina 

nevyhnutne. Zouhar nazýva tieto vlastnosti netriviálne esenciálne vlastnosti a delí ich na rýdzo 
esenciálne vlastnosti a čiastočne esenciálne vlastnosti (Zouhar 2006, s. 16). Medzi netriviálne 
esenciálne vlastnosti však nezaraďuje tzv. druhové a rodové vlastnosti, ako sú napríklad vlastnosti 
byť človekom a byť zlatom, čiže aristotelovské druhé podstaty, ktoré sú typickým príkladom 
esenciálnych vlastností. Rovnako ako Carr ich pokladá za nevyhnutnosti de dicto. „Keď je Sokrates 
človek, nevyhnutne je živou bytosťou, nie je však de re nevyhnutné, aby Sokrates bol človek“ (Carr 
2004, s. 47). 

Naopak, koncepciu, ktorá sa podobá Aristotelovmu esencializmu, čiže tomu, čo sa 
v súčasnosti označuje ako de re nevyhnutnosti druhových vlastností, prijíma práve David DeGrazia. 
Tvrdí, že každá jednotlivina má okrem numerickej identity na základe modality de re nevyhnutne aj 
druhové vlastnosti. „Všeobecne, X je esenciálna vlastnosť nejakej jednotliviny vtedy a len vtedy, 
keď táto jednotlivina nemôže existovať bez toho, aby mala vlastnosť X. Ak vlastnosť X je 
nevyhnutnou a postačujúcou podmienkou pre existenciu jednotliviny, potom X je esenciou tejto 
jednotliviny“ (DeGrazia 2005, s. 29). 

 DeGrazia sa prikláňa na základe tohto všeobecného vymedzenia k tzv. biologickému 
esencializmu, podľa ktorého sme esenciálne ľudskými živočíchmi (human animal), príslušníkmi 
druhu Homo sapiens (DeGrazia 2005, s. 29). V odbornej literatúre sa táto koncepcia označuje ako 
animalizmus19. 

Naopak, odmieta tzv. osobný esencializmus, pretože osobný esencializmus nedokáže 
primerane vysvetliť vzťah numerickej identity medzi ľudským biologickým organizmom a osobou. 
Personalizmy, ako označuje DeGrazia teórie osobného esencializmu, vedú v konečnom dôsledku 
k popretiu kontinuity medzi osobou a ľudským organizmom a z toho vyplývajúcim protiintuitívnym 
záverom. Konkrétne, keďže ľudské plody a osoby sú dve numericky odlišné jednotliviny a nie dve 
odlišné časové štádia vývoja toho istého ľudského organizmu, nikto z nás nebol plodom (DeGrazia 
2005, s. 30-33, 40). 

Súhrnne, na základe biologického esencializmu ľudské plody a osoby sú tou istou 
jednotlivinou, t. j. sú numericky identické. Keďže sme esenciálne ľudskými živočíchmi (human 
animal), príslušníkmi druhu Homo sapiens, existoval čas, „kedy sme my, ktorí sme teraz osobami, 
neboli osobami (totiž, predtým než sa v ľudskom organizme rozvinuli schopnosti, ktoré konštituujú 
osobu) a môže existovať čas v budúcnosti, kedy už nebudeme viac osobami....“ (DeGrazia 2005,  
s. 48). Všetci príslušníci druhu Homo sapiens exemplifikujú rovnaký substančný pojem ľudský 
organizmus (human animal). Platí to pre embryá, anencefalitických novorodencov, ľudí 
v permanentnom vegetatívnom stave a samozrejme pre bežné dospelé osoby. Podľa DeGraziu jadro 
FLO argumentu teda spočíva práve na koncepcii biologického esencializmu, pretože inak sa nedá 
zdôvodniť tvrdenie, že plod má rovnakú budúcnosť, ako je naša.  

19 Koncepciu biologického esencializmu, ktorá sa tiež zvykne nazývať animalizmom, zastáva okrem DeGraziu napríklad 
aj Eric T. Olson (pozri Olson 1997), z ktorého DeGrazia vychádza. Peter Volek v súvislosti s animalizmom uvádza, že 
„podľa animalizmu nevyhnutnou aj postačujúcou podmienkou identity seba samého je pokračovanie života ľudského 
organizmu“ (Volek 2010, s. 92). 
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Rozsah uplatnenia FLO argumentu 
Marquisovým cieľom je ukázať pomocou FLO argumentu, že skoré interrupcie sú nemorálne. 

Je to najsilnejší sekulárny protiinterrupčný argument. Nepoužíva termíny, ktoré by sme mohli 
interpretovať v náboženských významoch, pričom sa spolieha výlučne na verejné dostupný dôkaz. 
Jeho uplatnenie je však užšie, ako je to v prípade náboženských konzervatívnych argumentov. 

Navyše, z FLO argumentu v skutočnosti nevyplýva právo na život vo všetkých jeho fázach, 
akoby sme mohli azda konštatovať pri jeho doterajšej analýze.  

Na jeho základe totiž nemôžeme argumentovať nasledovne:  
Ak platí predpoklad, že vývoj človeka od zygoty po jeho dospelosť je vývojom jedného a toho 

istého indivídua, a súčasne platí, že ak je zabitie dospelej a nedospelej (novorodenec, dieťa) ľudskej 
bytosti nemorálne preto, že je to ľudská bytosť, ktorá má budúcnosť, ako je naša, tak musí rovnako 
platiť aj záver, že je nesprávne zabiť ľudskú bytosť v hociktorom z jej vývinových štádií, lebo má 
takisto budúcnosť, ako je naša. To znamená, že je nemorálne zabiť aj zygotu ako jednobunkové 
štádium vývoja ľudského jedinca, pretože má budúcnosť, ako je naša.  

Marquis však prvý predpoklad nepokladá za pravdivý. Keď sledujeme individuálnu históriu 
ľubovoľného ľudského jedinca spätne k jeho počatiu (trace – back – strategy), tak nás táto stratégia 
dovedie k zygote. Na základe tejto stratégie možno tvrdiť, že je nemorálne ukončiť život zygoty. 
Tento záver však neplatí vtedy, keď použijeme opačný postup. Keď sledujeme vývoj zygoty (trace-
forward strategy) smerom k plodu, respektíve k dospelej osobe, dospejeme k diskontinuite medzi 
zygotou a identitou plodu ako indivídua. Na základe tejto stratégie stopovania individuálnej histórie 
jedinca dospejeme preto k presne opačnému záveru. To znamená k záveru, že nie je nemorálne, ak 
ukončíme život zygoty (Marquis 2007b, s. 198-200). 

Táto argumentácia vychádza z názoru, že za dobu individualizácie jednotliviny, čiže za 
začiatok života ľudského organizmu, možno považovať až dobu dvoch týždňov od počatia, kedy je 
vylúčená možnosť vzniku monozygotických dvojičiek (Volek 2010, s. 92).  

Rovnaké stanovisko obhajuje aj DeGrazia, ktorý tvrdí, že jednobunková zygota nie je 
v skutočnosti jedinečne individualizovaný ľudský organizmus, ako sme my (DeGrazia 2005, s. 245-
254). Inými slovami, do dvoch týždňov od počatia, nie sme ľudskí jedinci, pretože začiatok našej 
existencie je totožný s našou individualizáciou ako jednotliviny. 

FLO argument a právo na život 
Na základe FLO argumentu možno konštatovať, že plod má od dvoch týždňov právo na život. 

Konkrétne, morálna ochrana života plodu od dvoch týždňov je rovnaká vo svojej sile a intenzite ako 
ochrana osôb, skoré potraty sú preto morálne neprípustné. Inými slovami, keďže ľudské plody majú 
rovnaké právo na život, aké majú narodení ľudskí jedinci, ich zabitie je porovnateľné so zabitím 
narodených ľudských jedincov.  

Obhajoba skorých interrupcií 
DeGrazia tvrdí, že presvedčivé zdôvodnenie skorých interrupcií by nemalo spočívať na 

kontroverznej teórii ľudskej identity, pričom za takéto teórie pokladá najmä personalizmy (DeGrazia 
2005, s. 280). Naopak, Marquisov FLO argument je založený na koncepcii ľudskej identity, ktorú 
DeGrazia akceptuje a súčasne je tento argument nenáboženský. Pokladá preto za nevyhnutné, aby 
obrana skorých interrupcií naň účinne odpovedala. Uvádza pritom dve možné stratégie, ako 
odmietnuť FLO argument.  
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Prvá stratégia je argument Milosrdného Samaritána (The Good Samaritan Argument – GSA), 
ktorý podchádza od Judith Jarvis Thomsonovej (DeGrazia 2005, s. 283; pozri Thomson 1971)20. 
Kľúčové v tomto argumente je zdôvodnenie tvrdenia, že interrupcie sú prípustné dokonca aj vtedy, 
keď má plod právo na život. Upozorňujeme, že aj v tomto prípade má právo na život plodu rovnakú 
silu a intenzitu ako právo na život, ktoré má dospelý človek. DeGrazia predstavuje niektoré základné 
námietky voči tomuto argumentu a konštatuje, že hoci argument Dobrého Samaritána podľa neho 
jasne nezlyháva, domnieva sa, že existujú dôvody, prečo nie je presvedčivý (DeGrazia 2005, s. 286). 

DeGrazia navrhuje iný postup a obhajuje záver, že plod nemá právo na život. Nepokladá za 
správne, že jediným základom na vysvetlenie nemorálnosti interrupcií je výlučne numerická identita 
a navrhuje, aby sme ju doplnili o tzv. naratívnu identitu. Spochybňuje tiež spôsob, akým pristupuje 
Marquis k hodnoteniu budúcnosti plodu. Robí tak pomocou argumentu, ktorý vychádza 
z vysvetlenia založeného na časovo relatívnych záujmoch (The Time-Relative Interests Account – 
TRIA) od Jeffa McMahana (McMahan 2003). Porovnáva hodnotenie budúcnosti založené na 
celoživotnej perspektíve a hodnotenie z pohľadu vysvetlenia založeného na časovo relatívnych 
záujmoch (TRIA). Obhajuje tvrdenie, že druhý spôsob hodnotenia našej budúcnosti vedie 
k lepšiemu zdôvodneniu našich intuícií, ktoré sa týkajú ujmy, ktorú nám spôsobuje smrť vzhľadom 
na náš vek (DeGrazia 2005, s. 287-288; pozri tiež DeGrazia 2007). 

4. Verejný rozum Johna Rawlsa a FLO Argument proti potratom 

Napokon budem skúmať FLO argument ako sekulárny argument v kontexte Rawlsovej idey 
verejného rozumu. Z pohľadu verejného rozumu nerobí Rawls rozdiel medzi náboženským 
a sekulárnym argumentom, respektíve náboženským a nenáboženským súhrnným učením. FLO 
argument môže byť veľmi dobre súčasťou určitého sekulárneho súhrnného učenia, a teda môžu ho 
obhajovať občania, ktorí nemajú s náboženstvom prakticky nič spoločné.  

Lenže z debát, ktoré sa odohrávajú v rámci verejného rozumu, sú vylúčené aj niektoré 
sekulárne učenia. Obsah verejného rozumu tvoria totiž na základe Rawlsovej charakteristiky 
rozumne politické koncepcie spravodlivosti. Zdá sa preto, že FLO argument nemusí nevyhnutne 
patriť do debát v rámci verejného rozumu. Rawls síce pripúšťa, že súčasťou týchto debát môžu byť 
za určitých okolností aj súhrnné učenia. Ich úlohou je však spravidla získať širšiu podporu pre určitý 
politický princíp, ktorý je súčasťou konkrétnej politickej koncepcie spravodlivosti21.  

Môžeme podporiť pomocou FLO argumentu politický princíp, ktorý sa týka práva na život 
alebo inej podobnej politickej hodnoty, ktorá bude zabezpečovať ochranu plodu? Dá sa FLO 
argument použiť na podporu tvrdenia, že plod má od dvoch týždňov právo na život, a teda je 
potrebné interrupcie od týchto dvoch týždňov vývoja ľudského jedinca, kedy dochádza 
k individualizácii jednotliviny, zakázať? Rawlsovými slovami, je súhrnné učenie, či už náboženské 
alebo nenáboženské, ktoré obsahuje FLO argument, rozumným súhrnným učením?  

20 Týmto Thomsonovej argumentom sa zaoberám na inom mieste (Neština 2017, s. 118-130).  
21 Keďže obsah verejného rozumu je daný princípmi a hodnotami súboru liberálnych koncepcií spravodlivosti, do 
verejného rozumu sa zapájame vtedy, keď sa odvolávame pri diskusiách o základných politických otázkach na jednu 
z týchto politických koncepcií. Nemusí to však nevyhnutne znamenať, že z verejnej debaty je vylúčené naše súhrnné 
učenie, či už náboženské alebo nenáboženské. Naopak, naše súhrnné učenie môžeme do nej zaviesť za predpokladu, že 
v pravý čas náležite uvedieme aj politické princípy. Túto požiadavku Rawls označuje ako výhradu (the proviso) (Rawls 
2013, s. 193; Rawls 1997b, s. 776). Inými slovami, rozumné súhrnné učenia, či už náboženské alebo nenáboženské, 
možno zaviesť do verejnej politickej diskusie kedykoľvek za predpokladu, že vo vhodnom čase poskytneme primerané 
politické princípy pomocou nami preferovanej politickej koncepcie spravodlivosti (Rawls 2013, s. 202; Rawls 1997b, s. 
783-784). 
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Potraty a rozumné súhrnné učenie  
Predovšetkým, súhrnné učenia, „ktoré sa dostávajú do konfliktu s verejným rozumom, sú tie, 

ktoré nedokážu podporovať rozumnú rovnováhu (reasonable balance) politických hodnôt“ (Rawls 
1997a, s. 201; Rawls 1993, s. 243). Keď Rawls uvažuje v Politickom liberalizme v poznámke 32 na 
strane 201 (Rawls 1993, s. 243) o otázke interrupcií, uvádza nasledovné názory:  

„Predpokladajme ďalej, že uvažujeme o tejto otázke z hľadiska týchto troch dôležitých 
hodnôt: náležitá úcta k ľudskému životu, riadená dlhodobá reprodukcia politickej spoločnosti, 
vrátane rodiny v určitej forme, a napokon rovnoprávnosť žien ako rovnoprávnych občanov 
(pochopiteľne, sú tu aj ďalšie dôležité politické hodnoty). Domnievam sa, že rozumná rovnováha 
(reasonable balance) týchto troch hodnôt poskytne žene plne zdôvodnené právo rozhodnúť sa, či má 
alebo nemá ukončiť svoje tehotenstvo v priebehu prvých troch mesiacov. Príčinou je to, že v tomto 
ranom stupni tehotenstva je dominujúca politická hodnota rovnoprávnosti žien a toto právo sa musí 
prejaviť v plnej podstate a sile. Ostatné politické hodnoty vo svojom sumári by podľa môjho názoru 
nemali mať vplyv na toto rozhodnutie. Rozumná rovnováha (reasonable balance) môže žene 
poskytnúť takéto právo aj mimo tento rámec, prinajmenšom za určitých okolností“ (Rawls 1997a,  
s. 201; Rawls 1993, s. 243).  

Z pohľadu predložených otázok je kľúčové Rawlsovo tvrdenie, že súhrnné učenie, ktoré vedie 
k „rovnováhe politických hodnôt, ktorá vylučuje toto zdôvodnené právo ženy počas prvých troch 
mesiacov, je v tejto miere nerozumné...“ (Rawls 1997a, s. 20; Rawls 1993, s. 243).  

A teda: „Ak predpokladáme, že táto otázka je buď ústavným základom, alebo záležitosťou 
základnej spravodlivosti, išli by sme proti ideálu verejného rozumu, keby sme hlasovali v súlade 
so súhrnným učením, ktoré toto právo popiera“ (Rawls 1997a, s. 201; Rawls 1993, s. 243-244). 

 Na základe citovaných pasáží je zrejmé, že súhrnné učenie, či už náboženské alebo 
nenáboženské, ktoré by obsahovalo FLO argument, by bolo v tomto ohľade nerozumným súhrnným 
učením, resp. politická koncepcia, ktorá je jeho súčasťou, nie je rozumná.  

K téme interrupcií sa Rawls vracia aj v Revidovanej idei verejného rozumu. Upozorňuje v nej 
na to‚ že nemáme čítať poznámku 32 v Politickom liberalizme „ako argument v prospech práva na 
potrat počas prvého trimestra“ (Rawls 2013, s. 220; Rawls 1997b, s. 798). Uvedenej poznámke je 
potrebné rozumieť ako vyjadreniu jeho vlastného názoru, nepokladá ho však za argument.  

Zdá sa preto, že hoci osobne je za liberálny prístup k interrupciám, vie si prestaviť, že v súlade 
s verejným rozumom bude aj konzervatívnejší postoj. 

 „Mýlil som sa v tom, že som nechal otvorené, či cieľom tejto poznámky bolo len číre 
zobrazenie a potvrdenie nasledujúceho tvrdenia v texte, na ktorý sa vzťahovala: Jediné úplné učenia, 
ktoré sa dostávajú do konfliktu s verejným rozumom, sú tie, ktoré nevedia presadiť rozumnú 
rovnováhu (alebo usporiadanie) politických hodnôt (v tejto veci). Na vysvetlenie toho, čo mám na 
mysli, som použil tri politické hodnoty (samozrejme, že ich je viac) v prípade problematického 
práva na potrat, pri ktorom sa zdá ako nepravdepodobné, že by sa naň mohli vzťahovať politické 
hodnoty“ (Rawls 2013, s. 220; Rawls 1997b, s. 798). 

Tvrdí, že „podrobnejšia interpretácia týchto hodnôt môže, keď sa náležite rozvinie v rámci 
politického rozumu, poskytnúť rozumnú argumentáciu“ (Rawls 2013, s. 221; Rawls 1997b, s. 798). 
Ako príklad takejto podrobnejšej interpretácie uvádza obhajobu interrupcií od Judith Jarvis 
Thomsonovej22.  

22 Rawls však neodkazuje na Thomsonovej článok z roku 1972 A Defense of Abortion, v ktorom sa nachádza jej známy 
a často citovaný príklad s husľovým virtuózom. V A Defense of Abortion tvrdila, že potraty nie sú nevyhnutne 
nemorálne dokonca ani vtedy, keď prijmeme predpoklad, že plod je osobou od okamihu počatia. Je totiž možné, že 
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Napriek odkazu k Thomsonovej sa Rawls v skutočnosti vyhol priamej odpovedi na riešenie 
problematiky potratov. Je to pochopiteľné, pretože polemiky ohľadne potratov mu slúžia ako príklad 
situácie, kedy vo verejných debatách dochádza k patovej situácii medzi rôznymi politickými 
koncepciami (Rawls 2013, s. 221; Rawls 1997b, s. 798). 

Keď občania musia hlasovať, napríklad v referende, v súlade s ich úplným usporiadaním 
politických hodnôt, respektíve v súlade s rozumnou rovnováhou politických hodnôt  
„... jednomyseľnosť názorov netreba očakávať“ (Rawls 2013, s. 221; Rawls 1997b, s. 798). Politické 
koncepcie spravodlivosti nevedú totiž k tomu istému záveru. Dokonca občania, ktorí zastávajú tú 
istú koncepciu, sa nemusia zhodnúť na uplatnení politických hodnôt a princípov v konkrétnom 
prípade. Kľúčová je skutočnosť, že výsledok hlasovania „treba chápať ako legitímny za 
predpokladu, že všetci vládni predstavitelia, ktorých podporujú iní rozumní občania, v rozumne 
spravodlivom ústavnom režime, úprimne hlasujú v súlade s ideou verejného rozumu“ (Rawls 2013, 
s. 222; Rawls 1997b, s. 798). 

Môžeme odmietnuť výsledok hlasovania, nie však to, že sa dosiahol legitímnym spôsobom. 
V prípade, že odmietame rozhodnutie zaistiť právo na potrat, musíme „predložiť argumenty v rámci 
verejného rozumu, ktoré ho popierajú, a usilovať sa získať pre seba väčšinu“ (Rawls 2013, s. 222; 
Rawls 1997b, s. 799). Každú právnu úpravu, ktorá je v súlade s verejným rozumom musíme však 
akceptovať „v zmysle, že ide o legitímny zákon schválený v súlade s legitímnymi politickými 
inštitúciami a verejným rozumom“ (Rawls 2013, s. 222; Rawls 1997b, s. 799). Každú právnu úpravu 
možno takisto zmeniť. „Usudzovanie nie je v rámci verejného rozumu raz a navždy uzavreté o nič 
viac než v rámci iných foriem usudzovania“ (Rawls 2013, s. 222; Rawls 1997b, s. 799). 

Záver 

Každá argumentácia, nielen náboženská, sa v liberálnej demokracii riadi určitými 
obmedzeniami. A to bez ohľadu na pravdivosť alebo nepravdivosť premís a záverov použitých 
argumentov. Každý platný argument je totiž dodatočne hodnotený z pohľadu interpretácie 
základných práv a slobôd. Kľúčovou sa tak stáva práve interpretácia základných práv a slobôd. Nie 
každá ich interpretácia je však vhodnou, resp. prípustnou interpretáciou. Takou je len tá, ktorú 
Rawls označuje ako rozumnú. Liberálne a konzervatívne argumenty v otázke prípustnosti potratov 
sa zjavne vzájomne vylučujú. Pričom rozhodnutie o tom, ktorý by sme mali zvoliť, nie je 
záležitosťou toho, či ide o náboženský alebo nenáboženský argument. Ukázal som, že z pohľadu 
Rawlsovej koncepcie verejného rozumu je FLO argument rovnako neprípustný ako konzervatívne 
náboženské argumenty. Dochádza tak k patovej situácii a je zrejmé, že kompromis medzi dvoma 
protichodnými postojmi v otázke potratov by nebol trvalý. Žiadna strana sporu by trvalo neprijala 
navrhované riešenie. Vždy bude otvorenou otázkou, či nezrádza postoje, ktoré obhajuje. Takéto 
riešenie bude vždy len dočasné a nedá sa vylúčiť, že každá strana sporu ho bude pripravená 
v záujme dosiahnutia svojich cieľov v budúcnosti porušiť. Rawls navrhuje, že je možné dospieť 

prinajmenšom v niektorých prípadoch potratov nejde o porušenie práva na život plodu, resp. právo na život plodu je 
v niektorých prípadoch irelevantné. Treba poznamenať, že východisko, že plod má právo na život, si zvolila len kvôli 
argumentácii. V skutočnosti ho nezastáva. Rawls sa na tomto mieste odvoláva na článok Abortion, ktorý publikovala 
Thomsonová v roku 1995 v Boston review. Zdôvodňuje v ňom svoj agnostický postoj v otázke práva na život plodu. 
Podľa jej názoru nemáme presvedčivé zdôvodnenie, na základe ktorého by sme mohli buď odmietnuť, alebo prijať 
tvrdenie, že plod má právo na život. Keďže takéto zdôvodnenie chýba, zákaz potratov sa nedá zdôvodniť, a teda musíme 
jeho vykonanie umožniť. Thomsonová vychádza vo svojej argumentácii proti reštriktívnej regulácii potratov z týchto 
troch predpokladov: Po prvé, reštriktívne právne úpravy potratov výrazne obmedzia slobodu žien (women's liberty). Po 
druhé, výrazne obmedzenie slobody nemôžeme ukladať v mene úvah, ktorých odmietnutie nie je nerozumné. Po tretie, 
to, že niektoré ženy odmietajú tvrdenie, že plod má právo na život od počatia, neznamená, že tak robia na základe 
nerozumných dôvodov. 
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k rozumnej rovnováhe z hľadiska interpretácie základných práv a slobôd. Lenže rozumná rovnováha 
sa nijako zásadne nelíši od kompromisu medzi dostupnými interpretáciami základných práv 
a slobôd. V rámci týchto interpretácií budú niektoré z nich vzájomne vylučujúce, pričom 
konzervatívne interpretácie sú spravidla neprípustné z pohľadu verejného rozumu, čiže nerozumné. 

 

Príspevok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: Univerzitný 
vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo zdrojov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
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Abstract / Bioethics, medical anthropology and ethnology: An introduction to medicalisation 

The aim of this paper is to offer a brief overview of the relationship between anthropology and bioethics and to relate the 
results of ethnographic research in Slovakia and research in the field of medical anthropology. Anthropologists did not 
play a significant role in the initial development of bioethics, but in the recent period bioethical questions became 
a frequent topic of anthropological analysis. Their solution has often led to anthropologists' criticism of biomedical 
practice that ignored the social, cultural and political context of healthcare. With the development of medical 
anthropology, ethnographic research on health and disease has drawn attention to the experiences not only of individuals 
but also of communities, as well as to the social dynamics of health care. Medical anthropology is aimed to describe, 
interpret and critically assess the relationship between culture and humans’ health behaviour. It is a complex 
investigation of biocultural adaptation and health/illness in a cultural context implying cooperation of various disciplines 
including biomedicine. Ethnomedicine is the earliest orientation in both anthropological and ethnological investigation 
of cultural practices related to health and illness. Ethno-medical analysis focuses on people’s perception and examines 
those health beliefs and practices which are the products of native cultural development and are not explicitly derived 
from the conceptual framework of biomedicine. The contribution offers a brief review of the ethnographic studies in 
Slovakia that might be relevant for this field and introduces the important research topic of medicalisation as the process 
by which various events in human life come to be defined in biomedical terms and become the subject of medical study 
and treatment

Úvod 

Bioetika ako skúmanie etických otázok vyplývajúcich z pokroku v biológii a medicíne berie 
do úvahy morálne problémy v oblasti zdravotníckej starostlivosti. Morálka i bežné liečiteľské 
praktiky boli predmetom pozornosti aj v socio-kultúrnej antropológii, ktorá sa zameriava na 
porovnávacie štúdium ľudských kultúr a spoločností. Pri počiatočnom vývoji bioetiky 
antropológovia nezohrávali významnú úlohu, avšak v ostatnom období sa bioetické otázky stali 
frekventovanou témou antropologickej analýzy (Stewart 2017). Ich riešenie často viedlo ku kritike 
biomedicínskej praxe zo strany antropológov, a to kvôli ignorovaniu sociálnych, kultúrnych 
a politických súvislostí zdravotnej starostlivosti (Turner 2009). Spochybnenie prístupov, ktoré 
nezohľadňujú kontext, dostalo názov „empirického obratu“ v bioetike. Antropologický výskum 
významne prispel k tejto zmene, pretože prepája lokálne predstavy o morálke a univerzálne 
koncepcie západnej filozofickej tradície (Weisz 1990; Hoffmaster 2001; DeVries a Subedi 1998; 
Brodwin 2000).  

1 2. rozšírené a upravené vydanie príspevku, pôvodné vyšlo s názvom „Etnologicko-antropologická dimenzia výskumu 
zdravia a chorôb” v publikácii: PLAŠIENKOVÁ, Zlatica (ed.): Bioetické výzvy a súčasnosť. Bratislava: Stimul, 2015. 
ISBN 978-80-8127-133-5. 
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Cieľom predkladaného príspevku je ponúknuť krátky prehľad vzťahu antropológie a bioetiky 
a dať do súvisu výsledky etnografických výskumov na Slovensku a bádanie v oblasti medicínskej 
antropológie. Zároveň uvádzame hlavnú tému empirických štúdií v tejto sekcii knihy – proces 
medikalizácie, ktorý je priamym dôsledkom vývoja biomedicíny a v súčasnosti patrí 
k najdôležitejším socio-kultúrnym javom.  

Medicínska antropológia a bioetika 

Antropológovia a filozofi pristupovali k morálke z dvoch odlišných perspektív. Aj keď sa obe 
disciplíny zhodnú v tom, že formy morálky a jej prejavy sú vo svojej podstate sociálne, konsenzus 
sa donedávna obmedzoval len na toto tvrdenie. Viaceré bioetické práce zdôrazňujú individuálnu 
rovinu a racionalitu, príznačné pre západnú filozofiu počínajúc obdobím osvietenstva. Ako 
poznamenáva Hoffmaster (1990, s. 242), podľa prevládajúceho pozitivistického prístupu v západnej 
filozofii „morálka pozostáva z pravidiel a zásad, ktoré sú normatívne a preto môžu byť formulované 
a obhajované len na základe racionálnych argumentov zameraných na to, čo by malo byť“. Marshall 
(1992) tvrdí, že vďaka západnej hodnote individualizmu bioetika najmä v anglo-americkom 
prostredí sústredila pozornosť na jednotlivého racionálneho aktéra ako primárnu jednotku analýzy. 
Tento prístup znižuje význam sociálnych aspektov. Antropológovia na druhej strane vnímajú 
morálku ako dimenziu kultúry, ktorá sa prejavuje v sociálnom konaní, nie nutne zodpovedajúcom 
písaným pravidlám (Herskovits 1972; Hatch 1983; Geertz 1989; Fabrega 1990; Shweder 1990).  

Zamlčanie kultúry je pre antropológov mätúce, zatiaľ čo „neschopnosť“ antropológov uznať 
prevahu univerzálnych etických noriem môže viesť filozofov k nesprávnemu záveru, že 
antropológovia sú naivnými relativistami. Pre všetky antropologické smery je skutočne príznačný 
kultúrny relativizmus v zmysle všeobecnej idey, že predstavám, hodnotám a konaniu človeka možno 
porozumieť len v kontexte jeho kultúry a že každá kultúra má vlastné kritériá chápania 
a posudzovania. Avšak väčšina antropologických teórií zaujíma odmietavý postoj voči absolútnemu 
relativizmu, ktorý znemožňuje porovnávacie štúdium ľudských kultúr (Spiro 1986). Kultúrny 
relativizmus, ktorý praktizuje väčšina antropológov, je v prvom rade metodologickým prístupom, 
podľa ktorého sa pri hodnotení kultúry musia brať do úvahy jej špecifiká. V praxi to znamená, že 
antropológ vynakladá maximálne úsilie, aby nemal a priori úsudky o kultúrnych praktikách, kým 
ich neumiestni do lokálneho kontextu – čo, pravdaže, nevylučuje prípadné hodnotenie a posúdenie. 

Práve z tohto dôvodu v počiatočnom období vývoja bioetiky antropológia nezohrávala 
dôležitú úlohu: pri uskutočňovaní terénnych výskumov sa etnografovia snažili vyhnúť 
etnocentrizmu – posudzovaniu hodnôt a praktík iných kultúr podľa vlastných štandardov. Na rozdiel 
od normatívnej analýzy vo filozofii antropologické bádanie bolo zamerané na opis iných kultúr  
a vylučovalo úvahy o tom, čo je v konkrétnych liečiteľských postupoch „správne“ alebo 
„nesprávne“. V klinickom diskurze o bioetike, na druhej strane, prevládala predstava o autonómii 
osobnosti predpokladajúca individualizované „ja“, vyčlenené z kolektívnej skúsenosti rodiny alebo 
komunity (Edel a Edel 1968). Hoci v ostatnom období sa v bioetike uznáva dôležitosť sociálneho 
prostredia (napríklad úlohy rodiny pri formovaní individuálnych rozhodnutí), v antropológii 
vnímanie jednotlivca ako pevne zakotveného v širšom spoločenskom a kultúrnom kontexte zostáva 
oveľa výraznejšie. S vývojom medicínskej antropológie etnografické výskumy zdravia a chorôb 
pritiahli pozornosť k skúsenostiam nielen jednotlivcov, ale aj komunít a tiež k sociálnej dynamike 
zdravotnej starostlivosti. Táto disciplína sa zameriava na opis, interpretáciu a kritické hodnotenie 
vzťahov medzi kultúrou a ľudským správaním súvisiacim so zdravím a chorobami. Ako komplexné 
skúmanie biokultúrnej adaptácie a zdravia/chorôb v kultúrnom kontexte sa považuje za špecifické 
odvetvie sociálnej/kultúrnej antropológie, pre ktoré je charakteristická spolupráca s inými 
vedeckými disciplínami, predovšetkým s biomedicínskymi odborníkmi.  
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V medicínskej antropológii prebieha diskusia o viacerých bioetických problémoch, vrátane 
využitia biomedicínskych technológií či interakcie zdravotníkov a pacientov. V globalizovanom 
diskurze sa medicínski antropológovia zaoberali celým radom otázok týkajúcich sa verejného 
zdravia, medzi ktoré patria eutanázia, definície úmrtia, transplantácia ľudských orgánov a tkanív, 
zverejňovanie medicínskych informácií, informovaný súhlas s liečbou, reprodukčné technológie, 
genetické testovanie, ľudské práva atď. Morálne dimenzie liečiteľských postupov boli umiestnené 
do kontextu lokálnych predstáv o svete a do siete lokálnych sociálnych vzťahov (napr. Koenig 1988; 
1996; 1997; Muller 1994; Hunt 1998; Hogle 1999; Marshall a Koenig 1996; Kleinman 1995; 1999; 
Kleinman, Fox a Brandt 1999; Kaufman 2000; Brodwin 2000; Finkler 2000; Farmer 1997; 2003; 
Marshall a Koenig 1996; Lock 2002).  

Pokiaľ ide o debatu racionálne verzus iracionálne liečiteľské postupy, v nezápadných 
kultúrach medicínska antropológia prispieva k pochopeniu liečiteľských praktík, ktoré 
nezodpovedajú vedeckým poznatkom, a súčasne skúma dôsledky implementácie vedeckých 
objavov, ktoré sa môžu prejavovať v zneužívaní moci. Avšak konfrontácia biomedicíny 
a nebiomedicínskych praktík sa neodohráva len v prostredí nezápadných kultúr: aj v Európe, aj 
v Severnej Amerike vedecká medicína už niekoľko storočí koexistuje s takzvaným ľudovým 
liečiteľstvom a v súčasnosti aj s alternatívnou medicínou. Ľudové liečiteľstvo bolo predmetom 
pozornosti etnografov aj na území dnešného Slovenska, hoci jeho vysvetlenia sa líšili od 
teoretických úvah západných antropológov, ktorí skúmali kultúry odlišné od ich vlastnej.  

Medicínska antropológia a etnologické bádanie na Slovensku 

V ranom období sa pre medicínsku antropológiu používali termíny etnomedicína 
a antropológia zdravia, neskôr však začal prevládať názov medicínska antropológia. Od 60. rokov 
20. storočia sa medicínska antropológia vyvíjala v troch smeroch: etnomedicína, medicínska 
ekológia a aplikovaná medicínska antropológia. Niekedy sa vyčleňuje aj špecifický smer kritickej 
medicínskej antropológie, ktorý využíva antropologické poznatky na kritiku mocenských vzťahov  
a nerovnosti (Ember a Ember 2004; Wiley a Allen 2009). V dejinách spoločenských vied na 
Slovensku sa medicínska antropológia prakticky nedá doložiť. Etnografia a etnológia sa 
v slovenskom prostredí rozvíjali ako relatívne autonómna oblasť výskumu, pričom v domácej 
tradícii k nim patrila aj folkloristika. Pôvodne sa etnologický výskum orientoval najmä na tzv. 
tradičnú/ľudovú kultúru, ale neskôr sa jeho zameranie rozšírilo. K novým objektom etnologického 
bádania už niekoľko desaťročí patria mestské komunity, etnické skupiny, religiozita, politické dianie 
atď. Otázky zdravia a chorôb neboli špecifickým predmetom etnologického výskumu, i keď sa 
objavovali pri skúmaní iných tém.  

Spomedzi troch hlavných smerov medicínskej antropológie (etnomedicína, medicínska 
ekológia a aplikovaná medicínska antropológia) etnologický výskum zdravia a chorôb na Slovensku 
bol najbližšie k etnomedicíne. Ako oblasť antropologického bádania sa etnomedicína definuje ako 
predstavy a praktiky vzťahujúce sa na zdravie/choroby, ktoré sú produktmi kultúrneho vývoja a nie 
sú explicitne odvodené od konceptuálneho rámca biomedicíny. V minulosti sa tento termín 
vzťahoval na medicínske systémy tzv. „primitívnych“ (kmeňových, neliterárnych) alebo vo 
všeobecnosti nezápadných spoločností. V skoršom období západná antropológia totiž bola prevažne 
bádaním „iných“, teda nezápadných národov a kultúr. Ako samostatná vedecká disciplína vznikla 
v dôsledku koloniálneho systému, kde západná kultúra zaujímala nadradenú pozíciu a západná veda 
bola považovaná za jediný správny výklad sveta (Barth, Gingrich, Parkin a Silverman 2005). Vo 
viacerých kmeňových spoločnostiach, ktoré boli primárnym objektom bádania raných antropológov, 
predstavy a praktiky súvisiace so zdravím/chorobami boli spojené s mágiou a boli ľuďmi zo Západu 
považované za iracionálne, za prejav tmárstva, primitívnosti a zaostalosti. Antropologický výskum 
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však ukázal, že toto vnímanie nemá opodstatnenie: domorodé medicínske praktiky boli súčasťou 
komplexných systémov kultúrnych poznatkov, ktoré ani zďaleka neboli primitívne či zaostalé 
(Bužeková 2019a). 

Na rozdiel od západných antropológov, etnológovia na Slovensku skúmali vlastnú kultúru; 
vychádzali však z rovnakých predpokladov týkajúcich sa racionality nebiomedicínskych zdravotných 
postupov. V slovenskej etnológii má istú tradíciu výskum domáceho ľudového liečiteľstva, 
racionálnych aj magických liečebných praktík. Údaje v tejto sfére pri vzniku etnologickej vedy v 18. 
storočí prinášali zväčša prírodovedci a lekári, ako aj kňazi, ktorí sa zaoberali uvedenými témami 
z  pozície čudujúcich sa alebo poučujúcich práve v kontraste k ich vlastnej racionálnej praxi, resp. ako 
k prejavom povier, ktoré boli protikladné ku kanonizovaným biomedicínskym alebo náboženským 
predstavám a praktikám (Urbancová 1974). Aj neskôr, keď na Slovensku síce prebiehali etnografické 
výskumy súvisiace so zdravím a chorobami, tieto výskumy mali skôr špecifické zameranie 
zodpovedajúce domácemu vývoju etnológie (napr. Horváthová 1974).  

Na prvý pohľad spomedzi hlavných oblastí výskumného záujmu etnológie u nás je len málo 
takých, ktoré by mohli byť relevantné pre medicínsku antropológiu (Horváthová 1995, s. 23-43). 
Výsledky výskumov týkajúcich sa napríklad zamestnania obyvateľstva, stravovania, hygieny  
a kozmetiky, spoločenských zariadení či spoločenských vzťahov by mohli byť v tomto zmysle 
dôležité, no len ak by boli interpretované v rámci súvisiacej témy a teórie – čo sa zatiaľ nedialo. Na 
druhej strane však niektoré sféry etnografického výskumu, zdanlivo nezaujímavé pre medicínsku 
antropológiu, sa pri bližšom pohľade ukazujú ako relevantné, aj keď len v určitom zmysle. Platí to 
predovšetkým pre „vedomosti ľudu a náboženstvo“ a „ľudovú ústnu slovesnosť“. Paradoxne práve 
folkloristika, ktorá bola skôr vzdialená od problematiky tela, ekonomických vzťahov a iných tém, 
dôležitých pre medicínsku antropológiu, priniesla viaceré relevantné poznatky cez jazyk, pojmy, 
koncepty či metafory. Jedným zo všeobecne zrozumiteľných druhov jazykových dokladov, ktoré sú 
súčasťou nášho vyjadrovania a predstavujú spoločensky ustálenú reflexiu životných javov, teda aj 
zdravia a choroby, sú frazeologizmy, najmä príslovia a porekadlá, ktoré reflektujú zhustenú 
skúsenosť obrazne, často vo veršovanej forme, obyčajne vtipne a s cieľom poučiť (pozri napr. 
Dobšinský 1993; Záturecký 2005).  

Neskoršie etnologické bádanie sa okrajovo dotklo mnohých tém, ktoré sú objektom bádania 
medicínskej antropológie. Nevenovalo však pozornosť sféram verejného zdravotníctva či zdravotnej 
výchovy, ktoré sa stali predmetom záujmu zo strany sociológov a pedagógov. Sociologické  
a pedagogické práce, ktoré vznikli aj s použitím etnografických metód, mohli podnietiť vznik 
antropologických výskumov v spomenutých oblastiach (napríklad Matulník, Imrichovičová  
a Brukkerová 1999; Hegyi, Takáčová a Brukkerová 2004), no zatiaľ zostali bez odozvy. Etnológovia 
sa skôr zamerali na témy ľudského tela, starnutia či športových aktivít, ktoré taktiež môžu byť pre 
medicínsku antropológiu relevantné (Botiková 2005; Herzánová 2007; Voľanská 2016).  

Najviac etnologických publikácií dôležitých pre skúmanie predstáv o zdraví a chorobách sa 
týka témy tradičného/ľudového liečiteľstva (pozri napríklad Horváthová 1974; Jakubíková 1972; 
Marec 2011; Jerotijević 2010; 2011; 2015). Podstatnú časť materiálu obyčajne tvoria záznamy 
magických praktík. Bádanie tradičného/ľudového liečiteľstva, ktoré sa dá označiť ako 
etnomedicínske praktiky, sa v súčasnej medicínskej antropológii často zaraďuje do kategórie 
symbolického liečenia. Táto téma našla na Slovensku pokračovanie aj vo výskume ezoterických 
prúdov a alternatívnej/spirituálnej medicíny (napr. Bužeková 2019b; 2020). Všetky tieto 
etnografické práce prinášajú poznatky o reprezentáciách chorôb/liečenia v širšom kultúrnom 
kontexte, a teda môžu byť užitočné pre skúmanie kultúrnych modelov liečenia.  

Transmisia liečiteľských praktík a návodov na Slovensku prebiehala paralelne 
s biomedicínskymi postupmi, v súzvuku, či v rozpore s nimi. Ich prenos sa uskutočňoval nielen 
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ústnym podaním, ale mal svoj priestor v komunikácii rôzneho druhu, napríklad na 
stránkach dobových časopisov, kalendárov či v inej spisbe. Pravdaže ich čítalo a vedomosti z nich 
čerpalo menej ľudí ako si dnes vyhľadáva informácie na internete, respektíve ako čítajú rôzne 
populárno-vedné knihy, life-stylové, ženské, zdravotnícke a iné časopisy, reklamné letáky a pod. 
Ale aj dnes existujú múdre rady, odovzdávanie vedomostí, zaručene overené postupy, a ich 
hodnotenie z hľadiska potrieb jedincov alebo skupín, ktorí sa týmito hodnoteniami definujú ako 
tradicionalisti, alternatívni, prírodní, konzervatívni, veriaci, skeptickí, odvážni, ustráchaní či 
akokoľvek inak. Jedným z najdôležitejších javov je pritom prienik biomedicíny do všetkých 
aspektov života súčasnej spoločnosti, spôsobený autoritou vedy v súčasnej spoločnosti, ktorá je 
legitimizovaná moderným štátom. Etnografické výskumy zamerané na tento proces, ktorý dostal 
názov medikalizácia, môžu byť užitočné v bioetike aj v slovenskom prostredí.  

Medikalizácia 

Napriek tomu, že už v ranom období antropológovia pokladali „primitívnu“ medicínu za 
racionálnu v lokálnom kontexte, boli presvedčení, že nebola vedecká: nezodpovedala kritériám 
západnej medicíny, ktorú vnímali ako jediné objektívne vysvetlenie chorôb. Univerzalizujúci 
diskurz západnej vedy predpokladal, že vedecké princípy a pravidlá platia pre ľudské telá vždy 
a všade. Etnografické výskumy skutočne odhalili, že v každej kultúre existujú normy, ktoré sa 
vzťahujú na telo, keďže telesné procesy sú primárnou skúsenosťou ľudskej bytosti. Ako poznamenal 
Marcel Mauss (1973, s. 75), „telo je prvým a najprirodzenejším nástrojom človeka. Alebo presnejšie 
povedané... je jeho prvým a najprirodzenejším technickým objektom a zároveň technickým 
prostriedkom“. Mauss však ako jeden z prvých antropológov a sociológov tvrdil, že telo človeka nie 
je len biologickou entitou a je vždy produktom spoločnosti, kultúry a histórie. Preto vedecké 
vysvetlenie telesných prejavov podľa neho má prepojiť biologické, psychologické a sociálne 
aspekty ľudskej existencie. Ďalší sociálni vedci, ktorých inšpirovalo Maussovo dielo, ukázali, že 
telo predstavuje mocnú symbolickú formu, ktorá vyjadruje kultúrne pravidlá a sociálne hierarchie 
a odráža procesy sociálneho a politického života (Douglas 1970). Telo môže byť aj arénou, kde sa 
prejavujú mechanizmy sociálnej kontroly: ľudia sa učia správať cez zdanlivo triviálne rutinné 
praktiky, ktoré sa stávajú automatickým, habituálnym konaním (Bourdieu 1977). 

Podľa Scheper-Hughes a Lock (1987) sú „lokálne biológie“ produktom interakcie medzi 
vedomosťami o biológii a širšími kultúrnymi modelmi. Na jednej strane prispievajú k vnímaniu tela  
a na druhej strane ovplyvňujú diskurz spojený s telesnosťou. Choroba tela nie je izolovanou 
udalosťou, ani výlučne prirodzeným faktorom: je to forma komunikácie medzi prírodou, spoločnosťou 
a kultúrou. Individuálne telo sa musí skúmať v kontexte sociálnych vedomostí, noriem a konfliktov. 
Hoci všetci ľudia zdieľajú isté intuitívne reprezentácie vlastných tiel (prvá rovina antropologickej 
analýzy), jeho jednotlivé časti, spojenia medzi nimi a prežívanie zdravia a choroby sa od kultúry ku 
kultúre líšia. V druhej rovine analýzy sa teda telo môže skúmať ako prirodzený symbol vo vzťahu  
k prírode, spoločnosti a kultúre (Douglas 1970). Z pohľadu viacerých prác symbolickej a štrukturálnej 
antropológie medzi „prirodzeným“ a sociálnym svetom existuje nepretržitá negociácia významov, 
ktorá môže byť pochopená len v kontexte danej kultúry (Geertz 1984; Rosaldo 1984). Telo v zdravom 
stave je reprezentované ako model organickej úplnosti; telo v chorobe odkazuje na sociálnu 
disharmóniu, konflikt a rozpad. Na druhej strane „chorá“ spoločnosť a „zdravá“ spoločnosť ponúkajú 
modely pre pochopenie fungovania tela. Na tretej úrovni analýzy sa teda telo skúma v politickom 
kontexte, ktorý odkazuje na reguláciu, dohľad a kontrolu vykonávanú nad telami (na individuálnej  
a kolektívnej úrovni), a to v sférach reprodukcie a sexuality, práce a voľného času, choroby a rôznych 
deviácií. Politika ohľadom tela je rozmanitá – od sociálneho ostrakizmu a trestania deviácií a chorôb  
v niektorých kmeňových spoločnostiach, cez odlišné interpretácie rôznych chorôb a deviácií  
v komplexnejších kultúrach, súvisiace so symbolickým vnímaním sveta. Vo všetkých týchto 
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politických postupoch primárnym cieľom je regulácia a kontrola populácie a individuálnych tiel, ktorá 
však môže mať odlišné formy (Foucault 1980a; 1980b).  

V ostatných dekádach v spoločenských vedách vnímanie tela primárne ako biologického 
organizmu bolo teda nahradené komplexnejším pohľadom: telo ako objekt výskumu sa vníma ako 
výsledok spolupôsobenia rôznych diskurzov, inštitúcií, praktík, technológií a ideológií. V súčasnej 
medicínskej antropológii sa biomedicína už nepovažuje za privilegovanú a pokladá sa za formu 
etnomedicíny alebo za špecifický medicínsky systém; etnografický výskum ukazuje, že tento systém 
má svoje lokálne variácie, a teda nie je univerzálne platný (Wiley a Allen 2009). Tiež „vedomosti 
ľudu“ dnes predstavujú celkom inú množinu, než s akou sa stretávali naši predchodcovia niekedy od 
konca 18. storočia. Veľký pokrok v biomedicíne prináša nárast nových poznatkov a s ním aj diagnóz 
a výrazne ovplyvňuje názory ľudí. Nové civilizačné ochorenia, zdravotné ohrozenia a životné štýly 
menia „ľudový“ obraz sveta. Táto zmena je dôsledkom medikalizácie. 

Termín medikalizácia označuje sociokultúrny proces, v ktorom biomedicína ako autoritatívny 
súbor poznatkov a praktík ovplyvňuje rôzne dimenzie života jednotlivcov a spoločnosti. V tomto 
procese sa viaceré nemedicínske problémy postupne začínajú definovať ako medicínske, zvyčajne  
v termínoch chorôb a porúch. Medikalizácia vychádza z biomedicínskeho modelu, ktorý pokladá 
chorobu za priamy dôsledok zlyhania ľudského tela, vyžadujúci zásah medicínskych odborníkov  
a podliehajúci ich jurisdikcii. Preto je prepojená s mechanizmami sociálnej kontroly, predovšetkým 
zo strany biomedicínskych inštitúcií, ale aj štátnej moci (Conrad 1992). Medikalizácia posúva 
chápanie špecifických stavov ľudí z oblasti sociálnej do oblasti deviácií normálneho biologického 
fungovania, ktoré dostávajú konkrétne biomedicínske názvy chorôb a porúch (Marshall 1998). 
Avšak tento proces je oveľa širší než len kategorizácia porúch, keďže sa vzťahuje aj na „prirodzené 
životné procesy“, také ako sexualita, pôrod, menštruácia, menopauza, starnutie a zomieranie 
(Conrad 1992; Correia 2017).  

Medikalizácia životného cyklu má za dôsledok nielen kontrolu dôležitých životných udalostí zo 
strany štátnej moci, ale aj autoritatívny postoj zdravotníkov voči nebiomedicínskym postupom, čo 
vedie k významným etickým problémom. „Medikocentrizmus“, ako tento postoj označuje Kleinman 
(1995; 1999), jeden z najvýznamnejších medicínskych antropológov a zároveň lekár, obmedzuje 
schopnosť medicínskeho odborníka získať komplexné rozprávanie o zdravotnom stave pacienta, aj 
napriek skutočnosti, že uplatnenie bioetických princípov znamená, že lekár je povinný pacienta 
počúvať a brať do úvahy jeho perspektívu a preferencie. Aj keď Kleinman je optimistický v tom, že 
bioetika môže v klinickej praxi otvoriť priestor na morálnu reflexiu, je znepokojený jej obmedzeniami: 
„Etika definovaná ako modely morálneho uvažovania, ktoré pri hľadaní objektívnych štandardov 
presadzujú reflexiu a racionálnu voľbu autonómnych jednotlivcov, riskuje to, že môže byť irelevantná 
v takmer vždy neistých podmienkach a v ľudskej skúsenosti, ktorá je vysoko kontextualizovaná“ 
(Kleinman 1999, s. 72). Práve kontextualizácia skúsenosti môže byť významným prínosom etnografov 
k bioetike v oblasti zdravotnej starostlivosti a napomôcť komunikácii medzi medicínskymi 
odborníkmi a pacientmi.  

Záver 

Antropologický a etnologický výskum predstáv a praktík týkajúcich sa zdravia a chorôb 
ukazuje, ako tesne sú tieto predstavy a praktiky prepojené s kultúrnymi hodnotami a sociálnymi 
rolami jednotlivcov. Naznačuje preto slabinu filozofických koncepcií, podľa ktorých sa ľudské 
konanie môže posudzovať bez ohľadu na históriu alebo lokalitu. Antropológia a etnológia môžu 
významne prispieť k riešeniu otázok bioetiky v dvoch oblastiach: pri štúdiu kultúrnej produkcie 
vedeckých a klinických poznatkov a pri analýze kultúrnej konštrukcie kánonov medicínskej etiky. 

163 



Biotické výzvy a súčasnosť : z pohľadu nových poznatkov a trendov 
Marta Botiková – Tatiana Bužeková / Bioetika, medicínska antropológia a etnológia : uvedenie do problematiky medikalizácie  

Etnografické prístupy k etickým otázkam tiež pomáhajú objasniť kontextuálne aspekty, ktoré sú 
vlastné morálnym problémom, vyskytujúcim sa v medicínskom prostredí na celom svete.  

Problematika zdravia a choroby zasahuje obyvateľstvo Slovenska vo všetkých sociálno-
demografických kategóriách. Pri pohľade do minulosti máme k dispozícii pramene zväčša 
inštitucionálnej povahy (nariadenia, učebnice, materiál osvetovej povahy). Naopak, v súčasnosti sa 
topíme v množstve najrôznejších prameňov, patriacich do rôznych rovín diškurzu. V teréne sme si 
potvrdili, že „zdravé“ dnes vôbec nie je „bezproblémová“ téma. Môže to byť nesmierne bohatá 
konverzácia plná kontroverzií, reflektujúcich stav spoločnosti, politiky, ekonomiky a organizácie 
vzťahov medzi ľuďmi. Aj preto bolo nevyhnutné pristúpiť k užšiemu výberu témy a špecifikácii 
výskumných otázok. V ďalšom výklade nasledujú tri empirické štúdie, ktoré súvisia s procesom 
medikalizácie na Slovensku.  

 

Príspevok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: Univerzitný 
vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo zdrojov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
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Abstract / Medicalization of female life cycle: Traditional norms and moral emotions 

The goal of the paper is to present the results of ethnographic research aimed to investigate women’s attitudes toward 
norms related to the body and biological reproduction. The research was carried out in a rural locality in eastern 
Slovakia. The obtained data indicate generational differences, which are linked to the social changes resulting from the 
socio-political development of Slovakia. These differences point to the medicalization of female life cycle which was 
part of the modernisation of Slovakia in the second half of the 20th century. Women’s statements and behaviour are 
interpreted in terms of the theory of moral emotions. Explicit expressions of such emotions as anger, disgust and shame 
serve as important indicators of violation of socio-cultural norms and help to identify moral rules regulating life of local 
community at certain time. Different elicitors of these emotions in narratives of women of different age point to the 
change of traditional norms that was a result of the development of public health in Slovakia and medialisation of 
medical knowledge. 
 

Úvod 

Od počiatkov svojej existencie antropológia ako porovnávacie štúdium ľudských kultúr bola 
zameraná na vysvetlenie kultúrnej rôznorodosti a teda aj rôznorodosti kultúrnych noriem. Citlivosť 
voči socio-kultúrnemu kontextu, charakteristická pre terénny etnografický výskum, mala za 
dôsledok spochybňovanie tvrdení o „správnosti“ alebo „nesprávnosti“ kultúrnych praktík. Avšak 
dôležitou otázkou pri vysvetlení sociálneho života zostáva existencia takzvaných kultúrnych 
univerzálií, čiže javov, ktoré existujú v akejkoľvek ľudskej spoločnosti. Morálne pravidlá patria 
k najdiskutovanejším v tejto súvislosti problémom. Otázka znie: existujú morálne princípy, ktoré sú 
vlastné ľuďom na celom svete, nezávisle od toho, v akej spoločnosti žijú? Inými slovami, máme 
„vrodené“ morálne posudzovanie a cítenie, alebo morálka je výlučne záležitosťou kultúrnej 
výchovy? V medicínskej antropológii vyriešenie dilemy „príroda verzus výchova“ (nature-nurture 
debate) patrí k ústredným teoretickým problémom, pretože sa týka pravidiel vzťahujúcich sa na 
ľudské telo (Scheper-Hughes 1990). 

V snahe zosúladenia prírody a kultúry jednotlivé antropologické smery ponúkajú rôzne 
teoretické riešenia. Pri výskume morálnych noriem na kolektívnej úrovni sa antropológovia 
zaujímajú najmä o pravidlá, ktoré sú v danej spoločnosti verejne vyjadrené, či už ide o integrované 
doktríny alebo nie. Jednotlivci však tieto explicitné pravidlá môžu interpretovať odlišným 

1 2. upravené vydanie príspevku, pôvodné vyšlo s názvom „Hanba a móres: normy súvisiace s životným cyklom 
v rurálnom prostredí“ v publikácii: PLAŠIENKOVÁ, Zlatica (ed.): Bioetické výzvy a súčasnosť. Bratislava: Stimul, 
2015. ISBN 978-80-8127-133-5. 
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spôsobom. Preto otázka vzťahu sociálnych noriem a individuálneho konania patrí k najdôležitejším 
problémom antropologického bádania. Pri výskume morálky na individuálnej úrovni sa 
antropológovia pritom inšpirovali psychologickým bádaním. Psychologická antropológia ako 
špecifické odvetvie disciplíny sa začala formovať od 30. rokov 20. storočia a v súčasnosti spája 
rôzne teoretické prúdy, počínajúc psychoanalytickým smerom cez kognitívnu antropológiu  
k takzvanej experientálnej antropológii (Bock a Leavitt 2018). Mojim cieľom je ilustrovať na 
empirickom materiáli prístup kognitívnej antropológie, ktorá sa zaraďuje do širšej teoretickej 
platformy evolučných vied. Základným predpokladom tohto odvetvia antropologického bádania je 
vzájomný vzťah medzi ľudským myslením a kultúrou, ktorý je podmienený evolúciou ľudského 
druhu. Pri vysvetlení kultúrnych javov z tejto perspektívy je nutné brať do úvahy univerzálne 
mechanizmy ľudského myslenia, definované ako odozva na špecifické problémy, ktorým čelil 
ľudský druh v procese evolučného vývoja a ktoré sa prejavujú rôznym spôsobom v rôznych socio-
kultúrnych podmienkach (Sperber 1996). 

Za predpokladu, že ľudská myseľ disponuje evolučne vyvinutými kognitívnymi systémami, 
každý z ktorých spracováva špecifický druh informácie z prostredia, otázka „vrodenosti“ morálky, 
tak dôležitá v debate „príroda verzus výchova“, prestáva mať zmysel. Všetky kultúry produkujú 
v istom zmysle analogické normy; ich podobnosť vyplýva z toho, že v procese evolúcie ľudský druh 
riešil rovnaké typy problémov, ktoré vyžadovali zodpovedajúce typy správania. Príkladom môže 
byť vražda: v každej kultúre existuje zákaz istého druhu zabitia človeka človekom, avšak o aký druh 
zabitia ide, určuje kultúrny kontext. Napríklad krvná pomsta, ktorá sa v súčasných európskych 
kultúrach považuje za vraždu, v iných kultúrach môže byť povoleným a dokonca vyžadovaným 
konaním, čo platilo aj pre samotné európske kultúry v minulosti. Kultúrne univerzálie v zmysle 
rovnakých kultúrnych pravidiel teda nejestvujú: univerzálne sú myšlienkové procesy, ktoré 
podmieňujú tvorbu noriem, ale samotné normy sú pre každú kultúru špecifické, pretože vznikajú 
v rôznych prírodných a historických podmienkach. Morálne úsudky tak sú produktom univerzálnych 
psychologických procesov (vlastných ľuďom na celom svete), ktoré fungujú na základe špecifického 
kultúrneho vstupu (charakteristického pre danú spoločnosť v danom čase). Sledovanie pravidlám sa 
rôzni nielen v zmysle rozmanitosti kultúr, ale aj v zmysle rozmanitosti vyjadrených postojov 
a konania jednotlivcov v rámci tej istej kultúry: ľudia nemusia striktne dodržiavať pravidlá  
a samotné pravidlá môžu byť rôznym spôsobom vysvetľované. Okrem toho, pri interpretácii 
etnografických dát je nutné si uvedomiť historický rozmer, keďže sa morálne normy menia 
v časovom horizonte (Baumard a Sperber 2012).  

V tomto príspevku sa zameriam na pravidlá, ktoré súvisia s udalosťami životného cyklu ženy  
a týkajú sa predovšetkým telesných procesov (menštruácia, sexualita, pôrod, menopauza), a to 
v konkrétnych podmienkach slovenského vidieku. Normy životného cyklu patria k najstarším 
a najdôležitejším témam antropologického i etnologického bádania. V skoršom období boli stredom 
pozornosti najmä v etnografických výskumoch príbuzenských vzťahov a rodiny, avšak od polovice 
20. storočia nadobudli dôležitosť aj v kontexte procesov modernizácie a globalizácie. Mojím cieľom 
je ukázať, ako ženy, ktoré sa narodili a vyrastali na slovenskom vidieku v prvej polovici 20. 
storočia, reprezentujú spoločenské normy súvisiace s telom a reprodukciou dnes, v odlišných socio-
kultúrnych podmienkach. Budem sa venovať aj tomu, aké postoje zaujímajú voči gynekologickým 
vyšetreniam, ktoré v súčasnosti patria k vyžadovaným spoločnosťou postupom v zdravotnej 
starostlivosti. 

Štúdia vychádza z etnografického výskumu, ktorý prebiehal v obci na východnom Slovensku 
v období 2014 – 2015. Budem interpretovať etnografické dáta z perspektívy vybraných koncepcií 
vysvetľujúcich morálne konanie, predovšetkým z hľadiska teórie morálnych emócií. Vo výklade 
najskôr priblížim výskumnú lokalitu, teoretické koncepcie, ktoré som využila pri analýze 
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etnografického materiálu, a metodológiu výskumu. Následne predložím výsledky analýzy a ich 
interpretáciu. 

Výskumné prostredie: tradícia a modernita 

Môj výskum prebiehal v dedine Horná Vieska2, kde počet obyvateľov (v súčasnosti menej ako 
600) sa postupne zmenšuje, hlavne kvôli nepriaznivým pracovným podmienkam a nedostatočnej 
infraštruktúre, najmä absencii škôl. Mladí ľudia odchádzajú do miest a dedina teda „starne“. 
Lokalita má rodovo vyváženú populáciu (približne rovnaký počet žien a mužov), avšak vo 
vekovej kategórii nad 50 rokov ženy prevládajú. Obec vynakladá značné úsilie na udržanie domácej 
tradície, čo sa prejavuje aj v podpore folklórneho súboru a rôznych záujmových združení. 
Starostlivosť o starších obyvateľov taktiež patrí k prioritám obecného úradu: je im napríklad 
poskytnutá sociálna služba, zabezpečujúca stravovanie. Pred niekoľkými rokmi v obci vznikol aj 
Klub seniorov, ktorý sa teší popularite najmä u starších žien. Pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť, 
obyvatelia Hornej Viesky využívajú služby zdravotníkov predovšetkým v neďalekom meste (cca. 20 
km), ale aj zdravotného strediska v susednej dedine (cca. 9 km). Posledné je navštevované 
predovšetkým staršími obyvateľmi. Lekár, ktorý je v ňom zamestnaný, vykonáva pravidelné 
týždenné návštevy seniorov. V prípade závažnejších ochorení a akútnych situácií vrátane pôrodov sa 
však všetci obyvatelia obracajú na lekárov z miest.  

Dôležitým aspektom života v dedine je náboženstvo. Horná Vieska je nábožensky zmiešaná 
lokalita: väčšina obyvateľov (približne dve tretiny) je pravoslávneho vierovyznania, ostatní sú 
gréckokatolíci. Vzťahy medzi ľuďmi patriacimi k rôznym náboženským komunitám sú 
poznamenané minulými spormi spôsobenými politickými udalosťami a nútenou zmenou 
vierovyznania v 50. rokoch, a to z gréckokatolíckeho na pravoslávne, a re-legalizáciou 
gréckokatolíckej cirkvi v 90. rokoch. To viedlo ku konfliktom nielen v rámci celej lokality, ale aj 
vnútri rodín (podrobnejšie pozri Bužeková a Grauzelová 2016; Bužeková 2018a; 2018b; Bužeková a 
Uhrin 2020). V súčasnosti sa však žiadne konflikty neodohrávajú a ľudia deklarujú mierumilovne 
postoje a bezproblémové spolunažívanie.  

Rodinné vzťahy hrajú podstatnú úlohu v živote obce. Ako tvrdí Marta Botiková, na Slovensku 
rodina bola významným ukazovateľom nielen z morálnej, ale aj z právnej a majetkovej stránky 
života (Botiková 2014, s. 49). Môj materiál potvrdzuje túto významnosť. Ako som ukázala inde 
(Bužeková 2018a), v životných príbehoch hovoriaca vždy umiestňovala vlastné „ja“ do sieti 
rozvetvených rodinných vzťahov, s opisom pozemkov a domov, ktoré rodina vlastní/vlastnila. 
Príbuzenstvo a majetok sú pritom spojené so spoločenskými normami v zmysle „nepísaných 
pravidiel“, ktoré nie sú súčasťou legislatívy, ale produkujú očakávania „slušného správania“. 
Významnosť rodinných vzťahov je do istej miery výsledkom neveľkého počtu obyvateľov 
a relatívnej izolovanosti obce. Podľa výpovedí mojich respondentov a respondentiek v minulosti 
ľudia uzavierali manželské vzťahy vo väčšine prípadov v rámci lokality, prípadne s obyvateľmi 
susednej dediny (vzdialenej cca. 13 km), ktorej obyvatelia mali prevažne gréckokatolícke 
vierovyznanie. Inými slovami, starousadlícke rodiny sú prepojené príbuzenskými vzťahmi rôzneho 
stupňa, pričom ľudia majú explicitnú predstavu aj o tom, v akom vzťahu sa nachádzajú 
s konkrétnymi osobami, aj o tom, ako sa dedili nehnuteľnosti, prípadne aké konflikty s tým súviseli. 
Súčasné vzťahy sú teda neodmysliteľné späté so vzťahmi rodinnými/príbuzenskými, pričom 
majetok je inherentnou súčasťou ich reprezentácie. V tomto zmysle sa život v dedine stále dá 
označiť ako tradičný. Na druhej strane, je tesne spojený s tým, čo nazývame modernou 
spoločnosťou, predovšetkým prostredníctvom mladších generácií. Veľa mladých ľudí študuje 

2 Názov lokality a mená respondentov sú anonymizované. 
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a pracuje v mestách; aj tí, ktorí už v dedine nebývajú, zachovávajú vzťahy s rodinnými príslušníkmi 
a zvyčajne zostávajú s nimi v tesnom kontakte. „Tradičné“ a moderné“ normy sa teda stretávajú 
v prostredí rodín a premietajú sa do komunikácie medzi príslušníkmi rôznych generácií. 

Z hľadiska cieľov tohto príspevku je preto nevyhnutné venovať pozornosť termínom 
„tradícia“ a „modernita“. Táto dichotómia sa vyskytuje v spoločenskovedných teóriách už od doby 
osvietenstva, pričom definície dvoch termínov sú vzájomne podmienené: pojem „modernita“ sa 
vzťahuje na historické obdobie poznačené spochybňovaním alebo odmietaním tradície. Tá je 
chápaná ako protiklad ideí príznačných pre rozvoj kapitalizmu, vedecké objavy, vznik nových 
technológií a sekularizáciu spoločnosti. Modernizácia zahŕňa zmenu tradičných sociálnych vzťahov. 
Rozdiel medzi tradičným a moderným spôsobom života sa pritom premieta do koncepcie 
osobnosti: v tradičnom prostredí sú jednotlivci definovaní z hľadiska ich príbuzenských vzťahov 
(napr. rodičia, manžel/manželka, deti) a spoločenskej úlohy (napr. kováč, obuvník), zatiaľ čo  
v prostredí industrializovanom jednotlivci pochádzajú z rôznych lokalít, budujú nové sociálne 
vzťahy a menia povolania (Berman 1988, s. 15-36). 

Modernita ako opozícia voči tradícii sa často vníma ako atribút západných spoločností, no vo 
všeobecnosti sa táto charakteristika vzťahuje aj na celú Európu. Avšak rozlišovanie medzi 
„moderným“ a „tradičným“ môže byť ťažko uplatniteľné v postsocialistických krajinách, kde 
industrializácia, urbanizácia a sekularizácia v porovnaní so západnými krajinami postupovali odlišne 
(Good 2003). V zmysle uvedeného vyššie argumentu ohľadne sociálnej mobility vidiecka 
spoločnosť na Slovensku pred 50. rokmi 20. storočia bola bližšie k tradičnej spoločnosti. 
V procesoch modernizácie na Slovensku zohrával komunistický režim dôležitú úlohu; komunistická 
modernizácia priniesla od 50. rokov 20. storočia zásadné zmeny vo vzdelávaní, štruktúre 
zamestnanosti a zdravotnej starostlivosti. Obraz týchto zmien je však dosť komplikovaný (Jaura 
1988; Londák 1999). Komunistická modernizácia bola nepravidelná, pokiaľ ide o vzťah medzi 
industrializáciou a urbanizáciou a preto sa Slovensko považuje za industrializovanú, ale stále 
prevažne vidiecku krajinu (Podoba 1996, s. 212-224). Súčasný stav viacerých rurálnych komunít sa 
teda nedá jednoznačne označiť ako tradičný alebo ako moderný.  

V oblasti zdravia je súčasťou modernizácie proces medikalizácie, v ktorom sociálna regulácia 
a kontrola začínajú byť legitimizované medicínskymi poznatkami. Medikalizácia sa vzťahuje aj na 
udalosti životného cyklu (narodenie, dospievanie, reprodukcia, úmrtie), čo je nielen dôsledkom 
rastúcej autority biomedicíny, ale aj zmeny kultúrnych noriem spojených s telom (Correia 2017). 
Jedným z cieľov môjho výskumu v Hornej Vieske bolo zistiť, ako ženy, ktoré sa narodili a vyrastali 
pred nástupom komunizmu, teda vo viac či menej tradičnej spoločnosti, reprezentujú udalostí 
životného cyklu a biomedicínu v podmienkach spoločnosti, ktorá prešla procesom (komunistickej) 
modernizácie. Brala som do úvahy, že medicínske vyšetrenia sa v rurálnych oblastiach Slovenska 
stali normou v 20. storočí; do polovice 20. storočia pravidlá súvisiace so starostlivosťou o telo 
a s pôrodom boli dôležitou súčasťou tradičných noriem životného cyklu, najmä životného cyklu 
ženy (Feglová 2010; Botiková 2014; Botiková a Jakubíková 2014; Beňová 2010).  

Udalosti životného cyklu sú súčasťou životných príbehov, ktoré hrajú dôležitú úlohu 
v sociálnovedných koncepciách zdôrazňujúcich rozdiel medzi tradičnými a modernými 
spoločnosťami. Tento rozdiel, ako som poznamenala vyššie, sa premieta do reprezentácií osobnosti 
človeka, pretože zmena sociálnych vzťahov vedie k zmene koncepcie „ja“. Anthony Giddens (1991) 
napríklad tvrdí, že v (post)modernom období s jeho meniacimi sa životnými podmienkami, 
nestabilnými hodnotami a neustálymi požiadavkami flexibility je vytváranie životných príbehov 
procesom, ktorého prostredníctvom sa jednotlivec pokúša udržiavať pocit identity a kontinuity. 
Zatiaľ čo v tradičných kultúrach jednotlivé životy zodpovedajú stabilite miesta, vzťahov  
a povolania, v moderných industrializovaných kultúrach priebeh života nadobúda konzistentnosť 
prostredníctvom individuálneho rozprávania, ktoré prepája odlišné miesta, vzťahy a povolania. 
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V každom prípade dôležitou súčasťou životných príbehov sú udalosti životného cyklu, pre ktoré  
v rámci danej kultúry existuje predstava o správnom načasovaní. Tento „predpísaný harmonogram 
usporiadania dôležitých životných udalostí“ (Neugarten, Moore a Lowe 1965, s. 63-64) odkazuje na 
časové úseky v priebehu života, kedy sa očakáva, že ľudia vstúpia do manželstva, budú mať deti či 
prestanú pracovať. V slovenskej etnológii boli tieto normy zdokumentované v etnografiách 
tradičného životného cyklu (napr. Horváthová 1986; Botiková, Švecová a Jakubíková 1997)  
a v štúdiách o rodine, rodových rolách a starnutí (napr. Hlošková a Leščak 1998; Botiková, 
Herzánová a Bobáková 2007; Herzánová 2002; Voľanská 2016). 

Môj výskum prebiehal s použitím štandardných etnografických metód (interview 
a zúčastneného pozorovania). Celkovo mojimi respondentmi boli ženy i muži vo veku 31-96 rokov 
(33 žien a 24 mužov). V predchádzajúcej štúdii som analyzovala životné príbehy desiatich žien 
narodených pred r. 1940 (Bužeková 2018a). Na tomto mieste budem prezentovať výsledky analýzy 
výrokov 15 žien narodených pred r. 1950, ktoré sa vzťahujú na pravidlá a očakávania týkajúce sa 
ženského tela a biologickej reprodukcie. Rok 1950 som zvolila ako medzník, pretože od 50. rokov 
sa zmenila legislatíva týkajúca sa zdravotnej starostlivosti o tehotné ženy (Jakubíková 1977). 
Využijem aj materiál pochádzajúci z kontrastnej vzorky (ženy narodené po r. 1950)3. Mojim cieľom 
je opísať, čo ženy staršej generácie pokladajú za „normálne“ a aké udalosti a konanie súvisiace 
s životným cyklom označujú ako nesprávne či nemorálne.  

Ako je dobre známe každému etnografovi, ľudia si nemusia uvedomovať „normálny“ priebeh 
udalostí – práve preto, že ho pokladajú za normálny – a nemusia explicitne opisovať pravidlá, 
ktorými sa riadia, pretože mnohé z nich sú „samozrejmé“. Preto pri analýze som si všímala 
predovšetkým výroky, ktoré súviseli s porušením „normálnosti“. Indikátormi boli emocionálne 
prejavy, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v súčasnej antropológii morálky (Fassin 2012). V nasledujúcej 
časti priblížim teóriu morálnych emócií, ktorá je užitočným nástrojom na interpretáciu 
etnografického materiálu. Jedným z najdôležitejších aspektov tohto teoretického prístupu je 
prepojenie morálnych pravidiel a koncepcie „ja“, príznačnej pre danú kultúru.  

Morálne zdôvodňovanie a morálne intuície  

V sociálnych vedách a psychológii sa po dlhú dobu venovala pozornosť tomu, ako ľudia 
zdôvodňujú morálne úsudky. Počínajúc prácami Piageta (1948) a Kohlberga (1964) bádanie v tejto 
oblasti sa sústreďovalo na závislosť morálnych úsudkov od veku (keďže psychologické procesy 
dospelého sú produktom detského vývoja) a od kultúry, ktorá ukladá rôzne druhy trestov, vyžaduje 
rešpekt voči rôznym druhom autority a očakáva špecifické správanie od rôznych typov sociálnych 
aktérov. Výskumy v ostatnom období však ukázali, že explicitné morálne zdôvodňovanie je do 
veľkej miery produktom ex post facto racionalizácie morálnych intuícií – myšlienkových procesov, 
ktoré sú automatické, prebiehajú na nevedomej úrovni a produkujú rýchle úsudky o morálnej 
hodnote udalosti/konania (Baumard a Sperber 2012, s. 615-616; pozri tiež Haidt 2001; Hauser a kol. 
2007; Mercier 2011). Morálne intuície majú univerzálne sociálne funkcie a sú považované za 
produkt koevolucie myslenia a kultúry, ktorá vedie k formovaniu kultúrne špecifických morálnych 
pravidiel (Haidt a Bjorklund 2007). Viaceré výskumy ukazujú, že ústrednú úlohu pri formovaní 
morálnych úsudkov nehrajú explicitné inštrukcie, ako sa predpokladalo v skorších prácach, ale 
emócie: „Morálna výchova sa uskutočňuje skôr formovaním emócií a intuícií než určením 
explicitných dôvodov či zásad“ (Haidt a Craig 2008, s. 368). Emócie sa v súčasnosti považujú za 
hlavný faktor pri konaní v súlade s morálnym poriadkom (pozri napríklad Lutz a White 1986; 

3 Pre krátkosť budem hovoriť o „starších ženách“ a „mladších ženách“. Respondentky budem nazývať fiktívnymi 
menami a v zátvorkách pri mene ženy uvediem rok jej narodenia.  
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Eisenberg 2000; Haidt 2001; Tangney, Stuewig a Mashek 2007; Ryan a Deci 2001; Worthington, 
Van Oyen Witvliet, Pietrini a Miller 2007).  

V antropologickom bádaní emócie hrali významnú úlohu počínajúc prvými 
funkcionalistickými prácami a dielami antropológov školy kultúry a osobnosti, ktoré prepájali 
emocionálny život jednotlivca so sociálnymi procesmi a s morálnymi pravidlami (pozri napríklad 
Malinowski 1922; 1927; Benedict 1934). Neskôr ich interpretácia bola ovplyvnená ideami Marcela 
Maussa (1973), ktorého koncept habitusu ako naučeného správania neskôr rozvinul Pierre Bourdieu 
(1977). Tento pojem odkazoval na produkt neustálej interakcie medzi telom človeka 
a spoločnosťou; emócie sa pritom pokladali za jeden z najdôležitejších telesných prejavov. 
Habituálne správanie sa podľa Maussa líši nielen na individuálnej úrovni: závisí od vzdelania, od 
módy a od toho, čo sa v danej spoločnosti pokladá za prestížne. Práve v tom, ako ľudia používajú 
telo a prejavujú emócie, sa má hľadať spolupôsobenie kolektívneho a individuálneho uvažovania 
(Mauss 1973, s. 73).  

Maussova vízia prepojenia biologických, psychologických a sociálnych faktov našla 
pokračovanie vo vplyvnej teórii Mary Douglas. Podobne ako Mauss, Douglas tvrdila, že skúmanie 
„techník tela“ sa musí uskutočňovať vo vzťahu k symbolickým systémom. Uviedla do obehu pojem 
„sociálne telo“, ktoré „vymedzuje spôsob, akým je vnímané telo fyzické“ (Douglas 2002, s. 69). Jej 
koncepcia „dvoch tiel“ – individuálneho a sociálneho – bola v medicínskej antropológii rozvinutá 
bádateľkami Nancy Sheper-Hughes a Margaret Lock (1987), ktoré v súlade s ideami Michela 
Foucaulta venovali pozornosť aj mechanizmom politickej kontroly nad telami. Sheper-Hughes 
a Lock navrhli perspektívu „troch tiel“ – individuálneho/fenomenologického, sociálneho 
a politického. Emócie podľa nich hrajú ústrednú úlohu v prepojení týchto rovín ľudskej skúsenosti. 
Tvrdia, že každá antropologická štúdia tela musí vychádzať aj z teórie emócií: emócie zahrňujú 
pocity aj kognitívne procesy a odkazujú na verejnú morálku i kultúrnu ideológiu; preto poskytujú 
dôležité spojenie medzi jednotlivcom, spoločnosťou a politickými entitami (Scheper-Hughes  
a Lock 1987, s. 28-29). 

Teória morálnych emócií, ktorá poskytuje vhodný nástroj na prepojenie individuálnej 
a sociálnej roviny, vznikla v dôsledku uplatnenia psychologických koncepcii v interpretácii 
etnografických dát (Haidt 2003; 2008; 2012). Vychádza zo širšej teoretickej platformy, v rámci 
ktorej sa základné emócie považujú za výsledok evolučného vývoja ľudského druhu, a za ich 
primárnu funkciu sa pokladá rýchla mobilizácia organizmu počas dôležitých udalostí (Ekman 1992, 
s. 171). Emócie sú definované elicitormi (objektami alebo udalosťami, ktoré danú emóciu 
vyvolávajú) a tendenciami ku konaniu. Morálne emócie sa charakterizujú tým, že sa aktivujú 
v situáciách spojených so záujmami/blahobytom spoločnosti ako celku alebo aspoň iných ľudí 
(môžu sa však aktivovať aj v iných situáciách a preto nie sú morálne ako také). Jonathan Haidt 
(2003) vyčleňuje štyri skupiny morálnych emócií, ktoré súvisia s (1) odsudzovaním iných 
(pohŕdanie, hnev, hnus/odpor), (2) seba-uvedomením (hanba, rozpaky a vina), (3) pocitmi voči 
trpiacim (súcit) a (4) pozitívnym hodnotením iných (vďaka a obdiv). Medzikultúrne výskumy 
ukazujú, že ak sledujeme explicitné vyjadrenie konkrétnych morálnych emócií, môžeme získať 
detailnejší pohľad na súbor morálnych pravidiel, ktorými sa riadi život komunity a ktoré sú často 
odlišné od legislatívy alebo konvencií v širšej spoločnosti (Haidt a Craig 2007). V tejto štúdii ma 
budú zaujímať predovšetkým emócie patriace do prvých dvoch kategórií (odsudzovanie iných 
a seba-uvedomenie), ktoré indikujú porušenie noriem. 

Emócie, ktoré súvisia s odsudzovaním iných, vyvolávajú u aktérov tendenciu zmeniť vzťahy  
s narušiteľmi. Funkciou hnevu v zmysle morálnej emócie je udržanie sociálneho poriadku; je 
vyvolaný konaním, ktoré protirečí kultúrnym predstavám o spravodlivosti a motivuje aktérov  
k priamej náprave – k potrestaniu porušiteľov noriem. Ďalšou významnou morálnou emóciou, ktorá 
patrí do kategórii odsudzovania iných, je odpor/hnus, ktorého funkciou je ochrana sociálneho 
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poriadku; na rozdiel of hnevu motivuje k dištancovaniu sa od porušiteľov noriem (Rozin, Haidt  
a McCauley 2000; Haidt 2003).  

Podľa evolučných teórií sa odpor vyvinul ako mechanizmus biologického odmietania 
škodlivých alebo potenciálne nebezpečných potravín (Rozin, Haidt a McCauley 2000) alebo ako 
ochrana pred patogénnymi chorobami (Tybur a kol. 2009) a v priebehu evolúcie sa rozšíril do 
sociálnej oblasti. Je to mimoriadne heterogénna emócia, ktorá môže byť vyvolaná tak fyzickými 
objektmi, ako aj osobami, sociálnymi skupinami či nemorálnym konaním. Rozin, Haidt a McCauley 
(2000) rozlišujú niekoľko druhov elicitorov odporu a zodpovedajúce funkcie tejto emócie. Jadrový 
odpor (core disgust) vyvolaný jedlom a potenciálne nebezpečnými látkami slúži na ochranu 
vlastného tela pred možnou kontamináciou. Živočíšny odpor (animal-nature disgust) je vyvolaný 
nevhodnými sexuálnymi aktivitami, telesnými výlučkami, zlou hygienou, mŕtvymi telami  
a deformáciami ľudského tela. Táto skupina elicitorov má ochrannú funkciu nielen v zmysle 
ochrany tela, ale aj v zmysle ochrany „ľudskosti“ a súvisí s predstavami o „správnej“ ľudskej 
bytosti. Sociomorálny odpor zahrňuje medziľudský odpor (interpersonal disgust) a moralný odpor 
(moral disgust) a slúži nielen na ochranu tela a „ľudskosti“, ale aj sociálneho poriadku. Je to 
najkomplexnejšia emócia, ktorá môže byť vyvolaná sociálnymi aktérmi, sociálnymi skupinami 
a porušením morálnych noriem. V priebehu evolúcie sa teda elicitori odporu rozšírili, avšak 
tendencie ku konaniu zostali stabilné. Zahŕňajú motiváciu vyhnúť sa odpornej entite, vylúčiť ju 
alebo prerušiť c ňou kontakt. Odpor sa môže prejavovať ako pocit zhnusenia, ako odmietnutie či 
stiahnutie sa, ako poukázanie na kontamináciu alebo presadzovanie čistoty a dodržanie pravidiel. 
Inými slovami, odpor je o hrozbe a o obave z nechcenej zmeny vo vlastnostiach osoby alebo 
skupiny, ktorá je spôsobená fyzickým alebo symbolickým kontaktom (Hodson a kol. 2013, s. 204; 
pozri tiež Jerotijević 2010; 2011).  

Hnev vyvolaný porušením pravidiel a odpor vyvolaný hrozbou z kontaminácie figurujú aj 
v kultúrnej teórii Mary Douglas vysvetľujúcej prepojenie symboliky ľudského tela a spoločnosti. 
Podľa nej každá spoločnosť vytvára symbolické klasifikácie sveta, ktorých funkciou je 
legitimizovať jej vnútorné usporiadanie. Stanovujú hranice, ktoré určujú „normálne“ a „správne“ vo 
všetkých doménach ľudského života a súvisia teda s morálnymi normami. Ak sú normy porušené, 
môže to vyvolať hnev a snahu potrestať vinníkov; alebo to môže vyvolať odpor a zhnusenie a snahu 
udržovať čistotu a symbolické hranice. Odpor podľa Douglas priamo súvisí s konceptom nečistoty 
ako univerzálneho morálneho symbolu: to, čo je pre nás nezrozumiteľné, čo nezodpovedá našim 
existujúcim klasifikáciám, je vnímané ako „špinavé“ či „nečisté“, ako nebezpečné a kontaminujúce 
(Douglas 2001). 

Pokiaľ ide o morálne emócie seba-uvedomenia, vo vzťahu k dichotómii tradícia/modernita je 
zvlášť významná emócia hanby, ktorá je spojená s univerzálnou pre ľudí citlivosťou pri posudzovaní 
správnosti vlastného konania. Rozdiel medzi rozpakmi, vinou a hanbou, zaraďovanými do tejto 
kategórie, patrí k špecifickým výskumným problémom (pozri napríklad Eisenberg 2000; Tangney, 
Stuewig a Mashek 2007; Tangney a Miller 1996). Výsledky antropologických výskumov poukazujú 
na to, že v západných krajinách ľudia tieto emócie rozlišujú, pričom za opak hanby sa pokladá 
hrdosť. Výskum ne-západných kultúr prináša odlišné zistenia: napríklad vo väčšine ázijských 
spoločností hanba a rozpaky sa nedajú rozlíšiť a zamieňajú sa aj s plachosťou a skromnosťou 
(Heider 1991; Menon a Shweder 1994). Vo všeobecnosti sa dá povedať, že vina súvisí s ublížením 
iným ľuďom, zatiaľ čo hanba a rozpaky odkazujú na tendenciu „zachovávať tvár“, teda prezentovať 
seba náležitým spôsobom, zodpovedajúcim spoločenským pravidlám. Tieto pravidlá sa v rôznych 
spoločnostiach líšia, pričom dôležitá je nielen samotná ich rozmanitosť (ktorá podmieňuje 
rozmanitosť elicitorov hanby), ale aj spôsob organizácie spoločnosti, keďže jednotlivec koncipuje 
„ja“ v súlade s druhom vzťahov, ktoré ho spájajú s ostatnými ľuďmi.  
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Podľa Haidta je podstatné, že emócia seba-uvedomenia závisí od dvoch premenných: (1) 
kultúrna reprezentácia osobnosti jednotlivca (či „ja“ v danej spoločnosti je koncipované ako 
nezávislé alebo je prepojené s inými „ja“); a (2) sociálna organizácia spoločnosti (či sociálna 
štruktúra je hierarchická alebo egalitárna). Vo väčšine kultúr je koncepcia „ja“ prepojená 
s príbuzenskými/sociálnymi vzťahmi a seba-prezentácia nie je záležitosťou jednotlivca. Ak človek 
nedokáže „zachovať tvár“, prináša to hanbu nielen jemu, ale aj jeho rodu či sociálnej skupine, ku 
ktorej patrí. Elicitory hanby teda zahrňujú porušenia všetkých spoločenských noriem a hanba je 
hlavným regulátorom morálneho správania (rozpaky sa nevyčleňujú ako samostatná emócia). 
V západných spoločnostiach vďaka špecifickému historickému vývoju koncepcia „ja“ súvisí 
s príznačným pre západnú kultúru modelom individualizmu. Od ľudí sa očakáva, že budú mať silnú 
osobnosť, vlastné „ja“ (core self), ktoré sa nedefinuje vzťahmi s inými ľuďmi, ale odlišnosťou od 
iných ľudí. Seba-prezentácia človeka tu podlieha pravidlám, ktoré patria do dvoch kategórií: 
konvencie (menej závažné, vzťahujúce sa na jednotlivca) a morálne normy (závažné, vzťahujúce sa 
na spoločnosť/iných ľudí). V západnej kultúre teda podľa Haidta emócia, vyvolaná porušením 
konvencií (rozpaky), je odlišná od emócie vyvolanej porušením morálnych noriem (hanba).  

Haidt odkazuje na individualistickú koncepciu charakteristickú pre západné spoločnosti, teda 
Európu a Severnú Ameriku. No mnohé európske krajiny vrátane Slovenska počas 20. st. prešli 
významnými spoločenskými zmenami, pričom mestské a vidiecke prostredie im podliehali odlišným 
spôsobom. Dedinské komunity na Slovensku v prvej polovici 20. st. a v povojnovom období skôr 
zodpovedajú modelu, kde „ja“ sa nekoncipuje ako nezávislé, ale závisí od sociálnych, najmä 
rodinných, vzťahov. Preto sa dá predpokladať, že u obyvateliek slovenských dedín narodených pred 
druhou svetovou vojnou emócia seba-uvedomenia zodpovedá skôr ne-západnému modelu, v ktorom 
hanba je hlavným regulátorom morálneho správania. 

Vzhľadom na to, že pre etnografa je nemožné pozorovať väčšinu praktík súvisiacich s telom 
v kontexte biologickej reprodukcie, prezentované v tomto príspevku dáta pochádzajú predovšetkým 
z rozhovorov s informátormi (hoci som mohla pozorovať isté druhy relevantného správania). 
V nasledujúcom výklade budem venovať pozornosť tomu, ako sa spomenuté emócie prejavujú najmä 
vo výpovediach mojich respondentiek. V ich analýze som chápala emócie ako „komplexné naratívne 
štruktúry, ktoré dávajú formu a význam somatickým a afektívnym prežívaniam a súvisia  
s reprezentáciou osobnosti v kultúre“ (Shweder 1994b, s. 37). Všímala som si nasledujúce prvky 
„skriptov“ či „naratívnych scenárov“ jednotlivých emócií: (1) životné okolnosti, ktoré vyvolávajú 
prežívanie emócie; (2) somatické prežívanie (napríklad stuhnutie svalov, zvracanie); (3) afektívne 
prežívanie (napríklad vzrušenie, smútok); (4) expresívne vyjadrenie emócie (napríklad gestikulácia, 
mimika, tón hlasu); (5) spôsoby vysporiadania sa so situáciou, ktorá emóciu vyvolala (Shweder 1994, 
s. 37-39; pozri tiež Shweder a Much 1991, s. 186-187; Shweder, Mahapatra a Miller 1987, s. 3-4).  

Pri interpretácii materiálu budem brať do úvahy, že v prípade explicitne vyjadrených 
kultúrnych noriem ich komunikácia závisí aj od cieľov konkrétneho jednotlivca, aj od situácie, 
v ktorej komunikácia prebieha. V tejto súvislosti sú dôležité nielen normy vzťahujúce sa telo, ale aj 
normy vzťahujúce sa na to, ako sa o tele rozpráva. Posledné sú prepojené s vekom a pozíciou 
človeka v spoločnosti, a teda aj s tým, ako sa v danom socio-kultúrnom kontexte a v danej situácii 
reprezentuje „normálny“ priebeh života.  

Morálne emócie a „tri telá“ ženy 

Výroky a pozorované správanie sa žien som analyzovala na troch úrovniach, v súlade s perspektívou 
„troch tiel“, o ktorej hovoria Lock a Sheper-Hughes: (1) individuálne telo – pravidlá vzťahujúce sa 
na osobné pocity; (2) sociálne telo – pravidlá vzťahujúce sa na sociálne vzťahy; (3) politické telo – 
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pravidlá vzťahujúce sa na politickú kontrolu tela4. Na každej úrovni som si všímala prejavy emócií 
súvisiacich s odsudzovaním iných a seba-uvedomením. Vyčlenila som viacero tém, ktoré sa 
spomínali v súvislosti s telom a reprodukciou (viď Tab. 1).  

Tab. 1. Témy, v ktorých figurovali emócie odsudzovania iných a seba-uvedomenia  

Individuálne telo Sociálne telo Politické telo 
• Zovňajšok  

- Oblečenie 
- Úpravy tela 
- Používanie 

kozmetiky 
- Holenie  
- Tetovanie 
- Piercing 
- Odhalenie tela 

• Telo 
- Hygiena  
- Menštruácia  
- Sexualita  
- Pôrod 

 
 

• Sexuálne vzťahy 
- Sexuálny vzťah pred 

manželstvom/bez uzavretia 
manželstva 

- Príležitostné ľúbostné vzťahy 
- Homosexuálne vzťahy  

• Manželstvo 
- Vek uzavretia manželstva 
- Nábožensky zmiešané 

manželstvo 
- Druhé manželstvo vdovy  
- Rozvod  
- Bývanie spolu pred 

manželstvom/bez uzavretia 
manželstva 

- Podvádzanie /mimomanželské 
vzťahy 

• Materstvo 
- Šestonedelie  
- Počet detí 
- Zámer nemať dieťa 

v manželskom vzťahu 
- Mať dieťa pred manželstvom/bez 

uzavretia manželstva 
- Výchova 

• Rodina 
- Vzťah k rodičom 
- Vzťah k rodine 

• Medicínske 
vyšetrenia 

• Médiá  

 
Témy na týchto troch úrovniach sú prepojené: napríklad sexualita sa pochopiteľne spomínala 

nielen vo vzťahu k telu ako takému, ale aj pri opise ľúbostných vzťahov; odhalenie tela figurovalo 
v opise medicínskych vyšetrení, atď. Ďalej, odsudzovanie iných a seba-uvedomenie sa často 
vyskytovali v tej istej výpovedi: ak hovoriaca odsudzovala istý druh správania sa u iných osôb, 
mohla poukázať na vlastné správanie sa. Každej z tém zodpovedali spoločenské pravidlá, viaceré  
z ktorých respondentky explicitne pomenovávali – buď spontánne, alebo v odpovedi na moje 
otázky. Ich platnosť však rozlišovali, a to v dvoch dimenziách: (1) časový horizont: minulosť verzus 

4 Výroky a správanie sa mužov v tejto štúdii neanalyzujem z dvoch dôvodov. Po prvé, prepájam tri úrovne vnímania 
ženského tela, z ktorých prvá úroveň sa vzťahuje na osobné vnímanie (teda vnímanie ženy). Po druhé, o viacerých 
témach týkajúcich sa intimity ženského tela mne ako žene bolo nemožné rozprávať sa s mužmi, najmä staršími, pretože 
sa to v danom prostredí pokladalo za neslušné. 
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súčasnosť (to, čo platilo v minulosti, dnes už neplatí); (2) závažnosť normy v závislosti od sociálnej 
situácie a sociálnych aktérov. V tejto štúdii kvôli obmedzenému priestoru budem venovať pozornosť 
predovšetkým pravidlám, ktoré sa vzťahujú bezprostredne na telo ženy a biologickú reprodukciu 
a nebudem podrobne analyzovať viaceré normy dimenzie „sociálneho tela“ vzťahujúce sa na 
manželstvo a rodinu, hoci ich budem brať do úvahy. 

Zovňajšok 

V opise spoločenských očakávaní ohľadne tela a správania sa ženy všetky moje respondentky 
spomínali oblečenie. Aj staršie, aj mladšie ženy porovnávali bežný a sviatočný spôsob obliekania 
žien dnes a v minulosti a reflektovali zmenu pravidiel, ktoré sa naň vzťahovalo. V tejto súvislosti sa 
zdôrazňovala predovšetkým rituálna funkcia ženských šiat, pričom hlavnú úlohu hrali udalosti 
životného cyklu – narodenie/krst, sobáš, tehotenstvo a úmrtie/pohreb/smútok. V minulosti si ženy 
pri týchto príležitostiach obliekali kroj, ktorého variant zodpovedal konkrétnej situácii. V súčasnosti 
to platí len v obmedzenej miere. Dôležitú úlohu pritom hrá druh udalosti, vek ženy, ale aj iné 
faktory, vrátane rodinného zázemia. Aj dnes sa napríklad viaceré mladé ženy vydávajú v kroji, ak sa 
sobáš odohráva v Hornej Vieske. 

Výrazne pretrvávajú pravidlá, ktoré sa vzťahujú na úmrtie v rodine. Práve tieto pravidlá majú 
morálny rozmer. Ženy majú nosiť smútok (čierne/tmavé oblečenie) a zdržať sa požitia alkoholu. 
Dĺžka smútku sa určuje stupňom príbuzenstva; v prípade úmrtia manžela to má byť minimálne rok. 
Niektoré vdovy to však nedodržiavajú, čo moje respondentky vo všeobecnosti neodsudzovali. 
Postoje voči porušeniu pravidiel vzťahujúcich sa na oblečenie počas smútku sa vo výpovediach 
mojich respondentiek určovali nielen samotným porušením – skôr hrali úlohu postavenie a reputácia 
ženy. 

Dobrou ilustráciou je nasledujúca epizóda. V čase môjho výskumu Milena (*1981), ktorá 
pochádzala z inej lokality, ale žila v Hornej Vieske a zaujímala tam významnú pozíciu, odišla na 
pohreb svojho otca; keď sa vrátila, nenosila smútočné oblečenie. Všetky staršie ženy v rozhovoroch 
so mnou to spontánne komentovali a neschvaľovali. Intenzita ich vyjadrení však nebola rovnaká – 
závisela od viacerých aspektov sociálnych vzťahov v obci. Najjemnejšie vyjadrenie nesúhlasu malo 
formu: „Mala by smútiť, ale veď dnes to je už inak“ (Ingrid, *1950). Najsilnejší nesúhlas bol 
zdôrazňovaný emocionálnymi prejavmi, ako v prípade rozprávania Viery (*1945): 

Ona sa s nikým nerečuje... Ona je taká. Školovaná... Prečo nejde medzi ľudí? My sa jej máme 
prispôsobiť? Či ona nám?... No ale hovorím – on [manžel] to má ťažké. Keď on aj rajbe, aj 
perie, aj žehlí, aj varí, aj zberá, aj všetko... Tak vám poviem. To je dedina, nie? Každý 
každého tu pozná. To bola streda. Išli na východ, otec jej zomrel. Ja pozerám – a ona v bielom 
svetri. Otec mi umrel, a ja v bielom! No dobre, možno že to len tak... no a prišli v nedeľu 
večer domov. A ona nie v čiernom?! Ta aspoň štyridsať dní! Keď už nechcem smútiť, tak 
aspoň vonku... Tak vždy bolo, a toto! No a v pondelok ide s deťmi na prechádzku v ružovom. 
No a v dedine – to [jej] umrel otec? No a prečo nie je v čiernom?... Ani nesmútila. Vôbec! 
A ste na dedine. Každý každého pozná. Nie jeden človek a nie desať sa pýtalo – prečo? Lebo 
to otec! A tu do roka sa smúti. No, keď je ďalšia rodina, tak štyridsať dní alebo tri mesiace, ale 
žeby na druhý deň som v červenom bola! A rodič! Jak sa povie – jaký rodič, taký rodič. 
Vychoval ma, dal mi život, tak aspoň keď idem vonku, tak sa oblečiem v čiernom... Dakedy 
starí ľudia vraveli, moja starká hovorili, že sa tak nesmútilo jak teraz. Nosili sa opliecka biele. 
Ale čierny brusliak. A keď nemala čierny, tak tmavý. Nebolo možné, žeby nesmútili, čo ste! 
Moja stará mať, otcova, ony mali devätnásť rokov, jak im otca zabilo. A ony sa vydávali 
a čiernu pantľu že mali. Bo ešte nebol rok a im otec umreli a tetka povedali – ste dve dievky, 
musíte sa vydávať, treba gazdu do domu! No a ony potom, keď mali tridsať osem rokov, tak 
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im syna zabilo. Ony potom celý život v čiernom chodili. Celý život chodili v čiernom! 
Hovorím: „Starká, prečo nie?“ – „Nemôžem, nedá mi!“  
Viera zdôrazňovala svoj nesúhlas s konaním Mileny predovšetkým intonáciami 

a gestikuláciou. Ako vyplýva z jej prejavu, jej hnevlivá reakcia bola podmienená aj významnou 
pozíciou ženy, ktorá pravidlo nedodržala (keďže je na dedine „viditeľná“ a vďaka svojej pozícii má 
ísť príkladom, porušovaním noriem spôsobuje väčšie pohoršenie), aj jej reputáciou (nekomunikuje 
s ľuďmi a nevykonáva ženské domáce práce). Je tiež dôležité, že ide o úmrtie rodiča – nedodržanie 
smútku sa interpretuje ako neúcta voči staršej generácii, ktorá je porušením ďalšej normy, oveľa 
silnejšej ako v prípade oblečenia. Ako vyplývalo z Vierinho ďalšieho rozprávania, jej hnev viedol 
ku konaniu, ktoré by malo napraviť situáciu – Viera sa sťažovala manželovi Mileny a radila mu, aby 
napomenul ženu. 

Tmavé oblečenie nemusí byť len prejavom smútku, ale je aj znakom dosiahnutia istého veku, 
či toho, že sa žena samá zaraďuje do kategórie „staršia“. V prechode do staroby pre väčšinu 
respondentiek hlavným míľnikom bol odchod na dôchodok. Staršie ženy však starobu spájali aj so 
vdovstvom alebo s príchodom vnukov, čo neplatilo pre mladšie ženy. Avšak ak sa žena aj v staršom 
veku oblieka „do veselého“ (farebné oblečenie),5 nepovažuje sa to za významné porušenie pravidiel, 
hoci mi viaceré respondentky prezentovali negatívny postoj k takémuto zjavu u starien. Na druhej 
strane, ženy stredného veku deklarujú pozitívny postoj voči peknému oblečeniu a pritom si 
uvedomujú, že v minulosti v ich veku platili iné spoločenské očakávania. Podobne aj používanie 
kozmetiky, v súčasnosti bežné, mladšie ženy hodnotili pozitívne (zdôrazňovali však, že má byť  
„s mierou“). Monika (*1963) hovorí: 

Voľakedy to bolo iné, už by som bola stará. Ja tým, že cvičím, že chodíme tancovať, ja ako 
čiperná som, tým pádom ja sa necítim, že mám 51. Mne povedia – veď už nemáš najmenej. 
Ale ja sa necítim. A pritom sa ja aj obliekam moderne. Ja si minišaty dávam, farebne chodím. 
... Ja sa cítim tak, aj sa tak obliekam. Slušne, na úrovni. Aj namaľujem sa slušne. Zasa nie že 
takto, ale slušne. Ja sa rada oblečiem. Ja mám šatník, že ani moje dcéry nemajú taký. Ony mi 
tak povedia. Ale ja sa tak cítim. Štekle nosím. A ony nenosia (smiech). Ja idem do kostola, sa 
vyfintím. Ja sa tak cítim.  
 

V tomto rozprávaní, ako aj vo mnohých iných, zdôrazňovanie pozitívnych emócií voči 
vlastnému správaniu zodpovedá naratívnemu scenáru hrdosti, ktorá, ako bolo povedané vyššie, 
z evolučného hľadiska sa považuje za opak hanby. Hrdosť tu indikuje, že „pekné“ a „slušné“ 
oblečenie a úpravy tela pre mladšie ženy patria k norme aj po dosiahnutí určitého veku. 

Staršie ženy voči používaniu kozmetiky vyjadrovali pohŕdanie a zdôrazňovali, že samé sa 
nikdy nemaľovali. Niektoré z nich poukazovali na to, že ani ich dcéry (ženy v strednom veku) sa 
nemaľujú. Napríklad Helena (*1937) hovorí: „Moja dcéra má päťdesiat, a ona ešte nemala farbu na 
tvári. Ona je pekná aj tak“. Pritom však staršie respondentky reflektovali zmenu: to, čo platilo 
v minulosti, dnes už neplatí. Ďalšie úpravy tela, také ako holenie intímnych partií tela, tetovanie či 
piercing, boli pre ne výlučne atribútom mladšej generácie. Prezentovali k ním výrazne negatívny 
postoj, no nemali pre tieto praktiky korešpondujúce pravidlá, ktoré by platili pre minulosť. 
Ilustráciou je situácia počas mojej návštevy u Márie (*1925), pri ktorej boli prítomné dve ďalšie 
staršie ženy, Zuzana (*1941) a Anna (*1933). Keď sme sa rozprávali o nedávnej návšteve 
Máriiných dvoch vnučiek (žijúcich v českom meste), odbehla do kúpeľne a doniesla ženský holiaci 
strojček, ktorý tie u nej zabudli – úprimne sa čudovala a chcela vedieť, na čo jej vnučky tento 
predmet používajú. Máriine kamarátky jej to vysvetlili (s použitím nenormatívnej lexiky), čo 

5 Lokálny kroj sa vyznačuje mnohofarebnosťou. 
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u prítomných spolu s Máriinou nevedomosťou vyvolalo záchvat smiechu. Pri tejto debate holenie 
intímnych častí tela bolo označované ako niečo absurdné a hlúpe (podobne ako v iných výpovediach 
tetovanie a piercing).  

Aj staršie, aj mladšie ženy reflektovali aj zmenu spoločenských pravidiel ohľadne 
odhaľovania tela, ktoré je pre súčasný spôsob oblečenia bežné. V tejto súvislosti bolo dôležité, že to, 
čo je pre mladých „normálne“, pre starších normálne nie je. Vo všeobecnosti staršie ženy 
nevyjadrovali negatívny postoj voči oblečeniu mladších žien (ani spontánne, ani v odpovediach na 
moje otázky). Výnimkou však bolo oblečenie počas tehotenstva. Helena (*1937) vyjadrovala 
nesúhlas s moderným spôsobom nasledovne: 

Viete čo, to my keď sme v druhom stave chodili, to sme sa len snažili bruchá zatrimať, aby nik 
nevidel. Bo kolegyňa, mäsiarka čo bola, tak ona už hneď zbadala po dychu. A ja už som si 
dávala taký pozor, keď som s tým najmladším bola, že aby nezbačila! (smiech)... A my sme sa 
obliekali, také materské šaty, ako šatový kurz šitia sme mali, šatovú sukňu... to bol vrch aj so 
sukňou, také materské... a teraz jaké to vidím, jak to obtiahnu, tie brušká vystrčia... toto sa mi 
nepáči, keď tak vystrčujú. 
Z výpovedi Heleny a iných starších žien vyplýva, že norma vzťahujúca sa na oblečenie aj 

v tomto prípade bola zosilnená ďalšou normou, oveľa silnejšou. Tá sa vzťahovala na tehotenstvo – 
obdobie v živote ženy, ktoré v minulosti podliehalo striktným pravidlám a bolo do istej miery 
tabuizované (Beňová 2010; Botiková a Jakubíková 2014). Respondentky pritom zdôrazňovali 
negatívne hodnotenie obtiahnutých brušiek mladých mamičiek nielen intonáciami, ale aj mimikou, 
ktorá bola podobná mimike sprevádzajúcej rozprávania o menštruácii, ďalšej tabuizovanej téme 
tradičnej kultúry. 

Menštruácia, sexualita a menopauza 

Výpovede mojich respondentiek naznačujú, že generačná transmisia poznatkov o menštruácii 
v minulosti takmer absentovala. Všetky staršie ženy vysvetľovali toto mlčanie jednotným 
spôsobom: menštruácia vyvoláva „hnus“ a ľudia sa o tom hanbili rozprávať:  

Ani vložky neboli, ani nohavičky ženy nenosili... A my jak také dievčatá, jak sme kopali 
jamky, tak som mala všitko také krvavé, skrvavené... Všitko rozkrvavené, po nohoch krv... 
Och... hnusné to bolo. Hanba. Neviem, prečo Pán Boh ženy tak potrestal! (smiech) (Zuzana, 
*1941) 
To sa hanbila mater dievke povedať, a dievka sa opýtať matere. No ja mala štrnásť rokov, keď 
som dostala, a sestra sa zrovna vydávala. A mať mala robotu so svadbou. No – „Neznám, nič, 
choď!“... Ani nepovedala nič. Vtedy sa nerozprávalo. Inak to bolo. A ja sa hanbím, keď 
o tom... deti, syn alebo vnuk. No oni sa nehanbia (smiech) (Hana, *1938). 
Všimnime si explicitné spojenie pocitov hanby a hnusu. Táto kombinácia emócií bola 

príznačná pre výpovede starších respondentiek o menštruácii. Ich mimika pritom zodpovedala 
vyjadreniu odporu (viď Rozin, Lowery a Ebert 1994). Keďže ide o emóciu vyvolanú produktami 
vlastného tela (elicitorom v tomto prípade je menštruačná krv), podľa evolučnej teórie je to odpor 
živočíšny, ktorého funkciou je ochrana tela i „ľudskosti“, teda „správneho“ obrazu seba. Lokálny 
výraz na označenie menštruácie, „mať to na sebe“, tomu zodpovedá: indikuje niečo cudzorodé, čo 
nepatrí k ženskému telu, je „mimo“ jeho hraníc. Odkaz na hanbu taktiež poukazuje na „nesprávny“ 
seba-obraz – jeho „normálnosť“ je narušená menštruáciou. 

Etnografické výskumy ukazujú, že vidiecka spoločnosť na Slovensku, ktorá sa v etnologickej 
literatúre zvykne označovať ako „tradičná“, mala viacero zákazov a predpisov vzťahujúcich sa na 
reprodukciu, teda panenstvo, plodnosť, materstvo a menštruáciu. Pokiaľ ide o menštruáciu, 
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v tradičnej spoločnosti prevažovala interpretácia mesačných ako niečoho nepatričného – hnusného, 
nečistého a zahanbujúceho (Beňová 2010). Tento obraz nie je špecifikom slovenského vidieku. 
Stávanie menštruácie do opozície voči poriadku a „normálnemu“ priebehu udalostí je univerzálnym 
javom. Mnohé antropologické štúdie sú venované tomu, akým spôsobom v rôznych kultúrach je 
tento dôležitý moment životného cyklu ženy prepojený s inými sférami života vrátane náboženstva, 
rituálov a politiky (pozri napríklad Buckley a Gottlieb 1988; Delaney, Lupton a Toth 1988). 
Teoretické interpretácie kultúrneho rozmeru menštruácie sú rôzne, od evolučnej perspektívy, ktorá 
spája menštruáciu s pôvodom kultúry (Knight 1995), po symbolické teórie, kde sa menštruačná krv 
chápe ako mocná symbolická forma a menštruačné tabu sa interpretuje ako výsledok symbolických 
klasifikácií čistého a nečistého (Douglas 2001).  

Podľa Mary Douglas rituálne tabu spojené s menštruáciou nie sú univerzálne; každá 
spoločnosť vymedzuje určité telesné funkcie, ktoré považuje za nebezpečné alebo, naopak, za 
prospešné. Dôležité je podľa nej určiť princípy tejto selekcie. Relevantné pravidlá a rituály 
využívajú „zoskupenia kultúrne štandardizovaných významov vzťahujúcich sa na krv, ženskosť, 
plodnosť a neplodnosť“. Na úrovni osobných vzťahov sa tieto významy využívajú pre manipuláciu 
inými ľuďmi, na spoločenskej úrovni zodpovedajúce rituály reprezentujú sociálne skupiny a vzťahy 
medzi nimi (Douglas 2010, s. 170-171; pozri tiež Dunnavant a Roberts 2012). Ženy v Hornej Vieske 
menštruáciu s rituálnymi úkonmi nespájali. Táto absencia pravidiel zrejme bola výsledkom 
tabuizácie tém spojených s intimitou ženského tela.  

Výpovede mojich respondentiek o menštruácii boli vždy sprevádzané smiechom, ktorý môže 
byť práve indikátorom „zakázanej“ témy. O jej utajenosti svedčí aj výpoveď Márie (*1925), ktorá 
naznačuje, že mladí muži o mesačných nemuseli vedieť vôbec:  

Ja som sa vydávala v sedemnástich rokoch, ešte som nemala na sebe. Čo ja znám, prečo... 
neprišlo, ta neprišlo. A potom, jak som dostala, ta môj muž povedal, že som rozpučená! 
(smiech) Ta nemohol znať! (smiech) A ja mu – ty hlupák, to každá žena má! (smiech) 
Smiechom boli zvyčajne sprevádzané všetky témy súvisiace s intimitou tela, vrátane sexuality, 

ktorá taktiež bola v minulosti tabuizovaná. Marta Botiková a Kornélia Jakubíková poukazujú na to, 
že „pokiaľ ide o tradičné rurálne prostredie u nás, nemáme o sexuálnom živote v manželstve i mimo 
neho takmer žiadne informácie – táto téma bola dlho tabuizovaná a tak doteraz nebola predmetom 
etnologického výskumu“ (Botiková a Jakubíková 2014, s. 42). Moje respondentky boli ochotné sa 
so mnou podrobnejšie rozprávať o vlastných sexuálnych skúsenostiach po dlhšom období, keď sa mi 
podarilo c nimi nadviazať priateľské vzťahy. Podľa nich isté typy konania súvisiace so sexualitou 
znamenali porušenie závažných noriem v minulosti, ale už nie v súčasnosti. Pre ne samotné stále 
boli odsudzovaným správaním. Patril k nim predovšetkým sexuálny vzťah pred manželstvom. 
Avšak jeho absolútne odsudzovanie bolo záležitosťou prvých interview. Neskôr mi ženy 
prezentovali oveľa miernejší postoj a rozprávali o vlastných predmanželských vzťahoch – avšak 
výlučne s nastávajúcimi manželmi. Napríklad Zuzana (*1941) hovorí:  

Chodila som dlho s chlapcom, ale v druhom stave som neostala. S tým manželom. A keď išov 
na vojnu, joooj! (smiech) prišiel na dovolenku, kde! (smiech) jak chlap. No ale ja zato ho 
chcela, lebo on dlho nechcel nič, bol taký čestný. No a... teraz na prvý raz dajú, a už hotové. 
Zobrali sme sa už po vojne. Ja sa nechcela vydávať. A keď som robila v P., on robil v Ostrave. 
Ja som robila čašníčku. Jej, on sa hneval! Panebože!... Prišla domov, on ma už čakal. Bolo 
dobre zas (smiech). 

Hoci Zuzana reflektovala prísnosť zodpovedajúcej normy v čase, keď bola mladá, neprezentovala 
svoje konanie ako nemorálne: vysvetľovala ho tým, že obaja vedeli, že sa zoberú. Podobný obraz 
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poskytli aj iné staršie ženy, pričom tvrdili, že takéto správanie bolo rodičmi mladých ľudí mlčky 
tolerované, pokiaľ vedeli, že plánujú sa vziať.  
Všimnime si vo výpovedí Zuzany výrok „ale v druhom stave som nezostala“. Ak žena v druhom 
stave zostala, bola to hanba. Avšak neskoršia legitimizácia vzťahu túto hanbu „rušila“:  

Keď dieťa mala pred svadbou, nazývali sa prespanky. Pravdaže to hanba bola, aj ukrývali ich. 
Potom sa už vydala a už to mala riadne. Už sa nehanbila. (Tereza, *1925) 
Rozprávanie o sexualite sa často spontánne začínalo v skupinovom rozhovore, ktorý mal 

charakter klebetenia. Napríklad Márii (*1925) staršie ženy v jej neprítomnosti pripisovali špecifickú 
osobnú vlastnosť – bola „živánska“. Ako to vysvetlila Anna (*1933), „živánska furt má na rozume 
také veci, má ťahy, za frajerami, furt o ňu pletky boli”. Táto Máriina charakteristika súvisela s jej 
dramatickým životným príbehom. Začínal sa „normálne“: vydala sa v sedemnástich6 a mala 
s mužom tri deti. Avšak údajne muža podvádzala, v dôsledku čoho spáchal samovraždu („rútil sa 
pod vlak“). Podľa viacerých výpovedí bola Mária v tom čase ostrakizovaná celou dedinskou 
komunitou. Neskôr začala žiť v ďalšom vzťahu bez uzavretia manželstva. Odsudzovanie tohto 
partnerstva sa zosilňovalo tým, že muž bol od nej mladší. Druhý Máriin vzťah trval dlhšie ako jej 
manželstvo, a hoci deti nemali, začal sa napokon považovať za usporiadaný. Pri hodnotení toho, že 
sa Mária za druhého partnera nevydala, moje respondentky sa odvolávali na to, že vdovy sa 
v minulosti v tejto dedine zvyčajne po druhýkrát nevydávali (ani Mária, ani staršie ženy nepoužívali 
pre označenie jej druhého partnera výraz „manžel“, ale jeho synonymá – „muž“/“chlop“).  

Pri hodnotení nevery moje respondentky používali silné odsudzujúce výrazy a hovorili nielen 
o zmene noriem: nevera ako extrémne vyjadrenie nezáväznosti sexuálnych vzťahov sa niekedy 
uvádzala ako charakteristika súčasnosti, poznačenej celkovým uvoľnením morálnych pravidiel, ako 
napríklad v rozprávaní Evy (*1924): 

- Keď žena bola neverná, ako tomu hovorili? 
- To bola kurva.  
- Boli také? 
- Jeeej!... aj dakedy to bolo. Nielen teraz, čo mladí robia. Lenže dakedy to bolo tak. To buli 

takie istie ľudia jak teraz, lenže nebula taká príležitosť jak je teraz. Teraz dneškajší svet má 
príležitosť na každom kroku. Lebo to je všetko volnie. A dakedy to v tej dobe, ešte čo ja 
pamätám, starých rodičov, tak to sem-tam dačo bolo čúť, lenže to bulo na dedine, to všitko 
dostalo do uš, ta to všetko naraz vyšlo najavo, ta to všetko sa odstránilo. Ale vyšlo aj 
najavo. To u nás sa aj tak stalo, keď sa toto stalo, keď buli tie kurvy, sa pamätám, sa stalo, 
že jedna mala muža a s druhým mužom chodila. A to sa chodilo do kostela. Ta normálne 
prišla tá kurva čo bola a sedela v lavici, ta prišli inie ženy a ju vziali z lavici a ju vyviedli, 
že tam nepatrí. Sedieť. Buli takie, aj skorej bulo toto. Teraz už verejne, teraz už... sem-tam 
sa niečo objavilo, ale nie v takom jak teraz. Teraz... stav manželský, to keď pochopí 
človek... ten stav manželský mladie ešte nepochopili. Že čo to je, stav manželský. 

Táto výpoveď prezentuje jednoduchú schému „nemorálne konanie – trest“ zodpovedajúcu 
naratívnemu scenáru hnevu. Hoci ide o všeobecný scenár a o anonymných aktérov, Evina mimika 
a gestikulácia boli v súlade s prejavmi tejto emócie (pozri Rozin, Lowery a Ebert 1994). Jej 
rozprávanie nebolo sprevádzané smiechom, na rozdiel od rozprávaní, v ktorých moje respondentky 
staršieho veku opisovali vlastné zážitky so sexom. Častou témou v nich boli problémy súvisiace 
s tým, že v minulosti mladomanželia spočiatku zvyčajne bývali s rodičmi manžela a kvôli malému 

6 Podľa výpovedí starších žien sa žena začala pokladať za starú dievku, ak sa nevydala do 22-23 rokov. Tereza (*1925) 
sa napríklad vydávala podľa jej slov neskoro: „Mala som 24. Dosť stará som bola“. 
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priestoru nemali veľa príležitostí na milovanie; vypočula som veľa príbehov o tom, ako sa snažili 
byť pri milovaní potichu, a tiež o rýchlom milovaní v maštali či na lúke.  

Smiech v opise týchto epizód naznačuje ďalší aspekt morálnych emócií seba-uvedomenia. 
Všimnime si jeho spojenie s hanbou, ktoré bolo charakteristickou črtou výpovedí mojich 
respondentiek o intímnych záležitostiach. Výskumy v západných spoločnostiach ukazujú, že v nich 
je smiech príznačný pre rozpaky, no nie pre hanbu; hanba je tu oveľa „vážnejšou“ záležitosťou. Ak 
príslušník západnej kultúry poruší spoločenské konvencie alebo pokazí seba-prezentáciu, cíti 
rozpaky, no nehovorí to nič o jeho pravej osobnosti. Rozpaky teda súvisia skôr so zábavnými 
epizódami, keď aj rozprávajúci, aj poslucháči sa smejú (Keltner a Buswell 1997; Haidt 2003). 
Hanba je v západných kultúrach vždy bolestivá, pretože sa vzťahuje na defekty osobnosti, na 
závažné chyby človeka (o kultúrnych variáciách hanby a rozpakov pozri Fischer, Manstead 
a Mosquera 1999; Haidt a Keltner 1999; Kitayama, Markus a Matsumoto 1995; Triandis 1994). 
Smiech ako konkrétna tendencia ku konaniu je v prípade „tradičného“ modelu spomínaného 
Haidtom rovnaká pre hanbu a rozpaky, zatiaľ čo pre „západný“ model súvisí len s pociťovaním 
rozpakov, no nie hanby. Spojenie smiechu s hanbou vo výpovediach mojich starších respondentiek 
opäť naznačuje blízkosť k tradičnému skriptu morálnych emócií. 

Všetky respondentky si uvedomovali rozdiely vo vnímaní sexuality medzi staršími a mladšími 
ľuďmi. Júlia (*1938) rozprávala o návšteve pravnuka (bývajúceho v meste) nasledovne:  

Ja mám teraz pravnuka. A ja mu teraz – budeš so mnou spať? Ja budem na moju posteľu, a ty 
budeš na starkovou posteľu spať. „A kde je starký?“ – Ta na cintoríne. – „A on tu spal? A tu 
ste mali sex?“ (smiech) Päťročný! Že sa ma pýtal! (smiech) A sa nehanbil! Že či som mala 
sex! Čuš, mu hovorím! (smiech) 
To, že sa chlapec nehanbil rozprávať o sexe, a ešte k tomu s vlastnou prababičkou, 

nehodnotilo sa Júliou ani prítomnými pri rozhovore ženami staršieho veku ako pochybenie či 
prehrešok voči morálke. Skôr sa absencia hanby pri rozprávaní o intímnych témach ako sexualita 
reprezentovala ako črta príznačná pre mladých ľudí a vysvetľovala sa pôsobením médií:  

Čo sami deti [teraz] znajú, ani rodičia neznajú! O tom sa nerozprávalo. To sme sa hanbili. To 
kde, to sme sa s mamou ani... kde! Iná doba bola. Teraz deti z telky znajú veľa, čo rodičia 
neznajú. Lebo to filmy hľadia, internet, no. (Helena, *1937) 
Skorej sme sa hanbili. Ja sa aj teraz hanbím. Aj keď taký film, ja sa obrátim. Ja sa ešte 
hanbím, ale to decko... teraz sa nehanbia. Všetko znajú z telky. My sme sa o tom nerozprávali, 
ta kde!... To vtedy bolo celkom ináč. Skorej sa hanbili. A teraz je to normálne. (Zuzana, 
*1941) 
Pôsobenie médií sa pokladalo za dôležité aj vo vzťahu k zdravotnej starostlivosti. Jeho 

súčasťou je informovanosť o všetkých „ženských záležitostiach“, ktorá podľa mojich respondentiek 
staršieho aj mladšieho veku je charakteristickou známkou súčasnosti.  

V medicínskej antropológii medializácia a transmisia medicínskych poznatkov sa zaraďuje do 
procesu medikalizácie (Conrad 1992; Marshall 1998). Medikalizácia výrazne mení reprezentácie 
menštruácie a menopauzy, ako ukazujú početné medzikultúrne výskumy. Západná kultúra sa nich 
vyznačuje tým, že menštruácia a PMS (pred-menštruačný syndróm) sa tu výrazne medikalizovali, 
pričom PMS sa považuje za stav nerovnováhy a podlieha zásahom medikamentmi (Wiley a Allen 
2009; Bramwell 2001; Kissling 2006). Ďalším medikalizovaným javom je menopauza, ktorú 
biomedicínska perspektíva patologizuje, hoci zastavenie ovulácie je súčasťou normálneho životného 
cyklu. Menopauza sa v biomedicíne považuje za chorobný stav súvisiaci s nedostatkom estrogénov, 
spôsobeným poruchou vaječníkov, a „lieči sa“ hormonálnou terapiou (Lock a Nguyen 2010). Pritom 
etnografické výskumy ukazujú, že symptómy menopauzy sa v rôznych krajinách líšia. Napríklad, 
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Margaret Lock (1995) demonštruje, že v Japonsku ženy počas menopauzy nepociťujú také 
„štandardné“ pre západné ženy symptómy ako návaly tepla, bolesti hlavy či melanchólia.  

Reprezentácia menopauzy vo výrokoch starších žien bola minimálna: nielenže si nespomínali 
na pocity s ňou spojené, ale ani si nepamätali, v akom veku prestali mať menštruáciu (až na jedinú 
výnimku – Annu, ktorá vo veku 31 rokov podstúpila operáciu maternice). Mladšie ženy, naopak, 
mali istú predstavu o menopauze, ktorou buď prechádzali, alebo prešli pomerne nedávno, alebo pre 
nich bola záležitosťou budúcnosti. Ich opisy zodpovedali obrazu, prezentovanému v masmédiách – 
návaly tepla, potenie, búšenie srdca, prípadne bolesti hlavy a zmeny nálad. Rozdiel medzi 
výpoveďami starších a mladších žien vysvetľujem tým, že v minulosti ženy na slovenských 
dedinách neboli vystavené regulárnemu pôsobeniu médií a zdravotníkov, prezentujúcemu 
biomedicínsku interpretáciu ženského životného cyklu. Preto symptómy menopauzy nepatrili 
k osvojeným poznatkom a neboli súčasťou rozšírených reprezentácií ženského životného cyklu. 
Podobné rozdiely som zaznamenala aj v prípade pôrodu a hygieny.  

Hygiena, medicínske vyšetrenia a pôrod 

Súčasťou medikalizácie je nielen šírenie poznatkov, ale aj masová výroba príslušných 
hygienických produktov. Pri praktickom riešení hygienických problémov súvisiacich s menštruáciou 
staršie si ženy museli poradiť samé. Moje respondentky spomínali, že väčšinou používali isté časti 
odevu (napríklad opliecka alebo časti spodničky), prípadne to riešili inak: 

Skorej sme vložky nemali, to kde, kde!... To sa tak riešilo, že nohavičky som prevliekala, 
a v trinástich rokoch už som mala na sebe! A ja ty nohavičky vždy odrútila a hore. A mama sa 
mi pýtali: „Dievočko, kde ty máš nohavice, ta mi kážeš kupovať?“ To nie tak, jak teraz, všitko 
majú. Mama mi nepovedali vtedy. (Zuzana, *1941) 
„Zlá hygiena“ sa staršími ženami spomínala ako dôsledok problematických ekonomických 

pomerov v minulosti, a teda sama o sebe nebola porušením noriem správania:  
Ja som už nohavičky nosila. Mať mi ušila. No moja stará mama... ako chodili na záchod, mali 
také, čo sa riť im obtierala, mali taký malý fľak, žoltý (smiech). Potom umreli na rakovinu 
hrubého čreva, lebo nenosili nohavičky, a to nebolo hygienické vôbec... ten záchod. My sme 
mali taký záchod, ako dierku, vôbec to nebolo hygienické. (Katarína, *1937) 
Pre mladšie ženy „zlá hygiena“ je rovnako neprípustná ako „byť zanedbaná“. Tento výraz sa 

mohol vzťahovať aj na vyhýbanie sa gynekologickým vyšetreniam: podobné správanie svedčí 
o tom, že žena sa o seba nestará (čo by mala robiť). Pre staršie ženy však vyhýbanie sa 
gynekologickým vyšetreniam je normou – nie preto, že by nedbali o svoj zdravotný stav, ale preto, 
že súčasťou týchto vyšetrení je odhalenie intímnych oblastí tela, teda je to „hanba“. Ani jedna 
z mojich starších respondentiek už dlhé roky nenavštevuje gynekológa. Ich výroky svedčia o silných 
negatívnych emocionálnych reakciách na tieto udalosti, napríklad vo výpovedi Hany (*1937): „Ani 
za nič by som tam nešla! Je to hanba! Hanba!“ Anna (*1933) sa vyjadrila nasledovne:  

- Chodili ženy ku gynekológom? 
- Málo. Málokedy. Ani teraz... nechcú chodiť.  
- A prečo? 
- No každý sa hanbí za to. Čo k tomu doktorovi ženskému – ani za svet. Keď už bolo, museli, 

no ale toto bolo kríž... Ja som bola operovaná, musela som byť operovaná. Ani som 
nechcela chodiť ku doktorovi, ale som išla, lebo ma boľalo. Tak ma boľalo, taká tupá 
bolesť... Tak som musela ísť k doktorovi, ma operovali a vybrali mi maternicu. ... A on to 
mužovi nakreslil jak hrušku. Tú maternicu. No. „Toto vám ňaham, a toto odoberem“ 
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(smiech)... Tridsať jedna rokov som mala. Už som mala deti. „A ešte na vašu potrebu, ešte 
budete mať!“ (smiech).  

- A mladé ženy? 
- To nie, tie mladé chodia. Chodia stále. A je pravda, že tá mládež sa teraz nehanbia. Že sú 

holé. Nie jak dakedy, keď dievča nemohlo. 
Z výpovedí mojich respondentiek môžem vyvodiť, že „správna“ seba-prezentácia ženy 

v minulosti zahrňovala absolútnu neprístupnosť cudzieho človeka k intímnym partiám ženského 
tela. V čase, kedy tieto ženy boli deťmi a mladými dievčatami, gynekologické a vo všeobecnosti 
medicínske vyšetrenia boli skôr zriedkavými udalosťami a nepatrili k habituálnemu správaniu 
(Jakubíková 1974). Lekár teda bol cudzím človekom, ktorý nebol automaticky zaraďovaný do 
kategórie „povolených“ osôb. V 20. st., najmä v jeho druhej polovici, gynekologické vyšetrenia sa 
v dôsledku medikalizácie rurálneho prostredia stali súčasťou inštitucionálnej kontroly nad ženským 
telom v procese reprodukcie. Norma, ktorá platila v minulosti – neprístupnosť ženského tela pre 
cudzieho človeka – sa zmenila v tom zmysle, že lekári boli zaradení do kategórie „povolených“ 
osôb, a teda ich kontakt s ženským telom už nebol elicitorom hanby. Čokoľvek žena môže cítiť pri 
vyšetrení na individuálnej úrovni, samotná návšteva u gynekológa je normou. Staršie ženy tieto 
zmeny reflektujú a hovoria, že pre mladé je to dnes normálne; neznamená to však, že sa to stalo 
normou aj pre nich.  

Odhalenie tela počas medicínskych vyšetrení vo výpovediach mojich respondentiek niekedy 
bolo indikátorom istej reputácie ženy súvisiacej so sexualitou. Tá sa buduje na základe dodržania 
alebo nedodržania rôznych noriem. Príkladom je Máriin (*1925) životný príbeh, o ktorom som 
hovorila vyššie. Mária samá prezentuje udalosti nasledovne: 

Ja som mala sedemnásť rokov, keď som sa vydávala. Päť rokov som nemala dieťa, som 
myslela, že nebudem mať. No ale potom sa zjavili trojo! No ale potom on sa rútil pod vlak. 
Môj muž. A trojo detí mi ostavil. Bo ešte keď na Čechoch bol, v robote, kamaráti mu odpísali, 
že chodia frajeri za mnou. A to nebola pravda. On z toho sa rútil. Potom som mala ešte 
[jedného]. S tým mužom som žila sedemnásť rokov, a s týmto vyše dvadsať, dvadsať osem. 
A tiež som ostala... tri mesiaca som bola v druhom stave. A bolo by dievčatko. Ale jeho brat... 
šla som tam, neďaleko bývam, ta som šla za ním, a skalu mi rútil tu, do kríže [hodil kameň 
a trafil do krížov – pozn. T. B.]. To som šla do nemocnice, som začala krvácať. Akurát tú 
sobotu prišiel ku mne, šla som na záchod, a vyšiel potrat. Povedala mi sestrička, že na záchode 
ostala. Dievča malo byť. 
Ako vyplýva z Máriinho rozprávania, rodina jej druhého partnera bola proti ich spojeniu do 

takej miery, že bola jeho bratom fyzicky napadnutá. Jeho sestra, Tereza (*1925), mi prezentovala 
výrazne negatívny obraz Márie, v ktorom sa zaujímavým spôsobom spojili rôzne normy týkajúce sa 
správania sa ženy. Keď som sa Terezy spýtala na gynekologické vyšetrenia, odpovedala: 

- Ja nebola taká chytrá na také dačo!  
- A iné ženy chodili na gynekológiu? 
- Najšlo sa. To tá, čo ste včera boli pri nej, tá bola frajerka. Poriadna. Jej sa chlap pod vlak 

rútil. Ale taký veľký chlop bul. Pekný. Do nás chodil. Dobrý chlop bul. Nemohol s ňou 
poradiť. On išov do stajne voly kŕmiť, ona oblokom si pustila druhoho. Takoho mladšoho. 
No. Tak bolo s ňou. Ale... druhý bol môj brat najmladší. On bul pekný chlop tiež. Ale to 
u nás tak – keď neznala gazdovať, tak nič nenagazdovala. 

Tereza teda tvrdí, že pre Máriu nebol problém ísť na gynekológiu (aj keď tá prezentovala 
úplne opačný pohľad), z čoho implicitne vyplýva, že Mária nemala problém odhaľovať intímne 
partie tela. Gynekologické vyšetrenia sa v Terezinej výpovedí prepojili nielen s porušením noriem 
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sexuálneho správania, ale aj so zdanlivo nesúvisiacim s tým „gazdovaním“ – avšak len zdanlivo, 
pretože je dôležitou charakteristikou ženy a jeho nesprávnosť pre Terezu dotvára morálne 
problematický obraz Márie.  

Jedným z najvýznamnejších dôsledkov medikalizácie je kontrola pôrodu a materstva zo strany 
zdravotníckeho systému. Normy tradičnej spoločnosti v tejto oblasti života patrili k častým témam 
etnografických výskumov na Slovensku (Jakubíková 1977; Mjartan 1974; Horváthová 1975; 1988; 
1995; Beňová 2010). Moje respondentky – aj staršie, aj mladšie – hovorili o zmenách, ktoré nastali 
v súčasnosti v porovnaní s minulosťou. Význačným aspektom ich rozprávaní bol priebeh pôrodu. 
Zdôrazňovali, že v minulosti ženy nielen mali väčší počet detí, ale aj rodili ľahšie. Staršie 
respondentky prvé deti rodili doma, aj keď od 50. rokov sa už museli registrovať u zdravotníkov 
a byť na materskej (Jakubíková 1977). Pri domácich pôrodoch im pomáhala babica. Typickou 
témou ich rozprávaní boli domáce práce, ktoré do posledného momentu vykonávali. Tereza (*1925) 
hovorí: 

Mala som tridsať štyri rokov. Tak sa [dcéra] narodila, že som ani neznala. Bola som zemiaky 
kopať... už som bola na materskej vtedy. Tak som šla po mater, a mater už bola stará. Stále 
sme kopali tie zemiaky. Dvadsať tri mechov. Ale som sa držala podľa knižky materskej. 
Desiateho októbra mám porodiť. Dobre. Kopala som. Nič mi nebolo. Prišla som domov, 
prasaťu som dala, navarila zemiakov, pirohov narobila, ešte na druhý deň boli, aj v sobotu sa 
robilo. A začali ma kríže bolieť. A on [manžel] šupal zemiaky. A kým išol po babu... tu taká 
baba.. žena bola. Tá: „To nebude tak skoro!“ A prišlo, už bula na svete... ta mi netreba bolo 
pomáhať, to vyšlo hneď, jak ideš na záchod.  
Aj Zuzana prvé tri deti rodila doma. Celkom mala päť detí, pričom mi viackrát spomínala, že 

ak by bolo podľa nej, nemala by ich tak veľa. Jej manžel však stále mal chuť na milovanie a ani 
jeden z nich sa pred prípadným tehotenstvom nechránil – nie preto, že by chceli viac detí, ale preto, 
že antikoncepcia nebola normou:  

Ja som rodila normálne. Vytrpieť som si vytrpela, ale som nekričala. Prvý som mala... manžel 
bol pri mne, i druhý. Doma som rodila. Bol pri mne, on to cítil, a to tá babica hovorí – stisni 
ho, a uvidíš! (smiech) Boli pri mne mama, manžel a tá babica. A mne, keď som druhé [rodila], 
tak zas ma začali zuby bolieť, a už pôrod som mala. Ja bývala het, a mama v S., kde chodíte 
teraz. Ja ju volám, potom už povedala: „Dievočko, ty už ideš rodiť.“ Išla po babicu, tá: „Veď 
ty už otvorená na tri prsty.“ Ta toho tretieho, už tu som keď bývala, a tiež som ešte kravu išla 
podojiť, toto, volali sme tú babicu, ale on bol už v pôrode, a som chodila ešte, robila. A človek 
sa snaží. Nepomôže nik, tu máš! Už teraz by som bola múdrejšia. A my lieky nebrali, žeby 
som neostávala v druhom stave. A teraz berú. Keď má pomer s chlopom, nie? Vtedy joj, ta 
kde! Ja hovorila, panebože, ja nemôžem ani raz vyspať s chlopom a už!... Muž povedal: 
„Ženo, už dačo rob“. Ty máš robiť, nie? Len deti narobiť, a ja rob. No to, že aby som šla akosi 
dať odobrať. A ja si myslím – Bože... jak si ma mal, ta aj budeš. Robíš detí – chovaj! Lebo ja 
neznám, ja... možno druhie ľudie.. ženy čo viac sú s chlopami... ja nemohla som. Ale on sa 
mohol ovládať, nie? (smiech) 
Rovnako staršie ženy reflektovali aj zmeny pravidiel vzťahujúcich sa na obdobie po pôrode, 

v tradičnej kultúre známe ako šestonedelie (Mjartan 1974; Jakubíková 1977; Horváthová 1988; 
Bednárik 1943). V minulosti počas neho bola žena považovaná za nečistú a mala zostať mimo 
sociálneho života. Tradičné pravidlo, aby zostávala ukrytá za takzvanou kútnou plachtou, platilo aj 
v Hornej Vieske. Táto plachta ženu mala chrániť od zlých vplyvov až do rituálneho ukončenia 
šestonedelia – vádzky. Vyžadovaná izolácia ženy po pôrode v Hornej Veske zrejme nemala presné 
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časové vymedzenie (respondentky ho uvádzali rôzne), no v každom prípade sa vyžadovala. Zmena 
tejto normy v súčasnosti sa staršími ženami vnímala negatívne:  

Ženy mali zostať doma aspoň desať dní. A teraz naraz, príde z nemocnice, a už kočaruje. Iná 
doba. Vtedy žena nesmela, v tej lehote. Nepatrilo sa. (Hana, *1938) 
Obraz ženy, ktorá pred pôrodom do poslednej chvíle tvrdo pracuje, bol súčasťou rozprávaní 

všetkých mojich respondentiek a súvisel s reflexiou spoločenskej zmeny. Na strane starších žien 
zodpovedal téme zhoršenia morálky a správania sa mladých. Ako to vyjadrila Helena (*1937), „sme 
neboli také rozmaznané jak teraz tie mladé ženy”. Na strane mladších žien bol v súlade so súčasným 
vnímaním zdravého spôsobu života, asociovaným s prírodou a fyzickým pohybom. Marta (*1968) 
hovorí: 

Dneska je taká doba. Taká nejaká, že majú deti po tridsiatke. Ale potom sú samé problémy. 
A ešte aj s pôrodom a po pôrode a furt. Tak si hovorím: však si deväť mesiacov neležala, 
chodila si do roboty, a teraz... dačo sa vyskytlo, tak musíš na PN. Tie ženy staršie to nepoznali, 
no. Lenže tak ťažko robili, že ony si to ani neuvedomovali. Že im to vlastne to pomáha 
k tomuto, že keď mala deväť deti, desať deti, akože rodila každý rok, to nebol problém. Ona 
išla ráno na lúku a porodila tam. Asi to mali... nezamýšľali sa. Tým, že tak ťažko robili, ony to 
mali ľahšie zrejme. A je to pravda, že vlastne zdravotne je to tým pádom... ony majú zdravý 
organizmus. Nakoľko dakedy zdravo jedli. A my ten základ možno ešte máme, to neviem, ale 
naše deti určite nemajú. Lebo všetko je nezdravé. Ony ten základ majú, zato aj osemdesiat, 
deväťdesiat rokov sa dožijú. Lebo ony fakt na starobu zomrú, nie na chorobu. A my ako 
žijeme, taká už postihnutá generácia. Tak celkovo, aj tou dobou, že nastala tá zmena, a sme sa 
trápili, lebo vlastne kopec ľudí stratilo prácu.  
Vo vzťahu k najmladšej generácii aj staršie ženy, aj ženy stredného veku negatívne hodnotia 

vplyv médií, ktorý sa prejavuje aj v šírení medicínskych poznatkov. Podľa Moniky (*1963) toto 
šírenie môže mať pre ženy neblahé následky: 

A teraz všetko je na tých počítačoch, všetko si tam hľadajú, a to je tak zlé, by som povedala. 
Ony si píšu tam a každá niečo povie, a teraz aj vystrašené sú... majú aj dobrú, aj nedobrú 
skúsenosť... a my sme to tak nevedeli. To je strašne medializované.  
Všetky moje respondentky reflektovali vplyv spoločenských zmien na pôrod aj materstvo, 

hoci v ich rozprávaniach bol prítomný výrazný generačný rozdiel. Výpovede starších i mladších žien 
však majú dôležitú spoločnú črtu: zmeny pravidiel týkajúcich sa tela a biológie boli zasadené do 
širšej perspektívy, v ktorej významnú úlohu hrali sociálne procesy a vzťahy – aj lokálne, aj 
celospoločenské.  

Záver 

Etnografický výskum morálnych pravidiel vzťahujúcich sa na telo je užitočný pri zistení toho, akým 
spôsobom ľudia rôznych vekových a sociálnych kategórií využívajú zdravotnícky systém. 
Pochopenie ich konanie vyžaduje znalosť socio-kultúrneho kontextu, ale aj vysvetlenie všeobecných 
tendencií ľudského konania súvisiaceho s telom. Pacienti sa totiž nemusia riadiť len tým, čo 
pokladajú za prospešné medicínski odborníci: na rozhodnutia ohľadne zdravia vplývajú rôzne 
sociálne faktory a kultúrne predstavy o tom, čo je normálne a čo normálne nie je. Napríklad 
v prípade gynekologických vyšetrení ide o niečo viac než o zdravotný stav: znamenajú kontakt 
s intímnymi oblasťami ženského tela a súvisia teda so širším súborom noriem, ktoré určujú morálne 
správanie v oblasti tela a sexuality.  
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Hlavnou myšlienkou môjho príspevku je, že ženské telo nie je len biologickým objektom: je 
súčasťou sociálnych vzťahov. Pritom normy, ktoré sa vzťahujú na telo, sú vždy určené konkrétnym 
kultúrnym a historickým kontextom. Pri ich pochopení dôležitú úlohu hrá porušenie nepísaných 
pravidiel, ktoré ľudia málokedy opisujú explicitne a ktorého indikátorom sú morálne emócie seba-
uvedomenia a odsudzovania iných. Ich priradenie k istým druhom konania pomáha identifikovať 
súbor morálnych noriem, ktoré platia pre konkrétne prostredie a ktoré môžu byť odlišné od 
všeobecnej legislatívy, odkazujúcej aj na medicínske zásahy. Pritom je nutné brať do úvahy 
historický vývoj danej spoločnosti, ktorý vedie k postupnej zmene predstáv o správnom konaní.  
V mojom materiáli explicitné výroky o hneve, odpore a hanbe, vzťahujúce sa na proces reprodukcie 
a ženské telo, sú prepojené so širším súborom predstav o morálnom správaní, ktoré sa pre rôzne 
generácie žien líšia. Odlišné naratívne scenáre morálnych emócií v rozprávaniach žien rôzneho veku 
poukazujú na zmenu tradičných noriem, ktorá bola výsledkom procesu medikalizácie, zahrňujúcim 
vývoj zdravotníctva na Slovensku a medializáciu medicínskych poznatkov.  
 

Príspevok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: Univerzitný 
vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo zdrojov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
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Abstract / In between tradition and medicalization. Pregnancy and childbirth in biographical narratives and in 
historical-ethnographical sources 

This paper presents the results of a qualitative explorative research, focusing on memories/reflection of pregnancy and 
childbirth in women´s biographical narratives, conducted predominantly in the urban setting. The ethnographic 
knowledge obtained by this research was compared to secondary sources (historical and ethnographic studies, fiction, 
etc.). Medicalization of childbirth is most clearly reflected in the legal regulation concerning the obligation of giving 
childbirth in hospital, which was adopted in Czechoslovakia in the mid- 20th century. The research results show the 
coexistence of a living tradition, represented by folk beliefs and practices, applied in parallel with health education and 
medical practice. 
 

Úvod 

Problematika tehotenstva, pôrodu a narodenia dieťaťa predstavuje tému, ktorá symbolizuje 
počiatok všetkých vecí. Kultúrne fakty, spojené s pôrodom a narodením dieťaťa sú predmetom 
záujmu viacerých vedných disciplín. Je pravda, že pôrodu a narodenia sa chopil, vďaka rozvoju 
medicíny v priebehu 20. storočia v Európe, moderný systém zdravotných a sociálnych služieb, kde 
majú svoju funkciu lieky, testovanie, monitorovanie, sledovanie telesných procesov týkajúcich sa 
matky a vývoja plodu. Dnes sú v európskych krajinách, v akademickej diskusii aj vo verejnom 
živote, živé debaty o zložitých medicínskych a právnych súvislostiach oplodnenia a vynosenia 
dieťaťa, ako aj o mieste rodenia, o pomoci rodičke, o totožnosti novorodenca od prvej minúty... 
Domnievame sa, že aj pre medicínske nazeranie má svoju výpovednú hodnotu historická 
perspektíva, ktorá je tvorená kultúrnou realitou minulosti. Z takejto perspektívy môžeme sledovať, 
ako sa pôrod vnímal rodičkou, jej príbuznými či všeobecne rodičkiným okolím, ako aj špecialistami 
profesionálmi, pôrodnými asistentkami a neskôr lekármi, ako sa k nemu stavali v meniacich sa 
dejinných časových úsekoch, ako sa používali pri ňom rôzne pomôcky, prostriedky, medikamenty, 
medzi nimi aj poverové predstavy a z nich plynúce aktivity.  

V prvej časti príspevku sa venujeme prehľadu doterajšieho historického, ale zvlášť 

1 2. upravené vydanie príspevku, pôvodné vyšlo s názvom „Medzi tradíciou a medikalizáciou. Tehotenstvo a pôrod 
v biografických rozprávaniach“ v publikácii: PLAŠIENKOVÁ, Zlatica (ed.): Bioetické výzvy a súčasnosť. Bratislava: 
Stimul, 2015. ISBN 978-80-8127-133-5. 
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etnologického bádania o tehotenstve, pôrode a narodení dieťaťa. V druhej časti čerpáme poznatky 
k tejto téme z vlastných výskumov, ako ju reflektovali ženy vo svojich biografických rozprávaniach, 
ktorými pokryli najmä druhú polovicu 20. storočia. Na základe historickej komparácie 
a interpretatívneho prístupu sledujeme postup a priebeh medikalizácie paralelne s životnosťou 
tradícií viazaných k uvedeným periódam života žien. 

Prehľad literatúry 

Zo slovenského prostredia nemáme k dispozícii samostatný kultúrnohistorický výskum 
o pôrodoch a rodení, môžeme sa opierať len o niektoré relevantné údaje z historických prác 
týkajúcich sa dejín organizácie zdravotníctva a zdravotníckej služby, ako aj publikovaných textov 
z okolitých európskych krajín, resp. o etnografické doklady v regionálnych či lokálnych 
monografiách zo Slovenska. Vznikom inštitútu školených babíc vlastne začína proces 
profesionalizácie a medikalizácie pôrodov, a to v zmysle samotnej prítomnosti školenej špecialistky, 
pôrodnej babice (Bokesová-Uherová 1967) alebo neskôr lekára, po zákonné opatrenia2 rodiť 
v nemocnici, ktoré sa u nás uplatňovalo od polovice 20. storočia.  

Staršie práce zamerané na územie Slovenska, venované etnologickému výskumu pôrodu, 
narodenia a detstva z retrospektívneho pohľadu sú ani nie tak málopočetné, ako skôr tematicky aj 
metodologicky rozdrobené. Prevládajúcim aspektom výskumu tejto témy je obraz dieťaťa a detstva. 
Zo stredoeurópskeho regiónu, do ktorého sme geograficky aj kultúrne začlenení, je známa, a zvlášť 
z hľadiska dejín pedagogiky oceňovaná útla knižočka „Informatórium školy materskej“ Jána Amosa 
Komenského (Hendrich 1925). Komenský, pedagóg svetového významu, začlenil do svojej 
učebnice predškolskej výchovy otázky opatery dieťaťa od narodenia, ba aj pred ním. Pamätal na 
mnohé okolnosti, ktoré mali vplyv na stav potomstva. Zaoberal sa aj stavom dieťaťa pred narodením 
– okrem iných aj v ľudových vrstvách dodnes zachovanou predpoveďou pohlavia dieťaťa. Ak sa 
spýtame, aký význam má v hodnotení praktík 20. storočia prameň, spis z polovice 17. storočia, 
uvedomíme si význam kontinuity poznania. Napríklad otázku polohy novorodenca v tele matky 
a s ním súvisiaci tvar brucha tehotnej ženy a veštby súvisiace s pohlavím, ktoré sa nám potvrdili 
v rozhovoroch s rodičkami z druhej polovice 20. storočia, nájdeme podľa historika Le Goffa (Le 
Goff 1999, s. 421) už anonymnom zdroji z 15. storočia. Skutočnosť, že o rovnakých javoch, 
o rovnakých vedomostiach hovoria naše súčasné informátorky, potvrdzuje kontinuitu 
pamäte, praktických skúseností a vedomostí, ako aj vitalitu symbolických systémov (Le Goff 1999, 
s. 421).  

Iným, podobným príkladom môžu slúžiť praktiky ochrany tehotnej ženy. 
Podobne napríklad v citovanom „Informatóriu...“ J. A. Komenský zdôrazňuje potrebu ochrany 

tehotných žien, z hľadiska životosprávy, stravy aj pohybu (Hendrich 1925, s. 33). Zvláštnu 
pozornosť venuje významu (materinského) kojenia ako výživy novorodencov. Dobovým jazykom 
žiada, „aby každá matka sama matkou byla a...koho v životě svém krví svou krmila, tomu také 
pokrmu z života svého, kterýž stvořitel zřídil (mléka svého) nezáviděla“ (Hendrich 1925, s. 34). 

V etnologickej literatúre sa otázkam tehotenstva /materstva a pôrodu autori venujú len 
okrajovo. V poslednej tretine 20. storočia vyšla práca Jána Mjartana, ktorá zhrnula historické správy 
od 19. storočia i vlastné výskumy autora, ktoré začal ešte v polovici 20. storočia a v komparatívnej 
perspektíve priniesla aj obsiahly dovtedajší etnologický publikovaný materiál k téme narodenia a 
detstva (Mjartan 1974). Keď sú aj ďalšie práce na jednej strane rozdrobené v rôznych kratších 

2 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 361/1952 (Slov. č. 414/1952) Ú. v. a jej vykonávacie predpisy o povinnom 
hlásení ukončenia tehotenstva, úmrtí detí po pôrode a úmrtí matiek, ako aj Inštrukcia Ministerstva zdravotníctva  
č. 123/1956 (Slov. č. 169/1956) zb. inštr. o bezplatnom poskytovaní pôrodnej starostlivosti atď. 
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útvaroch, na druhej strane prinášajú bohatý terénny materiál o narodení dieťaťa a s ním spojenými, 
zvlášť poverovými praktikami. Medzi texty tohto zamerania môžeme zaradiť v širšom zábere aj tie, 
ktoré boli sústredené na demografické aspekty (otázky jednodetnosti), aspekty rodinného života 
(dieťa v rodine, žena v rodine) a obradovosti spojenej s matkou a dieťaťom. Detstvu a jeho 
prejavom v kultúrno-historickej životnej realite sa venovalo aj etnologické múzejníctvo – 
z najnovších to bola výstava pod názvom „Ohýbaj ma mamko“ ( roku 2010), inštalovaná 
v Slovenskom národnom múzeu – Etnografickom múzeu v Martine v rámci cyklu Múzeá a etniká. 
K výstave vyšiel zborník, v ktorom sú príspevky tematicky sústredené na celú škálu situácii – na 
narodenie, detstvo aj obdobie dospievania (Feglová 2010).  

Chýba nám však súborné, syntetizujúce vydanie doterajších poznatkov o tehotenstve, pôrode, 
narodení a ranom detstve, ako sa to podarilo zväčša už pred desaťročím v blízkom zahraničí, či už 
tematicky špecifikovane (Navrátilová 2004; Rožman 2004; Deáky a Krász 2005) alebo vo 
všeobecnejšej perspektíve (Fontanel a d’Harcourt 1998; Childhood 2001). 

Popri českej etnologickej literatúre je nám blízka a historicky prepojená aj maďarská 
literatúra, ktorá tiež sleduje problematiku detstva dlhodobejšie a prináša z hľadiska kultúrnych dejín 
významné poznatky spojené so začiatkom života, ktorý nie je významný len individuálne 
a jedinečne, ale má svoj historicky príznačný sociálny a kultúrny charakter.  

V maďarskej etnologickej literatúre predstavila Zita Deáky po prvýkrát povolanie babice ako 
jedno z prvých ženských povolaní, ktoré si ženy mohli slobodne zvoliť a na prípravu ktorého 
umožňoval uhorský štát získať vzdelanie v národných jazykoch (Deáky 1996). Načrtla vývoj ich 
povolania od polovice 18. storočia do roku 1960, a to cez analýzu štátnych nariadení regulujúcich 
činnosť babíc, ako aj učebníc a špecializovaných vzdelávacích inštitúcií v Uhorsku, resp. Maďarsku. 
Zároveň vymedzila okruhy úloh pôrodných báb v minulosti. Na jej výskumy nadviazala Lilla Krász, 
ktorá sa zamerala na základe archívneho materiálu na vykreslenie postavenia pôrodných báb 
v dedinskom prostredí v 18. storočí (Krász 2003). Výsledkom spolupráce obidvoch bádateliek sa 
stala reprezentatívna vedecká monografia, ktorej názov sme si v preklade požičali aj v úvode tejto 
štúdie. Autorky vo svojej knihe priblížili pôrod z kultúrno-historického hľadiska v Uhorsku 
v rozpätí 16. – 20. storočia (Deáky a Krász 2005). Ich prístup umožnil sledovať vývoj racionálnej 
lekárskej vedy v oblasti pôrodníctva a zároveň dokumentovať obyčaje aj povery, ktorými očakávali, 
resp. vítali nového člena v rodine i v širšom spoločenstve. Monografia je koncipovaná podľa 
jednotlivých fáz cesty k materstvu od prvej menštruácie dievčaťa a s ňou súvisiacou plodnosťou, 
resp. neplodnosťou, cez tehotenstvo a pôrod až po šestonedelie. Na tejto ceste sprevádzali ženu 
v minulosti pôrodné baby, babice. Ich úlohy v jednotlivých fázach ako aj vývoj profesie od 
dedinskej pôrodnej baby k diplomovanej pôrodnej asistentke naprieč niekoľkými storočiami svojím 
spôsobom odzrkadľuje modernizáciu spoločnosti.  

Aj v slovenskej historickej literatúre sa pôrodným babám venovali viaceré špecializované 
práce. V Uhorsku bola služba pôrodných asistentiek profesionalizovaná od 18. storočia. Vzdelávali 
sa na lekárskych fakultách v Trnave, v Pešti, koncom 19. storočia boli zriadené viaceré babské 
školy, okrem iných miest aj v Bratislave (Morovicsová 2003; Morovicsová a Morovics 2013,  
s. 255-258). Potrebu tohto druhu vzdelaného zdravotného personálu dokladá aj používanie 
slovensko-jazyčných učebníc (Falisová a Morovicsová 2011; Pekařová 2013). V rámci svojej služby 
mali pôrodné asistentky významné postavenie – napr. ex offo sa stávali členkami mestskej rady. 
Kým však takéto postavenie dosiahli, museli sa osvedčiť svojimi schopnosťami (pred mešťanmi, 
resp. pred konkrétnym mestským lekárom). Ustanovené, najčastejšie pod prísahou, bývali farárom, 
rabínom, členmi (predstavenstva) obce, alebo aj laickým výberom – dedinskými ženami. Pramenná 
literatúra hovorí nielen o vzdelaní a skúškach, ale aj o získaní skúseností a vedomostí 
prostredníctvom tradície (od matky, od predchádzajúcej babice) (Praženka 2013). Tento aj ďalší 
rozsiahly historický materiál dokladá, že istý typ profesionalizácie priebehu pôrodu, kde možno 
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počítať aj s prejavmi medikalizácie, bol v našich podmienkach doložiteľný od osvieteneckého 
obdobia. Na druhej strane údaje o pôrodných asistentkách môžu byť chápané zároveň ako doklad 
ich nedostatočnej siete, saturovanej aj osobami pripravenými len na základe samovzdelávania, 
vlastnou praxou, najčastejšie bez skúšky (Praženka 2013).  

 Z etnologickej literatúry sa priamo problematike babíc venovala len jedna štúdia (Beňušková 
1990), hoci samozrejme postavu babice a jej úlohy i status reflektovali autori a autorky statí 
o zvykoch spojených s narodením dieťaťa, ale aj s magickými praktikami a ľudovým liečiteľstvom 
v špecializovaných štúdiách aj v príslušných statiach v obecných monografiách, niektoré z nich 
uvádzame v zozname literatúry. Problematike tehotenstva a regulácie pôrodnosti ako kultúrneho 
fenoménu bola venovaná osobitná pozornosť (Filová 1970; Sigmundová 1983). Z novších 
etnologických prác, venovaných obdobiu materstva vyšla obsiahla štúdia Margity Jágerovej, 
venovaná dojčeniu a starostlivosti o novorodenca – z komparatívnej perspektívy kultúrnej zmeny 
(Jágerová 2011). 

Metodológia 

Výskum témy medikalizácie materstva/tehotenstva a pôrodu sme postavili ako sondu do 
problematiky. Kombinovali sme prácu so sekundárnymi prameňmi (historickej, literárnej či právnej 
povahy), so špecificky etnologickými nástrojmi získavania informácií, tematickými štruktúrovanými 
rozhovormi a tiež metódou biografických rozhovorov. Zúčastnené pozorovanie zo zrejmých príčin 
nebolo možné, preto sme informátorky povzbudzovali doplniť rozprávania dobovými fotografiami 
z obdobia ich materstva.  

Tak sme uskutočnili exploratívny etnografický výskum, ktorého základná otázka bola, či 
vôbec a ako je materstvo a pôrod reflektované v biografických rozprávaniach žien.  

Predpokladali sme, že ide o taký moment, zlom, premenu, že v ženských biografiách bude 
predstavovať významnú súčasť príbehu. Tiež sa dalo predpokladať, že vyrozprávané spomienky 
budú plné emócií a hodnotiacich postojov. Napriek neustálej kritike, ktorá sa týka spoľahlivosti 
prameňa, sú oral history a biografický výskum neodmysliteľnou súčasťou kánonu disciplín, 
zaoberajúcich sa výskumom súčasnej spoločnosti (Breckner 1994 podľa Herzánová 2005, s. 160). 
Postupovali sme podľa metód zaužívaných v tomto druhu výskumu, kombináciou biografickej 
chronológie a interview (Vaněk et al. 2007). Uvedomujeme si, že tu bolo možné využiť aj metódy 
súčasnej psychológie a kognitívnej antropológie (Bužeková 2005; Bombjaková 2009), aby boli 
zohľadnené aj otázky fungovania pamäti, postoj rozprávačky a ďalšie okolnosti, ktoré výpoveď 
mohli ovplyvniť. Vzhľadom na typ a cieľ výskumu však nateraz tieto otázky vynecháme, resp. 
upozorníme na ne implicitne. Metodologicky je nám bližší model biograficko-interpretatívnej 
metódy, ktorá neopomína, že kompozícia biografie a v nej obsiahnuté predstavy o živote, 
spoločenských a politických hodnôt daného obdobia sa menia podľa dominujúceho diskurzu 
(Herzánová 2005, s. 159; Hlôšková 1999; 2008). Pritom rozprávačky sa snažia vyrozprávať svoj 
život celistvo a dať svojmu rozprávaniu, a tak aj životu, zmysel. Rešpektujeme to ako ich legitímne 
právo, napriek tomu, že obsah môže kontrastovať s kanonizovaným opisom historických udalostí 
(Herzánová 2005, s. 161).  

Cieľom je popísanie situácie, pokiaľ sa dá čo najviac smerom do minulosti, aby vznikla akási 
východisková báza údajov pre ďalšie možné výskumy a diachrónne porovnávanie. Aj preto sme sa 
snažili zachytiť spomienky žien najstaršej generácie. Pracovali sme v rámci výskumnej vzorky 
s dvoma podskupinami, ktoré tvorili ženy narodené okolo roku 1925 a ženy narodené okolo roku 
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1945. Pre staršiu skupinu bol použitý materiál, získaný v rámci riešiteľského tímu výskumu Pamäť 
žien (Kiczková 2006)3. 

Vo výbere metódy a spôsobe jej použitia pri vedení súčasných rozhovorov sme sa inšpirovali 
práve uvedeným výskumným projektom. „Biografické rozprávanie je v mnohom sľubné, lebo 
pomocou neho sa darí získať prístup k rôznym dimenziám životných súvislostí žien, detaily 
každodennosti, príbehy sa odohrávajú v bežných životných situáciách. Rozhovor je založený na 
vzájomnej dôvere a zodpovednosti.“ (Kiczková 2006, s. 17-19). 

 Je treba poznamenať, že vo výskume Pamäť žien bola otázka materstva a pôrodu len jednou 
z otázok, resp. tém viac-menej spontánneho rozprávania, ktoré bolo štruktúrované obyčajne 
biodromálne samotnou rozprávačkou. 

 Aj vzhľadom na vek informátoriek, ako aj vzhľadom na už spomenuté štátne zákonné normy, 
sme predpokladali, že spomienky žien, ktoré nám poskytli v rozhovoroch, budú reflektovať 
profesionalizáciu a medikalizáciu tehotenstva a pôrodov. Pôjde o príbehy o pôrodoch v nemocnici, 
za asistencie lekárov a zdravotníckych špecialistiek, pôrodných asistentiek4. V rámci príbehov sa 
bude pravdepodobne nejakým spôsobom reflektovať asymetria vzťahov medzi zdravotníckymi 
profesionálmi, asistujúcimi pri pôrode a ženami rodičkami.  

Predpoklad, že pôjde predovšetkým o príbehy rodenia v pôrodniciach, podporil aj výber 
vzorky.5 Základný okruh informátoriek tvorili ženy, ktoré boli vo veku rodičiek v čase, keď sa 
rodenie v pôrodniciach v spoločnosti presadilo ako normatívne. V neposlednom rade treba brať do 
úvahy, že ženy, od ktorých sme informácie získavali, žili v urbánnom prostredí. V menšej miere to 
boli aj ženy, ktoré síce žili v prímestských obciach, ale svojím zamestnaním boli viazané na mestský 
spôsob života. Predpokladáme, že medzi uvedenými skupinami informátoriek nebudú výraznejšie 
rozdiely z hľadiska prežívania tehotenstva a pôrodu. 

Napriek predpokladanému výraznému trendu medikalizácie sa domnievame, že v postupoch 
a správaní sa bude prítomná aj zložka tradičných, medzigeneračne odovzdávaných vedomostí, ktoré 
fungovali paralelne s medikalizovaným modelom tehotenstva a pôrodu.  

Výskumnú vzorku tvoria napospol ženy – ide o rodovo nevyváženú vzorku. Tento výber 
súvisí s tým, že nám ide o exploratívny etnografický výskum a súvisí aj s biologickou určenosťou 
materstva. Pri výskume sme sa nevyhýbali ani zisťovaniu hodnotiacich postojov, ale išlo práve 
o hodnotiace postoje, ktoré sa odvíjali od osobnej skúsenosti žien. V čase, keď moje informátorky 
rodili, nemali ich manželia žiadnu možnosť byť prítomní pri pôrode, a tak sa ani v tomto výskume 
nestali súčasťou vzorky. 

Výskumné výsledky 

Ohlásenie tehotenstva. V etnografických monografiách jednotlivých obcí a oblastí sa téma 
tehotenstva začína otázkou ohlásenia tehotenstva. Tam, kde si autori túto otázku všímali, z materiálu 

3 V uvedenom výskume (Pamäť žien – medzinárodný interdisciplinárny projekt, NOS- OSFG/228/02/16314) som 
pracovala ako členka riešiteľského kolektívu, ktorý sa riadil kolegiálnym dohovorom o možnosti využiť svoje výskumné 
dáta aj v iných výskumných projektoch. 
4 V doplňujúcom výskume (Budmerice, Báhoň 2019; 2020) sa ukázalo, že napriek skutočnosti, že ženy vraj preferovali 
pôrod v nemocnici (v Modre alebo v Bratislave), babica mala stále významnú úlohu, najmä v pomoci a podpore ženy po 
návrate domov z pôrodnice. Mená, vzdelanie aj životné príbehy pôrodných asistentiek, ktoré mnoho rokov pôsobili 
v obci, tvoria súčasť nášho výskumného materiálu. sú zachytené v spomienkach, miestnych kronikách aj na mnohých 
fotografiách, keď boli účastníčkami cirkevného obradu krstu detí. 
5 Údaje o rodičkách, nazbierané v rámci doplnkového výskumu a sprostredkované z obcí Budmerice a Báhoň, aj vďaka 
spolupráci s miestnymi aktivistami, pani Alenou Kadlečíkovou a pánom Milanom Bušom. 
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vyplynulo, že ženy nehovorili o svojom tehotenstve, kým nebolo viditeľné na ženskej postave 
z hľadiska vonkajšieho pozorovateľa. Informátorky zo skupiny žien, ktoré rodili v 50-tych rokoch, 
hovorili o tom, že svoje pocity, resp. tušenie o gravidite zdieľali najprv s partnerom, resp. 
manželom. Rodičom vlastným i partnerovým, resp. najskôr svojej matke ohlasovali až výsledok 
vyšetrenia u gynekológa, resp. „materskú knižku“. Aj vzhľadom na rôzne možné scenáre vývoja 
tehotenstva zvlášť v prvom trimestri, ohlásenie tehotenstva bolo zvykom odkladať. Všeobecnou 
prístupnosťou a možnosťou použitia tehotenských testov6 sa situácia zmenila a bolo možné 
očakávať väčšiu mieru istoty ešte pred lekárskym vyšetrením. Na druhej strane včasné ohlásenie 
nieslo v sebe obavu zo „zarieknutia“. Ak sa takéto tehotenstvo nenaplnilo, predstavovalo pre ženu 
nežiaduce rozpoloženie, navyše verejne zdieľané. Situácia sa dávala do súvisu s priskoro 
zverejnenou informáciou. Hodnoverne je takýto scenár, konkrétne v prípade mladej ženy túžiacej po 
dieťati, opísaný v románe D. Fulmekovej Dve čiarky nádeje (Fulmeková 2007). Viaceré 
informátorky upozorňovali, že v 50-tych, resp. 60-tych rokoch ešte neboli k dispozícii tehotenské 
testy, a teda okrem meškajúcej menštruácie a prípadných ranných nevoľností nevedeli tehotenstvo 
bez lekárskeho vyšetrenia s istotou potvrdiť. Aj týmito okolnosťami možno vysvetliť – čakanie so 
zverejnením informácie „až bude mať knižku“, alebo spoliehanie sa na preukazné zmeny na 
ženskom tele „keď príroda ukáže“. Oba – medicínsky i prírodne potvrdený status, ako sa ukazuje vo 
výpovediach informátoriek, existovali v skúmanom období paralelne.  

Zmeny vo vzhľade a v správaní ženy, resp. správaní k tehotnej žene sú známe a popísané. 
V tejto súvislosti pripomíname zmienku o „rozhovore kmotier“ z anonymného stredovekého spisu, 
v ktorom sa mieša „učená“ a „ľudová“ zložka. Predpovede o pohlaví dieťaťa sú tu spájané 
s identifikačnými znakmi tehotenstva, ako sú fľaky na tvári, či tvar brucha, chuť na niektorý druh 
jedál. Takéto dodnes zachytíme v rozprávaní o priebehu tehotenstva ako o relevantných 
vedomostiach, ktoré sú výsledkom, potvrdením osvedčenej skúsenosti. 

 Tehotenstvo ženy bolo v spoločenstve vnímané ako stav osoby v trvalom ohrození. Povery 
a zákazy smerovali k udržaniu plodu a jeho riadnemu vývoju v matkinom tele. Na druhej strane 
sama žena bola v niektorých súvislostiach považovaná v magickom, imaginárnom zmysle za 
nečistú, keďže sa nachádzala v pomyslenom prechodovom stave vo fyziologickom aj spoločenskom 
zmysle (Navrátilová 2004, s. 35). Keďže však stav tehotenstva predstavoval naplnenie manželského 
zväzku v zmysle kresťanskej náboženskej doktríny, častejšie sa stretávame z hľadiska 
spoločenských vzťahov s prejavmi úcty a v magickom zmysle tiež využitím symbolu plnosti, 
šťastia, ktoré tehotná prináša.  

Chute a vône, ochrana alebo zadostenie tehotnej ženy patria k tým znakom, ktoré sa 
najčastejšie spomínajú v spojení s príznakmi tehotenstva v etnografických opisoch. Tehotnej žene 
bolo treba ponúknuť z jedla, keď iní jedli, aby nezabažala. V starších prameňoch sa uvádza, že si 
mohla odtrhnúť ovocie, plody zo sadu či vinice, čo sa inak považovalo za krádež, tehotnej žene bolo 
dovolené.  

Mala sa tiež chrániť zlých pohľadov a zlých vplyvov okolia, aj bezprostredných dotykov – 
zakazoval sa jej pohľad na zomrelého, mala sa chrániť, aby jej nejaký predmet nepadol na telo, lebo 
hrozilo, že takýto fľak, resp. znamienko sa ocitne na tele dieťaťa, prípadne dieťa bude mať 
neprirodzené ochlpenie a pod. Podľa literatúry na začiatku 20. storočia boli u nás lekári, ktorí 

6 Podľa informácií, ktoré som si overovala u lekárničky aj u farmaceutickej laborantky, tehotenské testy sa dali u nás 
kúpiť v lekárni až v 90-tych rokoch, skôr robili HCG odbery v gynekologických ambulanciách. Test je založený na 
prítomnosti choriogonadotropného hormónu v moči ženy, v USA bol prvýkrát predstavený domáci tehotenský test 
v roku 1979 (http://history.nih.gov/exhibits/thinblueline/timeline.html).  
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uznávali vplyv matkinho pohľadu na plod, resp. novorodenca v pozitívnom aj negatívnom zmysle 
(Navrátilová 2004, s. 37). 

Ak matku pálila záha, predpovedalo sa, že dieťa bude mať dlhé vlasy... Pálenie záhy je 
jedným z prirodzených, často prvých znakov tehotenstva, súvisí so zmenami tráviacich procesov 
v žalúdku tehotnej ženy. „Pálenie“ sa medicínsky obyčajne neodstraňuje, pretože sa po pôrode aj tak 
stratí. V etnologickej literatúre sa vyskytujú recepty proti páleniu záhy: odporúča sa piť mlieko, 
kyslomliečne produkty, resp. užívať sódu bikarbónu. Moje informátorky poznali predstavu o tom, že 
keď matku páli záha, dieťa v matkinom živote bude mať dlhé vlasy, ako aj „babské recepty“ na 
odstraňovanie pocitu pálenia, avšak rozprávali o nich s úsmevom naznačujúc, že ich nepoužívali, 
resp. im neverili, nespoliehali sa na ich účinok. 

Mnohé rady praktizované v tradičnom vidieckom spoločenstve sa týkali výživy tehotnej ženy. 
Známe boli zákazy jesť rybu, inde zajačinu, aby dieťa nebolo nemé, jesť zrastené ovocie, aby sa 
nenarodili dvojičky, resp. podľa iného vysvetlenia, aby dieťa nemalo zrastené prsty a pod. 
(Navrátilová 2004, s. 39; Varchol a Varcholová 2010, s. 23). Moje informátorky k tejto téme 
hovorili skôr o tom, ako si v čase tehotenstva ulahodili jedlami, ktoré sa im žiadali... kyslé ryby, 
rybací šalát a pod. S vystríhaním hovorili o fajčení. V šesťdesiatych rokoch mládež, mladi muži aj 
ženy bežne fajčili... Áno, fajčenia som sa zriekla, od prvého momentu, keď som usúdila, že by som 
mohla byť tehotná a nefajčila som ani v čase, keď som deti kojila. 

Práca, námaha v čase tehotenstva je interpretovaná rôzne, niekedy celkom protirečivo. 
V literatúre dokumentujúcej obdobie prvej polovice 20. storočia sa doslova v jednej vete hovorí 
o „uľahčovaní jej práce,... ale keď na hospodárstve chýbala pracovná sila, bolo potrebné, aby sa aj 
tehotná žena zúčastňovala na ťažkých hospodárskych prácach, a to často až do pôrodu“ (Podolák 
a Letavajová 2014, s. 210).  

Tak ako teraz, aj v druhej polovici 20. storočia bola v súdobom Zákonníku práce zabezpečená 
ochrana tehotných (a dojčiacich) žien vo vzťahu k pracovným podmienkam, úprave pracovného 
času, zákazu výpovede v ochrannej dobe a pod. My sa pri výskume opierame o spomienky našich 
informátoriek, ktoré reflektovali svoju osobnú situáciu. Tieto v starších i novších výskumných 
rozhovoroch hovorili vo svojich spomienkach o tom, ako im v práci vychádzali v ústrety. V jednom 
z prípadov išlo o laborantku, ktorú preradili na inú prácu, aby sa nenadýchala výparov chemikálií: 
„všetci pre mňa mali pochopenie“. Podobne sa vyjadrila iná informátorka, ktorá pracovala v malom 
kníhkupectve: „to už boli starší ľudia, ale vychádzali mi v ústrety, nemusela som nosiť ťažké veci.“ 
Niektoré informátorky mali aj inú skúsenosť – jedna spomína, ako opravárka rádií musela 
v železných košoch prenášať rozobraté prístroje, „ale to mi vtedy nič nebolo, čo som mala osemnásť 
rokov, neprišlo mi to ťažké...“, ďalšia pracovala v pohostinskom zariadení spolu so svojím 
manželom – „no robila som do poslednej chvíle, veď ho tam nenechám samého...“. Aj keď 
zapojenie tehotnej ženy do prác podmieňovali individuálne okolnosti, popri nosení ťažkých bremien 
sa aj v tradičnom vidieckom i mestskom prostredí vyskytli a viac-menej rešpektovali zákazy 
niektorých ďalších činností, ako boli umývanie okien, vešanie bielizne alebo záclon, líčenie stien 
domu. „Niektoré rady, ako že nechoď popod šnúru s bielizňou, aby sa nezauzlila pupočná šnúra, 
alebo nelež na chrbte s rukami nad hlavou, lebo si vyvoláš predčasný pôrod, mi pripadali 
nezmyselné.“ Tieto zákazy mali v podstate racionálny základ a zabraňovali pohybom, ktoré by 
mohli ohroziť zdarný priebeh tehotenstva. Naopak, v súvislosti so zabezpečením ľahkého pôrodu sa 
niektoré pohyby odporúčali – tak to bolo s umývaním dlážky alebo schodov. Ženy, s ktorými som sa 
rozprávala o ich spomienkach na vlastné tehotenstvá, hovorili o tom, že sa pohybu a istej záťaži 
počas tehotenstva nebránili. Dokonca niektoré z nich, ktoré boli športovo založené, z počiatku 
neprestali športovať. Zo svojho dnešného hľadiska to hodnotili viac-menej rozpačito, pretože ak aj 
očakávali ľahký pôrod, potvrdil sa opak: „Ja som bola aj kus sebavedomá, ja to dokážem... som bola 
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športovkyňa, to by bolo, aby som to nevytlačila. Len to bolo horšie, som mala tie svaly tuhé, 
nevedela som ich uvoľniť...“ 

Obava pred pôrodom, ktorá napríklad pre vysokú incidenciu úmrtnosti viedla v 17. storočí 
šľachtičné k spisovaniu testamentov (Horn 2004), má v bližšej súčasnosti inú podobu. V snahe 
nezarieknuť úspešný priebeh pôrodu a narodenie zdravého dieťatka v tradičnom vidieckom prostredí 
napríklad odkladali do poslednej chvíle prípravu výbavičky, resp. priniesť kolísku do izby 
(Šalingová 2000, s. 108). Podobne v zmysle uvedenej tradície vyznieva príliš skorý nákup kočíka, 
ktorému bráni tradičná predstava o možnosti úmrtia novorodenca, ako to reprodukovali naše 
informátorky. Motív priskoro zariadenej detskej izby pre bábätko, ktoré sa napokon nenarodilo, 
použila vo svojom románe aj Denisa Fulmeková (Fulmeková 2007, s. 11-12). O priebehu 
tehotenstva a pôrodu sa ženy, ktoré rodili v 50-tych a 60-tych rokoch vzhľadom aj na slabú 
rozvinutosť zdravotníckej osvety, získavali informácie komunikáciou s najbližším okolím: „Ako 
dievča som o tehotenstve mala len hmlistú predstavu. Sexuálna výchova neexistovala, doma sa 
o podobných veciach nediskutovalo. Neskôr som informácie získala od staršej sestry, ktorej sa 
narodila dcéra, tá mi vysvetlila, čo a ako sa deje.“ V závislosti od života rodiny, v ktorej vyrastali, 
stretali sa aj priamo so situáciou pôrodu: „Mala som staršiu sestru, ale aj dvoch mladších bratov, 
tam sme prežívali mamine tehotenstvá, ale aj pôrody doma. Bolo to také prirodzené, že som to 
nereflektovala.“ 

 Zabezpečiť všetky kontrolovateľné okolnosti pôrodu chcú rodičky aj v súčasnosti. Ako sa 
dozvedáme v dennej tlači „ženy anonymne hovoria o stovkách eur pre pôrodníkov. Na polícii to 
nehlásia.“ Neprekvapuje rozhodnutie prokuratúry v tejto veci, že „nebol dôvod začať trestné 
stíhanie“ (Burčík a Krempaský 2015).  

 Odev tehotných žien. Ako to súviselo s vývojom plodu a zmenami ženského tela, ženy svoj 
odev nejakým spôsobom prispôsobovali zmenenej situácii. V tradičnom ľudovom odeve nepoznáme 
tehotenský variant ženského odevu, hoci vo fertilnom veku ženy bolo tehotenstvo častým stavom. 
Odev sa upravoval v spôsobe nosenia, s „rastúcim životom“ sa pohodlnosť riešila uvoľňovaním 
sukne, resp. jej vytiahnutím pod prsia. Otvor na sukni sa uvoľňoval a bol prekrytý zásterou. Moje 
informátorky pochádzali prevažne z mestského prostredia a ich odev mal už po niekoľko generácií 
„civilný“ charakter, predsa svoje tehotenské oblečenie riešili prispôsobovaním bežného odevu – 
väčšie čísla šiat či kabátu, ktoré umožňovali voľnosť pohybu, resp. prekryli dvíhajúce sa brucho, 
tiež pohodlné tepláky, kde sa dala uvoľniť gumička na páse nohavíc... Potreby osobitného strihu šiat 
dlho nereflektoval ani odevný priemysel. V roku 1980 sme s mladou tehotnou cudzinkou, ktorá žila 
prechodne na Slovensku, chceli jej kúpiť tehotenské šaty. V „celom meste“ sme našli jediný model. 
Na jej otázku, ako riešia ženy na Slovensku svoje odievanie v čase tehotenstva, jej kolegyňa, ktorá 
mala za sebou dve tehotenstvá, priniesla niekoľko kusov svojich, po domácky zhotovených 
tehotenských šiat. I tento postoj k rešpektovaniu potrieb ženského tela sa žiada interpretovať 
z hľadiska vnímania „prirodzenosti“ tehotenstva, navyše ako prechodného stavu, ktorý si 
nezasluhuje zvláštnu pozornosť. Iná, aj keď ojedinelá, bola spomienka jednej z informátoriek, ktorá 
v súvislosti s tehotenskými šatami hovorí, že si ich kupovala: „Vtedy bol pomerne slušný výber 
elegantných tehotenských šiat. Cítila som sa v nich krajšia ako pred tehotenstvom, rada som ich 
nosila.“ Zaujímavé je, že ide o skúsenosť približne z rovnakého obdobia, z rovnakého mesta. Aj 
preto tu predpokladáme, že objektívnu informáciu mohla prekryť emotívna spomienka na pekné 
pocity z nastávajúceho materstva. Na inom mieste však tá istá informátorka uviedla, tentoraz 
v súvislosti s detskou výbavičkou: „Nakoniec bolo všetkého aj tak málo, lebo sa mi narodili 
dvojčatá a zháňalo sa na poslednú chvíľu. Vyberať nebolo z čoho, bola som rada, že som vôbec 
niečo dostala kúpiť.“ 

Ťažká hodinka, pec sa nám rozpadla, kamna se nám bourají, pec se je podrla, rozsypala sa 
(Navrátilová 2004, s. 45; Rožman 2004) vyjadrujú situáciu pôrodu v ľudovom metaforickom jazyku. 
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Tieto výrazy sú známe, zrozumiteľné, v malej vzorke však nevieme posúdiť, nakoľko boli 
v skúmanom období používané. V rozprávaniach žien bol pôrod v pôrodnici prezentovaný ako 
prirodzená a najlepšia možná voľba, teda aj ako sa pôrod začal, usilovali sa čo najskôr dostať do 
nemocnice. Niektoré boli odkázané samé na seba, iné do nemocnice pomohol prepraviť manžel. 
„Taký nápad (ísť sa pozrieť do pôrodnice pred termínom pôrodu) som ani nemala. Podľa obvodu 
sme patrili do Kocha. Už som podľa vypočítaného termínu týždeň prenášala. A manžel bol v nedeľu 
v práci, v televízii. Mal tam zamestnanie ešte pred skončením školy. Prišlo to na mňa, hneď ma 
brala sanitka. Mama bola zavolať od susedov telefónom. A tam ma hneď dali na to rodiace ležadlo 
jojkať...“ Iný príbeh je o tom, ako žena prišla rodiť do Bratislavy, aby bola blízko pri mame 
a u známeho lekára, do pôrodnice ju odprevadila mama, ale druhé dieťa už rodila v Liptovskom 
Mikuláši, keďže v tom čase s manželom chatárčili v jednej z tamojších dolín. Manžel ju odviezol na 
terénnom aute do pôrodnice a sám išiel do kina, aby vyčkal čas do narodenia (...) nebolo v tom čase 
ešte telefonické spojenie, aby sa mu dostala správa, nuž zostal poblíž. Iná z informátoriek si 
nemocnicu nevyberala. „Lekárka ma poslala do nemocnice na Bezručovej ulici. Nemocnicu som 
predtým poznala len zvonku.“ 

Opisom pocitov ženy zbalenej do pôrodnice a čakajúcej na flegmatického manžela, ktorý ju 
má odviesť, začína aj román Denisy Fulmekovej (Fulmeková 2012, s. 5-9), ktorý sa už odohráva 
v čase mobilných telefónov, a predsa nijako nemení scenár: „Meškal pred vyše dvadsiatimi rokmi, 
keď sme sa brali, meškal do pôrodnice, keď nás mal vyzdvihnúť s prvorodenou, a mešká aj dnes, 
keď sa mu po šestnástich rokoch chystám porodiť druhé dieťa. Rozdiel je akurát v tom, že teraz mi 
meškanie oznamuje mobilom.“ 

Ťažkosti. O rôznych zdravotných komplikáciách, ktoré vyplývali podľa informátoriek 
z nepoučenia, neinformovanosti rodičiek aj z nedostatočne včasného odborného zásahu, sa 
vyskytovali takmer v každom rozprávaní. Spomienka ženy, ktorá ako prvorodička čakala dvojčatá: 
„Napríklad na moju otázku, či teda čakám dvojčatá a či sa to dá objektívne zistiť, mi ošetrujúci 
lekár povedal, že zistiť sa to dá röntgenom, ale v mojom prípade netreba, pretože dvojčatá nečakám, 
ale mám zmnoženú plodovú vodu z prejedania. Nariadil mi diétu typu raňajky - citrón, obed - 
strúhaná mrkva. večera – pomaranč. Na takejto strave som mala byť mesiac, až do pôrodu. Myslela 
som si, že po tom, ako som porodila dvojčatá, sa mi pán doktor príde ospravedlniť, ale nestalo sa.“ 
Podobne viaceré informátorky uvádzali nepríjemný prístup lekárov aj sestier. „Aj pri ďalších 
návštevách som mala pocit, že som nevítaný návštevník a moje otázky, napr. ako sa vyhnúť páleniu 
záhy, lekárku hnevali a odpovedala zvýšeným hlasom. Sestra, ktorá bola v tej istej miestnosti ako 
lekárka, sa chovala rovnako nevľúdne.“  

Starostlivosť počas pobytu v pôrodnici. Pôrod v pôrodnici je prezentovaný ako najlepšia 
možná voľba v obidvoch sledovaných kohortách, aj keď prinášal z hľadiska organizácie a prežívania 
tejto udalosti veľa nepríjemných spomienok7. V jednom z interview som hneď neporozumela 
narážke informátorky... „a ja sprostá som si zmyslela o desať sedem...“, čiže o práve sa striedajúcej 
službe, a teda neprítomnosti lekárov a sestier v čase začínajúceho pôrodu. Podobne organizácia 
práce zdravotného personálu na zmeny zasiahla inú zo žien: „Nebola som spokojná ani so 
starostlivosťou počas pôrodu. Na pôrodnú sálu ma priviezli približne o desiatej večer, okolo 
jedenástej ma sestra prišla skontrolovať, odišla a vrátila sa až pred šiestou ráno, keď sa mali meniť 
zmeny. Celé hodiny som bola na sále sama, dvojvaječné dvojčatá mi tlačili aj na žalúdok, zvracala 
som a nemala som možnosť umyť sa, ani si vypláchnuť ústa. Nemala som k dispozícii zvonček na 
privolanie pomoci a keby sa dialo niečo zlé, nikto by o tom ani nevedel.“ Profesionálni zdravotníci 
možno vedeli, že nie je treba stále byť pri rodičkách, na druhej strane v ťažkom rozpoložení, ktoré 

7 Takéto sú sprostredkované aj v beletristickom spracovaní (pozri Arbatovová 1998; Fulmeková 2007; 2012). 
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bolo spôsobené samotnou fyziologickou podstatou, ako aj emotívne vypätou situáciou rodičky, aj 
silnejšie povahy považovali neprítomnosť pomoci za neprimeranú situáciu. „Pri druhom, to bolo 
v roku 1974, tam bolo vtedy toľko žien, že na vzdychárni, jojkárni boli poschodové postele. Vraj, aby 
som išla na tu hornú... No, nejako som vyliezla. No a tam bola pri mne taká Záhoráčka na vedľajšej 
posteli. Pamätám, že bola veľmi vtipná. Rozprávala, ako ešte včera bola so synovcami púšťať 
šarkany, potom zjedla pol plechu maminho koláča a potom šla do pôrodnice..., ale keď to na ňu 
prišlo, tak kričala: No kde ste všetci, však ja rodím! A sestry nikde... Ja som sa len tak pozerala, 
netrúfala som si tak kričať.“ Zaiste boli aj rodičky, ktoré hrdé na svoj prístup a výkon, hovorili 
o tom, že „zo mňa to doslova vypadlo...“ Aj pri takomto spôsobe mohlo, a aj u tejto informátorky 
došlo k natrhnutiu hrádze. Podľa lekárov je nastrihnutie hrádze lepšou voľbou ako jej prirodzené 
natrhnutie. Argumentujú tým, že rana sa po nastrihnutí lepšie zašíva a tiež sa ľahšie hojí. 
V súčasnosti plynie diskusia (napr. Pizano et al. 2015), v ktorej počuť hlas rodičiek, pôrodných 
asistentiek, a výnimočne aj lekárov, že prirodzené natrhnutie je lepšie ako nastrihnutie8. Skúsenosti 
žien, ktoré zažili nastrihnutie i natrhnutie, boli rôzne. Podobne sa vyjadrovali informátorky, ktoré 
rodili v 60-tych rokoch: „to bolo pičovania, keď som sa roztrhla a on ma dve hodiny zašíval, po tej 
skúsenosti pri druhom som už prosila, aby ma nastrihol.“ 

 V príbehoch sme sa stretli s viacerými opismi situácií, ktoré ilustrovali, aké bolo podľa 
rodičiek neprofesionálne aj lekárske zaobchádzanie. Neboli ojedinelé príbehy o opitom alebo 
vulgárnom gynekológovi, o ignorancii voči potrebám matky a dieťaťa v čase štartujúcej laktácie: 
„nevedela sa chytiť, tak sme sa na seba dívali a obidve sme plakali. Ja opuchnuté prsia a ona 
hladná. A to sme už len počúvali, keď ich vozili, také naskladané polienka, že ktoré plače. Ešte sme 
sa nepoznali... Priviezli ich na presný čas, ale o kojenie sa nestarali. Vzali ich aj hladné.“ 
V zhromaždených príbehoch, v hodnotení situácie najlepšie účinkoval plynúci čas. Významné bolo, 
že nakoniec ani jeden z týchto príbehov nemal fatálny následok, týkal sa obyčajne prvého 
tehotenstva.  

Pri druhom, resp. treťom a ďalších pôrodoch už ženy hovorili, že šli do známeho prostredia, 
a teda s viacerými komplikáciami a nepríjemnosťami akoby počítali. Samé sa lepšie cítili, boli lepšie 
fyzicky, kondične pripravené. Problém spomínali skôr so zaopatrením detí a manželov, ktorí zostali 
doma. V tomto smere považovali svoj pobyt v nemocnici za nutnosť, ale čím skôr sa dalo vrátiť 
domov, tým viac to vítali. 

Napriek uvádzaným ťažkostiam nemocničné prostredie poskytovalo podľa mojich 
informátoriek zábezpeku rýchlej pomoci v prípade potreby. V tomto zmysle sa zvlášť vyjadrovali aj 
informátori – profesionáli. Aj ženy – rodičky sa opierali o argumenty svojich známych 
gynekológov, ku ktorým mali dôveru. Všetci hovorili o výhode blízkej odbornej pomoci, odvolávali 
sa na štatistiky potvrdzujúce minimalizáciu novorodeneckej úmrtnosti a úmrtnosti rodičiek. 
Významným argumentom potvrdzujúcim správnosť voľby nemocničného prostredia pre pôrod bola 
zaručená hygiena, resp. sterilné prostredie nemocnice. 

Je zrejmé, že otázka sterilného prostredia, zvlášť na izbách rodičiek a v priestoroch 
príslušenstva, mohla byť pomerne iluzórna (Fulmeková 2012, s. 11-12) a informátorky, ktoré na 
jednej strane chválili pôrod v nemocnici, jedným dychom spomínali infekcie, ktoré v tomto 
prostredí pri pobyte dostali. Domáce prostredie sa im videlo z tohto hľadiska ešte ohrozujúcejšie.  

V tejto súvislosti je zaujímavé pripomenúť, ako sa dbalo na izoláciu v tradičnom roľníckom 
prostredí, ako sa dozvedáme z príslušných textov, popisujúcich pôrod a narodenie dieťaťa. Tu sa 

8 Ide stále o kontroverzný zásah, ktorému je podľa novších výskumov možné predchádzať. Okrem iných stránok 
problému ide aj o zásah do práv pacientky/rodičky. Podľa zistení WHO je ešte stále nadmieru využívaná v pôrodniciach 
v postkomunistických krajinách (voľný preklad podľa http://en.wikipedia.org/wiki/Episiotomy, citované 30. 3. 2015). 
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v rámci možností a dostupných prostriedkov rodička s dieťaťom izolovala v „kúte“. O kúte vieme, 
že sa v ňom rodičky s dieťaťom izolovali ešte v polovici 30-tych rokov (Horváthová 1988, s. 472). 
Za kútnou plachtou strávili rôzne dlhý, v realite často len symbolický čas. Kútne plachty, ktorými 
bola posteľ matky s dieťaťom niekoľko dní až týždňov po pôrode oddelená, boli zdobené vyšívaním 
alebo vytkávanými vzormi a slúžili ako symbolická, ale aj faktická ochrana pred vplyvom 
vonkajšieho prostredia.  

Prítomnosť otca pri pôrode v našej kultúrnej tradícii nebola žiaduca ani žiadaná. Možno 
i preto sa moje informátorky vyjadrovali k tomuto, pomerne novému fenoménu, umožneniu 
prítomnosti otca na pôrodnej sále, s prekvapením, resp. s nedôverou. Najviac príkladov odznelo 
o situáciách, keď muž odpadol, alebo mu prišlo nevoľno, potom „museli jeho zachraňovať.“ Na 
ospravedlnenie takýchto mužov zvlášť staršie ženy hovorili o tom, že tam išli, len aby urobili po vôli 
svojej manželke, ale v zásade to (rozprávačky) hodnotili ako nerozumné počínanie. Sami takú 
možnosť nemali, niektoré si ani nevedeli prítomnosť partnera, manžela pri pôrode predstaviť, iné 
zas vyjadrili svoj súhlas s takouto možnosťou: „Áno, neodsudzujem nič, čo môže žene pomôcť, aby 
bol pôrod menej traumatizujúcim...“ 

Otázka možnosti pôrodov v domácom prostredí je v súčasnej spoločenskej diskusii 
odmietaná aj vzhľadom na dojazdnosť na našich cestách. Je to vážny argument, zvlášť 
u informátorov a informátoriek profesionálov. Zlá dopravná situácia, zlý stav ciest, to všetko môže 
mať pri potrebe rýchlej pomoci fatálne následky. V prípade komplikácií sa bojuje o život každú 
minútu: „prvá, druhá, tretia, štvrtá, piata minúta a keď nedostane kyslík, má doma miesto decka 
bezkôrovca....“ V záujme znižovania rizika pre dieťa i pre matku ženy, od ktorých sme získali 
informácie, preferovali pôrod v nemocnici, aj keď často na poslednú chvíľu. Dramaticky opisovali, 
ako a kedy im odtiekla plodová voda, resp. ako dieťa „z nej vypadlo“. Často to mal na svedomí aj 
samotný odvoz do nemocnice na rôznych vozidlách. V päťdesiatych rokoch, keď bol 
automobilizmus na Slovensku len v začiatkoch, autá ani v mestách, tobôž na vidieku, nezaručovali 
žiaden, alebo len malý komfort cestovania. Dokonca ženy hovorili o odvoze do nemocnice na 
motorke... alebo v niekoľkých spomienkach pôrod začal: „odtiekla plodová voda, tlačila sa 
hlavička...“ už cestou v aute smerujúcom do pôrodnice po hrkotavých cestách. 

Zväčša sa dostali, zvlášť informátorky žijúce v mestskom prostredí, do pôrodnice sanitkou 
alebo peši. Pôrodnicu ani lekára si nevyberali, patrili tam či inde podľa miesta bydliska. Viackrát sa 
vyskytla situácia, že na základe známosti si predsa len zvolili nemocnicu, aby boli bližšie k vlastnej 
mame v prípade, že ich životné osudy zaviali počas tehotenstva do iného mesta, na iné miesto.  

Tento vzťah k matke ako najbližšej osobe, žene, ktorá im bude nápomocná, je zrejmý 
z viacerých rozprávaní. Vzťah zniesol aj chvíľkové nedorozumenia. Ženy rešpektovali niektoré 
tradičné odporúčania matiek a ďalších žien z okolia (v tehotenstve nezdvíhať ťažké bremená, nerobiť 
s rukami vo vzpažení, vyhýbať sa niektorým jedlám a ďalšie), avšak boli aj prípady nedorozumenia, 
keď zvlášť mladé matky rešpektovali viac literatúru ako dobré rady starších žien: „Naše dieťa, to bola 
kniha ako biblia.“; „Všetko bolo uvedené v knihe Naše dieťa, toho som sa držala.“  

Aj pre toto bude iste zaujímavé v ďalšom výskume sledovať vývoj vzťahu žien k dulám, ktoré 
predstavujú nový, doteraz neznámy fenomén, a ktorého funkcie majú nahrádzať, dopĺňať či 
alternovať doterajšie vzťahy k ženám z príbuzenstva. Predbežne sa staršie ženy, ktoré už sú, resp. 
môžu byť len matkami či starými matkami súčasných rodičiek, vyjadrovali akúsi obavu či 
zbytočnosť tohto neznámeho, nového statusu, ktorý ako ďalší cudzí (popri lekároch a ženských 
sestrách) element vstupuje do záťažovej situácie spojenej s pôrodom. 

Otvorené sú ďalšie otázky pred aj popôrodnej starostlivosti, ktoré čakajú na ďalšie výskumy 
v rámci sledovanej témy. 

200 



Biotické výzvy a súčasnosť : z pohľadu nových poznatkov a trendov 
Marta Botiková / Medzi tradíciou a medikalizáciou : tehotenstvo a pôrod v biografických rozprávaniach a historicko-etnografických prameňoch  

Záver 

V predloženej sonde do problematiky tehotenstva a pôrodu sme kombinovali rôzne druhy 
prameňov. Popri historických, etnologických, právnych zdrojoch a úryvkoch z beletristických diel, 
zrkadliacich našu realitu, ako hlavné východisko nám poslúžili biografické rozprávania a rozhovory 
so ženami. Oproti predpokladu, zvlášť v spontánnych biografiách sa ukázalo, že okolnosti 
tehotenstva a pôrodu neboli v biografiách zvlášť významne reflektované. Táto skutočnosť môže 
súvisieť na jednej strane s tabuizáciou, resp. vyhýbaniu sa, alebo zriedkavému opakovaniu 
rozprávaní súvisiacich aj so sexualitou a telesnosťou v našom kultúrnom diskurze. Na druhej strane, 
so spomenutou frekvenciou rozprávaní súvisí u starších žien aj ťažšie spomínanie na dávnejšie 
udalosti, nech boli tieto akokoľvek v ich živote významné, ťažké či radostné. Aj vzhľadom na 
využitie rôznych časových rovín sa nám podarilo upozorniť na rozdiely, paralely aj zmeny 
v nazeraní na ženskú skúsenosť spojenú s tehotenstvom a pôrodom z hľadiska starších žien 
z urbánneho prostredia. Išlo práve o príslušníčky generácie, ktorú už v plnej miere zachytil proces 
medikalizácie pôrodu. Vzhľadom na povahu kvalitatívneho výskumu, výsledky nášho výskumu nie 
sú štatisticky výpovedné. Oni však upozorňujú na niektoré neprehliadnuteľné skutočnosti, fungujúce 
medzi tradíciou a medikalizáciou.  

Za významnú z tohto hľadiska považujeme koexistenciu, životnosť tradície, ktorá môže 
súvisieť s konzervatívnym prístupom k otázkam zdravia, tela a vôbec telesnosti (súbežne 
uplatňované praktiky ľudovej viery, osvetovej literatúry i medicínskej praxe), na druhej strane 
s chápaním jej prirodzenosti, ktorá si nevyžaduje osobitnú pozornosť (odev v tehotenstve, práca 
tehotnej ženy a pod.). Potvrdil sa aj presentný charakter biografických rozprávaní, keď 
rozprávačky vzťahovali svoje skúsenosti a názory k súčasným otázkam spoločenskej diskusie 
súvisiacej s tehotenstvom a pôrodom (dula, manžel pri pôrode, možnosť rodiť doma a pod.). Vo 
svojich hodnoteniach sa prikláňajú, na základe vlastnej – aj keď nie vždy pozitívnej skúsenosti, 
k medikalizovanej podobe pôrodu a argumentujú neistotou pri pôrode bez lekára. Mnohé zo 
spomienok sú prerozprávané cez prizmu pozitívnych emócií. Keď boli rozprávačky mladé, zažívali 
neopakovateľné chvíle, keď sa stali matkami, všetko poľahky zvládali, nevšímali si alebo na ne 
nedoliehali ťažkosti života. Tento typ hodnotení spájame s retrospektívnym potvrdzovaním 
správnosti svojich činov, svojej voľby, a teda aj vyznenia životných snažení. Iste to nie sú 
objektivizované pramene k poznaniu ekonomickej či spoločenskej situácie v sledovanom období, 
ale môžu upozorňovať na problémy a postoje, ktoré s touto situáciou súviseli. Spomedzi tých 
problémových situácií ženy vo svojich rozprávaniach upozornili v komunikácii so zdravotníkmi – 
profesionálmi na mocenskú asymetriu, nedostatok empatie a niekedy aj zlyhania lekárov či 
zdravotných sestier. Aj zvýraznenie práve týchto negatívnych skúseností v rozprávaniach potvrdzuje 
štruktúru a spôsob narácie, zámer vytvoriť akési „poučenie“, „odkaz“, ktoré starší človek môže a má 
odovzdávať na základe svojej skúsenosti. Domnievame sa, že naša sonda môže prispieť aj 
k zamysleniu sa nad súčasnou aplikačnou podobou medikalizácie pôrodníckej praxe. 
 
Príspevok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: Univerzitný 
vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo zdrojov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
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Abstract / The theme of body and health in current media discourse – a folklorist’s view 

Despite the massive proliferation of highly sophisticated communication technologies into all spheres of an individual’s 
and society’s life in the past two decades, the results of anthropology-oriented researches speak of people feeling and 
fulfilling the need to continue traditions. The contextual factors of contemporary media discourse about body, 
corporeality and health include society’s value system and the phenomenon of power and media as its tools. Also the 
media presentation and interpretation of body and corporeality are rooted in the intersection of the current state of 
society’s social organization and the historical complications of its economic and political development. Current images 
of body, corporeality and health possess features that closely relate them to the phenomena of popular culture. They are 
characterized by their proliferation and availability, media dissemination, distinctive commercial and entertaining 
function and similar. Another important feature is the possibility to choose an alternative product and culture’s value 
according to a recipient’s taste and interest. This feature also applies to advertising discourse which has a significant 
presence in the system of popular culture. My paper focuses on a particular print medium – the weekend supplement of 
the SME daily SME ženy. I analyzed one volume, which comprises forty-nine issues. I focused especially on one regular 
section which brings so-called real life stories. The texts of this section can be to some extent considered a type of social 
advertising. The vast majority of the texts take the form of first-person narratives, i.e., they are told by narrators sharing 
their own experience. The narratives are complementary individualized experiences supplementing the institutional 
discourse, which is in the analyzed medium presented by texts written by specialists: editors and experts who deal with 
the given health or body care issue in their job. The texts of the real life stories fulfil the function of exempla which have 
a long tradition in the history of culture. In tune with the voice of experts, they intimize the current media discourse 
about body, corporeality and health and add a patient’s perspective to it. 
 

Úvod 

I napriek mohutnému prieniku vysoko sofistikovaných komunikačných technológií do 
všetkých sfér života jednotlivca i spoločnosti v ostatných dvoch desaťročiach, aj výsledky 
antropologicky orientovaných výskumov hovoria o pociťovanej a napĺňanej potrebe kontinuity 
tradícií. V kontexte komunikácie sa to prejavuje tiež tzv. zástupnou ústnosťou – napríklad v podobe 
rozhovorov on-line na internete. Tieto fenomény možno považovať aj za reakciu na globalizačné 
procesy, ktorých sú súčasné komunikačné technológie výraznou súčasťou. A. Appadurai na základe 
poznatkov z antropologických výskumov nechápe globalizáciu ako kultúrnu homogenizáciu, keďže 
globalizácia „vstupuje“ do rôznorodých systémov kultúry a jednotlivé spoločenstvá a skupiny sa 
s globalizačnými procesmi a javmi vyrovnávajú špecifickým spôsobom (Appadurai 1996). Tu znova 

1 2. nezmenené vydanie príspevku, pôvodné vydanie vyšlo v publikácii: PLAŠIENKOVÁ, Zlatica (ed.): Bioetické výzvy  
a súčasnosť. Bratislava: Stimul, 2015. ISBN 978-80-8127-133-5. 
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vstupuje do hry tradícia a politicko-spoločenské podložie, ktoré vytvára akúsi matricu možných 
špecifických reakcií jednotlivca i spoločenstva na globalizačné procesy. O ich poznanie sa snaží aj 
etnológia a v jej rámci tiež folkloristika na Slovensku (Krekovičová a kol. 2005; Hlôšková 2013), 
i keď v našich podmienkach s pomerne skromným personálnym zázemím. Tento záujem sa 
z hľadiska dejín folkloristiky na Slovensku prelína s jej antropologizáciou, keď túto tendenciu je 
možné datovať od konca 40. rokov 20. storočia. Stopy vedú ešte do medzivojnového obdobia, keď 
folkloristické výskumy menia svoju orientáciu od folklórneho textu k zaznamenávaniu a štúdium 
jeho kontextu. Za súčasť antropologizácie folkloristiky možno považovať aj otváranie nových tém 
z pohľadu konceptov, ako sú pamäť, rod, autenticita či telo a telesnosť. Príspevok je úzko 
zameranou sondou súčasného mediálneho obrazu tela a telesnosti tematizovaného 
zdravím/chorobou. 

Kontexty súčasných mediálnych diskurzov o tele, telesnosti a zdraví 

Industriálna spoločnosť je považovaná za rámec, v ktorom sa výrazným spôsobom realizovali 
globalizačné procesy ekonomického, sociálneho a kultúrneho rozvoja, akcelerované v období po 
prvej svetovej vojne. Výsledkom týchto procesov je podobná úroveň finančných trhov, obehu 
kapitálu, úrovne výroby a jej organizácie s mnohými spoločnými črtami a prejavmi.  

Th. H. Eriksen konštatuje, že globalizovaná modernita má, napriek rôznym formám, spoločné 
črty všade a to na úrovni inštitúcií aj kultúrnych reprezentácií (Eriksen 2008, s. 357). „Ekonomické 
aktivity vyspelých krajín vyústili do vzniku nadnárodných spoločností a splodili nadnárodný kapitál. 
Rozvoj komunikačných technológií a dopravy umožnil prepojiť svet do jednej siete tokov kapitálu, 
ideí, kultúrnych vzorov, vecí a ľudí“ (Bitušíková a Luther 2010, s. 18). 

Ruka v ruke s globalizačnými procesmi idú zároveň snahy o riešenie ich negatívnych 
ekonomických, environmentálnych, ľudskoprávnych, sociálnych a kultúrnych dôsledkov, ktoré  
F. Fukuyama hodnotí pesimisticky (Fukuyama 2006). Reakciou na tieto procesy je aj vzopätie 
optimistických postojov a snáh, ktoré sa prejavujú v náraste občianskych a komunitných aktivít 
rôzneho zamerania, no tiež na globálnej inštitucionálnej úrovni. Tú predstavujú napríklad aktivity 
UNESCO na ochranu a podporu lokálnych kultúr a identít. O tom, aký význam pripisuje svetové 
spoločenstvo ochrane fenoménov kultúrneho dedičstva, svedčia viaceré medzinárodné dokumenty, 
ako sú napr. Aténska charta z roku 1931, Benátska charta z roku 1964 či Odporúčania na ochranu 
tradičnej kultúry a folklóru z roku 1989 a ďalšie. Výskum globalizačných procesov poukazuje na 
nutnosť chápať ich dialekticky: „Štúdium globalizačných procesov viedlo k prehodnoteniu 
opozitného vzťahu „globálne verzus lokálne“, preto sa stále viac používa spojenie „globálne 
a lokálne“ (...) „tieto dva konštrukty – globálne a lokálne – sú také priepustné a prepojené, že ich je 
často ťažké odlíšiť, keďže jedno infiltruje druhé“ (Bitušíková a Luther 2010, s. 23).  

Kontextuálny faktor súčasného mediálneho diskurzu predstavuje aj fenomén moci, ktorej sú 
médiá nástrojom. E. R. Wolf (Wolf 2010) rozlišuje štyri režimy moci, v rámci ktorých má 
jednotlivec potenciál používať moc. Z nášho pohľadu sú produktívne koncepty tzv. štrukturálnej 
moci a taktickej moci, pričom v prvom prípade ide, aj v zmysle prístupu M. Foucaulta, 
o organizovanie vedomia ľudí modernej spoločnosti a taktická moc sa prejavuje v ideológii 
a verejnom diskurze. Nazdávame sa, že i také témy, ako je mediálna prezentácia a interpretácia tela 
a telesnosti sú ukotvené na priesečníku aktuálneho stavu sociálnej organizácie spoločnosti a jej 
ekonomicko-politických vývinových historických peripetií. S akcentom na podmienky vzniku 
súčasnej podoby sociálnych nerovností a sociálnej stratifikácie Slovenska tento vývin pregnantne 
charakterizovali P. Bunčák, R. Džambazovič a J. Sopóczi (2013). Uvádzajú, že kým „na začiatku 
20. storočia bolo Slovensko so 60 % obyvateľstva pracujúcimi v poľnohospodárstve a lesníctve 
agrárnou krajinou, v ktorej sa rozbiehala industrializácia“ (Bunčák, Džambazovič a Sopóczi 2013,  
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s. 578), medzníkmi bola politická zmena vo februári 1948 a v novembri 1989, keď „z dlhodobého 
hľadiska aj po roku 1989 systematicky pokračovalo zmenšovanie príkrosti rozvrstvenia spoločnosti, 
pričom sa zvyšoval odstup medzi sociálnymi vrstvami. Bolo to vyvolané predovšetkým početným 
nárastom vyšších a stredných vrstiev. V období po roku 1990 významná časť obyvateľstva, 
predovšetkým mladší ľudia, zaznamenali výrazný sociálny vzostup“ (Bunčák, Džambazovič 
a Sopóczi 2013, s. 589). 

Súčasné obrazy tela, telesnosti a zdravia vykazujú vlastnosti, na základe ktorých je možné 
uvažovať o ich blízkej príbuznosti s javmi súčasnej masovej či populárnej kultúry – takými sú 
masová rozšírenosť a prístupnosť, šírenie prostredníctvom médií, výrazná komerčná a zábavná 
funkcia a iné. Na základe akých kritérií je možné uvažovať o takejto príbuznosti? V prvom rade je 
potrebné vymedziť kategórie populárna kultúra a masová kultúra. I keď sa tieto pojmy používajú 
v publicistike a odborných textoch často, predsa však viacerí autori vymedzujú uvedené kategórie na 
základe rôznych kritérií. D. Hebdige2 chápe populárnu kultúru ako „súbor všeobecne prístupných 
diel – filmov, nahrávok, odevov, televíznych programov, prostriedkov dopravy atď.“ (Hebdige 
1988, s. 47). Kritérium prístupnosti z hľadiska obsahu i foriem šírenia vo význame „kultúry pre 
všetkých“ uplatňuje aj oxfordský sociologický slovník charakterizujúc populárnu kultúru ako 
„kultúru vzťahujúcu sa ku všetkým druhom poznania, technológií, hodnôt, povier, obyčajov 
a správania sa ľudí“ (Scott a Marschall 2005, s. 504).  

W. Kuligowski upozorňuje, že vznik konceptu masovej kultúry a narábanie s ním je potrebné 
chápať v historickom a ideologickom kontexte (Kuligowski 2010, s. 141-142), keď za jeho vznikom 
stáli procesy industrializácie, urbanizácie a proletarizácie spoločenstiev a sprievodným javom bola 
masová prístupnosť špecifických „výrobkov“ kultúry. Intelektuáli – umelci a vedci (J. O. y Gasset, 
G. Le Bon, D. MacDonald, W. Benjamin a iné) si všímali a kriticky hodnotili hlavne ich negatívne 
črty, spájajúc masovosť s fenoménom psychológie moci pôsobením na inštinkty človeka ako 
príslušníka masy. Koncept populárnej kultúry pracuje s kategóriou všeobecne dostupného – 
populárneho a neobsahuje negatívnu konotáciu. W. Kuligowski tak považuje koncept masovej 
kultúry za termín historicky uzavretý, pričom za rozlišujúci znak špecifický pre populárnu kultúru 
považuje možnosť alternatívneho výberu produktov a hodnôt kultúry podľa chuti a záujmu 
recipienta (Kuligowski 2010, s. 143). Možnosť výberu ponúka konzumentovi aj reklamný diskurz, 
ktorý sa tiež výrazne uplatňuje v systéme populárnej kultúry. Realizácia reklamnej komunikácie 
úzko súvisí so sociálno-ekonomickým rozvojom spoločnosti a charakterizujú ju dve protikladné 
tendencie: 

• tendencia k unifikácii; 
• tendencia k výraznému vyčleneniu reklamných posolstiev na pozadí iných (Charfaoui 

2014, s. 18).  
Bádatelia reklamného diskurzu upozorňujú na fakt, že „v procese rozvoja reklamného 

diskurzu sa objavil nový typ reklamy, a to sociálna reklama, pod ktorou chápeme určité reklamné 
texty, ktoré venujú pozornosť problémom spoločnosti. Objektom reklamy podobného charakteru nie 
sú tovary a služby, ale správanie človeka orientované na riešenie sociálnych problémov (Charfaoui 
2014, s. 35). Autorka vo vzťahu subjekt/objekt reklamnej komunikácie konštatuje: „...hlavným 
kritériom úspešnosti reklamy je ten fakt, že sa opiera o dôležité lingvomentálne stereotypy. Keďže 
už samotná reklama vytvára tieto stereotypy, objavujú sa nové jazykové zvraty, ktoré svojou 
intenzitou pôsobenia, tenziou na subjektívne a kolektívne vnímanie v konečnom dôsledku vplývajú 
na premenu jazykového obrazu sveta. Na jednej starne reklama formuje typ osobnosti 
zodpovedajúci ideálu spotrebiteľskej spoločnosti, na strane druhej sa orientuje na základné morálne 

2 Predstaviteľ cultural studies vo Veľkej Británii. 
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hodnoty spoločenstva“ (Charfaoui 2014, s. 30). Aj z tohto pohľadu som nazerala na texty 
analyzovaného súboru. 

Zábavnosť a navodzovanie príjemných pocitov ako základné črty populárnej kultúry výrazne 
ovplyvňujú aj také sféry ľudskej činnosti v súčasnosti, ako sú veda, vzdelávanie, publicistika 
či umenie (Postman 1999). Populárna kultúra, s jej najvýraznejšími ikonami globalizácie – 
americkým seriálom Dallas a Coca-Colou, dáva možnosť „čítať“ tieto „texty“ v rôznych 
interpretáciách a ako sa ukazuje, v závislosti od miestnej kultúrnej skúsenosti a tradície (Liebes 
a Katz 1990). W. Kuligowski v skratke charakterizuje podstatu populárnej kultúry: „všetko je pre 
niekoho – pre niekoho konkrétneho“ (Kuligowski 2010, s. 155), ktorý má možnosť výberu 
a podieľajúceho sa na jej tvorbe i fungovaní vlastnou individuálnou interpretáciou významov jej 
produktov/výtvorov.  

Interdisciplinaritu s využitím a prepájaním prístupov a metód rôznych odborov ako možné 
zastrešenie bádania o súčasných významoch kultúrnych javov zdôrazňujú aj O. Daniel, T. Kavka  
a J. Machek (2013). Hlásia sa k tradícii britských cultural studies, ktorých objektom výskumu nie je 
samotný text – ten je médiom, pomocou ktorého je možné skúmať sociálny život. Bádatelia vnímajú 
kultúru ako terén, kde prebieha boj o významy (Daniel, Kavka a Machek 2013, s. 15). V našom 
prípade to znamená uvažovať o tom, či a ako sa menia funkcie a významy textov v súčasnom 
reklamnom a mediálnom diskurze, nápadne pripomínajúcich tradičné žánre ústnej slovesnosti. Na 
tomto mieste prichádza do úvahy zamýšľať sa nad týmito textami tiež na úrovni inštitucionálne vs. 
individuálne. 

Súčasné digitálne technológie umožňujú komunikáciu, evokujúcu mnohé príbuzné vlastnosti 
spájané s tradičným folklórom. Z hľadiska komunikačných vlastností folklórneho tradovania je 
jednou z podstatných ústnosť (Botík a Slavkovský 1995, s. 281). Práve na onú podobnosť, ktorú 
umožňujú súčasné komunikačné technológie, poukazuje aj termín sekundárna ústnosť (Ong 1982). 

Poznámky k objektu a k metodológii výskumu 

Príspevok chápem ako prípadovú štúdiu. Objektom výskumu bola víkendová príloha denníka 
SME „SME ženy“ s podtitulom: „Víkendové čítanie pre všetky ženy“. SME ženy vychádza každý 
piatok ako príloha jedného z mienkotvorných tlačených denníkov Slovenska. Analyzovala som 
jeden ročník (2014) tejto prílohy, od č. 1 z 3. 1. 2014 po č. 49 z 19. 12. 2014. Každé z čísel má 
rozsah 23 strán, čo za celý ročník predstavuje 1127 strán. Príloha je charakterizovaná ako: 
„víkendové čítanie pre všetky ženy každý piatok v denníku SME“. Časopis má stále rubriky: 
Osobnosť, O čom hovoria ženy, Móda, Krása, Zdravie, Kariéra, Pochúťky. Fakultatívne sa 
v časopise objavujú rubriky ako: Cestovanie, Wellnes, Psycho a iné vždy v súsloví so slovom ženy. 

Všetky články sú v rozsahu do dvoch strán, v tom aj obrazový materiál, ktorý má podobu 
fotografie, obrázku, montáže fotografií a textu či kresby. 

Súčasťou každého čísla prílohy sú početné slovné i obrazové reklamy, a to na kozmetické 
výrobky, drogistický tovar a výživové doplnky. Tieto tovary sú aj súčasťou výhier za správne 
vylúštenie krížovky. Súčasťou niektorých čísiel sú tiež reklamy na predplatné denníka SME, v rámci 
ktorého je napríklad ako darček avizovaná publikácia odborníka na správnu výživu3. Časopis 
ponúka aj kurz anglického jazyka, webstránky dovolenkových pobytov či nové produkty detskej 
módy konkrétnej značky.  

Z hľadiska autorstva sú v prílohe tieto typy textov: redakčné – autorské, redakčné, reklamné 
bez uvedenia autora, príspevky čitateľov – predovšetkým vo forme ohlasov, predovšetkým 

3 Publikácia – Bukovský, I.: Návod na prežitie pre ženu. 
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čitateliek. Z hľadiska autorskej kompetencie, resp. uplatňovania autority v textoch konštatujem, že 
súčasťou textových príspevkov konkrétnych autoriek, z väčšej časti redaktoriek periodika, sú 
vyjadrenia expertov/tiek, ako napr. riaditeľka Domu seniorov, výživový poradca, lekár venujúci sa 
„zdravej výžive“, inštruktorky a trénerky rôznych typov pohybovej aktivity, lekárka – 
gynekologička, lekárka z Poradne zdravia, kondičný tréner atď. Uvádza sa ich meno, povolanie, tiež 
fotografia. 

K publikovaným textom, či už v slovnej alebo obrazovej podobe, som pristupovala ako 
k reprezentáciám aktuálneho mediálneho diskurzu o tele, telesnosti a zdraví. Zaujímalo ma, ako sa 
táto problematika tematizuje a tiež, kto je nositeľom tejto tematizácie. Na základe obsahovej analýzy 
ma zaujala jedna zo stálych rubrík prílohy. Ide o rubriku Skutočný príbeh ženy, ktorá prináša 
presonalizované a individualizované texty – zväčša „príbehy zo života“. Vo veľkej väčšine 
tematizujú, a to aj v podobe príbehu, aktuálne koncepty zdravia – telesného či duševného. 
Folkloristika takéto typy textov v ich ústnej podobe klasifikuje ako memoráty (Hlôšková 2008). 

Z hľadiska radenia rubrík je táto rubrika umiestnená na predposlednej strane prílohy. Jej 
grafické stvárnenie má podobu listu z karisbloku, ku ktorému je spínacím špendlíkom pripevnená 
fotografia4. Táto podoba navodzuje pocit neformálnosti, dôvernosti, evokujúc buď list z denníka či 
poznámkového bloku alebo priamo list. Texty sú podpísané u uvedením blogovej adresy 
autora/autorky. Mená prispievateľov do tejto rubriky sú uvedené v tiráži časopisu v danom čísle 
v kolónke: Spolupracovníci. 

K prístupom vedy k telu, telesnosti a zdraviu 

Vychádzam zo stanoviska M. Soukupa, ktorý konštatuje: „Z antropologického hľadiska 
môžeme pri ľudskom tele rozlíšiť organickú a kultúrnu dimenziu. Kultúrna dimenzia má tri 
štrukturálne úrovne – telo ako artefakt, norma a význam. Tri stanovené štrukturálne úrovne môžeme 
uchopiť pomocou procesov, ktorými je ľudské telo upravované, disciplinované a semiotizované.“ 
(Soukup 2011, s. 2). 

Na prelome 19. a 20. storočia sa telo a telesnosť stali jednou z ústredných tém filozofie, 
predovšetkým vo fenomenológii E. Husserla, neskôr sa problém telesnosti rozšíril o otázku 
smrteľnosti v diele M. Heideggera. „Najkomplexnejšie však rozpracovali tému tela Husserlovi 
následníci Marcel Merlau-Ponty a Jan Patočka, z existencialistov Gabriel Marcel“ (Tamásová 2013, 
s. 32). Podľa Patočku „nejde už o telo, ako ho skúma anatómia, fyziológia, ale o telo ako 
subjektívny fenomén, ľudské telo tak, ako ho žijeme, prežívame (...) ľudské telo je síce subjektívne, 
ale je objektívne v tom zmysle, že je vôbec podmienkou života, prežívania“ (Patočka 1995, s. 11). 

Problematika tela a telesnosti sa stala predmetom záujmu v etnológii/antropológii v 19. storočí, 
keď sa jej dovtedy venovali predovšetkým prírodné vedy. „Koncom 19. storočia sa pozornosť 
preniesla na symbolické aspekty tela v tzv. primitívnych kultúrach“ (Jakubíková 2010, s. 12). 
Z kultúrnych antropológov sa telu a telesnosti, okrem iných, venovali M. Mauss, C. Lévi-Strauss,  
M. Douglas a M. Foucault, pričom M. Mauss je prácou Les techniques du corps z roku 1934 
považovaný z hľadiska antropológie za priekopníka v skúmaní tejto témy, ktorý „...telo chápe ako 
univerzálium, ktoré limituje svojou morfológiou a fyziológiou možnosti kultúry. Každá konkrétna 
kultúra rozmanitým spôsobom ľudské telo uchopuje (napríklad spôsob chôdze a behu, hygienické 
návyky). Telo sa prevádza z rádu prírodného do kultúrneho. Každá známa kultúra nejako zachádza 
s telom, upravuje ho, disciplinuje a prikladá mu najrôznejšie významy“ (Soukup 2011, s. 1).  

4 Ukážky viď v Prílohe príspevku. 
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Za istý medzník v konceptualizácii tela, telesnosti a zdravia sú považované 60. roky 20. stor., 
keď sa pod vplyvom demografických zmien nanovo vymedzila kategória mladých, ako tzv. nová 
generácia v kontrapozícii voči generácii rodičov. Ako uvádza M. McDonaldová, malo to dôsledky aj 
v spochybnení „starých“ etablovaných konceptov ako pokrok, význam, pozitivizmus a celý projekt 
modernity (McDonald 2012, s. 460). 

Ako aj z predošlého vyplýva, semiotizácia tela prebieha pod vplyvom konkrétnej kultúry. 
Ľudské telo samé osebe nie je nosíteľom žiadnych významov. Práve semiotizáciou sa telu i jeho 
častiam prikladajú významy. Ako uvádza M. Soukup, podľa R. Herza (Herz 1973, s. 12-14), 
výstižným príkladom semiotizácie sú významy prikladané pravej ruke. Herz poukazuje na vrodenú 
dominanciu jednej ruky, pričom na základe bežnej pravorukosti sa práve pravej ruke zväčša 
v kultúre pripisujú kladné významy. M. Soukup konštatuje, že telu a jeho častiam sa prikladajú 
významy nielen počas života, ale tiež po jeho smrti, keď zaobchádzanie s pozostatkami mŕtvych je 
možné považovať za kultúrne univerzálium (Soukup 2011, s. 7). 

V posledných desaťročiach sa tematický záber antropológie tela a telesnosti neustále rozširuje. 
Oproti etnológii/antropológii vo svete, kde v uplynulých tridsiatich rokoch môžeme hovoriť 
o presýtenosti touto bádateľskou tematikou, etnológia/antropológia sa najmä na Slovensku 
a v Čechách zaujíma o problematiku tela, telesnosti a zdravia len ostatných niekoľko rokov, pričom 
ako príklad sústredenejšieho a komplexnejšieho záujmu je možné uviesť zborník konferenčných 
príspevkov v koncepcii Slováckeho múzea v Uherskom Hradišti (Tarcalová 2010). Postupne sa 
bádatelia venujú aj kultúrnym významom reči tela – gest a mimiky, chorobe a inakosti, súčasným 
podobám zdobenia tela, konceptom intimity a telesnosti, symbolike jednotlivých častí tela a jeho 
výlučkov v magických praktikách a formách ľudového liečiteľstva. V súvislosti s telom 
a telesnosťou sa záujem etnológie/antropológie presúva aj k problematike rodovej identity, a to 
v rámci tzv. feministickej antropológie. 

Na potrebu holistického antropologizujúceho prístupu k človeku vo vzťahu k zdraviu/chorobe 
poukazuje O. Staňková už v roku 1969 (Staňková 1969). Zdôrazňuje potrebu zmeny filozofie 
biomedicínskych postupov, keď berie do úvahy patogénne vplyvy faktorov životného prostredia 
a životného štýlu. Problematiku rozširuje o predpoklad, že psychický stav človeka môže mať 
etiopatogénny vplyv na jeho psychické a fyzické zdravie, čo však narážalo na všeobecne uznávanú 
platnosť schémy, že chorobný syndróm (vrátane duševných porúch) je dôsledkom porúch funkcie 
určitého orgánu, ktoré sú opäť výsledkom morfologických zmien bunkového tkaniva (Staňková 
1969, s. 12). Podľa autorky bol S. Freud jedným z prvých, kto prevládajúce analytické hľadisko 
lokalizujúce somatické aj psychické poruchy do oblasti jednotlivých orgánov nahradil syntetickým 
hľadiskom, ktoré smeruje medicínu na štúdium celostnej ľudskej osobnosti. Tento prístup rozvinul 
neofreudista E. Fromm5, ktorý zastával stanovisko, že človeka nie je možné v jeho špecificky 
ľudskej podstate vymedziť anatomicky ani fyziologicky. Ľudskú formu bytia človeka špecifikuje, na 
rozdiel od živočíšnej formy, jasným odlíšením živočíšnych a špecificky ľudských potrieb, ktoré 
vyplývajú zo zvláštností ľudskej situácie a ktoré E. Fromm charakterizuje ako potreba vzťahu, 
transcendencie, zakotvenosti, identity a rámca pre orientáciu a uctievanie. 

Aj súčasná teória výtvarného umenia na Slovensku analyzuje semiotizáciu tela a telesnosti 
v rôznych formách vizuálneho umenia autorov zo Slovenska (Tamásová 2013). A. Tamásová 
konštatuje tiež, že: „Choré telo sa predovšetkým v posledných dvoch desaťročiach stávalo veľmi 
často aj námetom umeleckých diel. V istom zmysle však nejde o novú tému, ale skôr o návrat 
k chápaniu tela ako miesta bolesti a utrpenia, ktoré bolo prítomné v kresťanskom umení po celé 
stáročia v motívoch mučenia svätcov, ukrižovania Ježiša Krista či odsúdencov v pekle. Oproti 

5 E. Fromm túto koncepciu formuloval v práci The Sane Society z roku 1955. 
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stredoveku však nastáva posun v tom zmysle, že v súčasnosti tieto motívy neslúžia na upevňovanie 
viery, poskytovanie dobrých príkladov či pripomínania jej právd, ale stávajú sa súčasťou diel 
s autobiografickým, resp. autoportrétnym charakterom.“ (Tamásová 2013, s. 69). Choroba je 
považovaná za spúšťač tematizácie tela, pričom špecifické miesto z tohto aspektu zaujíma smrť 
a umieranie. „Smrť a umieranie sú naprieč celými dejinami umenia jednými z najfrekventovanejších 
motívov. Funkcia týchto diel sa však v čase menila: od starovekých posmrtných masiek, cez 
stredoveké obrazy trpiacich mučeníkov a Ježiša na kríži, zátišia typu „memento mori“ či romantickú 
maľbu, až po súčasnosť, podliehal tento motív metamorfózam nielen vo formálnom spôsobe svojho 
stvárnenia, ale aj vo význame, ktorého boli diela s tematikou smrti nositeľmi.“ (Tamásová 2013,  
s. 91). Autorka zároveň hovorí o súčasnej „nadmernej až bulimickej medializácii smrti“ (Tamásová 
2013, s. 116). 

Exemplum – žáner na pomedzí písanej a ústnej slovesnosti 

Exemplom nazývame žánrovo rôznorodý kratší príbeh alegorickej povahy, príklad používaný 
na objasnenie a dôkaz určitého tvrdenia, na ilustráciu, na podopretie nejakej myšlienky, na ľahšie 
porozumenie mravnej zásady alebo tiež na udržanie či oživenie pozornosti poslucháčov (Satke 2007, 
s. 204). Exemplá sa požívali už v predkresťanských kultúrach – v Indii, v antike, nerozlučne sú však 
spojené s kresťanskou vieroukou. Často ako ich zdroj slúžil biblický text, tiež však rôzne literárne 
a folklórne žánre (apokryf, bájka, legenda, kronika, príslovie a iné). K. Dvořák poukazuje na 
priepustné hranice medzi písanou a ústnou slovesnosťou (Dvořák 1976, s. 22-23). Pred vynájdením 
kníhtlače sa exemplá opisovali, ale je možné predpokladať, že mnohé zvlášť obľúbené sa už vtedy 
tradovali ústne. Veľkú časť z nich tvorili svetské príbehy. Exemplom sa mohol stať zo žánrovo 
pestrých sujetov iba vtedy, ak vyhovel základnému predpokladu: poslúžiť na ilustráciu, na 
konkretizáciu, celkovo na ľahšie pochopenie nejakej mravnej zásady alebo teologickej poučky. 
„Ako prvok tematickej výstavby vtedajších slovesných diel nedá sa podľa všetkého exemplum, 
i keď je kompozične ucelené a mohlo existovať samostatne i mimo ich kontextu, definovať 
z hľadiska žánrových príznakov, ale výlučne funkčne“ (Dvořák 1976, s. 14). Produktívne 
a inšpiratívne pre naše uvažovanie sa javí Dvořákovo konštatovanie ich dlhej tradície, ktorá v sebe 
zahŕňa ich častú návratnosť a z nej opäť vyplývajúce obmeny, čo je možné charakterizovať ako 
obnovovaná aktualizácia (Dvořák 1976, s. 20). Veľké množstvo exempiel a ich početné príbuzenské 
vzťahy k formám ústnej slovesnosti viedli od 60. rokov 20. stor. k vytváraniu súpisov exempiel6. 

„Skutočný príbeh ženy“ – exemplifikácia aktuálneho mediálneho diskurzu o tele, telesnosti 
a zdraví 

Pri analýze textov rubriky „Skutočný príbeh ženy“ som vychádzala z definície exemplifikácie: 
„Pod pojmom exemplifikácia rozumieme pôsobenie príkladu ako prostriedku alebo metódy 
medziľudského ovplyvňovania, ktorým sa môže výrazne meniť alebo utvárať vzťah a výkon 
človeka“ (Grác 1990, s. 10). Texty tejto rubriky považujem do istej miery tiež za typ tzv. sociálnej 
reklamy, ktorej charakteristiku podľa E. Charfaoui uvádzam vyššie. Príklad – exemplum definujeme 
ako ovplyvňovací prostriedok charakterizovaný priekaznosťou, mnohovzťažnosťou, 
prirovnateľnosťou, navodivosťou a viackritériovosťou (Grác 1990, s. 12). 

Texty rubriky Skutočný príbeh ženy prinášajú príbehy a zážitky pisateľov a pisateliek, ktoré sa 
odohrali v minulosti. Ako exemplum teda slúžia sprostredkovane a zastupujúco – pri prezentácii vo 

6 Prvý veľký katalóg medzinárodných exempiel vytvoril v roku 1969 F. C. Tubach: Index exemplorum. A Handbook of 
Medieval Religious Tales. Helsinki 1969. Na Slovensku takýto katalóg nemáme, český materiál spracoval K. Dvořák 
(pozri Dvořák 1978).  
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vedomí prijímateľa/čitateľa, v prípade prílohy Sme ženy potenciálne viac čitateľky. „Na rozdiel od 
bezprostredného a priameho exponovania príkladov, pri ktorých percipient vždy vníma prítomnú 
činnosť modelu, teda to, čo sa práve deje, substituované (náhradné a zastupujúce) sprostredkovanie 
príkladov je také pôsobenie vzorom, pri ktorom predmetom vnímania je to, čo sa už odohralo 
niekedy v minulosti. (...) Pretože v týchto prípadoch ovplyvňujeme vzorcami správania, ktoré sa už 
odohrali, charakteristickou osobitosťou substituovaného sprostredkúvania osobných príkladov je ich 
prezentovanie, čiže následné sprítomňovanie vo vedomí človeka“ (Grác 1990, s. 341).  

Fixovaná tlačená verzia, no predovšetkým digitálna verzia prílohy využívajúca súčasné 
možnosti komunikačných médií umožňuje teoreticky neobmedzené pôsobenie individualizovanými 
príkladmi. Aj naše texty s funkciou exempla si totiž prijímateľ/prijímateľka môže sprítomniť 
toľkokrát, koľkokrát chce či potrebuje.  

Z hľadiska štruktúry temer všetky analyzované texty napĺňajú modelovú úplnú štruktúru:  
• úvodná zložka – opis situácie; 
• vstupná zložka – určená na rekonštrukciu toho, čo sa odohralo – teda na priebeh vzorovej 

činnosti; 
• výstupná zložka príkladu prináša informácie o výsledku vzorovej činnosti modelu na 

riešenie nastoleného problému; 
• doplňujúca zložka príkladu je charakterizovaná zhŕňajúcim komentárom7. Význam 

komentára je spravidla dvojaký – umožňuje vyvodiť zovšeobecňujúci poznatok a ukazuje, 
ako a nakoľko tento zovšeobecňujúci poznatok možno aplikovať na špecifické podmienky 
percipienta (Grác 1990, s. 342). Vo vzorke analyzovaných textov vysoko prevažovali tie, 
ktoré mali úplnú štruktúru, teda zhŕňajúci komentár, ktorý mal v štyroch prípadoch podobu 
dodatku v liste aj s príslušným uvedením P.S. 

Ako autorky naratívov v rubrike „Skutočný príbeh ženy“ sú v 40 prípadoch uvedené ženy, 
z toho v dvoch prípadoch autorky dvakrát a jedna autorka trikrát. Muži sú ako autori naratívov 
uvedení v 9 prípadoch8. Predpokladám, že to súvisí s celkovým zameraním prílohy „Sme ženy“ na 
ženské čitateľky. „Proženská“ orientácia sa však ukazuje napríklad aj v obsahovom 
zameraní naratívu jedného z autorov – mužov, ktorý z pozície muža v dlhoročnom manželstve 
uvádza skúsenosti a rady na dobré manželské súžitie. 

V prevažnej väčšine textov je rozprávač prítomný v tzv. ich-forme, teda podáva naratív v prvej 
osobe, ako vlastnú skúsenosť či zážitok. Folkloristika takýto typ textu označuje ako rozprávanie zo 
života, na rozdiel od spomienkového rozprávania (Michálek 1971) a oba strešným termínom 
memorát. Druhý typ memorátu je podávaný sprostredkujúcim rozprávačom, ktorý príbeh počul 
alebo rozpráva o tom, čo sám nezažil. Z hľadiska exemplifikácie teda môžeme s J. Grácom 
konštatovať, že: „Prvú osobu predstavuje pôvodca vlastnej skúsenosti, teda nositeľ vzorovej 
činnosti, pričom sa spravidla prijíma poznatok, že účinnosť ovplyvňovania je väčšia, ak príklad 
sprostredkúva prvá osoba – teda nositeľ vzorovej činnosti“ (Grác 1990, s. 348). V naratíve typu 
spomienkové rozprávanie ide o sprítomňovanie sprostredkujúcou osobou prostredníctvom efektu 
svedeckosti. „Uplatnením svedeckosti sa neraz môže až podstatne zmeniť pôvodná atraktívnosť 
alebo averzívnosť príkladu“ (Grác 1990, s. 350). 
  

7 Epimythion (gr.) – v antike používané morálne posolstvo v prídavku alebo závere určitého príkladu. 
8 Údaje o rode autora/ky vyhodnocujem podľa mien uvedených na konci textu, resp. z gramatického rodu používaného 
v texte. 
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Témy v rubrike „Skutočný príbeh ženy“9: 

Č. 1D psychická porucha je choroba, ako každá iná  
Č. 2 osamelá vdova spomína na manžela cez fotografie 
Č. 3D feng-shui – energia, ktorá zo mňa vysala energiu 
Č. 4D muž – rozhodnutý „všetko“ doma opustiť a ísť žiť do Thajska 
Č. 5D bezvýhradná viera v kompetenciu lekára 
Č. 6 úsmev cez slzy – príbeh Rómky fyzicky i psychicky týranej mužom 
Č. 7D budhistka a jezuita proti thajskému biznisu 
Č. 8 predčasne mŕtvy otec (dcéra: venované jedinému môjmu srdcu najdrahšiemu) 
Č. 9D o živote, smrti a nádeji 
Č. 10D zdravotná sestra – k dodatkom k zmluvám o delení úväzkov 
Č. 11D náhle vypadávanie vlasov – vlasy mi zmenili život 
Č. 12D prečo som sama – zahraničný Slovák hľadá inzerátom ženu – poslušnú  
Č. 13D komunikácia v autobuse – mobily, tablety 
Č. 14D utiekanie sa mentálne slabšieho chlapca z dediny na psychiatriu – „do opatery“ 
Č. 15D autobiografia poruchy príjmu potravy – vychutnávanie si raňajok 
Č. 16D venujem pánom, čo trepú dínom-dánom 
Č. 17 Malala – o dievčati a knihe o nej – dievča, ktoré rozhnevalo Taliban 
Č. 18D náhla smrť muža v Makarskej 
Č. 19D zaťovia – pomoc v chorobe a inak 
Č. 20D seniorka roka – porovnanie autorkiných problémov a osudu seniorky roka 
Č. 21D narkomankina matka 
Č. 22D žena z Islandu prežila rakovinu i smrť dieťaťa – porovnanie s autorkiným  

                 atopickým ekzémom 
Č. 23 špecialitky Číňanov (kultúrne odlišnosti) 
Č. 24D psom a cigánom byty neprenajímame 
Č. 25D umenie piť alebo ako mamka otca zaprela 
Č. 26 stretnutie mladých v 39-ke 
Č. 27 nakazenie sa žltačkou v Indii 
Č. 28D apel na: mať čas na priateľku (predčasne zomrela) 
Č. 29D až s autizmom som definitívne dospel 
Č. 30D ako nepribrať – použitie modernej technológie (krokomer) 
Č. 31D stará mama oceňuje medziľudskú komunikáciu – dohodu detí o skákaní na  
             trampolíne 
Č. 32D konkretizovanie určitých zásad zdravého manželského vzťahu (z pozície muža) 
Č. 33D ako som zistila, že na vyliečenie z ppp10 neexistujú tabletky 
Č. 34D muž – rady, ako zvládať ataky úzkostnej reakcie 
Č. 35 skepsa absolventa po promócii – „útek“ do Londýna 
Č. 36 láska dvoch bratov – škôlkárov 
Č. 37D porovnanie viacerých generácií starých mám 
Č. 38 následky za neuvážený styk so ženou (dôsledok vo vzťahoch s ďalšími ženami) 
Č. 39 stav zdravotníctva – extrakcia zuba 
Č. 40D spoločenský „papagájizmus“ – bežci bez cieľa 

9 Témy uvádzam v poradí, ako sú radené jednotlivé čísla prílohy Sme ženy. Písmeno D označuje text, ktorého súčasťou 
je zhrňujúci komentár. 
10 ppp – porucha príjmu potravy 
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Č. 41D presťahovanie sa mladej rodiny do Nemecka – úspešné zvládanie začiatkov 
Č. 42D apel na matky – deti dokonalo otestujú materskú trpezlivosť 
Č. 43D apel na odpútanie sa od televízie – rozhliadnime sa okolo seba 
Č. 44D dať či nedať príspevok žobrajúcim deťom 
Č. 45 N/A11  
Č. 46D stretnutie s medveďom 
Č. 47 (reklama: tipy na darčeky – vitamíny z lekárne) 
Č. 48D apel na jednotný postup s pedagógmi – viac zeleniny a ovocia 
Č. 49D parabola: pes na reťazi, nebáť sa vybočiť z koľají konvencie. 
 

Aj z tohto prehľadu tém je zjavné, že texty v rubrike sú venované predovšetkým 
zdraviu/chorobe (fyzickému či duševnému) – problémy s príjmom potravy, psychické poruchy, 
starnutie, ťažké choroby a postihnutia, predčasná či náhla smrť blízkeho človeka. Okrem tém tela, 
telesnosti a zdravia sú v textoch časté aj aktuálne témy, ako sú medziľudské vzťahy (vzďaľovanie sa 
generácií), význam a prostriedky komunikácie (nahrádzanie osobnej komunikácie technickou), 
problém sociálnych vzorov a hodnotových orientácií (nekritické podliehanie reklame), problematika 
marginalizovaných skupín (Rómovia, žobráci), dobrovoľná či nedobrovoľná migrácia (kultúrne 
odlišnosti) a iné, a to tak, ako sú frekventované v aktuálnom mediálnom diskurze. Generačná 
príznakovosť textov sa javí predovšetkým z hľadiska témy a nositeľa príbehu – posilňuje sa obraz 
starých ľudí ako nositeľov skúsenosti a životnej múdrosti, zároveň však hodných starostlivosti 
a záujmu blízkych a spoločnosti. 

Väčšina príbehov i s negatívnym či tragickým zauzlením prináša pozitívnu víziu riešenia danej 
situácie či problému. Z hľadiska exemplifikácie tak obsahujú potenciál pozitívneho 
a nasledovaniahodného vzoru, respektíve istého varovania. 

Záver  

I napriek mohutnému prieniku vysoko sofistikovaných komunikačných technológií do všetkých 
sfér života jednotlivca i spoločnosti v ostatných dvoch desaťročiach, aj výsledky antropologicky 
orientovaných výskumov hovoria o pociťovanej a napĺňanej potrebe kontinuity tradícií. 
Kontextuálne faktory súčasného mediálneho diskurzu o tele, telesnosti a zdraví predstavuje 
hodnotové podložie spoločnosti, ako aj fenomén moci, ktorej sú médiá nástrojom. Aj mediálna 
prezentácia a interpretácia tela a telesnosti sú ukotvené na priesečníku aktuálneho stavu sociálnej 
organizácie spoločnosti a jej ekonomicko-politických vývinových historických peripetií. Súčasné 
obrazy tela, telesnosti a zdravia vykazujú vlastnosti, na základe ktorých je možné uvažovať o ich 
blízkej príbuznosti s javmi populárnej kultúry. Charakterizuje ich masová rozšírenosť a prístupnosť, 
šírenie prostredníctvom médií, výrazná komerčná a zábavná funkcia a iné. Dôležitú úlohu hrá 
možnosť alternatívneho výberu produktov a hodnôt kultúry podľa chuti a záujmu recipienta. Toto 
kritérium napĺňa aj reklamný diskurz, ktorý sa tiež výrazne uplatňuje v systéme populárnej kultúry. 
V príspevku som sa zamerala na konkrétne printové médium, keď objektom analýzy bola víkendová 
príloha denníka SME „SME ženy“ – jeden jej ročník, čo predstavuje 49 čísel. Špeciálne som sa 
sústredila na jednu zo stálych rubrík, prinášajúcu tzv. skutočné príbehy. Texty tejto rubriky 
považujem do istej miery tiež za typ tzv. sociálnej reklamy. V prevažnej väčšine textov je rozprávač 
prítomný v tzv. ich-forme, teda podáva naratív v prvej osobe ako vlastnú skúsenosť či zážitok. 
Naratívy sú komplementárnou individualizovanou skúsenosťou, dopĺňajúc inštitucionálny diskurz. 
Ten je v analyzovanom médiu prezentovaný textami odborníkov: redaktoriek a expertov, ktorí sa 
danej oblasti zdravia či starostlivosti o telo venujú v rámci svojho povolania. Texty tzv. skutočných 

11 Prílohu č. 45 som nemala k dispozícii ani v printovej, ani v elektronickej verzii. 
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príbehov plnia funkciu exempla, ktoré má v dejinách kultúry dávnu tradíciu. V súlade s hlasom 
expertov intimizujú mediálny aktuálny diskurz o tele, telesnosti a zdraví z „pacientskej“ 
perspektívy. 

 
Príspevok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: Univerzitný 
vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo zdrojov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
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Abstract / Science in society: knowledge production in new regime 

The study focuses on some aspects of the transformation of the relationship between science/research and society at 
large, resp. other spheres of society. In the first part of the text, the concept of a new model of scientific knowledge 
production is presented, which emphasizes the new dynamics of the relationship between science and research on the 
one hand, and the wider social environment and the public on the other. The main features of the new model of 
knowledge production as blurring the boundaries between basic and applied research, the growth of transdisciplinarity, 
the requirement of accountability and the broad commercialization and contextualization of scientific research are 
introduced. In the second part of the paper various forms of the relationship between science and the public through the 
prism of the issue of understanding science by the public are reflected. 
 

Úvod: zmena perspektívy 

Problematika vedy, jej povahy a cieľov, ako aj otázka charakteru vedeckého poznania 
prírodného či sociálneho sveta, ktorá patrí medzi tradičné filozofické problémy, priťahovala 
pozornosť filozofov, ktorí neraz viedli ostré spory ohľadom podstaty vedy či ohľadom demarkácie, 
teda odlíšenia vedy od iných spôsobov ľudského osvojovania si sveta. Klasická filozofia vedy bola 
zameraná predovšetkým na tzv. interné otázky vedy, zamerané najmä na metodologické a logické 
problémy výstavby vedeckých teórií, verifikácie či falzifikácie vedeckých hypotéz, na problém 
vedeckej explanácie a predikcie. Táto tematická orientácia tradičného či klasického filozofického 
skúmania vedy sa plne rozvinula v koncepciách, ktoré sa sformovali v prvej polovici 20. storočia, 
predovšetkým v novopozitivistickej filozofii vedy predstaviteľov Viedenského krúžku. 
Novopozitivizmus pristupuje k vede ako k systému v jazyku sformulovaných výsledkov vedeckého 
poznania, orientuje sa na tzv. kontext zdôvodnenia a problémy, týkajúce sa externého prostredia 
vedy, akoby ex definitionem vylučuje z tematického poľa filozofie2. V druhej polovici minulého 
storočia sa sformovalo viacero filozofických iniciatív, ktoré opustili prísny internalizmus 

1 2. upravené vydanie príspevku, pôvodné vyšlo s názvom „Veda a verejnosť: premeny spôsobov tvorby poznania a ich 
vzťahovania k verejnosti“ v publikácii: PLAŠIENKOVÁ, Zlatica (ed.): Bioetické výzvy a súčasnosť. Bratislava: Stimul, 
2015. ISBN 978-80-8127-133-5. 
2 Hoci novopozitivizmus ako filozofický smer v polovici minulého storočia stratil svoj vplyv a dominantné postavenie, 
ním inšpirovaný pohľad, podľa ktorého poznanie treba striktne odlíšiť od sociálneho kontextu, v ktorom sa utvára a na 
ktorý spätne pôsobí, je v súčasnom uvažovaní o vede stále prítomný.  
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novopozitivistickej koncepcie – ktorá v tomto období už stratila svoju príťažlivosť – a sústredili sa 
na previazanosť vedy s jej širším spoločenským prostredím, na obojstranné väzby a vzájomné 
pôsobenie medzi vedeckým poznaním a spoločenským kontextom, v ktorom sa odohráva, v ktorom 
sa vedecké poznanie vytvára, distribuuje, aj využíva. Práve takáto zmena perspektívy ukázala, že 
trvanie na prísnych hraniciach medzi vedou a ďalšími sférami spoločnosti, vrátane sféry verejnosti, 
je teoreticky značne limitujúce a okliešťujúce, najmä v tom zmysle, že neumožňuje tematizovať 
a teoreticky uchopiť súčasnú dynamiku vzťahov, do ktorých veda a jej inštitúcie vstupujú 
s rozličnými sférami spoločnosti a s rozličnými spoločenskými aktérmi3. Vo filozofickej rovine sme 
v súčasnosti svedkami situácie, kedy „filozofia vedy vykročila zo zovretia logiky a nadviazala 
tesnejšie spojenectvo s dejinami vedy, sociológiou, etnografiou a psychológiou vedy“ (Sedová 2007, 
s. 752), v ostatných dekádach sa dokonca sformovala nová, multidisciplinárne založená akademická 
oblasť skúmania vedy, tzv. vedné štúdiá (science studies)4, ktoré sa zameriavajú na empirický 
výskum najrozličnejších aspektov „fungovania“ vedy, tvorby vedeckého poznania, využívania 
vedeckých poznatkov a technologických inovácií, ale aj mnohorakých vzájomných interakcií medzi 
rozličnými segmentmi vedy ako sociálnej inštitúcie a segmentmi spoločnosti či verejnosti.  

Väčšina súčasných teoretických koncepcií, tematizujúcich vzťah medzi vedou a jej širším 
spoločenským prostredím, zdôrazňuje meniacu sa dynamiku tohto vzťahu, ktorej jedným 
z centrálnych elementov je stieranie hraníc – či už medzi vedou ako spoločenskou inštitúciou 
a inými spoločenskými inštitúciami, alebo medzi vedou a inými formami ľudskej intelektuálnej 
aktivity. V týchto koncepciách sa často stretávame aj so spochybňovaním a problematizovaním 
tradičnej idey autonómie vedy, jej chápania ako nezávislej sféry „čistého rozumu“, ktorému ide len 
a len o hľadanie pravdy. Zdôrazňuje sa myšlienka, podľa ktorej inštitucionálne i širšie sociálne 
podmienky, v ktorých vedecký výskum prebieha, ako aj spôsoby riadenia a hodnotenia vedy sa 
premietajú nielen do spôsobu produkcie, distribúcie a legitimizácie poznatkov, ale ovplyvňujú aj ich 
prijímanie verejnosťou.  

V ostatných dekádach sa do centra teoretických diskusií dostali koncepcie, ktoré, reflektujúc 
súčasnú dynamiku vzťahov medzi vedou a spoločnosťou hovoria o zásadnej premene vedy ako 
špecifického spôsobu tvorby poznania aj ako spoločenskej inštitúcie. V prvej časti príspevku sa 
zameriame koncepciu nového spôsobu či režimu tvorby vedeckého poznania rozpracovanú 
v prácach (Gibbons et al. 1994) a (Nowotny, Scott a Gibbons 2001). V ďalšej časti štúdie 
podrobnejšie osvetlíme problém pochopenia vedy verejnosťou, či verejného vnímania vedy (public 
understanding of science), jeho genézu a niektoré súčasné modely vzťahu medzi vedou 
a verejnosťou.  

Nový režim tvorby vedeckého poznania, tzv. modus 2 

Zintenzívnenie vzájomnej interakcie medzi vedou ako špecifickou sociálnou inštitúciou, 
budovanou na účely tvorby nového poznania a spoločnosťou ako celkom, resp. jej segmentmi, 
naznačuje, že sa v súčasnosti objavuje nový typ vedy, „kontextualizovaná, alebo na kontext 
senzitívna veda (Nowotny, Scott a Gibbons 2001, s. vii). Narastajúca kontextualizácia a socializácia 
vedy zároveň naznačuje, že dnes veda ani zďaleka netvorí nejaký autonómny, do seba uzavretý svet, 
ktorý funguje podľa vlastných, špecifických pravidiel, má svoje vlastné, špecifické normy, praktiky 

3 K takejto zmene perspektívy nepochybne prispela aj feministická epistemológia, ktorá reflektuje otázky týkajúce sa 
rodových aspektov a rodovej dimenzie tvorby poznania, vzťahu vedy a patriarchálnej spoločenskej štruktúry či 
patriarchálnej ideológie, prepojenia medzi vedením a mocou. 
4 Od konca 80-tych rokov sa v literatúre udomácnil aj výraz štúdiá vedy a technológií („science and technology studies“, 
v skratke STS). K jeho najvplyvnejším reprezentantom patria Steve Woolgar, Bruno Latour a Karin Knorr Cetina. 
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a ideály. Niektorí autori poukazujú na to, že predstava autonómnosti vedy v podstate nikdy nebola 
naplnená; B. Latour napríklad podčiarkuje, že veda ani v minulosti nebola celkom do seba uzavretá, 
vždy vstupovala do rôznych interakcií s aktérmi mimo prostredia vedy, v súčasnosti ide skôr o to, že 
sa mení dynamika a intenzita interakcií medzi vedou a mimovedeckými sférami a aktérmi. Kultúra 
vedy sa transformuje na kultúru výskumu, tvrdí Latour, ktorý rozlišuje medzi vedou ako hľadaním 
istoty, objektivity a neutrality na jednej, a výskumom vyznačujúcim sa neistotou, zaangažovanosťou 
a riskantnosťou na druhej strane (Latour 1998). „Veda nestojí mimo spoločnosti, ktorej by 
odovzdávala svoje dary poznania a múdrosti, a nie je ani nejakou autonómnou enklávou, gniavenou 
obchodnými či politickými záujmami. Naopak, prostredníctvom dynamických, komplexných, ako aj 
rôznorodých procesov veda vždy formovala spoločnosť a zároveň bola a je formovaná 
spoločnosťou“ (Gibbons et al. 1994, s. 22). Hoci je nepochybne pravda, že veda nikdy nestála mimo 
spoločenských štruktúr, možno podľa nášho názoru súhlasiť s názormi tých, ktorí upozorňujú na 
zásadné zmeny v kultúre vedy, jej praxi ako aj v kontexte, v ktorom je ukotvená5. Slovami autorov – 
U. Felt a M. Fochler – epistemický a sociálny poriadok sa vzájomne spoluutvárajú, demarkácia 
medzi nimi postupne eroduje (Felt a Fochler 2012, s. 5). 

Pre klasický režim vedy a tvorby poznania, ktorý je spojený s modernou experimentálnou 
prírodovedou, je typická dištinkcia medzi teoretickým a experimentálnym skúmaním, ktoré prebieha 
v rámci interne určenej taxonómie jednotlivých vedných disciplín a poddisciplín, ktoré majú 
inštitucionalizovanú podobu. Disciplíny možno pochopiť ako historicky formovaný spôsob 
organizácie práce v oblasti vedy, vedeckého výskumu, ale aj vzdelávania, a zároveň aj ako spôsob 
systematizácie poznatkov. Disciplíny sa najčastejšie vymedzujú z hľadiska epistemického obsahu,  
t. j. predmetnej oblasti, na ktorú je tvorba poznania orientovaná (subject field); z tejto predmetnej 
oblasti najčastejšie čerpajú svoje pomenovanie, ktoré slúži na identifikáciu hraníc disciplíny ako aj 
na seba-identifikáciu vedcov/výskumníkov pôsobiacich v danej disciplíne. Keďže sú inštitucionálne 
ukotvené a usporiadané, majú zároveň charakter organizačných jednotiek, v rámci ktorých sa 
produkuje poznanie, a zároveň sú aj inštitucionálne ukotvenými jednotkami vzdelávania (ako 
ústavy, fakulty, katedry univerzít). Tento mód je budovaný na základe klasického ideálu 
a predpokladu autonómie vedy a výskumu, vedeckých inštitúcií aj samotných vedcov. V klasickom 
móde je zjavná demarkácia medzi základným a aplikovaným výskumom, teda vytváranie nového 
poznania a jeho využitie vo výrobnej alebo širšie chápanej spoločenskej praxi sa tu chápu ako 
navzájom oddelené procesy. Táto demarkácia je sprevádzaná ďalším rozlíšením, a to demarkáciou 
medzi vedou a výskumom a ich širším spoločenským kontextom. Vedecký výskum sa realizuje 
v tradičných vedeckých inštitúciách, v akademickom kontexte.  

Tento klasický režim podľa viacerých súčasných autorov stráca v súčasnosti svoju stabilitu 
a príťažlivosť, keďže čoraz viditeľnejšími sa stávajú znaky odlišného módu. Vo všeobecnosti možno 
povedať, že v tomto novom, formujúcom sa móde dominantnými sa stávajú také spôsoby produkcie 
poznania, ktoré sú orientované na (široko chápanú) prax, ktoré prekračujú hranice presne 
vymedzených disciplín a smerujú k transdisciplinarite, a ďalej, ktoré vykazujú znaky sociálne 
zodpovedného a sociálne vykázateľného výskumu. 

V ostatných dekádach vyvolala široký ohlas práca autorov Michaela Gibbonsa, Camille 
Limoges, Helgy Nowotny, Simona Schwartzmana, Petera Scotta a Martina Trowa ohlasujúca vznik 
nového spôsobu produkcie poznania (pozri Gibbons et al. 1994), ako aj na túto knihu nadväzujúca 
práca Helgy Nowotny, Petera Scotta a Michaela Gibbonsa (Nowotny, Scott a Gibbons 2001) 
vyzývajúca k znovupremysleniu vedy, jej charakteru a dynamiky v súčasnej spoločnosti. Uvedení 
autori identifikujú v súčasnej praxi produkcie poznania a v činnosti vedeckých inštitúcií viaceré 

5 Spomenúť možno model trojitej závitnice, tzv. Triple Helix model (Etzkowitz a Leydesdorff 2000), ktorý zachytáva 
vzťahy medzi vedou, štátom a trhom, alebo koncepciu post-akademickej vedy J. Zimana (Ziman 1996).  
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zmeny, vynárajúce sa nové charakteristiky, ktoré podľa ich názoru svedčia o prebiehajúcej 
transformácii klasického režimu vedy6 na režim nový, tzv. mód 2 (tzv. mode 1 a mode 2), pričom 
mód 2 jednak prekonáva mód 1, jednak niektoré jeho prvky v sebe zahrňuje. Hoci sú to odlišné 
režimy, v ktorých sa tvorba poznania realizuje, nie sú navzájom od seba úplne izolované, neraz 
dochádza medzi nimi k vzájomným interakciám (Gibbons et al. 1994, s. 9).  

Na rozdiel od starého módu 1, ktorý sa vyznačoval rozhraničením tzv. základného 
a aplikovaného výskumu a v ktorom vytváranie nového poznania a jeho využitie v praxi sa chápali 
ako navzájom oddelené procesy, nový mód 2 sa vyznačuje produkciou poznania v kontexte jeho 
aplikácie. Kým v starom móde išlo o využívanie výsledkov základného výskumu v rozličných sférach 
hospodárskej a spoločenskej praxe, inými slovami, kontext tvorby poznania bol oddelený od kontextu 
jeho využívania, podľa koncepcie nového spôsobu tvorby poznania takéto oddeľovanie v súčasnosti 
stráca svoje opodstatnenie. „Kontext aplikácie“, v rámci ktorého sa poznanie generuje, je tu chápaný 
ako celkové prostredie, v ktorom problémy vznikajú a formulujú sa ako problémy hodné vedeckého 
skúmania. S ohľadom na tento „kontexte aplikácie“ sa vytvárajú aj metódy skúmania, ďalej tento 
kontext podmieňuje aj spôsoby distribúcie výsledkov poznatkov ako aj spôsob, akým sa použiteľnosť 
vôbec definuje. Osobitne zreteľné je to, ako na to poukazuje Gibbons et al. (Gibbons et al. 1994, s. 9), 
v prípade počítačovej vedy, biomedicínskych vied a environmentalistiky, kde nové teórie sa formujú 
v kontexte aplikácie. Do popredia sa teda dostáva nielen využívanie výsledkov vedy a výskumu, ale aj, 
a možno najmä, ich distribúcia. Pojem distribúcie je pritom oveľa širší, než pojem využívania či 
aplikácie vedy, zahŕňa totiž aj vedecké vzdelávanie, popularizáciu vedy a problém prijímania vedy 
širokou verejnosťou. Takúto kontextualizáciu vedy možno chápať ako vzájomné prenikanie 
vedeckého poznania do spoločenských štruktúr a naopak, prenikanie spoločenských vplyvov do vedy, 
čo následne vedie k znejasňovaniu hraníc medzi vedou, praxou a celou verejnou sférou. Tento nový 
mód sa ďalej vyznačuje takou produkciou poznania, ktorá smeruje k prekračovaniu disciplinárnych 
hraníc; je to poznanie, ktoré sa stáva transdisciplinárnym. Kým v rámci starého módu (mode 1) tvorby 
poznania sa výskum vyznačuje disciplinaritou a paradigmatickosťou, výskum v novom režime (mode 
2) prekračuje disciplinárne hranice ako aj hranice paradigiem. Napr. pri výskume nejakého prírodného 
alebo sociálneho fenoménu sa v súčasnosti uvádzajú do chodu najrozličnejšie teoretické perspektívy 
a metódy či metodologické postupy, pochádzajúce z najrozličnejších disciplín. Od inter- či 
multidisciplinarity sa transdisciplinarita líši v tom, že nie je viazaná na už existujúce disciplíny a ani 
nevedie nutne k formovaniu novej disciplíny. Interdisciplinarita sa často chápe aj ako vznik novej 
disciplíny, ktorá sa umiestňuje na pomedzí už existujúcich, etablovaných vedných disciplín (pozri 
napr. Kellert 2006, s. 215-231). Na rozdiel od multidisciplinarity, v ktorej ide o kumuláciu viacerých 
disciplinárnych pohľadov na daný problém a ktorá v tomto zmysle znamená zmnoženie pohľadov, 
transdiciplinarita znamená hlavne prekračovanie hraníc medzi disciplínami, je to pohľad takpovediac 
naprieč pôvodnými disciplínami. Takouto transdisciplinaritou sa často vyznačujú výskumy 
realizované takpovediac ad hoc, orientované na konkrétny, vopred zadaný účel, v ktorých dochádza 
k  mobilizácii výskumných stratégií a metodológií za účelom riešenia daného problému. Treba 
podotknúť, že transdisciplinarita sa stelesňuje a manifestuje skôr vo výskumných tímoch než 
v klasických produktoch (akými sú publikované štúdie alebo patenty), pričom tímy sú často ad hoc 
tímy, ktoré sa formujú za istým účelom a po úspešnom zavŕšení výskumu neraz zanikajú a nanovo sa 
ustanovujú, re-konfigurujú. Nie je bez zaujímavosti, že zmeny spôsobov produkcie poznania, ktoré 
smerujú k módu 2, sa považujú za nezamýšľaný dôsledok masifikácie univerzitného vzdelávania 
a výskumu. Nárast počtu vysoko kvalifikovaných absolventov so špeciálnymi zručnosťami vedie 
k tomu, že tradičné, na disciplinarite založené štruktúry vedy a výskumu ich nedokážu absorbovať, 

6 Tento klasický model spájajú autori a newtonovskou vedou, s jej hodnotovým a normatívnym rámcom, ktorý sa stal 
akýmsi ideálom vedy, jej základným modelom či paradigmou. 
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preto si vytvárajú nové výskumné organizácie a štruktúry, vlastné súkromné laboratóriá, think-tanky, 
špecializované konzultačné agentúry a podobne (Gibbons et al. 1994, s. 10).  

Za dôležitú črtu nového režimu tvorby poznania považujú uvedení autori aj narastajúcu 
rozmanitosť prostredia, v ktorom sa poznanie vytvára. Činnosti zamerané na tvorbu poznania sa 
čoraz častejšie realizujú mimo hraníc klasických vedeckých a akademických inštitúcií a objavujú sa 
nové typy organizácií a inštitúcií, nárokujúce si na status „producentov“ poznania. Spolu s týmito 
procesmi dochádza aj k diverzifikácii typov produkovaného poznania, ako aj k heterogenite 
spôsobov, akými sa poznanie vytvára. Primárnym prostredím, kde sa vytvárajú poznatky, sa stávajú 
epistemické komunity. Epistemické komunity zohrávali a zohrávajú význam aj v rámci starého, 
resp. stále dominujúceho režimu vytárania poznania, ide však o to, že sa ukazujú náznaky zmeny 
charakteru týchto komunít. Epistemické komunity sa v súčasnosti vyznačujú oveľa vyššou 
dynamikou než vedecké spoločenstvá v tradičnom význame; pre ich členov je typická istá 
nomadickosť. Navyše neraz sú to komunity virtuálne, nevyžadujú si existenciu spoločne zdieľaného 
fyzického priestoru (laboratória, inštitúcie), napriek tomu interakcia medzi ich členmi je skoro 
neobmedzená (internet). Treba si povšimnúť aj to, že epistemické komunity prestávajú byť 
uzavretými zoskupeniami vedcov a vedkýň, ich hranice sa otvárajú, stávajú sa priechodnými. Na 
tomto mieste možno poznamenať, že komunitný charakter tvorby vedeckého poznania zdôraznil už 
zakladateľ sociológie vedy R. Merton, podľa ktorého norma komunalizmu, ktorú spája 
s kolektívnym a kolaboratívnym spôsobom tvorby vedeckých poznatkov je jedným 
z konštitutívnych prvkov vedeckého étosu. Táto norma stanovuje aj to, že výsledky výskumu tvoria 
„spoločné vlastníctvo“ vedeckej komunity a v konečnom dôsledku celej spoločnosti či celého 
ľudstva, čo súvisí aj s tým, že dosiahnuté poznanie je výsledkom spoločnej práce (Merton 1973)7.  

Nový režim tvorby poznania sa vyznačuje premenou samotných inštitúcií, v ktorých sa 
poznanie produkuje ‒ popri klasických inštitúciách, ako sú výskumné ústavy, akadémie vied 
a klasické univerzity, vznikajú nové typy organizácií, ktoré sa stávajú miestom produkcie poznania 
ako napr. think-tanky, aktivistické skupiny, národné centrá výskumu a vývoja, vedecko-
technologické parky, centrá excelentnosti a pod. Mód 2 sa tiež vyznačuje vysokou mierou 
reflexivity výskumu, čoho následkom je postupné vyprázdňovanie významu „objektívneho 
skúmania“ prírodného a sociálneho sveta, a svoj význam stráca aj epistemologický ideál 
neutrálneho, nezainteresovaného „pohľadu odnikadiaľ“. Takýto ideál je postupne vystriedaný 
realitou množstva situovaných pohľadov. Výskum – obzvlášť v sociálnych vedách – sa stáva 
dialogickým, stáva sa „konverzáciou“; aj tradičný jazyk, v ktorom sa hovorilo o subjekte a objekte 
výskumu, sa stáva problematickým. Na úrovni inštitúcií, na pôde ktorých sa produkuje poznanie, 
dochádza k posunu od „kultúry autonómie“ ku “kultúre vykázateľnosti“8 (vykázateľnosť sa chápe 
ako potreba „skladať účty“, ako sledovanie dopadu výskumu a využiteľnosti jeho výsledkov). 
Kultúra vykázateľnosti sa formuje na pozadí rozpoznania skutočnosti, že výsledky a dôsledky 
poznania nemajú dopad len niekde „mimo“ sféry vedy a výskumu; samotné prostredie (spoločenské, 
politické, ekonomické) ovplyvňuje voľbu tém aj charakter výskumu. Vykázateľnosť sa ale tiež týka 
hodnotenia efektívnosti a kvality výskumu. Reflexivita sa prejavuje aj v tom, že kritériá merania 
kvality a hodnotenia efektívnosti spätne ovplyvňujú samotný výskum a distribúciu poznania (napr. 
kritériá kvality, týkajúce sa publikácií, spätne ovplyvňujú publikačné stratégie „producentov“ 
poznania, vedcov a vedkýň). Nakoniec, ako autori upozorňujú, v tomto novom spôsobe tvorby 
poznania sa vynárajú aj nové formy hodnotenia a čiastočne aj kontroly kvality vedeckej práce. 
Klasický systém „kolegiálnej oponentúry“ (tzv. peer review systém) sa čoraz častejšie stáva ťažko 

7 Ďalšími prvkami mertonovského étosu vedy sú univerzalizmus, neutralita a organizovaný skepticizmus. 
8 Niektorí autori a autorky hovoria v tejto súvislosti o tzv. kultúre auditu, pozri Strathern 2000. 
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uplatniteľným okrem iného napríklad preto, že v dôsledku vyššie spomínaného posunu 
k interdisciplinarite sa stráca praktický význam kodifikovanej taxonómie disciplín a čoraz častejšie 
sa objavujú situácie, keď prestáva byť jasné, kto by mohli byť tí „kolegovia a kolegyne“, ktorí 
a ktoré by moli oponentúru vykonať. Kritériá kvality sa znejasňujú, alebo prinajmenšom rozrôzňujú.  

Spomenuté nové tendencie, svedčiace o vynárajúcich sa zmenách spôsobov, akými sa 
poznanie v súčasnej spoločnosti produkuje, sú sprevádzané ďalšími zmenami širšieho 
spoločenského (aj ekonomického) kontextu, ako je napr. komercionalizácia výskumu, neustále sa 
stupňujúca požiadavka na hodnotenie „kvality“ vedy a výskumu, na vykázateľnosť ich výsledkov 
a ich efektivitu. Spomenúť treba ale aj postupujúcu masifikáciu univerzít a globalizáciu (najmä 
v tom zmysle, že poznanie sa stáva zdrojom pre globálnu ekonomiku, v zmysle globalizácie 
distribúcie poznania).  

Formovanie sa nového režimu tvorby poznania dávajú jeho autori do súvislosti s dvomi, podľa 
ich názoru navzájom previazanými procesmi: jednak s procesom otvárania sa vedy smerom 
k ostatným systémom spoločnosti, a jednak s narastajúcou komplexitou celej spoločnosti obdobia 
neskorej modernity, pričom oba tieto procesy sú prevádzané nárastom neistoty. „Sme svedkami 
pozoruhodnej koincidencie medzi otvorenejšími systémami produkcie poznania na jednej, 
a nárastom komplexity spoločnosti na druhej strane – a s nárastom neurčitosti oboch“ (Nowotny et 
al. 2005, s. 5-6). Táto neurčitosť nie je zbavená rôznych rizík, práve naopak, je spojená s viacerými 
rizikami, ktoré veda samotná vytvára. Základná myšlienka koncepcie nového spôsobu tvorby 
poznania by sa dala v zjednodušenej podobe zhrnúť nasledovne: Veľké subsystémy modernity (štát, 
trh, kultúra/veda), kedysi od seba oddelené pevnými hranicami, sa navzájom do seba čoraz viac 
„prelievajú“, hranice medzi nimi sa stávajú priestupnými, prekračovateľnými, transgresívnymi9. 
V súčasnosti už nemožno povedať len to, že veda je „motorom“ rozvoja spoločnosti, ale platí to aj 
naopak – zmeny prebiehajúce v spoločnosti na globálnej úrovni (ako napr. informatizácia, 
globalizácia, enormný nárast nových technológií, rozrôznenie životných foriem) spätne 
spoluutvárajú podobu tvorby vedeckého poznania.  

V podobnom duchu uvažuje o zmenách, ktorými v súčasnosti veda prechádza, aj J. Ziman, 
ktorý tieto zmeny označuje termínom post-akademická veda – je to taká veda, presnejšie taký 
výskum, ktorý je previazaný so svojím širším spoločenským prostredím oveľa užšie, než tzv. 
akademická či „čistá“ veda. Post-akademická veda sa vyznačuje v jeho ponímaní „kolektivizáciou“, 
ktorá sa prezentuje v práci výskumných tímov, dôrazom na využiteľnosť poznatkov a s tým 
spojenými novými technikami kontroly a riadenia vedy, a to nielen zo strany štátu, ale aj verejnosti; 
ďalej nárastom kompetitívnosti a „industrializáciou“, previazaním s vývojom technológií  
a priemyslu (pozri Ziman 1996, s. 67-80). 

Veda a verejnosť 

Ako sme už spomenuli, v centre koncepcie nového spôsobu tvorby poznania stojí myšlienka 
zdôrazňujúca stieranie hraníc, okrem iného medzi vedou a verejnosťou. Toto stieranie hraníc znamená 
okrem iného otváranie sa vedy smerom k verejnosti, do popredia pozornosti sa dostáva koncept 
otvorenej vedy10. Vyvstáva preto potreba nanovo premyslieť vzťah medzi vedou a verejnosťou. 

9 Možno poznamenať, že viaceré znaky nového režimu je možné identifikovať aj na projekte Univerzitný vedecký park 
Univerzity Komenského v Bratislave, a to dôraz na multidisciplinaritu či transdisciplinaritu, úsilie o prepojenie výskumu, 
vzdelávania a praxe. Aj samotná koncepcia vedeckých parkov odráža hlavné myšlienky módu 2; podľa definície 
vedecké parky sa budujú za účelom posilnenia spolupráce medzi univerzitami a priemyslom či podnikateľkou sférou, 
pričom sú primárne zamerané na vedecké a technické/technologické inovácie.  
10 Ku konceptu otvorenej vedy pozri napr. Steinerová, Ondrišová a Buzová 2015.  
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Uvedieme v tejto súvislosti citát z webstránky UK, pričom citovaná myšlienka je odpoveďou na jednu 
z často kladených otázok, konkrétne na otázku ohľadom spôsobu, akým sa zástupcovia 
spoločenskovedných a humanitných odborov UK podieľajú na riešení projektu vedeckého parku: 
„Projekt UVP UK dáva neobvyklú príležitosť týmto [t. j. spoločenskovedným a humanitným] 
odborom na interdisciplinárny výskum dôsledkov takzvanej „tvrdej“ vedy na spoločnosť. (...) 
V procese aplikácie a transferu poznatkov moderných prírodných vied (najmä biológie) sa často 
objavujú závažné právne a etické dôsledky, čo často spôsobuje problémy pri ich efektívnom využívaní 
v prospech spoločnosti. Spoločnosť býva na nové objavy často nepripravená, čo môže viesť až 
k negatívnemu postoju verejnosti k vedeckým objavom, ktoré by jej ale paradoxne mali primárne 
slúžiť“ (https://uniba.sk/veda/vedecke-projekty-a-granty/univerzitny-vedecky-park-uk/casto-kladene-
otazky/, kurzíva autori). „Verejnosť“ tu vystupuje ako subjekt, ktorému má veda jednak slúžiť a ktorý 
jednak zastáva alebo môže zastávať negatívny postoj k vede či vedeckým objavom.  

Vzťah vedy a verejnosti sa často tematizuje ako problém vedeckej osvety a vedeckej 
komunikácie11; v súčasnosti sa však reflektuje aj v širšom zmysle ako problém spoločenský, ktorý je 
spojený s postupnou stratou dôvery verejnosti vo vedu12. Verejná povaha vedy (verejná v tom 
zmysle, že veda slúži, resp. má slúžiť verejnému dobru) sa stáva problémom, osobitne v prípade 
tých sfér poznania, ktoré sú považované za kontroverzné, ako sú biotechnológie a biomedicína ‒ 
práve v kontexte týchto oblastí sa otvára otázka, či veda a výskum naozaj slúžia verejnému dobru. 
Viacerí autori upozorňujú na narastajúce znepokojenie verejnosti v súvislosti s vedou 
a technovedou; na skutočnosť, že vedu už nemožno považovať za neproblematický akcelerátor 
ľudského/spoločenského rozvoja, čo bolo charakteristické pre modernu (Nowotny et al. 2005; Felt 
2007). Na situáciu neistoty a rizikovosti upozorňuje aj U. Beck, ktorý vo svojej práci Riziková 
spoločnosť uvádza: „věda se stáva (spolu)příčinou rizik, prostředkem pro jejich definování 
a zdrojem pro jejich řešení a právě tím si otevírá nové trhy scientizace“ (Beck 2004, s. 257). 
Vo vzťahu medzi vedou, sociálnou praxou a verejnosťou dochádza podľa tohto autora ku 
komplexnej a reflexívnej scientizácii, ktorá rozširuje vedeckú pochybnosť tak na samotné interné 
základy vedy ako aj na jej vonkajšie dôsledky. Na rozdiel od jednoduchej scientizácie, v rámci 
ktorej sa vedecké poznanie aplikuje na svet prírody a spoločnosti a nároky vedeckej racionality na 
explanáciu javov sú nedotknuté, v reflexívnej fáze sú vedy konfrontované s rizikami spojenými s ich 
vlastnými výtvormi i zlyhaniami (Beck 2004).  

Čo sa týka pojmu vedeckej komunikácie (science communication, communication of science), 
treba poznamenať, že je to pomerne vágny pojem a existujú rozličné jeho výklady a definície. 
V prípade, že je rámcovaný problematikou vzťahu vedy a verejnosti, najčastejšie sa pod tento pojem 
zaraďujú rozličné formy komunikácie výsledkov vedy smerom k (laickej) verejnosti, popularizácia  
a propagácia vedy. Ide teda o komunikáciu smerom k externému prostrediu. Termín vedecká 
komunikácia sa však niekedy používa aj v zmysle šírenia a zdieľania výsledkov vedeckého výskumu 
v rámci interného prostredia vedy, v rámci nejakého vedeckého či epistemického spoločenstva. Táto 
interná vedecká komunikácia je neodmysliteľnou, vitálnou súčasťou vedy, je súčasťou jej étosu 
v zmysle koncepcie Mertona, podľa ktorého „inštitucionálna koncepcia vedy ako časti verejnej sféry 
je prepojená s imperatívom komunikácie zistení“ (Merton 1973, s. 274). Niektorí autori rozlíšenie 
medzi internou a externou komunikáciou vedy konceptualizujú ako rozlíšenie medzi vedeckou 
komunikáciou, smerujúcou do vnútra vedeckého spoločenstva a komunikáciou vedy smerujúcou do 

11 K problematike vedeckej komunikácie pozri bližšie Holubová et. al. 2007; Steinerová, Ondrišová a Buzová 2015; 
Kopecká a Šušol 2015.  
12 Ako príklad možno uviesť zistenie EUROBAROMETRA (Science and Technology Report, jún 2010), podľa ktorého 
viac než polovica (58 %) Európanov sa domnieva, že vedcom nemožno dôverovať, obzvlášť pokiaľ ide o kontroverzné 
témy, pretože výskumníci sú závislí od financovania zo strany priemyslu a biznis sektoru. 
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externého prostredia vedy, ktorej adresátmi či príjemcami sú osoby mimo vedeckého spoločenstva 
(Repková et al. 2008). Účelom vedeckej komunikácie je zvýšiť povedomie spoločnosti o význame 
vedy pre život jednotlivca či celej spoločnosti, zvýšenie „vedeckej gramotnosti“ a v neposlednom 
rade aj zabezpečiť podporu vedy zo strany verejnosti (vrátane decíznej a komerčnej sféry)13. 
Existujúca „informačná priepasť“ medzi vedcami a verejnosťou prináša riziko znižujúcej sa podpory 
výskumu a vývoja zo strany ľudí, nepochopenie významu vedy pre každodenný život, ako aj 
občiansku participáciu (sociálnu kontrolu) pri aplikovaní výsledkov vedy do bežného života 
(Repková et al. 2008, s. 15). 

Problém pochopenia vedy verejnosťou (alebo verejného vnímania vedy, angl. public 
understanding of science) bol prvýkrát tematizovaný vo vplyvnej správe londýnskej Kráľovskej 
spoločnosti z roku 1985 (Bodmer et al. 1985). Obdobie vedeckého entuziazmu v spoločnosti, ktorý 
bol príznačný pre 50. – 60. roky 20. storočia, bolo postupne vystriedané prehlbujúcimi sa 
pochybnosťami verejnosti voči vede a vedeckému výskumu14. V rámci vedeckej komunity bola 
zároveň pociťovaná naliehavá potreba zvýšiť verejné povedomie o vede, jednak pre zlepšenie 
základných znalostí obyvateľstva, a jednak kvôli vytváraniu verejnej podpory pre vládne výdavky 
na vedu a výskum (pozri Stein 2003, s. 101). Komisia, ktorá bola zostavená za účelom vypracovania 
spomenutej správy Kráľovskej spoločnosti, dostala za úlohu „preskúmať povahu a rozsah verejného 
vnímania vedy v Spojenom kráľovstve a jeho adekvátnosť pre rozvinutú demokraciu; preskúmať 
mechanizmy, akými možno vplývať na verejné vnímanie vedy a technológie a jeho úlohu 
v spoločnosti; posúdiť obmedzenia v procesoch komunikácie [s verejnosťou], ako aj možné spôsoby 
ich odstránenia“ (Gregory 2001).  

Hlavné posolstvo vypracovanej správy je obsiahnuté v nasledujúcom konštatovaní jej autorov: 
„Veda a technológia hrajú významnú úlohu v takmer všetkých oblastiach nášho súkromného 
i pracovného života. Závisí od nich náš priemysel, a teda naša národná prosperita. Takmer všetky 
otázky verejnej politiky majú vedecké alebo technologické implikácie. Preto je potrebné, aby každý 
do určitej miery rozumel vede, jej výsledkom, ako aj jej obmedzeniam“ (Bodmer et al. 1985, s. 6). 
Autori správy zdôrazňujú, že ak má Spojené Kráľovstvo ostať hospodársky konkurencieschopnou 
krajinou, spoločnosť musí lepšie rozumieť vede. No aj mnohým osobným rozhodnutiam, ako 
napríklad o zdravom stravovaní, vakcinácii, osobnej hygiene či pracovnej bezpečnosti napomôže 
lepšia znalosť základných vedeckých poznatkov (pozri Bodmer et al. 1985).  

V pozadí uvedených myšlienok stojí presvedčenie, že verejnosť trpí nedostatkom vedeckých 
informácií. Toto presvedčenie bolo podložené viacerými prieskumami vedeckej gramotnosti 
obyvateľstva. Jeden z nich, realizovaný v Británii v roku 1988, viedol k zisteniam, že napríklad  
70 % respondentov si myslelo, že prírodné vitamíny sú lepšie než umelé, 30% z nich sa nazdávalo, 
že ľudia a dinosaury v minulosti žili spolu, viac ako jedna tretina opýtaných uviedla, že Slnko 
obieha okolo Zeme a 46 % ľudí nedokázalo povedať, či DNA súvisí s hviezdami, kameňmi, 
počítačmi alebo živými bytosťami (pozri Evans a Durant 1995). Napriek tomu proklamovaný 
záujem verejnosti o vedu a jej výsledky bol pomerne vysoký. Na základe toho sa objavil názor, že 
vzájomné odcudzenie verejnosti a vedy je výrazom nedostatočnej informovanosti verejnosti 

13 Tu treba poznamenať, že problém vedeckej komunikácie v zmysle informovania verejnosti o nových vedeckých 
poznatkoch a ich význame či využiteľnosti v praktickom živote sa rozvíja predovšetkým so zreteľom na prírodné 
a technické vedy, kým spoločenské a humanitné vedy ostávajú viac-menej na pokraji záujmu.  
14 Rozličné kritiky vedy, sprevádzajúce pochybnosti voči vede a technike zo strany verejnosti môžu mať ale, ako 
upozorňuje U. Beck, aj istý pozitívny potenciál v tom zmysle, že verejne sprostredkovaná kritika sa môže stať motorom 
ďalšej expanzie vedy (Beck 2004, s. 265). 
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o činnosti a výsledkoch vedy. Takéto chápanie vzťahu medzi vedou a verejnosťou sa nazýva 
deficitný model15. 

Podľa deficitného modelu platí, že zlepšenie verejného vnímania vedy je možné dosiahnuť 
prostredníctvom intenzívnejšej komunikácie vedeckých poznatkov smerom k verejnosti. Obsahuje 
očakávanie, že čím viac vedeckých informácií sa poskytne verejnosti, tým viac sa zlepší vedecká 
gramotnosť v spoločnosti, a tým väčšiu podporu verejnosť preukáže vede. Pre opisovaný model je 
charakteristické, že nespochybňuje tradičný obraz vedy ako aktivity prebiehajúcej mimo dosahu 
všeobecnej spoločnosti, ale propaguje výraznejšiu saturáciu verejnosti vedeckými poznatkami. 
V súvislosti s aktérmi vzťahu medzi vedou a verejnosťou zachováva ich delenie na expertov, ktorí 
disponujú vedeckými informáciami a laikov, ktorí také informácie nemajú. Už spomenutým 
riešením problematického vzťahu medzi vedou a verejnosťou má byť zlepšenie komunikácie medzi 
jeho aktérmi, no pod komunikáciou sa tu chápe len jednosmerný transfer poznatkov od vedcov 
k spoločnosti. Všeobecná populácia má úlohu pasívneho prijímateľa informácií, o ktorých sa ich 
distribútori nazdávajú, že ich šírenie je v záujme verejnosti. Obsah komunikácie medzi vedou 
a verejnosťou, ktorej vzostup stavia do popredia deficitný model, tak spravidla spočíva plne v moci 
vedeckej komunity (pozri napr. Miller 2001, s. 116-117).  

Správa Kráľovskej spoločnosti obsahuje množstvo rozličných návrhov a stratégií, ako 
zabezpečiť masívnejšie rozšírenie vedeckých poznatkov v spoločnosti. Školy vyzýva k rozšíreniu a 
prehĺbeniu vedeckého vzdelávania, priemyselné podniky nabáda, aby manažérske funkcie 
obsadzovali pracovníkmi s vedeckým vzdelaním, parlamentné výbory žiada o väčšiu pozornosť 
venovanú vedeckým aspektom rôznych otázok. No nesporne najväčší dôraz kladie na verejné 
aktivity samotných vedcov, najmä v spojitosti s využitím masmédií: „Vedci sa musia naučiť lepšie 
komunikovať so všetkými segmentmi verejnosti, predovšetkým s médiami“ (Bodmer et al. 1985, s. 
24). Autori správy vidia v masmédiách najefektívnejší kanál pre transfer vedeckých poznatkov do 
širšej spoločnosti. Výskumníkov priamo vyzývajú, aby podstúpili tréningy mediálnej komunikácie 
a aby aktívne vyhľadávali rôznorodé možnosti verejného prezentovania vedeckých výsledkov. 
Dôrazne apelujú, že „naše najnaliehavejšie a bezprostredné posolstvo je určené vedcom – naučte sa 
komunikovať s verejnosťou, buďte ochotní to robiť a skutočne to považujte za svoju povinnosť“ 
(Bodmer et al. 1985).  

Správa Kráľovskej spoločnosti iniciovala a legitimizovala popularizovanie vedy v nebývalom 
rozsahu. Vedecká komunita bola mobilizovaná v záujme zlepšenia verejného vnímania vedy. 
Hľadali sa spôsoby, akými môže veda osloviť, zaujať a v neposlednom rade vzdelať spoločnosť. 
Tieto aktivity boli často vedené logikou reklamy: laická verejnosť sa chápala ako potenciálni 
konzumenti týchto aktivít a ich tvorcovia resp. distribútori sa pokúšali upútať jej pozornosť – 
podobne, ako napríklad výrobcovia pracích práškov (pozri Bauer 2009, s. 4-5). Vo Veľkej Británii 
bola sformovaná stála komisia pre otázky týkajúce sa pochopenia vedy verejnosťou či verejného 
vnímania vedy (CoPUS); nastal rozmach rozličných grantových programov pre popularizáciu vedy, 
cien udeľovaných za propagáciu vedy v spoločnosti a pod. V rámci sociológie vedy vzniklo 
samostatné odvetvie, ktoré sa zaoberá problematikou pochopenia vedy verejnosťou.  

Deficitný model však nakoniec neviedol k uspokojivému riešeniu naznačených problémov 
v súvislosti so vzťahom medzi vedou a verejnosťou. Na jednej strane sa ukázalo, že mohutnejší tok 
vedeckých informácií smerom k verejnosti neviedol k pozorovateľnému zlepšeniu vedeckej 
gramotnosti populácie. Prieskum, ktorý prebehol medzi obyvateľmi Veľkej Británie v roku 1996, 
odhalil, že napriek silným popularizačným aktivitám sa spoločenský „deficit“ vedeckých informácií 
v porovnaní s prieskumom z roku 1988 vôbec nezmenšil. Na základe výsledkov prieskumu dokonca 

15 O deficitnom, ako aj o niektorých ďalších modeloch pozri tiež Repková et al. 2008.  
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nebolo možné jasne určiť, či by úroveň vedeckej gramotnosti bola iná, keby sa žiadne popularizačné 
aktivity nekonali (pozri Miller 2001, s. 117). Na druhej strane ani verejné vnímanie vedy, t. j. názory 
verejnosti na vedu a výskum sa markantne nezmenili v dôsledku prostého zvýšenia prísunu 
vedeckých informácií. Rozličné štúdie ukázali, že neplatí jednoduchý vzťah, že čím viac vedeckých 
informácií budú ľudia mať, tým viac budú schvaľovať činnosť a výsledky vedy. Zaznamenané 
vedecké poznatky laikov boli prevažne výberové, kontextové, lokálne a často nenapomáhali 
správnemu rozhodovaniu – napríklad intenzívnejšie informovanie o škodlivosti fajčenia neviedlo 
k výraznejšiemu úbytku fajčiarov (bližšie pozri napr. Gregory 2001).  

Panuje zhoda, že deficitný model bol zdiskreditovaný: mnohé nasvedčuje tomu, že negatívne 
alebo rozporuplné postoje verejnosti voči vede nie sú vyjadrením jednostranného nedostatku 
vedeckých informácií v spoločnosti. Vedecká komunita i tvorcovia politík sa vo všeobecnosti 
zameriavali na efektívnosť komunikácie vedeckých informácií smerom k verejnosti a na skúmanie 
spôsobov, akými ľudia využívajú vedecké poznatky, no len málo pozornosti venovali otázkam účelu 
komunikovaných správ a rôznym stránkam spoločenského kontextu, v ktorom sa nachádzajú ich 
prijímatelia. Ľudské rozhodnutia sú totiž založené nielen na vedeckých faktoch, ale v nemalej miere 
aj na rôznych kultúrnych, historických, náboženských či osobných presvedčeniach. Deficitný model 
nezobral do úvahy tieto mimovedecké faktory, v dôsledku čoho nedokázal adekvátne zachytiť 
rôznorodé črty verejného vnímania vedy.  

V pozadí problémov s deficitným modelom sa vyvíjalo odlišné chápanie vzťahu medzi vedou 
a verejnosťou. Čoraz jasnejšie sa javilo, že stavanie verejnosti do úlohy pasívneho prijímateľa 
vedeckých informácií je neuspokojivé. Postoj verejnosti k vede aj napriek masívnej popularizácii 
zaznamenával ďalšie otrasy, najmä vzhľadom na rozvoj nových, spoločensky kontroverzných oblastí 
výskumu, akými sú napríklad genetické inžinierstvo alebo biotechnológie. Objavili sa názory, že 
namiesto jednosmernej vedeckej propagandy je potrebné rozvíjať obojsmerný dialóg medzi vedou 
a verejnosťou, pripraviť podmienky pre výraznejšiu participáciu verejnosti v rozhodovacích procesoch 
týkajúcich sa vedeckého výskumu a jeho využitia a budovať taký prístup k problematike verejného 
vnímania vedy, ktorý zohľadní aj rozličné mimovedecké faktory pôsobiace v rámci opisovaných 
vzťahov. „Tento prístup čerpal zo sociológie a histórie a niekedy aj z filozofie. Vedecké fakty a ich 
verejné prijímanie nepokladal za také bezproblémové, ako sa nazdávali predstavitelia deficitného 
modelu“ – naopak, akcentoval „dôležitosť spoločenského kontextu a laického poznania, ktoré hrajú 
významnú úlohu v tom, ako členovia spoločnosti využívajú vedu“ (Miller 2001, s. 117). Viacerí autori 
označujú uvedené zmeny v chápaní vzťahu medzi vedou a verejnosťou ako kontextualizáciu (Gregory 
2001; Miller 2001; Nowotny et al. 2005).  

Tieto tendencie sa zreteľne prejavili v správe „Veda a spoločnosť“, ktorú vypracovala 
výberová komisia britskej Snemovne lordov v roku 2000 (House of Lords Select Committee 2000). 
Táto správa bola akousi ozvenou vyššie spomenutej správy Kráľovskej spoločnosti z roku 1985 
a podobne ako jej predchodkyňa, aj ona mala významný vplyv na podobu spoločenského diskurzu 
o verejnom vnímaní vedy. No na rozdiel od staršej správy sa v novšom dokumente oveľa menej 
hovorí o poznaní a jeho diseminácii v spoločnosti, ale kľúčovú úlohu zohrávajú otázky postojov, 
hodnôt a najmä dôvery verejnosti voči vede. Správa prezentuje širší kultúrny pohľad, v rámci 
ktorého je vedecké poznávanie ponímané ako jedna z mnohorakých spoločenských aktivít. Ďalšiu 
zmenu predstavuje fakt, že pri zostavovaní správy dostala priestor nielen vedecká obec, ale aj 
súkromný sektor, laické skupiny a akademici z rôznych oblastí. Dá sa povedať, že fenomén 
kontextualizácie je pozorovateľný už v spojitosti so zrodom správy – ešte zreteľnejšie je však 
prítomný po jej obsahovej stránke.  

Správa sa začína vetou, že „vzťah spoločnosti a vedy je v kritickej fáze“ a táto kríza je 
následne spresnená ako „nedostatok dôvery“ (pozri House of Lords Select Committee 2000). Autori 
správy upozorňujú, že mnohé vedecké otázky, ktoré rezonujú v spoločnosti, zahŕňajú aj rôzne 
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mimovedecké, t. j. sociálne, etické a ďalšie faktory. Tie závisia od hodnôt, ktoré sú pre verejnosť 
dôležité a ich obchádzanie môže viesť k nepriateľským postojom k vede. Tvorcov vedných politík 
vyzývajú k intenzívnejšiemu dialógu s verejnosťou, v rámci ktorého budú brať do úvahy 
a rešpektovať spoločenské hodnoty rovnocenne s vedeckými dôvodmi. Verejnosť je prizvaná do 
politických rozhodovacích procesov: nie však preto, aby nahradila expertov, ale aby napomohla 
vyjasneniu morálnych a sociálnych kontextov rozhodnutí súvisiacich s vedou a výskumom. Väčšia 
demokratizácia v tomto zmysle je podľa spomínanej správy cestou, akou sa veda môže uchádzať 
o opätovné získanie priazne verejnosti.  

V správe sa naďalej kladie silný dôraz na dostatočnú komunikáciu medzi vedou a verejnosťou 
prostredníctvom masmédií. Vedkyniam a vedcom odporúča, rovnako ako staršia správa, absolvovať 
komunikačné tréningy so špeciálnym zameraním na komunikáciu s médiami. Po novom však má 
byť súčasťou týchto tréningov tiež zvyšovanie povedomia o spoločenskom kontexte ich výskumov 
a  ich aplikácií (pozri House of Lords Select Committee 2000). Vedeckú obec opakovane nabáda 
k väčšej otvorenosti a kooperácii s inými inštitúciami, vládou, verejnosťou a médiami. Ak si chce 
veda znovu vybudovať verejnú dôveru, musí si dať záležať na otvorenej, pozitívnej a načúvajúcej 
komunikácii so spoločnosťou. „V skratke, na rozdiel od starších správ, ktoré vyzývali verejnosť, aby 
sa učila, menila a spolupracovala s vedou, táto správa vyzýva vedcov, aby sa učili, menili 
a spolupracovali so spoločnosťou“ (Gregory 2001). Nastolený étos participácie sa prejavil v rozvoji 
rozmanitých informačných rozhraní medzi expertnou vedou a laickou verejnosťou. Patria medzi ne 
rozličné vedecké festivaly či múzeá, otvorené diskusie a konferencie, programy vedeckého 
vzdelávania a podobne.  

Vývin verejného vnímania vedy prešiel niekoľkými fázami. M. Bauer rozlišuje tri fázy, ktoré 
v jeho chápaní predstavujú tri paradigmy diskurzu o verejnom vnímaní vedy (pozri Bauer 2009,  
s. 2-6). Prvú fázu nazýva obdobím vedeckej gramotnosti a časovo ju umiestňuje medzi 60. až 80. 
roky 20. storočia. Ide o obdobie vedecko-technologického entuziazmu, v ktorom sa síce veda 
vyvíjala izolovane od všeobecnej verejnosti, no zároveň sa tešila vysokej dôvere spoločnosti, ktorá 
využívala jej výdobytky. Toto obdobie v polovici 80. rokov vystriedala tzv. paradigma verejného 
vnímania vedy, v rámci ktorej bol prvýkrát tematizovaný problém verejného vnímania vedy. Nová 
paradigma bola iniciovaná poklesom verejnej dôvery voči vede a vyznačovala sa prijatím vyššie 
opísaného deficitného modelu, ktorý mal viesť k zvráteniu klesajúcej dôvery. Tretia paradigma, 
nazvaná veda v spoločnosti, obracia ideu deficitu: sú to vedecké inštitúcie a ich aktéri, ktorí stratili 
dôveru verejnosti, a preto musí veda vykonať posun smerom k väčšej spoločenskej participácii. Táto 
paradigma sa objavila zruba na prelome tisícročí a pretrváva až do súčasnosti. Bauer prízvukuje, že 
jeho klasifikácia nepredstavuje striktné chronologické poradie, ale skôr multiplikáciu diskurzov, 
ktoré sa voľne prekrývajú a nemusia sa zhodovať vzhľadom na konkrétne geografické, rezortné 
alebo časové parametre (pozri Bauer 2009, s. 2).  

Odlišnú klasifikáciu vzťahov medzi vedou verejnosťou ponúka U. Felt, ktorá rozlišuje tri 
modely tohto vzťahu: Prvý model je založený na vzdelávaní verejnosti – veda sa v tomto modeli 
chápe ako niečo, čo obýva svojbytný priestor, ako oddelená od spoločnosti, pričom verejnosť nemá 
nijakú možnosť zasahovať do procesov utvárania poznania. Vedy sú vnímané ako zdroj 
spoločenského pokroku. Nedôvera voči vede sa vysvetľuje ako dôsledok negramotnosti, 
nevedomosti a predsudkov zo strany verejnosti. Vedci, ktorí disponujú poznaním, majú usmerňovať 
a vzdelávať verejnosť. Druhý model je založený na verejnom dialógu a participácii, zdôrazňuje sa 
otvorenosť vedy voči interakcii s verejnými orgánmi, priemyslom a občanmi. Ani v tomto modeli sa 
však nepredpokladá participácia širokej verejnosti na utváraní vedeckých poznatkov, hoci hranice 
medzi špecialistami a laikmi sa stávajú menej jasnými. Rozhodnutia sú legitimizované existenciou 
otvorenej diskusie.  
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V rámci tretieho modelu, ktorý je založený na verejnej spolutvorbe znalostí, sa veda chápe ako 
úzko previazaná so spoločnosťou. Verejnosť, teda občania a záujmové skupiny sa aktívne zapájajú 
do procesu tvorby poznania. Laboratórna produkcia poznania hrá síce stále centrálnu úlohu, ale 
prebieha v odlišnom rámci, do ktorého zasahujú občania svojím konaním (bližšie pozri Felt 2007,  
s. 55). Prvý model podľa Feltovej najviac zodpovedá Bauerovej prvej paradigme vedeckej 
gramotnosti. No čo sa týka ďalších fáz, tie sa prekrývajú len čiastočne. Zatiaľ čo Bauer si všíma 
vývin vzťahu medzi vedou a verejnosťou cez prizmu vzájomnej dôvery aktérov, Felt sleduje tento 
proces z hľadiska zvyšujúcej sa participácie verejnosti vo vedeckom výskume. Obaja autori však 
zhodne identifikujú zmeny v charaktere produkcie vedeckého poznania postupujúce od izolovaného 
výskumu k výraznejšiemu zapojeniu širšej verejnosti. Vo vedeckej komunikácii už nejde iba, alebo 
nejde primárne o vzdelávanie verejnosti, ale aj o vytváranie o vytváranie nových významov 
a kreovanie vedecko-technologickej budúcnosti.  

Položme si na záver otázku: Ktorej z opísaných fáz najviac zodpovedá aktuálna situácia 
v Slovenskej republike? Viditeľné sú rôznorodé aktivity kladúce si za cieľ popularizovať vedecké 
poznatky medzi verejnosťou: konajú sa noci výskumníkov, rôzne workshopy, výstavy, prezentácie 
publikácií, dni otvorených dverí na vedeckých pracoviskách a pod. Tieto aktivity sa dajú chápať ako 
prejavy deficitného modelu, resp. modelu založeného na vzdelávaní verejnosti. No v súvislosti 
s tvorbou vedných politík a rozhodovaním o vedeckom výskume a jeho využití nie je možné 
pozorovať žiadny významnejší priestor pre participáciu neexpertnej verejnosti. Aj na 
inštitucionálnej úrovni prevláda jasná orientácia na jednosmernú popularizáciu vedy. V roku 2007 
bolo zriadené Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT), ktoré 
je charakterizované ako „podporný nástroj v oblasti popularizácie vedy a techniky na celoslovenskej 
úrovni a smerom voči zahraničiu“ (http://ncpvat.cvtisr.sk/). Ak na tieto zistenia aplikujeme vyššie 
uvedené teoretické modely, tak platí, že v budúcnosti možno očakávať zvýšený spoločenský dopyt 
po verejnom spolurozhodovaní o vedeckých otázkach, ktorému by mali vedecká komunita 
a tvorcovia politík vyjsť v ústrety – za predpokladu, že budú mať záujem o udržanie dôvery 
slovenskej verejnosti voči vede a výskumu.  
 
Príspevok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: Univerzitný 
vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo zdrojov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
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Abstract / Ethical challenges of digital environment in information behavior of researchers  

The paper is aimed at a new interpretation of problems and challenges of studies of information ethics in information 
science from the perspective of digital environment. The concepts of basic authors of information ethics are briefly 
outlined from the perspective of the problems of digital information. We also present basic approaches to information 
behavior studies focused on researchers and values of information. Based on a qualitative study of information behavior 
of researchers we mention examples of representations of discourse of researchers with regard to information ethics, 
open science, open access and digital publishing with the emphasis on interpretations of ethical challenges. Following 
these results, the issues of citation ethics and citation procedures as part of information ethics of researchers are 
mentioned. Basic principles of ethical guidelines for internet research are presented. In conclusion, the concept of 
academic information ecologies in digital information environment is proposed from the perspective of information 
ethics. New interpretation of digital ethics in the context of information behavior of researchers is derived, including 
education of researchers in information ethics. 
 

Úvod 

Informačná etika predstavuje aktuálne významnú disciplínu informačnej vedy založenú na 
hodnotách informácií, na citlivosti na zabezpečovanie prístupu k digitálnym informáciám a na 
starostlivosti o informačné zdroje, v súčasnosti najmä v digitálnom prostredí. V informačnej vede sa 
v histórii, najmä od 80. rokov 20. storočia, za najvýraznejšie koncepcie považujú základy 
informačnej etiky rozpracované R. Capurrom a L. Floridim. Cieľom tohto príspevku je predstavenie 
aspektov informačnej etiky z pohľadu problémov digitálneho prostredia so zameraním na 
informačné správanie vedcov a digitálne informačné prostredie. Otázkou je, ako sa informačná etika 
prejavuje v digitálnom prostredí, ako je včlenená do informačného správania vedcov a aký novší 
model by mohol podporiť rozvoj teórie aj praxe informačnej etiky. Ako príklady uvedieme vybrané 
reprezentácie diskurzu vedcov z hľadiska informačnej etiky, otvorenej vedy a citačnej etiky 
reprezentované v pojmových mapách. Predstavíme etické odporúčania na internetový výskum 
a navrhneme model akademických informačných ekológií so zložkou informačnej etiky s novšou 
interpretáciou konceptu digitálnej etiky. 

Informačná etika v digitálnom prostredí 

Aj keď je informačná etika spojená najmä s hodnotami informácií, normami a pravidlami 
využívania, produkcie a komunikovania informácií; v digitálnom prostredí nadobúda novšie 
rozmery. Štruktúra základov informačnej etiky súvisí najmä so zabezpečovaním prístupu 
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k digitálnym informáciám, s intelektuálnym vlastníctvom digitálnych informácií a súkromím 
človeka v digitálnom prostredí, najmä z hľadiska ochrany osobných údajov. Nadväzuje na rozvoj 
počítačovej etiky v súvislosti s prácami N. Wienera a jeho nasledovníkov (Himma a Tavani 
2008).Významným etickým problémom digitálnych informácií je aj otázka pravdivosti informácií, 
čistenie informačného prostredia od dezinformácií či falošných informácií. Problémy informačnej 
etiky sú čoraz viac prepojené so stavom informačného prostredia a informačnou ekológiou. 
Súvislosti a vzťahy medzi objektmi v informačnom digitálnom prostredí vytvárajú informačnú 
ekológiu. K vystupujúcim problémom informačnej etiky patria otázky súkromia, kyberšikany 
a kybernetického prenasledovania, ochrany osobných údajov, prípadne depersonalizácie, t. j. iného 
spôsobu správania v digitálnom prostredí oproti tradičnému (Nováková 2018). 

Informačné prostredie vo svojej koncepcii informačnej etiky analyzuje najmä filozof Luciano 
Floridi (2006 2013). Okrem známeho modelu RPT (informačná etika na úrovni zdroja, na úrovni 
produktu a na úrovni cieľa) zavádza pojmy morálneho agenta (človek aj informačný systém) 
a infosféry (informačné prostredie obsahujúce človeka, informačné zdroje aj systémy a objekty). 
Morálneho agenta vymedzuje najmä z hľadiska digitálnych informácií ako interaktívny, autonómny 
a adaptabilný systém. Vlastnosti digitálnych informácií spôsobujú, že vznikajú nerovnovážne stavy 
v informačnom prostredí (infosfére). Môže ísť o neúplné informácie, neoverené informácie, 
nepravdivé informácie, zámerné dezinformácie. Pritom všeobecné vlastnosti digitálnych informácií 
ako prenositeľnosť, replikovateľnosť a interaktívna modifikovateľnosť, adaptabilita či flexibilita 
v tvorbe finálnych informačných produktov prinášajú etické problémy pri tvorbe (plagiátorstvo, 
intelektuálne vlastníctvo), organizovaní (eticky podmienené systémy organizácie informácií) 
a využívaní informácií. V koncepcii L. Floridiho je tiež dôležitá existencia človeka v infosfére 
v spolužití s ostatnými informačnými organizmami na úrovni mikroetiky a makroetiky. Človek je 
včlenený do informačného prostredia, preto je dôležité, aby infosféra obsahovala dôveryhodné 
a presné informácie a aby zdieľanie, dostupnosť a použiteľnosť digitálnych informácií boli 
bezpečné. Na to treba zabezpečiť určité pravidlá a normy, ako znižovať neusporiadanosť (entropiu) 
digitálneho prostredia a zabezpečiť starostlivosť o infosféru. V tejto infosfére sa čoraz viac prelína 
tradičné a digitálne prostredie a dokonca sa dnes tak zbližujú, že vytvárajú hybridné prostredia 
a novú identitu človeka v jeho online živote (onlife) (Floridi 2014). Floridi (2008) formuluje aj 
určité zákony informačnej etiky zamerané najmä na prevenciu pred entropiou informácií v infosfére. 
Rozlišuje teoretickú a aplikačnú etiku, všeobecnú a „rozkrývaciu“ etiku so skrytými hodnotami 
v technológiách a digitálnych službách (Floridi 2010). 

R. Capurro, ďalší významný zakladateľ informačnej etiky, vymedzuje informačnú etiku 
v súvislosti s mediálnou etikou, internetovou etikou, etikou IKT, bioinformačnou etikou aj 
obchodnou informačnou etikou (Capurro 2005). Podľa Capurra (2000) informačná etika okrem 
základných hodnôt informácií skúma aj mocenské a sociálne štruktúry prejavujúce sa v etických 
dilemách v rôznych profesiách, najmä v práci s informáciami. V informačnom prostredí identifikuje 
aj dôležitú komunikačnú (diskurznú) vrstvu, ktorá sprostredkúva morálne informačné správanie, 
hodnoty aj normy a využíva pravidlá komunikovania informácií. Rozlišuje tu aj rozdiely medzi 
rôznymi kultúrami vo formovaní hodnôt a morálnych pravidiel využívania informácií na 
mikroúrovniach informačného správania a makroúrovni informačnej spoločnosti. Capurro priamo 
vymedzuje digitálnu etiku ako morálne hodnoty súvisiace s využívaním digitálnych informácií 
a digitálnych nástrojov (2005). Týka sa to nielen práv, ale aj povinností a zodpovednosti pri 
využívaní digitálnych informácií, tvorbe informačných produktov a fondov, ich organizácie, ale aj 
rozširovania. 

Iné komplexné konceptuálne prístupy k informačnej etike zdôrazňujú aspekty etiky 
starostlivosti (Tuana 2007). Tak vzniká integratívny rámec na riešenie morálnej gramotnosti 
obsahujúci etickú senzibilitu, etické intuície, etické uvažovanie, morálnu predstavivosť a nakoniec aj 
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sociokultúrnu informačnú prax. Etika starostlivosti sa prejavuje najmä vo vzťahoch medzi subjektmi 
v informačnom prostredí, napríklad pacient – lekár alebo používateľ – knihovník a tiež 
v starostlivosti o informačné prostredie (infosféru). Konceptuálne prístupy informačnej etiky 
kombinujú praktické, pragmatické a utilitárne prístupy (konzekvencie rozhodnutí a informačných 
aktivít), prístupy normatívne (založené na povinnosti a zodpovednosti) a prístupy založené na 
hodnotách a cnostiach. Sociálne hodnoty digitálnych informácií súvisia s cieľom a kontextom 
ich využitia pri riešení problémov, vzdelávaní či vedeckom výskume. Informačná etika v digitálnom 
prostredí nadobúda rozmery starostlivosti o organizovanie a manažment digitálnych zdrojov 
(digitálnych knižníc), rozmer informačného správania a využívania digitálnych informácií a rozmer 
sémantický smerujúci k pochopeniu významu informácií a tvorbe zmyslu (Steinerová et al. 2012). 

Z praktických problémov informačnej etiky v súčasnosti v oblasti vedeckej komunikácie 
vystupujú do popredia plagiátorstvo, dezinformácie a falošné informácie, informačná bezpečnosť, 
ochrana osobných údajov a súkromia, etika algoritmov a etika analýz výskumných dát. Významnou 
témou je aj integrácia sociálnych hodnôt informácií do oblasti navrhovania informačných systémov, 
najmä hodnotovo orientovaný dizajn informačných systémov (value-sensitive design of information 
systems) (Friedman a Freier 2005). Systematicky rieši problém hodnôt informácií v informačných 
systémoch aj sociálna informatika Roba Klinga. Príkladmi sú interpretácie lekárskych dát /obrazov, 
telemedicína, ale aj sociálne, politické a morálne dôsledky algoritmov (napríklad geografické 
informačné systémy, prípadne „zaujaté“ inteligentné algoritmy služieb Google, Facebooku či 
Amazonu). 

Informačné správanie vedcov, hodnoty a informačná etika 

Z kvalitatívnej štúdie informačného správania vedcov v SR založenej na rozhovoroch 
s vybranými 19 vedcami (Steinerová 2018) predstavujeme novšie interpretácie výsledkov súvisiace 
s názormi vedcov na problém informačnej etiky a na otvorenú vedu. Tradície výskumov 
informačného správania možno rozdeliť na niekoľko etáp (Steinerová 2005). Aktuálna etapa sa 
sústreďuje najmä na digitálne informačné prostredie Aj keď existuje mnoho modelov informačného 
správania vedcov, je potrebné aj ďalej získavať novšie informácie vo vzťahu k hľadaniu nových 
vzorcov na pochopenie informačných potrieb a využívania informácií v digitálnom prostredí. 
Cieľom štúdie bolo pochopiť informačné správanie vedcov v digitálnom prostredí. Kvalitatívna 
štúdia vedcov využila metodológiu rozhovorov, pojmového modelovania aj modelovania 
informačného prostredia (Steinerová 2018). Dáta boli získavané v rokoch 2015-2016, kvalitatívne 
analýzy dát prebehli s využitím otvoreného kódovania, selektívneho kódovania a kategorizácie 
(Pickard 2013). Údaje o respondentoch obsahovali zloženie 13 mužov a 6 žien, priemerný vek bol 
54,4 rokov, disciplíny obsahovali humanitné vedy (39%), prírodné vedy a medicínu (28%), sociálne 
vedy (22%) a počítačovú vedu (11%). Výsledky obsahových analýz boli vizualizované 
prostredníctvom originálnej metódy pojmového mapovania, pritom bolo vytvorených 23 pojmových 
máp s využitím nástroja CMaps Tool. Základný dizajn výskumu určil štruktúru informačného 
prostredia zloženú z vedeckého procesu, informačného procesu, informačnej infraštruktúry 
a externých vplyvov. Z hľadiska digitálneho informačného prostredia sú dôležité aj aspekty 
informačného správania vedcov ako digitálne publikovanie a otvorená veda. Tieto aspekty otvárajú 
aj novšie otázky informačnej etiky v oblasti otvorenej vedy. Na základe toho boli formulované aj 
návrhy na budovanie informačnej infraštruktúry a služieb akademických knižníc. 

Teoretické rámce informačného správania človeka sa zaoberajú otázkami, ako ľudia formulujú 
informačné potreby, ako hľadajú, organizujú a využívajú informácie. Napríklad Ford (2015) 
vysvetlil koncepciu informačného správania človeka ako pociťovanie informačnej potreby, odhad 
vhodnosti informácií s využitím kritérií ako podstata predmetu (témy), médium, zdroj, okolnosti, 
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objavovanie znalostí. Súvisiace pojmy informačných praktík a informačných interakcií osvetľujú 
Savolainen (2008) a Fidel (2012). Informačné aktivity (praktiky) sú v tomto zmysle sociálne 
a kultúrne podmienené spôsoby identifikácie, hľadania, využívania a zdieľania informácií. 
V nadväznosti na to sa aplikujú v informačnej vede sociálnovedné teórie aktivity (Vygotskij) 
a novšie aj teória sociálnej praxe (Schatzki 1996). Hlavné informačné aktivity vedcov obsahujú 
získavanie, vyhľadávanie informácií, čítanie, písanie, spoluprácu, ale aj monitorovanie, zapisovanie 
poznámok, analýzy a interpretácie dát, prekladanie. Case a Given (2016) tiež zdôrazňujú celé 
spektrum informačných aktivít človeka, ale aj nezámerné a pasívne informačné správanie. V tomto 
zmysle považujeme informačné správanie vedcov za integratívny systém aktivít človeka pri 
využívaní informácií a pri adaptáciách vedcov k informačnému prostrediu.  

Tradičné modely informačného správania vedcov identifikovali také informačné aktivity ako 
začatie, reťazenie, prezeranie, diferencovanie, monitorovanie, extrahovania, verifikácia a ukončenie 
(Ellis 2005). Mnoho sociálnych a kognitívnych faktorov zdôrazňuje Foster (2005) vo svojom 
nelineárnom modeli informačného správania (otvorenie, orientácia, konsolidácia, kognitívny 
kontext, interný kontext a sociálny kontext). Najnovšie sa vynárajú aj teórie a modely, ktoré 
osvetľujú vzdialenú online kolaboráciu a kolaboratívne informačné správanie medzi vedcami (Olson 
a Olson 2016) a využívanie sociálnych sietí. Greifenederová a kol. (Greifeneder et al. 2018) zistili 
určité rezervované prístupy pri využívaní sociálnych sietí vedcami. Okrem toho v informačnom 
správaní vedcov platia hlboké disciplinárne rozdiely pri využívaní informácií vedcami (napríklad 
Brown 2010, Tenopir et al. 2015, Given a Willson 2015). Tieto vzorce sú spojené s koncepciami 
digitálnej vedy, otvorenej vedy, ale aj s veľkými dátami vo vede (Borgman 2015, MacKenzie 
a Martin 2016, Steinerová 2016). V nadväznosti na podobné štúdie informačného správania vedcov 
je základná otázka formulovaná s cieľom identifikovať faktory, ktoré ovplyvňujú informačné 
správanie vedcov v digitálnom informačnom prostredí. V tejto práci interpretujeme najmä postoje 
vedcov k digitálnemu publikovaniu a otvorenej vede. Otázkou tiež je, ako integrovať zložku 
informačnej etiky do modelov informačného správania vedcov v digitálnom prostredí (Bawden 
a Robinson 2020). 

V informačnom správaní vedcov je potrebné zohľadniť aj určité aspekty základných 
sociálnych hodnôt, ktoré podmieňujú ich informačné správanie pri využívaní informácií. Hodnoty 
informácií možno vymedziť ako cennosť, užitočnosť a želateľnosť v kontextoch (Norton 2010). 
V digitálnom prostredí sa hodnoty znásobujú, ale aj deformujú z hľadiska informácií ako zdroja, ako 
produktu, ale najmä ako súčasť informačných interakcií človeka. Sociálne hodnoty informácií 
súvisia s cieľmi a sociálnym vplyvom informácií pri rozhodovaní, riešení problémov či vzdelávaní. 
Hodnoty informácií sú určované aj cieľmi sociokultúrnej praxe využívania informácií a spájajú sa 
do písaných aj nepísaných noriem a pravidiel informačných interakcií vedcov. V digitálnom 
prostredí hodnoty informácií odrážajú sociálne vzťahy, najmä v hustote a podnetnosti sociálnych 
sietí, ako dokazuje aj Granovetter (2010).V histórii rozvoja počítačovej etiky (Bynum 2008) sa za 
hodnoty akademickej komunity považujú bezpečnosť a zabezpečenie zdrojov na prežitie komunity 
s dôrazom na vlastníctvo, súkromie, bezpečnosť, poznanie, sloboda a možnosti voľby. Napríklad 
hodnotovo podmienený dizajn informačných služieb, definovaný v 90. rokoch 20. stor. (Friedman 
a Freier 2005) znamená predvídanie hodnôt pri navrhovaní informačných technológií s cieľom 
prevencie pred poškodením týchto hodnôt. Z kvalitatívnej štúdie informačného správania vedcov 
tiež vyplynulo, že vedci spájajú hodnoty svojej práce a práce s informáciami s obohacovaním 
spoločenského poznania (Steinerová 2018). Hodnoty informácií sú integrované v informačných 
aktivitách vedcov vo vedeckom procese. Možno ich rozdeliť na sociálne a individuálne hodnoty. 
Najčastejšie sa spájajú s hlbokou motiváciou pri rozvoji poznania, ale aj s charakteristikami 
kreatívnych osobností vedcov podmienených najmä emóciami, vnútornou motiváciou a fascináciou 
poznaním až po službu spoločnosti (Steinerová 2019). 
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Z diskurzu vedcov v rámci kvalitatívnej štúdie uvádzame ako príklad pojmovú mapu 
informačná etika (Steinerová 2018). V kontexte rozhovorov s vedcami sme formulovali túto otázku: 
Ako vnímate problém etiky práce s informáciami? Aké pravidlá v etike pri práci s informáciami vo 
vašom odbore existujú v digitálnom prostredí? Z analýz vyplynuli najvýraznejšie problémy 
informačnej etiky vo vede a vzdelávaní. Objavili sa najmä vzťahy medzi interakciami vedcov 
a študentov, prístup k informačným zdrojom, bezpečnosť, a sociálne pravidlá (so skrytými 
hodnotami). Problémy informačnej etiky sme nakoniec rozdelili na osobnostné, sociálne (hodnoty 
a pravidlá), sociotechnologické (ochrana údajov, plagiátorstvo, informačné preťaženie a stres). 
Samotné technologické problémy informácií (v digitálnom prostredí) sa koncentrujú na prístup, 
bezpečnosť, súkromie a vlastníctvo. Problémy informačnej etiky sú vnorené v sociokognitívnych 
a sociokultúrnych kontextoch využívania informácií; vo vede najmä na úrovni príspevkov k novému 
poznaniu, organizovaniu, rozširovaniu a tvorbe nových informácií. 

 
Obr. 1 Pojmová mapa Informačná etika (Steinerová 2018, 168) 

V mape možno vidieť aj cestu, ako včleniť zložku informačnej etiky do informačného 
správania vedcov, najmä v kontextoch podpory informačnej gramotnosti a komunikácie so 
špecialistami v oblasti etiky až po inštitucionalizáciu etických procesov (etické komisie inštitúcií, 
rady pre posudzovanie projektov v grantových agentúrach) a rozširovanie vedeckých poznatkov pre 
širšiu verejnosť. 

Etické princípy otvorenej vedy, otvoreného prístupu a digitálneho publikovania 

V nadväznosti na výsledky kvalitatívnej štúdie informačného správania vedcov predstavuje 
dôležitý základ informačnej etiky aj transformácia vedeckých informačných interakcií do 
digitálneho prostredia. Vo výsledkoch analýz v rámci limitov danej štúdie sme určili spoločné 
aspekty vedeckých informačných interakcií, ktoré obsahujú aj faktory otvorenej vedy, 
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metodologické faktory a doménovú expertízu. Rozdiely medzi disciplínami sú založené na 
výskumných objektoch, metodológiách, procedúrach, využívaní elektronických zdrojov, webových 
systémov a služieb. Rozdiely sú dané aj typom získavaných dát vo výskumnom procese. Z hľadiska 
digitálneho prostredia je typickým informačným správaním monitorovanie elektronických 
časopisov, digitálnych repozitárov a akademických sociálnych sietí (Steinerová 2018). 

Z hľadiska otvorenej vedy sme identifikovali typické vlastnosti otvorenej vedy založené na 
využívaní otvoreného prístupu k publikáciám, kolaborácii v digitálnom prostredí, manažmente dát, 
digitálnom publikovaní, participácii v kolaboratívnych systémoch a sieťach a digitálnej 
transparentnosti (Steinerová 2016; 2018). Výrazným faktorom otvorenej vedy je propagácia 
výsledkov výskumu v digitálnom prostredí. Pritom sa vedci zhodli, že tomuto problému je potrebné 
venovať vyššiu mieru pozornosti. V reprezentácii diskurzu vedcov v otázke zameranej na otvorenú 
vedu sme zistili dva typy diskurzov, podporný aj kritický. Z hľadiska výhod otvoreného prístupu 
vedci brali do úvahy najmä výhody otvoreného prístupu ako zvyšovanie citácií, rýchlosť 
publikovania. Z hľadiska kritického diskurzu vedci vyjadrili najmä obavy súvisiace s komerčnými 
vplyvmi a hodnotením digitálnych publikácií. V prírodných a technických vedách existuje silné 
prepojenie s technológiami a vynorili sa aj disciplíny zamerané na veľké výskumné dáta (dátové 
vedy, napríklad fyzika, astrofyzika, archeológia). V humanitných vedách bola zistená potreba 
vytvárať digitálne knižnice a informačnú infraštruktúru, napríklad archívne pamäťové systémy, atlas 
slovanských jazykov, digitálne archeologické zbierky (napríklad Mayská kultúra) (Steinerová 2018). 

V tejto súvislosti sa aspekty etiky vedcov spájajú s ochranou výskumných dát, vhodnou 
propagáciou výstupov výskumu, s ochranou pred falošnými informáciami, presnou identifikáciou 
zdrojov aj digitálnych objektov, odkazmi aj citáciami a podloženými dôkazmi vedeckej práce 
(dôkazmi podporené disciplíny). Mnoho etických otázok sa týka aj kolaborácie a participácie 
v digitálnom prostredí, najmä pri ochrane predbežných výsledkov, viacnásobných verifikáciách 
a analýzach a nakoniec aj v ekologickom holistickom tvorivom procese syntézy informácií. Tieto 
poznatky potvrdzujú aj novšie modely vedeckej kolaborácie v digitálnom prostredí a empirické 
výskumy dištančnej spolupráce s dôrazom na spoločný cieľ, manažment a organizáciu rolí, 
budovanie dôvery a koordinačné technologické nástroje (Olson a Olson 2016).  

Výrazným aspektom informačného správania vedcov je digitálne publikovanie. V diskurze 
vedcov sme identifikovali tri spôsoby publikovania v rámci vybranej skupiny disciplín (Steinerová 
2018, pojmové mapy Publikovanie, s. 91, Typy publikácií, s. 139). Vedci akceptujú publikovanie 
v časopisoch registrovaných vo WoS a SCOPUS a s vysokým IF (najmä v prírodných vedách) 
a všeobecne podporujú vo veľkej miere digitálne publikovanie. V humanitných a sociálnych vedách 
je spektrum publikácií širšie (monografie, štúdie, atlasy, slovníky, traktáty, digitalizované texty 
a  objekty ai.). Podrobnosti sú znázornené na pojmovej mape Publikovanie (Steinerová 2018, s. 91). 
Na druhej strane vedci identifikovali bariéry súvisiace s administratívnym preťažením, nedostatkom 
financovania a problémy s prístupom k informačnej infraštruktúre. Vedci tiež požadovali spoločné 
stratégie výskumu, univerzít a informačných inštitúcií a integráciu služieb, systémov, zdrojov 
a nástrojov do informačných infraštruktúr. Pritom treba zdôrazniť, že dôležitou zložkou infraštruktúr 
sú sociálne a etické hodnoty informácií. 

Digitálne publikovanie prináša tiež etické problémy z hľadiska udržiavania digitálnej 
informačnej infraštruktúry. Napríklad ide o pripájanie výskumných dát a analýz k interpretáciám 
a výstupom či článkom. Problémy sa objavujú tiež v nadväznosti na bariéry prístupu k digitálnym 
časopisom práve pre tvorcov (komerčný rozmer vedeckého publikovania). Do istej miery tieto 
problémy riešia aspekty otvoreného prístupu a licencií prístupu k elektronickým zdrojom 
prostredníctvom knižníc v národnom meradle. Etickým problémom je aj hodnotenie digitálnych 
publikácií, často sa im prisudzuje nižšia hodnota ako tradičným publikáciám. Pritom vznikajú nové, 
interaktívne typy digitálnych publikácií, ktoré sa len postupne dostávajú do kategorizácií výstupov 
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vedeckej činnosti (napríklad blog). Nerovnovážne vzťahy medzi kvalitou, rýchlosťou a kvantitou 
digitálnych publikácií spôsobujú novšie etické problémy pri uprednostňovaní kvantity a rýchlosti 
publikovania pred kvalitou. Veľkou etickou výzvou je najmä vynorenie novšej disciplíny, tzv. 
altmetrie, s novšími indikátormi hodnotenia vplyvu vedeckých publikácií v digitálnom prostredí 
(stiahnutia, prezretia, ai.). Významným nástrojom tu však ostáva práve kultúra recenzovania, 
posudzovania publikácií pred publikovaním kolegami, pričom táto „kontrola balastu“ nadobúda 
v digitálnom prostredí ešte väčší význam. Je to jedna z ciest, ako zabezpečiť etický rozmer 
a budovať etickú kultúru digitálneho publikovania. 

Modely otvorenej vedy obsahujú etické zložky spojené s prístupom k digitálnym zdrojom, 
participáciou či kolaboráciou len v minimálnej miere (napríklad fínsky model Open Science 2016). 
Z hľadiska informačnej etiky treba zdôrazniť, že existuje kategória tzv. „komerčného vedca“, najmä 
v oblasti prírodných vied a biotechnológií. V tejto oblasti hrá dôležitú úlohu validácia výsledkov 
a certifikácia výstupov až po patenty. V medzinárodných tímoch a kolaboratóriách sa často objavuje 
konkurencia a súťaživosť v nadväznosti na nevyhnutnú kolaboráciu. Oblasť spolupráce vo vede 
považovali aj naši respondenti za významnú súčasť otvorenej vedy, využívania sociálnych sietí 
a medzinárodného rozmeru vedy (Steinerová 2018, pojmová mapa Spolupráca a sociálne siete,  
s. 76). Osobitnou zložkou je kultúra spolupráce, ktorá je rôzna v rôznych disciplínach, od dobre 
organizovaných komunít v prírodných vedách po preferencie individuálnej práce v humanitných, 
interpretačných vedách. V aspekte propagácie a popularizácie vedy dominujú vzťahy vedcov 
s verejnosťou, pričom základ tvorí vedecko-popularizačná publikácia. V digitálnom prostredí sa 
spektrum foriem a nástrojov a médií rozširuje s dôrazom na nové žánre, webové produkty, 
videoprodukty a sociálne médiá (Steinerová 2018, pojmová mapa Propagácia a popularizácia, s. 79). 
Etickými výzvami tejto oblasti je určitá ostražitosť voči dezinformáciám, hoaxom a falošným 
(vedeckým) informáciám. Preto vedci musia venovať viac pozornosti „osvete“ v spoločnosti 
s dôrazom na budovanie dôvery k overeným vedeckým poznatkom a navigáciu k vedeckej pravde. 

Etické výzvy vedeckej komunikácie súvisia aj s otvoreným prístupom k informačným 
zdrojom. V našom výskume vedci predstavili podporný aj kritický diskurz z hľadiska hnutia open 
access (otvoreného prístupu, OA). Väčšinou v tomto prístupe videli pozitívny trend. 
Kontroverznými faktormi sú najmä platby za publikovanie a predátorské časopisy. V určitom tlaku 
na publikovanie sa vedci obávajú rizík poklesu kvality publikácií v digitálnom prostredí. 
Podrobnejšie informácie o vzťahoch vedcov k otvorenému prístupu a otvorenej vede sú znázornené 
v pojmových mapách (Steinerová 2018, s. 157-158). Z hľadiska informačnej etiky znovu vystupuje 
do popredia dostupnosť výsledkov výskumu pre širokú verejnosť (napríklad v modernej medicíne), 
nakoniec aj s využitím nástrojov umelej inteligencie. Interdisciplinárna spolupráca je dôležitá nielen 
na inšpiráciu, ale aj komparáciu metód a výsledkov a ich propagáciu. Mnohí však tiež zdôrazňujú 
potrebu nových modelov otvorenej vedy ako investície do spoločnosti v kontexte obchodných 
modelov a pri prepojení s verejnosťou vrátane etickej ochrany (citlivých) vedeckých dát. Predbežnú 
otvorenú typológiu výskumných dát sme predstavili v predchádzajúcej práci v nadväznosti na 
budovanie základov filozofie dát (Steinerová 2019). 

Etické základy otvorenej vedy interpretovali niektorí autori najmä v súvislosti s ochranou 
autorských práv vedcov a odporúčaním nešíriť neoverené, falošné informácie a dezinformácie (Ess 
2002, Steinerová 2015). V profesionálnom zmysle sa informačná etika objavuje aj v etických 
kódexoch vedeckých spoločností (APA, Americká psychologická asociácia, ASA, Americká 
sociologická asociácia, ALA, Americká knihovnícka asociácia, ACM, Asociácia výpočtovej 
techniky), profesionálnych organizácií CILIP alebo IFLA, profesií (informatici, psychológovia, 
sociológovia, knihovníci) alebo inštitúcií. Príkladom je aj etika pre výskumníkov a etické 
monitorovanie európskych projektov (Ethics 2013). Špecifické etické odporúčania boli 
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rozpracované pre výskumníkov v oblasti internetu v rámci Asociácie internetových výskumníkov 
(AoIR) (Markham a Buchanan 2012). 

 Významnou zložkou otvorenej vedy v niektorých modeloch je tzv. digitálna transparentnosť 
(Lyon 2016). Transparentnosť vedeckých procesov súvisí najmä s uplatnením metodológie 
a konkrétnych postupov pri získavaní dát, ich analýzach a interpretáciách. Digitálne prostredie 
umocňuje viditeľnosť a možnosti „vysvetlenia“ týchto postupov. Transparentnosť umožňuje 
zabezpečiť pravdivosť a verifikáciu výsledkov výskumu. Prirodzene, v rôznych disciplínach sa 
využívajú rôzne špecifické metódy verifikácie a validácie výsledkov so silným etickým akcentom. 

Citačná etika a informačné správanie vedcov 

Ďalším príkladom transparentnosti a zabezpečenia etických postupov vo vedeckom výskume 
je problematika citačnej etiky. Stáva sa súčasťou informačnej gramotnosti a etického využívania 
informačných zdrojov. Jednotlivé disciplíny si vytvárajú vlastné citačné kultúry v nadväznosti na 
špecifické výskumné problémy a metódy výskumu.  

Citačnú etiku možno vymedziť ako súbor pravidiel, noriem aj hodnôt, ktoré riadia proces 
citovania a využívania informačných zdrojov pri tvorbe vedeckých publikácií. Citácia je odkaz 
smerujúci od citujúcej entity k citovanej entite vytvorený autorom v procese citovania (Ondrišová 
2020). Citácie sa skúmajú aj v rámci hlbšej teórie citácií (Leydesdorff 1998), pritom dôvody 
citovania sú najmä vyjadrenie explicitného vzťahu medzi dokumentmi. Medzi dôvody citácie patrí 
aj potvrdenie vplyvu, kvality, relevancie a sociokognitívneho prepojenia medzi autormi 
dokumentov. Citačné postupy v jednotlivých odboroch sú často normalizované, najmä z hľadiska 
formy a citačných štýlov, ktoré podporujú aj inteligentné nástroje na tvorbu týchto štýlov a prenos 
dát medzi nimi (napr. Zenodo ai.). Na druhej strane, tak ako často pri tvorivom procese spracovania 
informácií, ide pri tvorbe citácií o zložité kognitívne a sociálne procesy pri intelektuálnej práci 
s informáciami. Tvoria sa tak kognitívne a sociálne vzťahy v jednotlivých publikáciách a vhodnosť 
citovania a odkazovania v určitých častiach textov je výsledkom expertízy, skúsenosti, 
predchádzajúceho poznania aj informačnej gramotnosti. Tu často platia nepísané pravidlá, ktoré sa 
učia mladší odborníci najmä štúdiom textov svojich učiteľov či autorít v odbore. Môžeme hovoriť 
o publikačných alebo citačných intuíciách ako súčasti informačnej etiky a informačnej gramotnosti 
vedcov. Do istej miery tu môžu pomáhať aj kurzy zamerané na akademické písanie, písanie 
záverečných prác (Lichnerová 2016) a metodológiu. V rámci otvorenej vedy je osobitnou 
a aktuálnou etickou otázkou citovanie (výskumných) dát. V niektorých vedných odboroch sa 
vyžaduje pripájanie súborov analyzovaných dát k článkom, prípadne odkazy na dátové úložiská. 

V štúdii informačného správania vedcov sme zistili určité odlišnosti v kultúre citovania, najmä 
medzi prírodnými a sociálnymi a humanitnými (interpretačnými) vedami. (Steinerová 2018, 
pojmová mapa Citačné postupy, s. 126, obr. 2). Otázku sme formulovali takto: Aké citačné postupy 
používate vo vašom vednom odbore? Existujú nejaké pravidlá na citovanie informácií alebo dát? 
Diskurz respondentov sa týkal formy, ktorá je daná pravidlami konkrétneho časopisu či inštitúcie, 
ale aj obsahu. Pri citovaní dát boli identifikované dve možnosti, najmä citovanie vlastných 
získaných dát a tiež citovanie externých, prevzatých dát (WorldBank, sociálny archív ai.). Podrobné 
postupy sú rozpracované v molekulárnej biológii (databázy sekvencií génov) či astronómii. 
V humanitných vedách ide niekedy o špecifické znakové systémy (písmo, epigrafické dáta), pritom 
sa odkazuje na publikácie alebo (digitálne) objekty.  
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Obr. 2 Pojmová mapa Citačné postupy (Steinerová 2018, s. 126) 

Kultúra citovania však predstavuje kombináciu množstva faktorov, závisí do experta aj šírky 
a hĺbky spracovania témy. V niektorých odboroch sa citujú len vybrané práce s vysokým stupňom 
relevancie, vo väčšine prípadov však ide o práce, ktoré tvoria základ témy výskumu - tzv. „citovanie 
klasikov“, autorít, kedy sa vytvára kontext témy. Podľa vyjadrenia jedného respondenta je „tenká“ 
hranica medzi všeobecným poznatkom a citáciou (R7, Steinerová 2018, s. 124). Tiež sa vynára celé 
spektrum rôznych dôvodov citácií; nemusí ísť len o uznanie práce, ale aj o polemiku či kritiku, často 
práve v interpretačných humanitných vedách (literárna veda, história, filozofia). Citačná kultúra 
býva spojená s tradíciou v odbore, dôvody citovania môžu byť historické (uznanie pre zakladateľov, 
klasikov odboru), vyjadrenie uznania kolegom, ale aj odporúčania na ďalšie štúdium, kritika 
predchádzajúcej práce, korekcia chýb, identifikácia originálnych publikácií, užitočnosť, zníženie 
duplicity výskumu, priorita (Hoffman et al. 2016). Súčasné trendy rozvoja vedeckej komunikácie sa 
zrkadlia aj v trende rozvoja výskumu citácií, najmä z hľadísk interdisciplinárnych prepojení, 
zvyšovania počtu (digitálnych) publikácií a formovania citačnej kultúry (Todd a Ladle 2008), 
vrátane nesprávnych citácií, dezinformácií v citáciách či spracovania zoznamu citácií. Využitie 
citácie je prejavom citačnej kultúry odboru, ktorej treba venovať viac pozornosti a kultivovať ju. 

Zložitejší a komplexný problém vzniká pri aplikovaní citácie ako meradla hodnotenia vplyvu 
vedca, publikácie alebo inštitúcie. V tomto zmysle je citačná kultúra pomerne subjektívna 
informačná praktika, ktorú ovplyvňuje aktuálny stav poznania, skúsenosť aj siete expertov. 
Respondenti sa zamýšľali nad autocitáciami, „citačnými mafiami“ (dohodnuté priateľské citácie 
v odboroch). Vo väčšine prípadov vedci vnímali citovanie ako „vec svedomia“, morálnej vyspelosti 
vedca. Otázka tiež je, či vedec publikuje preto, aby bol citovaný (kvôli scientometrii). Väčšina 
vedcov to skôr odsudzuje. Na druhej strane citácie sú jedným z významných objektívnych 
indikátorov vplyvu práce vedca, aj keď sa dnes vyžadujú novšie prístupy a charakteristiky kvality 
a vplyvu vedeckého prínosu (Steinerová 2018). Citačná etika tak predstavuje veľkú výzvu pri 
ďalšom výskume vedeckej komunikácie ako súčasť informačnej etiky. Na jednej strane je citácia 
(ohlas všeobecne) dobrým ukazovateľom kvality, na druhej strane môže byť kontroverzná pri 
mechanickom kvantitatívnom aplikovaní, bez zohľadnenia kognitívnych a sociálnych väzieb medzi 
autormi a poznatkami, na čo upozornil aj E. Garfield, zakladateľ bibliometrie. 
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Etické odporúčania pre internetový výskum Asociácie internetových výskumníkov 

V súvislosti s formovaním informačnej etiky v oblasti internetového výskumu spracovala 
Asociácia internetových výskumníkov už tretiu verziu etických smerníc (Franzke et al. 2019). 
Cieľom smerníc je poskytnúť vedcom určitú štruktúru pri zabezpečovaní etických zásad svojho 
výskumu a tiež aj podpora pre etické komisie inštitúcií posudzujúce vedecké projekty. V základných 
etických rámcoch okrem utilitarizmu zdôrazňujú etiku cnosti, deontológiu, feministickú etiku a etiku 
starostlivosti, etický pluralizmus vyplývajúci z interkultúrnych základov informačnej etiky a tiež 
etiku (veľkých) dát a etiku aplikácií umelej inteligencie a strojového učenia v internetovom 
výskume 3.0. Smernice podrobne predstavujú štruktúru etickej analýzy internetového výskumu. 
Autori zdôrazňujú, že etika internetového výskumu sa začína formulovaním kritických otázok 
a málokedy ide o deduktívne postupy, ktoré sa dajú uplatniť vo všetkých situáciách. Za základný 
etický prístup sa tu považuje procesuálne orientovaný a kontextuálny prístup so zameraním na 
každodennú prax výskumníkov. Zdôrazňuje sa, že etika je vlastne metóda. Z pohľadu koncentrácie 
na človeka, je etika konštrukciou jeho identity a je relačným konceptom, vnímanie identity človeka 
je dané jeho vzťahmi. Etický pluralizmus zohľadňuje rôzne interpretácie spoločných noriem 
a hodnôt (napríklad súkromia). Využívajú sa aj koncepcie distribuovanej morálky v digitálnom 
prostredí. V oblasti výskumov sociálnych médií sa rozdeľujú typy sociálneho výskumu na 
administratívny (podporovaný projektom udeleným agentúrou, často spojený s digitálnym 
marketingom) a akademický (kritický) výskum. Významnou etickou otázkou pre vedcov je 
spolupráca s priemyslom a firemné dáta. Tieto vzťahy riešia niektorí autori v zložitých sociálnych 
modeloch, z ktorých vyplývajú aj etické otázky, najmä otázky nezávislosti vedcov od komerčných 
inštitúcií, ochrana akademických štandardov či súkromia (Locatelli 2019). Zaujímavé sú aj aspekty 
feministickej etiky, v ktorej sa analytická kategória rodu považuje za dôležitý faktor etického 
rozhodovania a usudzovania v sociálnych aj ekonomických kontextoch (Franzke 2019). Aj 
v internetovom výskume sa formujú etické aspekty starostlivosti a situovaného poznania a dokonca 
„dátového feminizmu“ (špecifickosť kontextov a interpretácií získavaných dát, poškodenie 
získavanými dátami) (Franzke 2019). 

Z pohľadu výskumného procesu je významné štruktúrovanie etiky výskumu podľa 
jednotlivých štádií výskumného procesu, od začatia (dizajn výskumu), cez prípravu, formulovanie 
otázok, priebeh výskumu, vrátane zberu dát, ich analýz, ochrany a manipulácie s nimi, až po 
ukončenie projektu a rozširovanie výsledkov. Niektoré projekty si práve v internetovom výskume 
vyžadujú vopred spracovaný plán manažmentu výskumných dát. Ako príklady akademického 
podnikania v oblasti veľkých výskumných dát v spolupráci s firmami sa uvádza napríklad 
Utrechtská škola dát a projekt Social Science One (Locatelli 2019). Etika internetového výskumu 
3.0 interpretuje aspekty informovaného súhlasu respondentov aj ochrany výskumníkov. Konkrétne 
otázky pre výskumníkov v oblasti internetového výskumu prinášajú smernice ako podnet na etické 
prístupy. Napríklad ide o otázky, kto je subjektom výskumu, na akom mieste sa výskum realizuje, 
aké typy dát sa získavajú, ako zabezpečiť súkromie pri získavaní dát zo sociálnych médií, aké 
metódy sa využijú na zabezpečenie citlivých dát. V niektorých krajinách existujú špecifické národné 
smernice pre oblasť etiky výskumu internetu, napríklad Nórsko, Kanada, U.S.A., v ktorých sa určujú 
vzťahy dát, etiky a spoločnosti, pritom základným rámcom sú zákony, napríklad GDPR. Primárnym 
etickým pravidlom vo výskume internetu je neškodiť účastníkom so zohľadnením faktorov dôvery, 
zodpovednosti aj transparentnosti. Z hľadiska procesov pri získavaní a manažmente dát sú tiež 
dôležité otázky o minimalizácii dát (pre daný projekt), o dlhodobom uchovávaní dát, o pravidlách 
zdieľania dát až po vymazanie dát v súvislosti s ukončením projektu. Cieľom etiky internetového 
výskumu je vývoj a kultivácia eticky podmienených informačných praktík vo výskume, aj keď sú 
často poznačené neistotou pri rozhodovaní a existenciou pravidiel pri budovaní dátových 
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infraštruktúr. Príklady dátových centier v oblasti digitálnych humanitných vied sú napríklad centrá 
na dánskej University of Aarhus, nórskej University of Oslo, či na ETH Zürich (franzke et al. 2019). 

Zaujímavé etické aspekty sa objavujú v smerniciach etiky internetového výskumu v oblasti 
aplikácie umelej inteligencie a strojového učenia (Bechmann a Zevenbergen 2019). Etické pravidlá 
môžu pomôcť výskumníkom správne aplikovať vybrané metodológie a zabezpečiť dôveryhodné 
vzťahy medzi výskumníkmi a participantmi aj dôveryhodnosť modelov. Ide pritom o uplatnenie 
nástrojov umelej inteligencie vo výskume sociálnych a humanitných vied a tiež o štúdium 
sociotechnologických interakcií medzi človekom a technológiami umelej inteligencie. Príklady sú 
neurónové siete, aplikácie spracovania prirodzeného jazyka či aplikácie sieťovej analýzy. Súbory 
eticky orientovaných otázok v takomto výskume sa týkajú napríklad sociálneho kontextu výskumu 
(účastníci, sociálne štruktúry, citlivé dáta), riziká a prínosy, zdôvodnenie intervencií do sociálnych 
či právnych kontextov, formovanie hypotéz. Pri práci s dátami ide o zohľadňovanie citlivosti 
získavaných dát (datasetov), buď z dostupných databánk alebo aj pri získavaní vlastných dát. 
Mnoho etických faktorov je tiež vnorených v samotnom výskumnom analytickom procese, od 
selekcie dát, cez ich čistenie po tvorbu modelov. Ide napríklad o sociodemografické kontexty, 
skupinové modely, chyby a zaujatie spôsobené dátami, nahradenie ľudského usudzovania 
automatizovanými spôsobmi, modely učenia z dát a iné. Etické otázky analýz veľkých dát sa tiež 
týkajú zdieľania dát, ich reprodukovateľnosti, zabezpečenia transparentnosti metód až po 
manažment dát po ukončení projektu. 

Etické aspekty internetového výskumu boli spracované aj v rámci modelu vplyvu pre etické 
hodnotenie (Markham 2019). Model obsahuje rôzne úrovne vplyvu, najmä zaobchádzanie s ľuďmi, 
vedľajšie účinky výskumu, využívanie dát nad rámec základnej analýzy, dlhodobé prognózy 
sociálnych vplyvov výskumu (vrátane ekologickej karbónovej stopy ap.) (Markham 2019). 

Akademické informačné ekológie ako základ informačnej etiky vedcov 

Informačná etika sa dnes formuje do určitej formy metafilozofie obsahujúcej rôzne aspekty 
vzťahu hodnôt človeka, informácií a technológií v nadväznosti na historické míľniky rozvoja 
počítačovej etiky (Stahl 2010, Bynum 2008; 2010). Informačná etika sa týka nielen sociálnej 
užitočnosti informačných produktov a služieb v digitálnom prostredí, ale aj pravidiel spojených 
s intelektuálnym vlastníctvom, súkromím človeka a jeho online identitou či bezpečnosťou prístupu k 
zdrojom. Veľké etické výzvy stále pretrvávajú v oblasti práce knihovníkov a informačných 
profesionálov, napríklad v aspektoch organizácie a reprezentácie poznania a intelektuálneho 
vlastníctva. Otázkou je aj problém neutrality poznania a knihovníctva ako služby v porovnaní so 
širokým spektrom digitálnych služieb. V nadväznosti na kognitívne aspekty kategorizácie a hodnoty 
knihovníctva sú stále dôležité etické funkcie starostlivosti o informačné prostredie človeka, 
„pomenovania“ tried pri organizácii a reprezentácii poznania a ochrana detí pre škodlivým 
informačným obsahom. 

Zaujímavým problémom pre formovanie vhodného informačného digitálneho prostredia pre 
vedeckú komunikáciu sú práve etické záujmy v hnutí otvoreného prístupu (Grodzinsky a Wolf 
2008). Na jednej strane ide o tvorcov komerčného softvéru a na ňom postavený informačný 
priemysel, na druhej strane, v prípade otvoreného prístupu, ide o problém tvorby kvality výstupov 
a zodpovednosť dizajnérov z hľadiska verejného záujmu a príspevku k rozvoju poznania 
v spoločnosti. V každom prípade sa zvažuje výsledok tvorivej motivácie tvorcov nástrojov 
a informácií a ich príspevok k rozvoju poznania, pričom aj intelektuálne vlastníctvo má svoju širšiu 
sociálnu hodnotu. 

Na základe výskumu informačného správania vedcov bola vytvorená koncepcia akademických 
informačných ekológií ako model na vysvetlenie a výskum informačných interakcií vedcov. 
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Nadväzuje na koncepcie informačnej ekológie/ekológií v informačnom manažmente, ale aj na 
koncepcie ekológie a filozofie mysle (Kusá, 2011). Akademické informačné ekológie sú informačné 
interakcie akademických komunít, pričom sú vnorené v informačnom procese. Sú interaktívne, 
predstavujú adaptácie ľudí a informácií v informačnom prostredí vedeckých disciplín, vzájomnú 
sociotechnologickú adaptáciu človeka a technológií a kontextovo podmienenú dynamiku 
a rozmanitosť vedeckých komunít. Túto koncepciu obohacujeme o zložku informačnej etiky vedcov 
(obr. 3). (Steinerová 2018, s. 188). V upravenom modeli akademických informačných ekológií je 
základom dátová a informačná infraštruktúra, vrátane technologickej infraštruktúry, ďalšou vrstvou 
je výskumný proces a v ňom vnorený informačný proces a na najvyššej úrovni hodnoty, normy 
a pravidlá, ktoré tvoria zložku informačnej etiky vedcov a prejavujú sa v tvorbe informačných 
produktov, kreativite aj vo využívaní informácií. Výraznými aspektmi informačnej etiky vedcov sú 
sociálne kontexty a emócie, ktoré podmieňujú etickú senzibilitu, etické intuície a etické uvažovanie 
a rozhodovanie. Informačná etika vedcov sa stáva zložkou sociálneho prostredia vedy a vo veľkej 
miere ovplyvňuje budovanie kultúry disciplín v závislosti od kontextov a hodnôt informácií, 
komunikácie a kolaborácie. V modeli sú naznačené aj najvýznamnejšie kategórie informačnej etiky 
vedcov, ako súkromie a (veľké) dáta a ich zdieľanie, ochrana (osobných údajov), publikačná 
a citačná etika. 

 

Obr. 3 Model akademických informačných ekológií upravený so zložkou informačnej etiky  
(podľa Steinerová 2018) 

Model znázorňuje vnorenie informačnej etiky v informačnej infraštruktúre a výskumnom 
procese vedcov. Špecifické etické otázky sa vynárajú v jednotlivých štádiách výskumného procesu 
(výskumného projektu), od začiatku a formulácie problému, cez uplatnenie metód a ich 
transparentnosť až po analýzy dát a rozširovanie výsledkov. Etické výzvy sa týkajú nielen hodnôt, 
ale aj etických noriem a pravidiel v jednotlivých odboroch, vrátane etických kódexov profesií. 
V akademických informačných ekológiách sú etické výzvy integrované vo faktoroch a zložkách 
výskumného procesu, ale aj vo využívaní informačných zdrojov a tvorbe publikácií. V digitálnom 
prostredí vznikajú novšie otázky súvisiace s participáciou, kolaboráciou a komunikáciou, zdieľaním 
dát a publikácií či zdrojov. Informačná etika sa tak stáva súčasťou využívania digitálnych 
informačných zdrojov vedcami a vyžaduje si viac pozornosti v modeloch informačného správania 
vedcov v digitálnom prostredí. Etika digitálnych informácií sa prejavuje v adaptáciách človeka 
a informačného prostredia, manažmente dát a zdrojov, socio-technologickej evolúcii a najmä 
kontextovej a sociálnej podmienenosti jednotlivých disciplín. Etická senzibilita sa môže kultivovať 
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ako súčasť informačnej gramotnosti s prejavmi pri etickom rozhodovaní vo využívaní informácií, 
citačných postupoch, publikovaní, interpretáciách dát, v kontaktoch s respondentmi a v celom 
výskumnom procese.  

V tejto súvislosti niektorí autori využívajú pojem digitálna etika (Capurro 2009). Digitálnu 
etiku v novšej interpretácii vymedzujeme ako normy, hodnoty a pravidlá súvisiace s využívaním 
digitálnych informácií, zdrojov a nástrojov. Je postavená na etickej senzibilite a etických intuíciách, 
ale v mnohých prípadoch obsahuje aj etické uvažovanie a rozhodovanie, komunikáciu a kolaboráciu 
a zdieľanie informácií a dát. V praktickom aspekte ide o vytváranie podmienok (aj nástrojov) na 
uplatnenie morálnej gramotnosti pri práci s informáciami, vrátane ochrany súkromia (respondentov 
a výskumníkov), zabezpečenia ochrany citlivých údajov (GDPR), etických aspektov 
a  transparentnosti využitých metód a interpretácií dát. Súvisí však aj s podmienkami fungovania 
dátových a informačných infraštruktúr a inštitucionálnymi a publikačnými pravidlami a kultúrou 
jednotlivých disciplín. Základom je hodnotovo orientovaný dizajn informačných systémov 
a digitálnych služieb s dôrazom na dôveru a pravdivosť informácií v kontextoch. V digitálnom 
prostredí sa etické výzvy týkajú aj bezpečnosti prístupu, elektronického (etického) monitorovania či 
aplikácií inteligentných technológií v sociálnom výskume v internete. Problémom je často aj etické 
či neetické nastavenie inteligentných algoritmov systémov a služieb (aplikačne napríklad v oblasti 
vyhodnocovania personálnych údajov, digitálnom marketingu ap.). Etické dilemy digitálnych 
informácií prináša aj spolupráca vedcov s komerčným sektorom a hľadanie vhodných modelov ich 
prepojenia, napríklad aj v oblasti veľkých dát. V komunikácii, kolaborácii a zdieľaní informácií 
a dát vznikajú ďalšie etické výzvy. Preto navrhujeme rozvinúť kurzy informačnej etiky nielen pre 
vzdelávanie knihovníkov a informačných profesionálov, ale aj pre mladých vedcov (doktorandov) 
s cieľom kultivovať etické povedomie vedcov v oblasti práce s informáciami. 

Záver 

Analyzovali sme etické výzvy digitálneho informačného prostredia v oblasti informačného 
správania vedcov. V základoch informačnej etiky je pochopenie štruktúry informačného prostredia 
a sociálnych hodnôt digitálnych informácií i sociálnych a kognitívnych vzťahov v informačnom 
správaní vedcov. Modely informačného správania vedcov doteraz nepočítali so zložkou informačnej 
etiky; bola skôr intuitívne predpokladaná v rámci ich informačnej gramotnosti. 

Vybrané výsledky našej kvalitatívnej štúdie informačného správania vedcov dokazujú, že 
v diskurze vedcov je informačná etika dôležitou zložkou. Etické výzvy sa objavili aj v modeloch 
otvorenej vedy, otázkach otvoreného prístupu či digitálneho publikovania. Respondenti nášho 
výskumu potvrdili význam digitálnej transparentnosti ako základ informačnej etiky vedcov, pritom 
sa hľadajú novšie modely spolupráce vedcov a komerčného sektora, vrátane inteligentných 
digitálnych systémov a nástrojov. Osobitným okruhom etických otázok informačného správania 
vedcov je publikačná a citačná etika, Z hľadiska citačných postupov sa v diskurze vedcov potvrdila 
komplexnosť problému citácie ako zložitého kognitívneho a sociálneho vzťahu medzi vedcami 
s rôznymi dôvodmi citovania a s rôznou (intuitívne formovanou) kultúrou citovania v jednotlivých 
vedných odboroch. 

V kontexte etických výziev informačného správania vedcov v digitálnom prostredí sme 
prezentovali najvýznamnejšie zistenia a odporúčania Asociácie internetových výskumníkov 
s dôrazom na teóriu informačnej etiky, ale aj etickú prax jednotlivých štádií výskumu a pri práci 
s dátami v sociotechnických kontextoch informácií. Na základe našich analýz sme navrhli 
aktualizovaný model akademických informačných ekológií so zložkou informačnej etiky pre 
vedcov, v ktorej sú významné najmä emócie a etické intuície, ale aj etické uvažovanie a etická 
senzibilita, metodologická a digitálna transparentnosť a etické povedomie. Zistili sme, že 
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informačná etika prestupuje všetky zložky výskumného procesu v nadväznosti na vnorenie 
informačného správania vedcov vo výskumnom procese. Určité rezervy v oblasti etiky informácií 
v digitálnom prostredí sa objavujú v otázkach publikačnej a citačnej etiky, v zabezpečení vedeckých 
(veľkých) dát a v metodológiách disciplín. V oblasti informačnej etiky sa v informačnom správaní 
vedcov mnoho postupov zakladá na morálnych intuíciách ako emočne a intuitívne podmienených 
odhadov správnosti aplikácie morálnych hodnôt. Preto odporúčame rozvinúť kurzy informačnej 
etiky pre mladých vedcov, najmä doktorandov, ako súčasť ich komplexnej metodologickej 
a informačnej gramotnosti. 

Príspevok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: Univerzitný 
vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo zdrojov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
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Abstract / Conceptualization of humanitarian and ethical expertises in the background of biomedical and 
bioethical problems  

Humanitarian and ethical expertise has an irreplaceable role in solving the problems associated with their value and 
normative dimensions. These problems often take the form of ethical dilemmas that can be assessed from a macro- or 
micro-paradigmatic point of view. Based on the above paradigmatic frameworks, the aim of the paper is to point out the 
difference in the understanding of humanitarian and ethical expertise, as well as the need to apply them in solving some 
biomedical and bioethical problems. 

Úvod 

Problematika potreby humanitárnych a etických expertíz sa dostala do centra pozornosti 
v posledných desaťročiach v súvislosti s rýchlym pokrokom prírodných a technických vied, nových 
technológií (vrátane biotechnológii) a ich aplikácii v rámci všetkých sfér ľudského života. 
Uplatňovanie uvedených expertíz v rámci spoločenskej, kultúrnej i vedeckej oblasti vyžaduje aj ich 
inštitucionálne zabezpečenie, a s tým spojené expertné posúdenie zo strany odborníkov v danej 
oblasti.  

Záujem o uplatnenie rôznych druhov humanitárnych a etických expertíz narastá tiež úmerne 
potrebe riešiť problémy vyvolané a ovplyvnené ich globálnym, spoločenským i profesionálno-
odborným rozmerom. Humanitárne a etické expertízy majú nezastupiteľnú úlohu pri riešení tej 
stránky problémov, ktoré sú spojené s ich hodnotovou a normatívnou dimenziou.  

V každom sociálno-kultúrnom systéme alebo v užšie vymedzenej profesionálno-odbornej 
činnosti vznikajú určité odchýlky1 od zaužívaných funkcií a noriem, ktoré sú sprievodným znakom 
potreby vniesť do nich korekcie. Práve z dôvodu nedokonalosti sociálnych mechanizmov 
a narušenia kultúrnych noriem a hodnôt vznikajú spoločensko-kultúrne problémy. V počiatočnej 
fáze ich vzniku sú často ignorované a popierané, pretože spoločnosť ťažko prijíma akékoľvek nové 
zmeny, no postupne môže dôjsť k nielen disfunkciám v ľudskej činnosti, ale aj ku konfliktom 

1 Na vzťah kultúry a spoločenských štruktúr, ako aj funkcií a disfunkcií v rámci sociálnych štruktúr a rôznych skupín 
i jednotlivcov poukázal napríklad už R. Merton (Merton 1968).  
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v spoločnosti, a teda k nevyhnutnej potrebe hľadania rôznych kompromisov, konsenzov a riešení, 
ktoré súvisia s formulovaním nových hodnotových rámcov a noriem.  

Z hľadiska sociálnych vied sa fungovanie spoločnosti vysvetľuje nielen na základe 
rozdielnych teoretických základov (napr. klasický či štrukturálny funkcionalizmus, interakcionizmus 
a pod.), ale aj z rôznych perspektív. Tieto možno označiť za makro- alebo mikro-paradigmatické 
rámce, ktoré v súvislosti s formulovaním spomínaných nových hodnotových požiadaviek a noriem 
nadobúdajú etický (a často veľmi eticky dilematický) obsah. Prejavuje sa predovšetkým v konflikte 
rôznych spoločenských i osobných záujmov, profesionálnych zoskupení, politických strán, 
mimovládnych organizácií (napríklad pri nahliadaní na problematiku interrupcií, eutanázie a pod.). 

Paradigmatické rámce etických dilem 

Etické dilemy možno posudzovať z makro- či mikro-paradigmatického hľadiska. Makro-
paradigmatické hľadisko je vlastne akýmsi globálnym hľadiskom, v kontexte ktorého sa dilemy 
týkajú života najväčšieho množstva sociálnych skupín alebo spoločností, a preto aj riešenie by malo 
zohľadňovať záujmy čo najväčšieho počtu ľudí. Vo všeobecnosti tak napríklad legalizácia 
interrupcií môže narušiť integráciu určitého demografického systému, vytvoriť konflikt medzi 
štruktúrnymi prvkami spoločnosti (medzi rodovými a sociálnymi skupinami, fungovaním rôznych 
vládnych agentúr a organizácií), vyvíjať disfunkčný tlak na kultúru rodinnej štruktúry, jej hodnoty 
a pod. Globálny aspekt disfunkcie sa totiž prejavuje na úrovni všeobecnej sociálnej štruktúry 
spoločnosti, pričom odráža problém z perspektívy pochopiteľnej pre každého človeka bez ohľadu na 
jeho príslušnosť k určitej kultúre, národu, viere atď. 

Alternatívami k makro-paradigme sú rôzne mikro-paradigmy, ktoré odrážajú interakcie 
jednotlivcov v konkrétnych situáciách. Nejde teda o zmenu obsahu problému, ale o iné porozumenie 
a prístup k jeho riešeniu. Napríklad etická dilema v kontexte interrupcií a eutanázie nezmení svoju 
podstatu, ale pri riešení v rámci mikro-paradigmatického kľúča je potrebné brať do úvahy často aj 
utilitaristický či konzekvencialistický aspekt, ktorý zohľadňuje subjektívne okolnosti a dôsledky, 
ako aj medziľudské interakcie na ich rodovom, sociálnom, kultúrnom i náboženskom základe.  

Každá spoločnosť sa usiluje o sociálny poriadok, ktorý je svojou štruktúrou veľmi zložitý 
a bez morálnych noriem a hodnôt nie je stabilný. Deformácie narúšajú sociálnu realitu a zavádzajú 
nový, atypický jav pre zavedenú sociálnu štruktúru spoločnosti. Napríklad návrh na legalizáciu 
interrupcií alebo eutanázie v konzervatívnej náboženskej spoločnosti sa stretne s negatívnym 
prijatím väčšiny a môže spôsobiť vážny konflikt. 

Nehľadiac na túto skutočnosť, etické dilemy nemožno ignorovať, pretože sa týkajú všetkých. 
Z tohto dôvodu je napríklad potrebné prijať aj autoritatívne riešenie, ktoré argumentačne potvrdí 
alebo vyvráti navrhované zmeny.  

Pripomeňme, že ľudia sú sami osebe hodnotiacimi subjektmi, preto vždy existuje škála 
hodnôt, ktorá určuje tú alebo inú voľbu. Historickú úlohu hodnotiacich autorít v spoločnosti plnili 
kedysi kmeňoví starešinovia alebo vážení obyvatelia miest či metropoly. V modernom svete sa 
v úlohe autorít pri riešení disfunkcií alebo sociálno-kultúrnych problémov a etických dilem stáva 
množstvo odborníkov v určitej vedeckej a profesionálnej oblasti, ktorých považujeme za expertov 
a ktorí vypracovávajú expertízy2.  

2 Expertíza je znalecký posudok, ktorý vypracuje osoba z oblasti vedy, techniky, umenia alebo remesiel poverená 
v mene zainteresovaných strán zodpovedať otázky vyžadujúce špeciálne znalosti. Najčastejšie ide o otázky, ktoré 
vznikajú v právnych vzťahoch medzi subjektmi práva s cieľom riešenia kontroverzných situácií, zisťovania záujmových 
skutočností a pod. Expertízu vykonáva osoba (alebo skupina osôb) na to osobitne poverená, ktorej vedomosti iniciátori 
nemajú a ktorá poskytuje odpovede na položené otázky. Výsledným záverom sú dôkazy naznačujúce 

249 

 



Biotické výzvy a súčasnosť : z pohľadu nových poznatkov a trendov 
Zlatica Plašienková – Tatiana Kovaleva  / Konceptualizácia humanitárnych a etických expertíz na pozadí biomedicínskych a bioetických problémov 

Riešenie rozmanitých sociálno-kultúrnych a etických problémov pritom vychádza zo 
stanovených noriem spoločenskej morálky, ktoré vedci, filozofi, teológovia, právnici a pod. skúmajú 
napríklad v oblasti biomedicíny alebo bioetiky ako etické dilemy, ktoré vyplynuli zo socio-
kultúrnych odchýlok alebo rôznych disfunkcií systému. 

Etické dilemy v kontexte biomedicínskych a bioetických problémov 

Z časového hľadiska je možné biomedicínske etické dilemy rozčleniť do dvoch skupín: prvá 
skupina zahŕňa problémy, ktoré sú charakteristické pre akékoľvek historické obdobie, pretože 
súvisia so sociálno-kultúrnymi aspektmi života akejkoľvek spoločnosti, pričom ich jednoznačné 
riešenie sa dodnes ešte nenašlo; druhá skupina problémov vznikla pomerne nedávno a je spojená 
s rýchlym tempom vedecko-technického pokroku. 

Do prvej skupiny problémov a s nimi súvisiacich otvorených otázok možno začleniť 
predovšetkým tieto:  

• Ľudské právo na život. Kedy sa človek stáva človekom? Interrupcia. 
• Ľudské právo na smrť. Eutanázia. Samovražda. 

Druhá skupina a s ňou súvisiace otvorené otázky zahŕňa nasledovné: 
• Ľudské právo na telo. Transplantácia. 
• Reprodukčné technológie. Posmrtné deti. Fetálna terapia.  
• Sterilizácia. Antikoncepcia. 
• Klonovanie. Genetické inžinierstvo. Dekódovanie genómu. 
• Neuroetika. Psychiatrické problémy. Drogová závislosť a alkoholizmus. 
Výskum týchto biomedicínskych a bioetických problémov vyžaduje rôzne podoby expertíz, 

medzi nimi aj humanitárne a etické, o ktorých sa zmienime nižšie.  

Potreba expertíz 

Najskôr však chceme pripomenúť, že v poslednom desaťročí sa expertízy rôzneho druhu stali 
neoddeliteľnou súčasťou vedeckých a profesionálnych aktivít. V rámci nich (ale aj v určitom 
sociálno-kultúrnom priestore) sú nevyhnutnou výskumnou, kontrolnou i represívnou súčasťou 
regulačného systému. Ako už bolo uvedené vyššie, etické dilemy často vznikajú z dôvodu 
„nedokonalosti“ vedy, neadekvátneho využívania jej poznatkov, ako aj „nedostatkov“ spoločensko-
politických systémov. Riešiť ich je nesmierne náročné, pretože riešenie musí (resp. by malo) 
zohľadňovať aj politické, ekonomické, právne, biologické, lekárske, náboženské a iné aspekty.  

Na ich riešení sa preto podieľajú aj zástupcovia rôznych (predovšetkým humanitných) 
profesií. V rámci spoločných interakcií sa vytvárajú expertné skupiny, ktoré vypracovávajú stratégie 
riešenia, prípadne znalecké posúdenie problému. Existujú napríklad expertné skupiny pri OSN alebo 
UNESCO, ktorých vyhlásenia majú síce často deklaratívny charakter pre krajiny, ktoré sú členmi 

prítomnosť/neprítomnosť relevantných faktických údajov pri riešení konkrétneho problému. No okrem právnych 
expertíz existujú aj iné podoby expertíz. Vo všeobecnosti je možné z hľadiska ich statusu hovoriť o súdnych alebo 
mimosúdnych expertízach. Existujú aj iné kritéria členenia expertíz: napríklad z hľadiska rozsahu ide o základné 
a doplňujúce expertízy, z hľadiska postupnosti hovoríme o prvotných a druhotných expertízach. Môžeme ich 
klasifikovať aj na základe úloh, ktoré plnia (diagnostické, situačné, rekonštrukčné) alebo podľa charakteru využitia 
špeciálnych znalostí (kriminalistické, vojenské, medicínske, psychofyziologické a psychiatrické a pod.). Okrem toho na 
základe počtu a zloženia odborníkov pri tvorbe expertíz hovoríme o jednočlennej odbornej expertíze, komisionálnej 
alebo komplexnej expertíze (pozri bližšie: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/703903). 
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týchto medzinárodných organizácií, ale podobné dokumenty budú nevyhnutne požadované etickými 
komisiami pri jednotlivých ministerstvách daných krajín3.  

Oboznámiť sa s nimi dnes umožňuje virtuálny priestor a rôzne médiá, a to aj napriek tomu, že 
sú určené viac-menej úzkemu okruhu expertov. No hlas neodborníkov/nešpecialistov/laikov má 
dnes často veľký vplyv, pretože verejná mienka sa považuje za objektívny pohľad na problém, za 
pohľad z iného uhla, a preto sa hodnotí ako dôležitý faktor pre správne vnímanie každej jednotlivej 
situácie.  

V rámci profesionálnych zoskupení či odborných komunít však funguje aj profesijná etika, 
ktorá rieši mnohé odborné i etické problémy. Táto je nútená brať do úvahy i najmenšie zmeny 
v živote spoločnosti a rozvíjať flexibilné prístupy k rôznym typom spolupráce, v ktorých sa formujú 
a regulujú vzťahy nielen medzi kolegami v rovnakom odbore alebo v príbuzných odboroch, ale aj 
medzi profesionálmi a neprofesionálmi v širšom kontexte. Okrem toho je potrebné mať na pamäti 
skutočnosť, že niektoré problémy sa môžu týkať záujmov nielen jedného či viacerých ľudí, ale aj 
záujmov celého ľudstva.  

Na riešenie vzniknutých problémov/konfliktov rôzneho rozsahu je preto potrebná expertíza 
ako prostriedok/inštrumentárium práce profesionála i laika. Dôležité pritom je, ako upozorňujú 
niektorí autori, čo má daná expertíza posudzovať (Bryzgalina, Alasanija, Sadovničij at al. 2016,  
s. 10). Ak by sme ju aplikovali v oblasti nejakej vedy, je nevyhnutné, aby sa expertné posudzovanie 
týkalo aj samotného výskumného procesu pri riešení vedeckého problému, nie iba hodnotenia jeho 
výsledkov. To znamená, že daná expertíza sa určitým spôsobom vzťahuje aj na samotné riadenie 
vedy a vedeckých inštitúcií (napríklad pri riešení sociálnych problémov, takže sa stáva súčasťou 
spoločenského riadenia). V určitom zmysle slova expertíza predstavuje akýsi „most“ medzi vedou 
a spoločnosťou. Vďaka takejto expertíze (za ktorú môžeme považovať aj podobu humanitárnej 
i etickej expertízy) sa rozpracovávajú metodiky, ktoré umožňujú aplikovať dosiahnuté vedecké 
poznatky na jednej strane a minimalizovať etické napätie z dôvodu komercializácie vedy na strane 
druhej. 

V prevažnej miere sa takéto expertízy využívajú v procedurálnom, efektívnom, hodnotovom 
i systémovom rámci, z ktorých každý má svoje vlastné špecifiká. Sú teda potrebné na rôznych 
stupňoch riadenia vedy a dosahovania vedeckých poznatkov, a predovšetkým na úrovni 
posudzovania možného využitia vedeckých výsledkov a ich vplyvu na vývoj spoločnosti a človeka 
(alebo ľudstva ako takého). Riešenie vedeckých, ale aj sociálnych problémov tak vyžaduje, ako sme 
spomenuli, rôzne typy či podoby expertíz. Nás bude zaujímať predovšetkým základná 
konceptualizácia a rozdiel medzi humanitárnou a etickou podobou expertízy.  

3 U nás je najznámejšia činnosť Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (EtK MZ SR) (bližšie 
pozri: https://www.health.gov.sk/?eticka-komisia). Známe sú jej viaceré stanoviská, ktoré prijala v súvislosti s vedeckým 
výskumom v oblasti biológie a medicíny. K mimoriadne závažným patrilo napríklad vyhlásenie v súvislosti so 
skúmaním ľudského genómu, ako aj hľadaním liečebných a preventívnych metód zameraných proti HIV alebo niekoľko 
stanovísk ohľadom darcovstva, skladovania a využitie kmeňových krvotvorných buniek z pupočníkovej krvi. Z ďalších 
významných zverejnených stanovísk treba spomenúť stanovisko k výstave „Body-the-exhibition“ alebo stanovisko k 
deklarovanému narodeniu geneticky úmyselne modifikovaných detí, ku ktorému prišlo v dôsledku nepovoleného 
výskumu v Čínskej ľudovej republike. Etická komisia v tejto súvislosti konštatovala, že uvedené konanie výskumných 
pracovníkov je v zjavnom rozpore s existujúcimi, medzinárodne prijímanými etickými princípmi a normami, ktoré 
v súčasnosti platia pre biomedicínsky výskum – a osobitne pre výskum v oblasti molekulovej biológie a genetiky (pozri 
bližšie: health.gov.sk/Clanok?eticka-komisia-stanovisko-20181214). 
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Konceptualizácia humanitárnych a etických expertíz 

Za humanitárnu expertízu môžeme považovať takú podobu expertízy, ktorá prekračuje nielen 
rámce jednotlivých profesií, ale aj štátne hranice a vyžaduje sa tam, kde neexistujú nejaké jednotné 
formálne kritériá, schválené predpisy, algoritmy atď. Inými slovami, dalo by sa povedať, že 
humanitárna expertíza sa zakladá skôr na preferovaných univerzálnych hodnotách a humanitných 
princípoch, než na nejakých konkrétnych profesiových normách. Je zameraná viac na technológie 
humanitárnej pomoci, než na „predmety/subjekty“ výskumu. Týmto sa odlišuje od špeciálnych 
odborných činností a ich expertíz, vrátane špecificky etických.  

Napriek tomu, že humanitárna expertíza presahuje rámce úzkych odborných činností, ktoré sa 
na jej realizácii podieľajú, zahŕňa tiež etický rozmer. Tento má však makro-úrovňový charakter. 
Napríklad pri biomedicínskych problémoch to znamená, že makroetická úroveň expertízy 
nediferencuje medzi jednotlivými odbornými profesiami vstupujúcich do ich riešenia, ale ich 
hodnotovo a rámcovo presahuje. Prejavuje sa to najmä pri riešení globálnych problémov ľudstva, 
ktoré vyžadujú humanitárnu expertízu. Takáto expertíza je veľmi zložitá a vyžaduje súčinnosť 
expertov splnomocnených krajín alebo regiónov, pričom kladie na nich nielen vysoké profesionálne 
nároky, ale aj rešpektovanie morálnych princípov. Humanitárna expertíza je vlastne regulatív 
vybudovaný na všeľudských, univerzálnych hodnotách v danom štádiu rozvoja ľudského súžitia, 
ktoré slúžia hľadaniu pravdy a riešenia zásadných problémov sociálneho rozvoja svetového 
spoločenstva. 

S istou mierou reálneho optimizmu môžeme pripustiť, že aktívne využívanie humanitárnych 
expertíz umožňuje nielen riešenie globálnych problémov vyžadujúcich sociálnu konsolidáciu, ale aj 
orientáciu na hodnotové regulatívy súčasného vedeckého poznania. Umožňujú tak aj svetovému 
spoločenstvu správne disponovať výsledkami vedecko-technického pokroku pri prekonávaní 
etických dilem. Vyššie spomenuté riešenie problémov interrupcií, eutanázie, genetického 
inžinierstva atď. teda nevyhnutne vyžaduje také humanitárne expertízy, ktoré by mali mať 
predovšetkým globálny charakter, nakoľko sa týkajú celého ľudstva.  

Na rozdiel od humanitárnej expertízy s jej makro-etickou úrovňou, môžeme každú etickú 
expertízu uplatňovať na mikro-úrovni v rámci vysoko špecializovaných a zároveň všeobecných 
princípov profesijnej etiky. Používa sa na analýzu bioetických aplikovaných mikro-problémov (už 
spomenutých interrupcií, eutanázie, eugeniky, klonovania atď.), avšak na celoštátnej, regionálnej 
alebo provinčnej úrovni. Aj keď je zoznam problémov, ktorých sa týka, rovnaký ako zoznam 
problémov humanitárnych expertíz, etická expertíza berie do úvahy úplne odlišné faktory. Základný 
rozdiel spočíva v tom, že pri riešení bioetických mikro-problémov musí zohľadňovať kultúrne 
a sociálne podmienky prostredia, v ktorom vznikol taký alebo onaký konflikt či etická dilema. 
Humanitárna expertíza nemôže zohľadniť tieto špecifické podmienky, pretože nehovoríme o jednej 
krajine/národe, ale o celom svete, kde je nemožné zohľadniť všetky kultúrne a sociálne 
charakteristiky ako dôležité faktory analýzy.  

Môžeme teda zhrnúť, že základné odlíšenie funkcií humanitárnej a etickej expertízy spočíva 
predovšetkým v pochopení rozdielnych mechanizmov a vzorov, ktoré určujú makro- a mikro-
prístupy k porozumeniu a riešeniu etických dilem. Toto rozlišovanie je nevyhnutné, nakoľko 
odstraňuje nejasnosti pri ich používaní.  

Dodajme, že nie všetky humanitárne profesie potrebujú profesijnú etiku, pretože etické 
expertízy sa môžu aplikovať pri riešení morálnych problémov vnútri profesionálnych tímov 
zložených z viacerých profesií. Vo veľkej miere je však potrebná v eticky zameraných profesiách, 
akými sú napríklad lekári, psychológovia, záchranári, hasiči, novinári atď. Ide o povolania, ktoré 
majú antropologický charakter a sú spojené s ľudským životom a blahobytom človeka. 
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Potreba etických expertíz nielen na pozadí biomedicínskych problémov 

Najzjavnejším príkladom mnohostrannej aplikácie etických expertíz je medicína. Lekárska 
činnosť bola odpradávna normatívnou profesionálnou ľudskou činnosťou. Humánna stránka 
lekárskeho povolania umožnila formulovať deontologické princípy lekára/zdravotníckeho 
pracovníka a neskôr aj požiadavky platné pri experimentoch s pacientmi (bola to reakcia na 
aplikáciu vedecko-technického pokroku).  

Hippokratova prísaha sa stala prvým dokumentom upravujúcim správanie lekára 
(profesionála) vo vzťahu k pacientovi. Súčasné medicínske profesie pri vytváraní svojich etických 
kódexov vychádzajú zo starodávnej verzie lekárskej prísahy, pretože každá z jeho téz je 
informatívna, objektívna a do istej miery spĺňa etické požiadavky rôznych profesií. Lekárstvo je 
jedným z eticky zameraných povolaní, ktoré je jasne definované lekárskou etikou, pretože všetky 
lekárske „manipulácie“ musia byť zamerané na liečbu/vyliečenie a udržiavanie zdravia ľudí. Všetky 
s ním súvisiace profesie (inžinierske, dopravné atď.) usmerňujú svoje činnosti v prospech ľudského 
zdravia, čo zapadá do rámca translačnej medicíny, kde je možné využiť nielen etické, ale aj 
humanitárne expertízy. V medicíne sa však pri analýze bioetických problémov aplikujú rôzne druhy 
etických expertíz.  

Biomedicínska etika využíva etické expertízy na riešenie rôznych konfliktov v rámci 
samotného pracovného tímu a/alebo vo vzťahu k pacientovi/klientovi/externému partnerovi. 
V základe riešenia akýchkoľvek konfliktov v rovine profesionálnych záujmov je expertné posúdenie 
porušenia morálnych princípov a zásad kolegiality (napríklad nezdravá konkurencia, prevaha 
osobných záujmov nad profesionálnymi a pod.), lekárskeho tajomstva a dôvernosti (prenos 
zdravotnej karty a zverejnenie diagnózy tretím stranám), autonómie osobnosti (chýbajúci 
informovaný súhlas s liečbou), dobrovoľnosti (úmyselné klamstvo alebo zavádzanie pacienta 
poskytovaním zbytočných procedúr alebo liekov) a slobody rozhodovania (nemožnosť výberu 
služieb). 

Na základe etickej expertízy nezávislých odborníkov v rámci samotnej organizácie možno 
dosiahnuť najspravodlivejšie riešenie v prospech najzraniteľnejšej strany konfliktu. Špecifikom 
takejto expertízy je to, že ju nemôže realizovať jeden expert, ale že spravodlivé riešenie vyžaduje 
viacero názorov. Riešením nie je uspokojiť všetkých alebo najvplyvnejšieho účastníka konfliktu, ale 
prijať také riešenie, ktoré vyplýva zo súhrnu názorov väčšiny členov etickej komisie. 

Hoci zvoliť si medzi nezávislým tímom expertov a profesionálmi pracujúcimi v organizácii, 
v ktorej došlo ku konfliktu, zostáva (pokiaľ to nie je legislatívne vymedzené) na účastníkoch 
konfliktu a ich dôvere v posudzovateľov, na základe fungovania a skúseností z rôznych komisií je 
možné s určitou mierou istoty odporúčať voľbu v prospech nezávislých členov etickej komisie. 
Podriadené postavenie zamestnancov alebo ich záujem o vlastnú organizáciu by totiž mohol skôr či 
neskôr prinútiť ich urobiť rozhodnutie v prospech zdravotníckeho zariadenia, obchádzajúc mnohé 
fakty a okolnosti. Neudržateľnou je tiež voľba iba jedného experta, pretože jeho nezávislosť je často 
iba nominálna. Spravidla je takýto expert pozvaný kvôli svojej lojalite k danej organizácii. Snaha 
zabezpečiť lojalitu sa dá vysvetliť skutočnosťou, že identifikácia/odhalenie porušenia etiky 
zamestnancami inštitúcie podkopáva jej dôveryhodnosť medzi predstaviteľmi profesionálnej 
komunity, ako aj verejnosti.  

Strach zo straty autority a dôveryhodnosti zvyčajne vedie k túžbe umlčať konflikt a ignorovať 
porušenia. Dá sa zároveň predpokladať, že tieto prípady nie sú výsledkom nezdravej konkurencie, 
ale sú ňou skôr odôvodnené.  

Bioetik a filozof B. G. Judin poukázal aj na význam etickej expertízy v rámci samotného 
biomedicínskeho výskumu. Videl ho v tom, že chráni nielen účastníkov, na ktorých sa výskum 
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realizuje, ale aj samotných výskumníkov, na ktorých činnosť sa vzťahuje, pretože im umožňuje 
zdieľať/rozložiť bremeno zodpovednosti. Zároveň uvádza, že s rozširujúcou sa praxou 
biomedicínskeho výskumu dochádza na jednej strane k zdokonaľovaniu, no druhej aj ku 
skomplikovaniu činnosti expertných subjektov (či už individuálnych alebo kolektívnych v podobe 
etických komisií). Vývoj praxe etického posudzovania totiž prináša často veľa nových problémov, 
ktoré sa prejavujú konfliktom medzi nezávislosťou a kompetenciami členov etickej komisie, častým 
formalizmus atď. (Judin 2006, s. 214-237). Napriek tomu je však zrejmé, že etické expertízy sa 
v súčasnosti využívajú stále viac, pretože vedecká komunita pochopila hodnotu expertov a ich 
analýz. 

Musíme síce pripustiť, že názor experta môže byť niekedy aj mylný, ale je potrebný viac ako 
názor neodborníka, pretože pravdepodobnosť chyby je menšia (Hardwig 1991, s. 693-708) Je 
celkom zrejmé, že napríklad politickí vodcovia, úradníci alebo aj spoločnosť sú nútení spoliehať sa 
na názor expertov, pretože ich vzdelanie im neumožňuje posúdiť závažnosť argumentov, ktoré im 
experti predkladajú. Nedôvera v názor odborníkov v tomto prípade vedie k chybným rozhodnutiam, 
nekompetentnému riadeniu a mnohým finančným stratám. Lídri bez adekvátneho profesijného 
vzdelania a kompetencií sú nútení obklopiť sa odborníkmi v špeciálnej oblasti a spoliehať sa na ich 
vedomosti a zručnosti. Potrebu určitého počtu expertov vysvetľuje skutočnosť, že akákoľvek 
analýza je založená na špecializácii, takže odborník v jednom smere bude diletantom v inom. Každá 
oblasť má teda vlastné autority, ktorým dôverujú experti iných oblastí a dobrovoľne súhlasia so 
štatútom laika.  

Experti musia dodržiavať zásadu kolegiality, opierať sa o názory iných odborníkov, aby mohli 
použiť aj ich dôkazy na potvrdenie svojich vlastných tvrdení. Schopnosť načúvať rôznym názorom 
by mala byť nepopierateľnou kvalitou experta. Aj špecialisti sa musia spoliehať na to, čo im povedia 
iní experti v rámci ich vlastných disciplín. 

Ak sa ešte v krátkosti vrátime k vymedzeniu podstaty etickej expertízy, môžeme si všimnúť 
dve paralelné oblasti, ktorých sa týka. Sú v podstate podobné, ako je to v biomedicíne: oblasť 
medziľudských vzťahov a aplikovateľná oblasť praxe. Ide však o oblasti, ktoré sa odlišujú 
významom, dôsledkami, počtom zúčastnených expertov, účasťou alebo neúčasťou 
laikov/nešpecialistov a ich statusom.  

Vo všeobecnosti etická expertíza môže byť zároveň metódou, ako aj technológiou aplikovanej 
etiky, v rámci ktorej sa všetci jej účastníci (dobrovoľní i nedobrovoľní) stávajú morálnymi 
subjektmi a motívy ich konania sa stávajú objektmi hodnotového vnímania ostatných morálnych 
subjektov. V danom kontexte je preto dôležitá voľba axiologických prístupov v rámci vzájomnej 
činnosti jednotlivých subjektov. Na tento problém poukázal A. J. Sogomonov, ktorý pripomenul, že 
pri etickej expertíze je prítomný často morálny pluralizmus. „Vo svete obrovských rozdielov, 
sociálnych a politických kontrastov sa dominantnými etickými paradigmami stávajú diskurzivita 
a konzekvencializmus. Platí to aj pri etickej expertíze. Stačí už len letmý pohľad na expertno-
humanitárne texty na akúkoľvek tému, aby sme zistili, že hlavnou... stránkou expertíz je analýza 
možných humanitných dôsledkov určitých sociálnych inovácií. Je to čistý konzekvencializmus... Je 
však známe, že prakticky všetky morálne teórie formulované v paradigme konzekvencionalizmu, 
majú relativistickú povahu a morálne orientácie nám poskytujú iba ad hoc. To, čo možno 
v niektorých prípadoch považovať za eticky legitímne, sa v iných prípadoch za také nemôže 
považovať. A to je – ako sa mi zdá – dobré pre etickú expertízu (pretože táto vychádza z faktov) a ... 
deštruktívne pre klasickú morálku (pretože táto vychádza z imperatívu)“ (Sogomonov 2012, s. 36).  

Etická expertíza (popri pluralite morálnych postojov v spoločnosti i v profesionálnych 
komunitách) však vyžaduje uplatnenie jednoznačného axiologického prístupu, ktorý by stanovil 
jasný referenčný bod pre experta alebo skupinu expertov pracujúcich na jednom prípade, ako aj pre 
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nešpecialistov4. Zároveň platí: „Podstata etickej expertízy sa v žiadnom prípade neobmedzuje na 
binárne hodnotenie: dobro – zlo. Jej úloha spočíva v objasnení toho, na základe ktorých hodnôt sa tá 
alebo iná aktivita uskutoční. Ako je známe, pluralizmus morálnych postojov modernej spoločnosti je 
teoretickým hľadaním riešenia akútneho problému“ (Belova 2008, s. 164). 

Čisto teoreticky je to tak, ale pri praktickom vypracovaní a uplatňovaní expertízy by mali byť 
jasne formulované odporúčania týkajúce sa etického správania experta vo svojej profesii. Absencia 
jasne stanoveného správania odborníka pri realizácii expertízy vedie k voľbe nesprávnej stratégie, 
k vzniku epistemickej chyby napríklad vo vzťahu expert – neexpert, ako aj k narušeniu autority 
expertnej komunity, ktorá má štandardne právo zvoliť si akúkoľvek pozíciu vo vzťahu 
k nešpecialistom alebo ju zmeniť počas expertízy bez vysvetlenia svojho konania. 

Zastávame preto názor, ktorý vyslovila E. V. Beljajeva, keď pripomenula, že v súlade 
s vypracovanými stratégiami riešenia tohto problému musí byť etická expertíza založená na dialógu 
pri dosahovaní konsenzu, na otvorených procedúrach racionálneho diskurzu zameraných na 
objasnenie normatívno-hodnotových predstáv účastníkov a zdôvodnenie ich morálnych cieľov. 
Etická expertíza sa pritom môže uskutočniť na rôznych teoretických a metodologických základoch“ 
(Beljajeva 2012, s. 46). Myslí tým predovšetkým kantovské alebo aristotelovské etické východisko.  

Hoci nespochybňujeme úlohu dialógu v rámci etickej expertízy, zároveň chceme upozorniť na 
to, že niekedy môže dialóg experta s nešpecialistom vyústiť do monológu experta, pretože 
neodborník správne nerozumie riešeniu problému, aby mohol potvrdiť alebo vyvrátiť predložené 
argumenty. Laik však obvykle sleduje konkrétny cieľ – akýmkoľvek spôsobom poznať pravdu, a nie 
zisťovať pluralitu názorov odborníka. Expert by mal preto laikovi odporučiť, aby sa oboznámil 
s materiálmi o danej problematike, prípadne potrebnými teoretickými zdrojmi. Platí totiž, že na 
ceste k pravde je potrebné aj poznanie. Odborník teda musí poskytnúť dôkazy na podporu svojej 
teórie a laik musí rozumieť ich odôvodneniu. Dôkazy znalca musia mať vysokú objektívnu 
pravdepodobnosť, ktoré preukazujú, že pravdou nie je jeho náhodné presvedčenie. V kontexte 
medicínskej praxe by sme na margo pluralizmu azda mohli dodať, že tento je napríklad 
akceptovateľný pri voľbe diagnostických metód ako medzistupňov v práci špecialistu, no v žiadnom 
prípade nie vo vzťahu ku konečnému výsledku.  

Tu je úloha špecialistu (lekára) vo vzťahu k laikovi (pacientovi, klientovi) nezastupiteľná, 
pretože len málo neodborníkov je schopných správne si zvoliť z navrhovaných diagnostických 
možností bez jeho pomoci. Formát vedenia dialógu môže laikovi skôr komplikovať proces 
prijateľnej voľby, pretože nemá potrebné vedomosti na vyhodnotenie ponúkaných informácií. 
Odborník by mu teda mal pri výbere ponúknuť vlastné hodnotenie rizika. Jeho pozícia musí byť 
jasná. No a ešte na okraj môžeme dodať, že pre odborníka, ktorý je zároveň autoritou, sa 
najdôležitejšími aspektmi jeho práce, rozhodovania a osobnostných charakteristík, ktoré sa 
prejavujú aj v rámci etickej expertízy, stávajú princípy zodpovednosti a spravodlivosti (tieto 
môžeme považovať súčasne za určité morálne cnosti). Okrem toho sa nazdávame, že určujúcim 

4 Na tomto mieste môžeme pripomenúť situáciu, ktorá vznikla v r. 2017 na Slovensku v súvislosti s výstavou „BODY-
THE-EXHIBITION“. Etická komisia MZ SR vo svojom vyhlásení konštatovala, že na jednej strane si uvedomuje, že 
vyspelá demokratická spoločnosť potrebuje pluralitný pohľad na problémy týkajúce sa interpretácie a hodnotenia 
výsledkov modernej biológie a medicíny, ako aj rôzne pohľady štátnych orgánov a expertov v oblasti bioetiky 
v jednotlivých štátoch EÚ na otázky spojené s predmetnou výstavou, no na druhej strane komisia pripomenula, že síce 
pri svojom hodnotení vychádza z potreby širokých garancií slobody prejavu, práva na informácie a ďalších súvisiacich 
základných práv, avšak uznáva aj potrebu hľadania primeraných hraníc pre obmedzovanie týchto práv, ak je ich 
aplikáciou ohrozená ľudská dôstojnosť alebo základné práva a slobody iných, a preto formulovala vo vzťahu k výstave 
viacero etických výhrad (pozri bližšie: https://www.health.gov.sk/Clanok?eticka-komisia-stanovisko-body-the-
exhibition). 
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princípom etického správania experta sa stáva deontologický morálny princíp, ktorý zabraňuje čisto 
náhodnému rozhodovaniu pri riešení problému. Je síce veľmi náročný, pretože vyžaduje vysokú 
mieru sebakontroly nad svojimi predsudkami či presvedčeniami pri hľadaní správnych rozhodnutí, 
ale je zárukou najrozumnejšieho plnenia svojich povinností. 

Záver 

Môžeme uzavrieť, že vzhľadom na to, že etická expertíza sa dotýka aj neetického správania 
človeka v profesionálnom prostredí, môže byť súčasťou nielen aplikovanej, ale aj profesijnej etiky, 
v ktorej etické konflikty vznikajú pri profesionálnej interakcii dvoch alebo viacerých strán.  

Posledná vec, na ktorú by sme ešte raz chceli upozorniť, je chápanie podstatnej úlohy etickej 
expertízy. Táto podľa nás spočíva v tom, že do profesionálnej praxe vnáša etické posudzovanie 
problémov ako súčasť rozhodovania v praktických situáciách. A hoci z hľadiska svojho zamerania 
odkazuje etická expertíza na úzky okruh špecialistov – etikov, oblasť jej aplikovania prekračuje 
rámce etiky, pretože každý človek je rovnako hodnotiacim, ako aj morálnym subjektom. Každý patrí 
do nejakej spoločnosti, kultúry a vyznáva škálu určitých hodnôt. Každý je v niečom špecialista 
a v niečom laik. Rozdiel laikov od expertov – etikov je azda iba v tom, že etik ovláda filozoficko-
etickú analýzu, logickú argumentáciu, má schopnosť reflektovať situáciu všeobecne a holisticky, vie 
rozlišovať podstatné od menej podstatného, identifikovať sprievodné fenomény problému 
i subjektov, ktorých rozhodnutia ovplyvňujú. V tomto smere etik nepochybne prekonáva laikov, ale 
to neznamená, že ich názory môže ignorovať. Rovnako nemôže ignorovať názory expertov z iných 
oblastí. Rešpektovanie týchto názorov umožňuje v súčasnosti zostavovať rôzne etické komisie či 
rady, ktorých členmi nie sú iba etici, ale aj zástupcovia iných profesií. Hoci k riešeniu mnohých 
etických problémov a k vypracovaniu etickej expertízy vedie zložitá cesta dialógu a konsenzu, je 
jedinou cestou, ktorá pri nejednoznačnosti prístupov, pluralitných názorov a hodnotových postojov 
dokáže otvorene a transparentne dodržiavať i samotné pravidlá diskurzu a dospieť k formulovaniu 
svojich jednoznačných stanovísk.  

 

Príspevok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: Univerzitný 
vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo zdrojov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  
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Abstract / The normative structure of science: on scientific ethos and ethics of science 

The paper focuses on issues concerning ethics in science, particularly on the concept of scientific ethos elaborated by 
sociologist Robert K. Merton. Attention is also paid to some of the later criticism of the Mertonian views on the 
normative structure of science. Despiste of this criticism, the Mertonian model of the ethos of science can be regarded as 
still influential in the sense that a set of standards that Merton considered to be the core of scientific ethos are present in 
the current understanding of science and its ethics. Moreover, as is argued in the paper, this model can be fruitul in 
reflection of some current issues related to the relationship between science and morality. 
 

Úvod 

Názor, podľa ktorého etika a veda predstavujú dve nielen odlišné, ale aj disjunktné sféry 
ľudského života a osvojovania si sveta, bol dlhú dobu, a čiastočne ešte stále je, rozšírený nielen vo 
vedeckých a filozofických kruhoch, ale aj v širšom spoločenskom povedomí. Takéto chápanie je 
výstižne sformulované vo výroku slávneho francúzskeho fyzika, matematika, a aj filozofa vedy 
Henri Poincarého, podľa ktorého doménou vedy je oblasť faktov, na rozdiel od etiky, ktorá sa týka 
hodnôt a noriem „Etika a morálka majú svoje vlastné domény, ktoré sa navzájom dotýkajú, ale jedna 
do druhej nepreniká. Tá prvá sa týka toho, o aké ciele sa máme usilovať, tá druhá nám ukazuje, ako 
môžeme tieto ciele dosahovať. Nikdy sa nemôžu dostať do konfliktu, lebo sa nikdy nestretnú“ 
(Poincaré 1907, s. 12). Myšlienka o oddelenom svete faktov a hodnôt, spojená s názorom 
o oddelených sférach vedy a morálky, je vo filozofii vedy 20. storočia úzko previazaná s princípom 
či ideálom hodnotovej neutrality vedy – dalo by sa povedať, že sú to dve stránky tej istej mince. 
Tento tradičný obraz o vzťahu vedy a etiky (morálky)1 v ostatných dekádach stráca svoju 
príťažlivosť, do popredia sa dostávajú také teoretické prístupy, ktoré otvárajú priestor pre novú 
tematizáciu či nové uchopenie otázky vzťahu medzi vedeckým poznaním a etikou. Vskutku, téma 
„etika a veda“ sa v súčasnosti stáva jednou z najfrekventovanejších aj v rámci filozofie a špeciálne 
bioetiky, nepochybne aj v dôsledku rozvoja moderných biovied, ktoré otvárajú mnohé, z morálneho 
hľadiska vôbec nie jednoznačné problémy, od klonovania až po využívanie ľudských kmeňových 
buniek na výskumné či terapeutické účely. Ide tu o otázky, ktoré vyvstávajú v kontexte využívania 
výsledkov vedy na rôzne účely. Významové pole, ktoré téma „veda a etika“ pokrýva, je však oveľa 

1 Termíny „etika“ a „morálka“, resp. „etické“ a morálne“ budeme v rámci tohto textu používať ako vzájomne 
zameniteľné (podobne ako sa často používajú v odbornej literatúre anglosaskej proveniencie). 
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širšie, v súčasnom diskurze sa najčastejšie pod týmto spoločným názvom tematizujú dva okruhy 
problémov, jeden sa týka etických aspektov samotnej vedy, vedeckej práce a druhý sa spája 
s etickými aspektami dôsledkov vedy či využívania jej výsledkov v praxi. Ide teda o rozlíšenie 
medzi tzv. internou a externou etikou vedy. „Externé etické princípy alebo hodnoty sa vzťahujú na 
sociálny kontext a na zodpovednosť voči spoločnosti. Interné etické princípy alebo hodnoty sa 
týkajú individuálneho profesijného správania vedcov.“2 V súvislosti s etickými otázkami samotného 
výskumu sa používa aj termín etika výskumu3, ktorá sa považuje za „podobu normatívnej etiky, 
ktorá zdôvodňuje etické pravidlá (morálne princípy) vedeckovýskumnej činnosti ako takej“ 
(Plašienková 2016, s. 82). 

Terminologicky toto rozlíšenie možno uchopiť ako rozlíšenie medzi „etikou vo vede“ 
a „etikou vedy“. Tému tejto state umiestňujeme do oblasti internej etiky vedy alebo etiky vo vede, 
pozornosť totiž budeme venovať jednej konkrétnej koncepcii týkajúcej sa morálnych hodnôt 
a princípov vo vedeckej práci, a to Mertnonovmu modelu étosu vedy. V prvej časti štúdie stručne 
načrtneme chápanie vedy, ktoré rozpracoval Robert K. Merton, následne predstavíme jeho 
koncepciu hodnotovo-normatívneho poriadku vedy, t. j. vedeckého étosu. V ďalšej časti štúdie 
priblížime niektoré kritiky Mertonovej koncepcie a v závere poukážeme na to, ako sa Mertonov 
model dá použiť na reflexiu niektorých súčasných otázok týkajúcich sa vzťahu medzi vedou 
a  morálkou.  

Veda a étos vedy v chápaní Roberta K. Mertona 

Ako je známe, model étosu vedy je považovaný za najvýznamnejší príspevok ku skúmaniu 
vedy ako sociálnej inštitúcie, ktoré vo svojej štrukturálno-funkcionalistickej sociológii rozpracoval 
R. K. Merton. Nadviazal ním na svoje skúmania vplyvu puritánskych hodnôt na etablovanie vedy 
ako sociálnej inštitúcie4. Jeho úsilie o uchopenie normatívnej štruktúry vedy bolo motivované 
zrejme aj tým, že cítil potrebu reagovať na dobové pokusy podriadiť vedecké skúmanie politickej 
ideológii, či už národného socializmu v Nemecku, alebo komunistickej moci v Sovietskom zväze. 
„Inštitúcia čeliaca útoku musí znovu preskúmať svoje základy, znovu stanoviť svoje ciele, nájsť 
svoje zdôvodnenie“ upozorňuje explicitne (Merton 1973, s. 267). 

  Svoju koncepciu vedeckého étosu Merton predstavuje ako deskripciu spôsobu usporiadania 
vedy ako sociálnej inštitúcie, presnejšie jej hodnotovo-normatívneho poriadku. Vychádza pritom 
z názoru, ktorý možno považovať za mainstreamový aj vo filozofii vedy prvej polovice 20. storočia, 
a  podľa ktorého hlavným cieľom vedy je rozširovanie poznania, t. j. „empiricky potvrdených 
a  logicky konzistentných tvrdení o pravidelnostiach“ (Merton 1973, s. 270) a následne si kladie 
otázku týkajúcu sa podmienok či nástrojov, ktoré vedú k naplneniu tohto cieľa. Za základnú 
podmienku napredovania vedy považuje existenciu istých noriem, ktoré tvoria jej normatívnu 
štruktúru. Táto štruktúra pozostáva čiastočne z technických, t. j. metodologických noriem, ako je 
empirická evidencia a logická konzistentnosť, a čiastočne zo sociálnych či kultúrnych noriem. 

2 Interim analysis of codes of conduct and codes of ethics. UNESCO Division for Ethics of Science and Technology. 
September 2006. s. 3 Dostupné na http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001473/147335e.pdf 
3 Svetový výbor pre etiku vedeckého poznania a technológií pri UNESCO (World Commision on the Ethics of Scientific 
Knowledge and Technology, COMEST) vo svojej správe za r. 2015 upozorňuje, že kým „etika vedy“ (science ethics) 
referuje na princípy, podľa ktorých má byť vedecká práca vykonávaná a na mechanizmy, ktoré dodržiavanie princípov 
podporujú a presadzujú, význam výrazu „etika výskumu“ je užší, referuje na špecifickú oblasť vykonávania profesie 
výskumníka. (pozri Ethical Perspective on Science, Technology and Society: A Contribution to the Post-2015 Agenda 
Report of COMEST). Dostupné na: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000234527 
4 Pozri MERTON, R. Science, Technology and Society in Seventeenth Century England. In: Osiris, roč. 4, č. 2 (1938),  
s. 360-632 
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Technické normy majú podobu metodologických kánonov, zároveň ale majú aj morálny rozmer. 
Svoju pozornosť zameriava na tie druhé, teda na sociálne normy: „Aby bolo jasné, metodologické 
kánony sú často aj technickými prostriedkami, i morálnymi nárokmi, a sú to tie druhé, ktoré nás 
budú zaujímať. Toto je esej zo sociológie vedy, nie exkurz do metodológie“ (Merton 1973, s. 268), 
podčiarkuje Merton. Pri zdôvodňovaní svojho prístupu zdôrazňuje, že normatívnu a hodnotovú 
dimenziu vedy považuje iba za jeden aspekt komplexnej problematiky vedy, pričom samotné 
metódy sú podmieňované istými „mravmi“: „nezameriam sa teda na metódy vedy, ale na mravy, 
ktorými sú podmieňované.“ (Merton 1973, s. 268). Z tejto formulácie je zrejmé, že autor nekladie 
nejakú priepasť medzi metodologický a sociálno-hodnotový rozmer vedy; metódy vedy v jeho 
ponímaní nie sú sterilné, ale sú podmieňované „mravmi“, zvykmi, tradíciami a hodnotami. Práve 
tento súbor „kultúrnych hodnôt a zvykov“ tvoriaci hodnotový a normatívny systém, ktorý riadi 
vedeckú činnosť, nazýva étosom vedy. Étos vedy definuje ako „emocionálne podfarbený komplex 
hodnôt a noriem, ktorý je pre vedcov považovaný za záväzný, pričom normy sú vyjadrené 
v návodoch, odporúčaniach, preferenciách a povoleniach, ktoré sú legitimizované 
v inštitucionálnych hodnotách“ (Merton 1973, s. 268-269). Keďže záväznosť imperatívov 
charakterizuje Merton ako morálny záväzok, jeho model sa často chápe ako etický model5. Morálny 
rozmer étosu zdôrazňuje poukázaním na reakcie komunity vedcov na jeho porušenie. Étos podľa 
neho určuje hranice morálneho, ktoré stráži a kontroluje komunita. Nejde teda o individuálne kvality 
vedca, podľa jeho názoru vedci nie sú v otázkach morálky odlišní od laikov, iba normy komunity 
a  ich dodržiavanie sú na vyššej úrovni. Skutočnosť, že v neskoršej diskusii o Mertonových normách 
sa akcentoval etický rozmer étosu, môže súvisieť s nárastom výskytu etických problémov vo vede, 
respektíve s nárastom vnímavosti voči etickým problémom v súvislosti s fungovaním vedy. V čase 
vzniku modelu Merton o porušeniach étosu hovorí ako o výnimkách, k narušeniu étosu dochádza 
podľa neho vo vede len sporadicky a to práve preto, že komunita má nezvyčajne vysoké nároky, 
ktoré sú aj uplatňované. 

Najkomplexnejší opis vedeckého étosu podáva Merton vo svojej stati Normatívna štruktúra 
vedy (1942)6, v ktorej formuluje a definuje štyri základné normy, tvoriace jadro normatívnej štruktúry; 
sú to univerzalizmus, komunalizmus, nezaujatosť a organizovaný skepticizmus (známe pod 
akronymom CUDOS). Norma komunalizmu sa spája so skupinovým, komunálnym charakterom 
tvorby vedeckého poznania a týka sa výsledkov výskumu, vedeckých poznatkov; podľa tejto normy 
výsledky vedy tvoria „spoločné vlastníctvo“ vedeckej komunity, resp. celej spoločnosti či celého 
ľudstva. Toto spoločné vlastníctvo súvisí s tým, že dosiahnuté poznanie je výsledkom spoločnej práce. 
„Podstatné výsledky vedy sú výsledkom sociálnej spolupráce a „patria“ komunite. Vytvárajú spoločné 
dedičstvo, v ktorom je individuálny „kapitál“ prísne limitovaný“ (Merton 1973, s. 273-274). Nároky 
vedcov na „intelektuálne vlastníctvo“ sa obmedzujú na uznanie, ktoré je, alebo má byť, priamo 
úmerné tomu, do akej miery daný vedec prispel k obohateniu a rozšíreniu spoločného poznania7. Táto 
norma tiež vyžaduje, aby aktéri vedy svoje výsledky neutajovali, ale naopak, aby ich sprístupnili pre 
ostatných členov vedeckej komunity. „Inštitucionálna koncepcia vedy ako časti verejnej sféry je 
prepojená s imperatívom komunikácie zistení. Utajenie je antitézou tejto normy; plná a otvorená 

5 „Mertonovské” normy ustanovujú nielen étos vedy, ale aj etiku vedy“ (Sismondo 2004, s. 25), o čom svedčí aj to, že 
ich nedodržiavanie sa vníma ako morálne pochybenie, neetické správanie. 
6 Táto stať bola pôvodne publikovaná pod názvom Science and Technology in a Democratic Order v Journal of Legal 
and Political Sociology 1 (1942, s. 115-126); neskôr v r. 1949 vyšla pod názvom Science and Democratic Social 
Structure v knihe Merton 1968 (pozri Merton 1973, 267). Citáty z tejto práce uvádzam podľa neskoršieho reprintu  
v Merton (1973). 
7 Merton rozvinul úvahy o špecifickom systéme ocenenia platnom vo vede vo viacerých statiach, najznámejšia je The 
Matthew Effect in Science (Merton 1973, s. 439- 497), v ktorej sformuloval svoju slávnu poučku o Matúšovom efekte. 
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komunikácia jej zákonom,“ uvádza Merton (Merton 1973, s. 274). Zverejňovanie vedeckých 
výsledkov je jedným z najdôležitejších imperatívov vedy. Druhou normou je norma univerzalizmu, 
ktorá „ nachádza svoje najjednoznačnejšie vyjadrenie v kánone, podľa ktorého vedecké tvrdenia, bez 
ohľadu na ich zdroj, majú byť podrobené prednastaveným nepersonálnym kritériám: súvzťažným 
s pozorovaním a predchádzajúcim potvrdeným vedením. Prijatie alebo odmietnutie tvrdení nemá 
závisieť od osobných alebo sociálnych atribútov jeho autorov: ich rasa, národnosť, náboženstvo, trieda 
a osobné kvality sú irelevantné. Univerzalizmus teda Merton explicitne spája s požiadavkou 
objektivity, keďže práve objektivita má zabrániť tomu, aby sa pri posudzovaní tvrdení uplatnili osobné 
či iné partikulárne kritériá validity; „objektivita vylučuje partikularizmus“ (Merton 1973, s. 270). 
Charakterizuje ju predovšetkým v protipostavení k etnocentrizmu či „nacionalizmu“, citujúc slávny 
výrok Pasteura: „Vedec má svoju vlasť, veda ju nemá“ (Merton 1973, s. 272). Norma univerzalizmu 
sa manifestuje aj v požiadavke, aby veda bola otvorená voči všetkým, ktorí o ňu majú záujem 
a disponujú aj príslušnými kognitívnymi schopnosťami. Inými slovami to znamená, že možnosť 
vedeckej dráhy či kariéry nemá byť pre nikoho obmedzovaná pre nejaké nekognitívne charakteristiky. 
Obmedziť vedecké kariéry na inom základe ako na nedostatku schopností by znamenalo obmedziť 
rozvoj poznania; slobodný prístup k vedeckej činnosti je imperatívom účelným a zároveň aj 
imperatívom morálnym (Merton 1973, s. 172), zabezpečujúcim rovnosť šancí. Tretia norma, 
nezaujatosť (disinterestedness), je forma inštitucionálnej kontroly, ktorá usmerňuje motiváciu vedcov 
a vzťahuje sa predovšetkým na vedu ako vykonávanie povolania. Vyžaduje, aby sa vedci vo svojej 
činnosti zbavili predsudkov a aby sa vyhýbali uprednostňovaniu vlastného pohľadu na úkor pohľadu 
iných. Nezaujatosť znamená aj elimináciu iných než kognitívnych (vedeckých) cieľov poznania. 
Vedci svojím výskumom sledujú prospech celého ľudstva, avšak nesúvisí to s ich morálkou, ale 
s istými špecifickými črtami vedeckej činnosti, konkrétne s tým, že výsledky svojich výskumov 
podriaďujú kontrole zo strany ostatných aktérov. „Ide skôr o typický vzorec inštitucionálnej kontroly 
širokej škály motívov, čo charakterizuje správanie vedcov. Keďže inštitúcia ukladá nezaujatú činnosť, 
je v záujme vedcov prispôsobiť sa tejto požiadavke pod hrozbou sankcií a do tej miery, v akej bola 
norma internalizovaná, aj pod hrozbou psychologického konfliktu“ (Merton 1973, s. 276). Štvrtá 
norma, organizovaný skepticizmus, sa vzťahuje na spôsob, akým vedci vymedzujú svoju výskumnú 
prácu voči iným činnostiam. Je to zároveň charakteristika ich postoja k problémom, hypotézam 
a teóriám, prejavuje sa v imperatíve podriadenia každého vedeckého výsledku či tvrdenia kritickému 
preskúmaniu zo strany ďalších vedcov, účelom čoho je vylúčiť možnosť ich nekritického prijatia. 
Organizovaný skepticizmus je „rôznymi spôsobmi prepojený s ďalšími prvkami vedeckého étosu. Je 
to rovnako metodologický ako aj inštitucionálny príkaz. Dočasný odklad súdu a nezaujaté skúmanie 
presvedčení v duchu využitia empirických a logických kritérií periodicky zatiahlo vedu do konfliktu 
s inými inštitúciami (...) Vedec nezachováva rozdelenie medzi sakrálnym a profánnym, medzi tým, čo 
vyžaduje nekritický rešpekt a tým, čo môže byť objektívne analyzované“ (Merton 1973, s. 277-278). 

Je dôležité uvedomiť si, že vyššie uvedené normy ako prvky vedeckého étosu vytvárajú 
navzájom previazaný systém – štruktúru, v ktorej každý z nich podporuje funkčnosť ďalších noriem. 
Tak ako nemôže komunalizmus fungovať bez univerzalizmu, nemôže fungovať ani organizovaný 
skepticizmus bez nezaujatosti a naopak. Pôsobnosť jednotlivých noriem nie je prísne vyznačená, 
hranice ich pôsobnosti sa prekrývajú a ich prieniky sú vlastne spojivami, ktoré prepájajú štruktúru 
hodnôt a noriem.  

Postulovaním étosu vedy sa Merton usiloval o potvrdenie autonómie vedy, a to v dobe, 
v ktorej sa javilo, že je ohrozená8. Inštitúcia, ktorá je ohrozená, sa v záujme svojho zachovania snaží 
prostredníctvom svojich členov „znovupotvrdiť“ a zadefinovať svoje miesto v spoločenskej 

8 Článok „Science and Social Order“ vyšiel v roku 1938 a článok „The Normative Structure of Science“ je z roku 1942. 
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štruktúre. Autonómiu vedy ako aj normy, ktoré ju majú zabezpečovať, Merton nepovažoval za 
nejakú ahistorickú črtu vedy naopak, pokladal ich za historické „výdobytky“. Zároveň predpokladal, 
že v rámci demokratickej spoločnosti je autonómia vedy ohrozovaná menej ako v spoločnosti 
totalitnej, keďže vychádzal z toho, že étos demokratickej spoločnosti nie je v príkrom rozpore 
s étosom vedy a teda politická moc nebude „mať (takú) príležitosť postaviť ich proti sebe“ (Merton 
1973, s. 265-266). Hoci za hlavného aktéra, ktorý by mohol ohroziť autonómiu vedy, Merton 
považoval štát a politickú moc, dobre si uvedomoval, že do nej môžu zasiahnuť aj iné sociálne sily 
či inštitúcie, najmä tým, že vedu zadefinujú odlišne od toho, ako sa veda definuje sama pre seba (či 
už prostredníctvom vedcov alebo prostredníctvom filozofie). V prípade, že sa na vedu nazerá 
optikou hodnôt inej sociálnej inštitúcie a hodnota vedy je posudzovaná na základe vzťahu k týmto 
iným hodnotám, dochádza ka narušeniu autonómie vedy, keďže jej ciele v takomto prípade by boli 
určené nejakou mimovedeckou autoritou. Ako však zdôrazňuje Merton, veda „nemôže strpieť, aby 
sa stala slúžkou teológie, ekonomiky alebo štátu” (Merton 1973, s. 260). 

CUDOS vo svetle neskoršej kritiky 

Mertonova koncepcia normatívnej štruktúry vedy do 70-tych rokov minulého storočia 
pôsobila ako základná paradigma najmä v americkej sociológii vedy a nebola vystavená zásadnejšej 
kritike. Niektorí autori sa zamerali na rozvíjanie, prípadne rozšírenie mertonovskej paradigmy, napr. 
W. Storer Mertonove normy rozšíril o normu emocionálnej neutrality a individualizmu (Storer 
1966), kým B. Barber sa sústredil na prepojenie hodnôt vedy, obsiahnutých vo vedeckom étose, s 
hodnotami demokratickej spoločnosti. Podľa jeho názoru existujú isté základné hodnoty, ktoré sú 
spoločné pre vedu a demokratickú spoločnosť, medzi ktoré patrí racionalita, utilitárnosť v zmysle 
sústredenia na veci pozemské a „reálne“, univerzalizmus, individualizmus, progres a meliorizmus 
(pozri Barber 1952, s. 61-66). Treba ale povedať, svoj pôvodný model neskôr rozšíril aj sám 
Merton, a to tak, že k štyrom imperatívom CUDOS-u pridal ešte ďalšie dve normy, originalitu 
a skromnosť. 

Neskôr, zhruba od polovice 70-tych rokov, nepochybne aj v súvislosti so zmenami v pohľade 
na vedu vo filozofii vedy a historiografii vedy, viacerí autori sa k pôvodnému mertonovskému 
modelu vedeckého étosu obracali s kritikou, pričom sa táto kritika viedla po viacerých líniách. 
Mertonovmu modelu v prvom rade vytýkali idealizáciu sociálneho prostredia vedy, ktorá, ako tvrdili 
kritici, nie je adekvátnym popisom praxe vedy. Normy CUDOS vraj v reálnej praxi vedy nie sú 
funkčné, samotnými vedcami sú príliš často porušované (Mulkay 1976, s. 638-639). Jeden z týchto 
kritikov I. I. Mitroff vychádzal z bohatého empirického materiálu získaného skúmaním postojov 
vedcov z projektu Apollo a dospel k záveru, že vedci sa neriadia normami CUDOS, ktoré by sme 
mohli nazvať „pozitívnymi“, ale vo vedeckej komunite fungujú aj protikladné, „negatívne“ či 
opozitné normy; proti komunalizmu tak stojí antikomunalizmus, proti univerzalizmu zase 
partikularizmus, proti organizovanému skepticizmu organizovaný dogmatizmus a proti nezaujatosti 
zaujatosť, či „vášeň pre“ (Mitroff 1974, s. 592). Napr. hoci vedci považujú nezaujatosť za dôležitú 
normu svojej výskumnej práce, zároveň ale považujú za dôležité aj to, aby bol výskumník 
emocionálne zaangažovaný na svojom výskume. Podobne, hoci norma univerzalizmu vyžaduje, aby 
výsledky vedy boli hodnotené na základe nearbitrárnych kritérií, neraz sa posudzujú na základe 
toho, kto je ich autorom. Tieto normy takisto riadia vedeckú činnosť, ako pôvodné mertonovské 
normy, a čo je ešte dôležitejšie, aj tieto opozitné normy sú funkčné, napomáhajú rozvoju vedy. 
Ďalšia Mitroffova kritika bola namierená voči Mertonovej metodológii, jeho model vraj nie je 
postavený na dostatočných empirických základoch, keďže sa opiera len o vyjadrenia niekoľkých 
vedcov (zachytených v denníkoch, verejných prejavoch a vyjadreniach, vo vyhláseniach vedeckých 
spoločností), navyše to boli vedci známi a uznávaní, ktorí mohli svoju výskumnú prácu idealizovať. 
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Mohol tak vniknúť idealizovaný obraz vedeckej práce, kým menej usporiadané činnosti a rôznorodé 
postoje prítomné vo vedeckej komunite ako celku ostali mimo sféry Mertonovej pozornosti9. Podľa 
tohto autora vo vede nepôsobí len jedna skupina noriem (popísaná Mertonom) ale prinajmenšom 
dve skupiny (Mertonove normy plus ich opozitá), preto Mertonov model je neúplný, ba až 
zavádzajúci. Iní poukazujú na to, že ani historicky neobstojí, prinajmenšom v tom zmysle, že 
v období formovania sa modernej experimentálnej prírodovedy v 17. a 18. storočí boli normu 
CUDOS irelevantné (Radder 2010). 

 Ďalší z kritikov Mertonovej koncepcie, M. Mulkay10 sproblematizoval inštitucionalizovaný 
charakter mertonovských noriem. Za základný znak étosu a za základnú podmienku jeho funkčnosti 
považuje konformitu k normám, podľa jeho názoru bez konformity komunity, ktorá zabezpečuje 
kontrolu, nemá étos zmysel. Keďže však takúto konformitu empirický výskum nepreukázal, model 
étosu je podľa jeho názoru chybný koncept. Ako zdôrazňuje, vyjadrenie vedcov o normách (či anti-
normách) ešte neznamená, že sú tieto normy inštitucionalizované. Historici a sociológovia, ako sa 
domnieva, ponúkajú evidenciu skôr o tom, že normy sú v praxi vedy neustále porušované, a to bez 
toho, aby to malo negatívne dôsledky pre tvorbu „certifikovaného poznania“. Tiež zdôrazňuje, že 
ocenenie vo vede nie je vždy naviazané na konformitu voči normám, ale je závislé od formálnej 
komunikácie výsledkov. Konformita voči normám (či proti-normám) je pre distribúciu ocenení 
irelevantná, tvrdí Mulkay (Mulkay 1976, s. 642). Vedci v prvom rade posudzujú „kognitívnu 
a technickú kvalitu“ výsledkov, a to na základe kognitívnych a technických štandardov (noriem). 
„Normy“ sú vlastne len prostriedkom, ktorým vedci ideologicky zdôvodňujú svoje konanie, sú to 
„flexibilné slovníky“ či „flexibilný rezervoár pojmov“. „Na normy vedy je vhodnejšie nazerať nie 
ako na nejaké jasné definície sociálnych záväzkov voči ktorým sú vedci konformní, ale ako na 
flexibilné slovníky, ktoré vedci používajú pri vyjednávaní o vhodných významoch svojej činnosti 
a činnosti iných vedcov v rôznych sociálnych kontextoch“ (Mulkay 2015, s. 72). Voľba a použitie 
týchto „slovníkov“ je podmienené záujmami a cieľmi konkrétnej skupiny výskumníkov. Model 
vedeckého étosu v ponímaní tohto autora nie je teda popisom existujúcej normatívnej štruktúry, ale 
skôr popisom ideologických stratégií vedcov, ktoré majú zabezpečiť sociálne ciele skupiny11. Na 
druhej strane ale skutočnosť, že správanie vedcov sa normami vedeckého étosu neriadi vždy, ba 
dokonca je často v rozpore s deklarovanými normami, ešte neznamená, že norma nejestvuje, alebo 
že nie je vôbec relevantná (Radder 2010, s. 236). Niektorí autori kritizovali Mertonovu koncepciu za 
to, že vedu vraj chápe príliš zjednodušujúco, ako nejakú homogénnu a statickú entitu či štruktúru 
a prehliada, že veda nie je takpovediac jedna, ale predstavuje dynamicky sa meniacu, komplexnú 
štruktúru12. Táto kritika však, ako sa nazdávame, vychádza zo zjavného nepochopenia Mertonových 
predpokladov. V centre Mertonovej pozornosti je, ako sme už spomínali, veda ako sociálna 
inštitúcia (podobne ako sa v sociológii uvažuje o rodine ako sociálnej inštitúcii). Je to preňho 
terminus technicus, ktorého význam určuje definícia vedy v úvode článku z roku 1942 (Merton 
1973, s. 262)13. Samozrejme to neznamená, že Merton vedu chápe ako niečo homogénne, 

9 Táto kritika však nie je celkom opodstatnená, ako ukazuje Kalleberg, vychádza totiž z príliš úzkeho chápania toho, čo 
je empirický výskum v sociálnych vedách (Kalleberg 2007, s. 147).  
10Pozri: Mulkay, M., Norms and ideology in Science. Social Science Information, roč. 15, č. 4-5 (1976), s. 637-656; 
Mulkay, M. Science and the Sociology of Knowledge. New York, Routledge 2015. 
11 Chápať „normy“ ako rétorické stratégie či rétorické zdroje navrhuje aj Sismondo (pozri Sismondo 2010, s. 32). 
12 Pozri napr. Sismondo 2010, s. 25. 
13 Ako uvádza, „Veda je zdanlivo všeobsažné slovo, ktoré referuje na rozličné, aj keď navzájom prepojené veci. 
Všeobecne sa používa na označenie (1) množiny špecifických metód, prostredníctvom ktorých sa poznanie potvrdzuje; 
(2) zásoby nazhromaždených poznatkov, ktoré sa dosiahli uplatňovaním týchto metód; (3) množiny kultúrnych hodnôt 
a zvyklostí, ktorými sa riadia činnosti nazývané vedeckými; alebo (4) akúkoľvek kombináciu vyššie uvedených vecí. Tu 

263 

 



Biotické výzvy a súčasnosť : z pohľadu nových poznatkov a trendov 
Mariana Szapuová – Boris Slovinský / Normatívna štruktúra vedy : k problematike vedeckého étosu a etiky vedy 

s jednotnou dynamikou vývoja; uznáva, že vedecká činnosť prebieha v rozličných formách 
a nadobúda rozličné podoby, tie však, ako sa domnieva Merton, majú ‒ nielen v inštitucionálnej 
rovine, ale aj v rovine hodnotovo-normatívnej, viac-menej spoločné znaky, ktoré ju odlišujú od 
iných sociálnych inštitúcií a koncepcia étosu je vymedzením týchto znakov. Podobne dôvodí aj 
Radder, podľa ktorého Mertonova koncepcia je skôr normatívna, presnejšie samotné jej 
vypracovanie možno chápať ako „normatívny akt“, cieľom ktorého je brániť vedu pred vonkajším 
ohrozením a ako taká nemôže byť vyvrátená empirickými protipríkladmi ale si vyžaduje normatívne 
ohodnotenie, t. j. treba si klásť otázku, či je pre vedcov dobré držať sa týchto noriem alebo nie 
(Radder 2010, s. 238). Tiež sa môžeme pýtať, spolu s Radderom, či má Mertonov étos vedy nejakú 
hodnotu v súčasných podmienkach narastajúcej snahy o kodifikáciu noriem správania sa vedcov 
v podobe etických kódexov. Obzvlášť to bude platiť v prípade, ako normy CUDOS nebudeme 
vnímať len ako normy tvoriace étos vedy, ale ako normy tvoriace aj (internú) etiku vedy (Sismondo 
2010, s. 25).  

Inštitucionalizácia vedeckého étosu a etika vo vede 

Od 70. rokov minulého storočia vo vede neustále zintenzívňuje snaha vedcov o vymedzenie 
konkrétnych zásad, ktorými sa má riadiť veda a výskum, o čom svedčí aj dynamika iniciatív na poli 
vytvárania etických kódexov ako odporúčaní a súborov pravidiel, regulujúcich vedeckú prácu. 
V súčasnosti možno povedať, že normy upravujúce činnosť vedcov a výskumníkov vo všeobecnosti, 
vrátane akademických pracovníkov sú zahrnuté v etických kódexoch vedeckých a akademických 
inštitúcií, ktoré sú nástrojom kodifikácie etických princípov vedy14, pričom tieto etické princípy sú 
často inšpirované Mertonovým konceptom vedeckého étosu (Radder 2010, s. 240)15. 

 D. B. Resnik, ktorý je autorom široko akceptovanej koncepcie etiky vedy, sa k svojej 
inšpirácii mertonovskými normami explicitne priznáva, nie je teda náhoda, že ním vypracovaný 
kódex v mnohom tieto normy pripomína (Resnik 1998, s. 64)16, Resnik vychádza z podobného 
chápania vedy ako Merton, teda vedu definuje prostredníctvom jej cieľov, či už epistemických 
(poskytovanie adekvátnych opisov prírodného sveta, explanačných teórií a spoľahlivých predikcií) 
alebo praktických (riešenie praktických problémov v oblasti inžinierstva či medicíny). Veda je však 
zároveň aj profesiou, a to takou, ktorej aktéri „spolu-pracujú za účelom rozvoja ľudského poznania, 
eliminácie nevedomosti a riešenia praktických problémov“ (Resnik 1998, s. 37). Pôvodné 
mertonovské normy Resnik pretavuje do dvanástich princípov či štandardov17, vzťahujúcich sa  
k rozličným aspektom výskumu, ktoré podľa jeho názoru tvoria predmet etiky vedy. Ide 
o nasledovné: čestnosť, opatrnosť (v zmysle vyhýbania sa omylom), otvorenosť, sloboda, ocenenie, 
vzdelávanie (seba i ďalších generácií), sociálna zodpovednosť, zákonnosť, príležitosť (využívať 
dostupné zdroje), vzájomný rešpekt, efektívnosť a rešpekt voči subjektom výskumu (Resnik 1998,  
s. 48-65). Niektoré z týchto štandardov sa uplatňujú vo vzťahu k vedcom ako jednotlivcom (napr. 
princíp vzájomného rešpektu), iné sa vzťahujú najmä na inštitúcie (napr. princíp slobody), kým 
väčšina sa týka tak indivíduí, ako aj inštitúcií. Spôsob, ako sú normy, ktoré uvádza Resnik, 

sa predbežne zameriame na kultúrnu štruktúru vedy, to znamená, na jeden aspekt vedy ako nejakej inštitúcie“ (Merton 
1973, s. 262). 
14 Všeobecné etické princípy vedy ustanovujú aj dokumenty medzinárodných organizácií, napr. dokument UNESCO 
Ethical Perspecives on Science, Technology and Society: A Contribution to the Post-2015 Agenda. Report of Comest. 
Dostupné na: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000234527 
15 O tom, ako Mertonove normy nachádzajú svojej uplatnenie v Etickom kódexe Univerzity Komenského v Bratislave, 
pozri Szapuová 2019. 
16 K Resnikovej koncepcii etiky vedy pozri bližšie Slovinský 2017. 
17 Resnik používa termíny štandard, princíp, normatívny ideál či hodnota bez dôkladnejšieho rozlíšenia. 
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naviazané na mertnovoské, resp. v čom sa prístup oboch autorov líši, si priblížime na príklade 
normy otvorenosti a normy slobody.  

Norma otvorenosti požaduje, aby vedci „zdieľali svoje dáta, výsledky, metódy, techniky 
a nástroje. Mali by umožniť iným vedcom preskúmať ich prácu a mali by byť otvorení kritike 
a novým myšlienkam“ (Resnik 1998, s. 52). Otvorenosť vedy považuje za dôležitú normu aj 
Merton, aj keď u neho nestojí samostatne, ale je v istom zmysle súčasťou všetkých noriem CUDOS. 
Resnik tým, že otvorenosť stanovuje ako osobitnú normu, ju špecifikuje, ale aj ju obmedzuje v tom 
zmysle, že pripúšťa výnimky, pripúšťa „obmedzené utajenie“ napr. v prípade, ak vedec pracuje pre 
súkromnú spoločnosť a je viazaný obchodným tajomstvom. Merton tiež pripúšťa, že morálny príkaz 
otvorenosti a zdieľania výsledkov vo vedeckej komunite sa niekedy dostáva do rozporu so záujmom 
vedca v jeho zápase o prvenstvo objavu, Resnik však rozširuje príčiny výnimiek na základe 
prostredia, v ktorom veda funguje. 

Čo sa týka princípu slobody, ten stanovuje, že „Vedci by mali mať slobodu viesť výskum 
akéhokoľvek problému či hypotézy. Mali by mať dovolené sledovať nové myšlienky a kritizovať tie 
staré“ (Resnik 1998, s. 54). Hoci sa Resnik súhlasne odvoláva na Mertonov názor, podľa ktorého 
obmedzovanie slobody výskumu zo strany spoločnosti podkopáva samotnú vedu, pripúšťa, že 
sloboda výskumu môže byť obmedzená, pričom obmedzenie sa môže týkať slobody konania, 
financovania, publikovania či myslenia alebo vedeckej výmeny názorov. Obmedzovať „slobodu 
konania“ vo výskume je napr. možné vtedy, ak by výskum mohol viesť k ubližovaniu či 
ohrozovaniu ľudí.  

Ako sme už uviedli, Resnik pri svojom vymedzení noriem vychádza z Mertonovej koncepcie 
étosu vedy a preberá aj Mertonovo zdôvodnenie etických noriem - normy, ktoré uvádza, rovnako, 
ako to zdôvodňuje Merton, majú slúžiť k napĺňaniu cieľov vedy (Resnik 1998, s. 64). Zároveň ale – 
na rozdiel od Mertona ‒ na viacerých miestach svojej práce zdôrazňuje, že pri uvažovaní o etike 
vedy treba mať na zreteli špecifiká jednotlivých vedeckých disciplín ako aj spoločenský kontext či 
špecifické prostredie, v ktorom sa výskum uskutočňuje. Takým prostredím sú napr. univerzity, 
štátne výskumné organizácie, priemyselný výskum či vojenský výskum. Tým ale vyvstáva problém 
s mierou platnosti noriem, teda otázka, či platia pre vedu ako celok alebo je potrebné tieto štandardy 
špecifikovať ohľadom na to, v akom prostredí sa výskum odohráva – napr. či ide o akademický, 
alebo komerčný výskum či vojenský výskum. V prípade druhej možnosti vzniká potreba vytvoriť 
samostatné pravidlá pre každý zo „širších kontextov“, v ktorých ten-ktorý „typ“ (modus vedy) 
dosahuje svoje ciele. Vo vede akademickej by mohlo byť záväzné nasledovať Mertonov princíp 
univerzalizmu, no napr. v industriálnom výskume v súkromnom sektore by už princíp univerzalizmu 
nemusel mať takú váhu, najmä v prípade, že by obmedzoval dosahovanie cieľov, t. j. zabezpečenie 
či zvyšovanie zisku. Kým pre Mertona normy CUDOS ako dištinktívne znaky vedy ako takej, sú 
takpovediac univerzálne a smerujú ku zabezpečeniu autonómie vedy, Resnik normy konania či 
etické štandardy konkretizuje a zároveň aj relativizuje vzhľadom na prostredie, v akom výskum 
prebieha.  

Iste, je možné uvažovať o dobovej určenosti Mertonovho modelu, a to nielen v zmysle toho, 
že zachytáva charakter vedy ako sociálnej inštitúcie z prvej polovice minulého storočia, ale aj v tom 
zmysle, že jeho platnosť či funkčnosť je časovo ohraničená. Ako napr. upozorňuje Ziman, 
mertonovské normy viac-menej platili pre vedu v jej „klasickej akademickej podobe“, teda 
v podobe, akú mala do 50. rokov minulého storočia (Ziman 2000, s. 57). V druhej polovici minulého 
storočia dochádza k viacerým závažným zmenám v inštitucionálnom usporiadaní vedy, ktoré Ziman 
teoreticky uchopuje ako prechod od akademickej k postakademickej vede. Veda sa tradične 
rozvíjala v rámci akademických inštitúcií, univerzít a táto akademická veda sa vyznačuje istým 
étosom, ktorý vlastne zodpovedá mertonovskému modelu (Ziman 2000, s. 78). Prechod 
k postakademickej vede sa spája s novou spoločenskou úlohou vedy ‒ hlavnou úlohou vedy 
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v postkakademickom modely, už nie je hľadanie pravdy, ale hľadanie aplikovateľných 
a využiteľných poznatkov, ktoré prispievajú k riešeniu spoločenských problémov alebo spoločnosť 
obohacujú. Za hlavné procesy transformácie vedy Ziman považuje kolektivizáciu, ktorá sa prejavuje 
v transdisciplinarite vedeckých tímov a v náraste množstva kooperujúcich autorov pri publikovaní, 
ďalej hľadanie nových kritérií pri financovaní vedy, dôraz na utilitárnosť a aplikovateľnosť 
výsledkov skúmania, hľadanie novej organizačnej štruktúry vedy, ktorá by sa vedela vyrovnať 
s  týmito tlakmi, industrializácia (a niekedy i privatizácia) vedy ako dôsledok vplyvu ekonomického 
neoliberalizmu na vedu samotnú i na jej vnímanie v rámci society a napokon byrokratizácia vedy, 
s  čím súvisí racionalizácia akademickej vedy ako formy kultúry (Ziman 2000, kap. 4). 
Postakademická veda sa vyznačuje posunom v uvedených črtách a najdôležitejšou zmenou je podľa 
Zimana zmena kontextu. Ziman implicitne operuje s rozlíšením na interné a externé prostredie 
vedy, pričom veda je v jeho ponímaní výsledkom kombinácie externých vplyvov a interných 
podmienok. Tieto zmeny vyvolávajú nové otázky ohľadom etických noriem vo vede, prameniacich 
v mertonovských normách. Od debát o miere externých vplyvov sa Ziman posúva k „tradičnej“ 
diskusii o charaktere týchto vplyvov a k normatívnym otázkam týkajúcim sa toho, ako by mala byť 
veda usporiadaná tak, aby sa negatívne externé vplyvy neutralizovali a pozitívne interné podmienky 
podporili. 

Záver 

V súčasnom diskurze o normách vedy ide znova, rovnako ako v prípade Mertonovej 
koncepcie, najmä o otázku autonómie vedy, teraz však už v odlišnom zmysle, a to tak, že už nejde 
primárne o ochranu autonómie vedy pred ohrozením zo strany štátu (totalita verzus demokracia, ako 
o tom uvažoval Merton), ale hlavne o vplyv trhu. Ide teda o problém, ktorý sa označuje ako 
komodifikácia a komercionalizácia vedeckého poznania. Dôsledkom týchto vplyvov je posun 
v spôsobe, akým sa etické normy vo vede formulujú, pričom je relevantné i to, kto a s akým cieľom 
ich formuluje. Nebývalý nárast v množstve etických kódexov signalizuje tlak, ktorý na vedu smeruje 
zo strany spoločenských štruktúr (ale zároveň aj tlak, ktorým veda pôsobí na spoločnosť). Nie 
pochýb o tom, že potreba etickej regulácie výskumnej práce a spolupráce, ako aj aj využívania 
výsledkov vedy bude pretrvávať aj v budúcnosti a je možné predpokladať, že etické otázky spojené 
s produkciou, distribúciou a využívaním vedeckého poznania sa stanú stále komplexnejšími. 
Zároveň sa domnievame, že normy vedeckej práce, ktoré vyzdvihol Merton, nestratia svoj význam, 
či už ako regulatívne princípy alebo hodnoty. Ak platí, že mertonovské normy majú mať aj obrannú 
úlohu v zmysle ochrany autonómie vedy, zdá sa, že táto ich úloha je stále aktuálna. 
 

Príspevok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: Univerzitný 
vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo zdrojov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  
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Abstract / Altmetrics as a challenge to traditional methods of impact measurement in science in 21st century: 
basic background and context  

Altmetrics is a relatively new discipline which started to expand some 10 years ago as a follow up to 
traditional bibliometrics, concentrating on usage of digital communication and social media indicators for the 
purpose of assessing the scientific output. Research in the area of altmetrics is being carried out in two 
principal directions – as a measurement of correlation between traditional and alternative indicators and as an 
exploration into the contexts of altmetrics, including a broad scale of topics ranging from users’ behaviour, through 
their motivation in using altmetric indicators, right up to various aspects of interpreting specific types of indicators. 
Most of the researchers underline the fact that the “alternativeness” of these indicators of new, digital era does not 
mean they should replace the traditional, biliometric ones. Instead, we can see these indicators as the indicators of 
new type of impact, different from that of citations. Altmetric indicators’ usability consists in the capacity of 
complementing citation criteria through their power of quantifying public interest and attention. 
Search for the correlation between assessing publications via citations and via alternative indicators in the body of 
previous research indicates that there are differences among various disciplines in this area as well. Public social 
networks, such as Facebook or Twitter, and their indicators are mostly applied in social sciences and humanities. 
Moreover, academic network Mendeley reflects a type of impact that is the closest to the citations, as the Mendeley 
reader indicator comes up as a statistically most important predictor of a future citation. 
In accordance with the results of other authors, and based on our own bibliometric analysis of publications registered in 
the Scopus database we point out that altmetrics as a research topic is predominantly anchored in the area of social 
sciences and humanities. However, it can be quite frequently found also in the publications within the domain of natural 
sciences, medicine and technical disciplines. Research of this topic in the area of social sciences and humanities is 
focused more on qualitative study of scholarly communication and information and publication behaviour of scientists. 
Natural sciences, medicine and technical disciplines, on the other hand, concentrate largely on altmetric analyses in 
specific science areas and on examining the suitability of altmetric indicators for measuring the impact of scholarly 
publications. 

Úvod 

Vedu môžeme veľmi zjednodušene charakterizovať ako usporiadaný súhrn objektívne 
overiteľných poznatkov o svete okolo nás, ale zároveň aj ako systematickú činnosť, ktorú 
spoločnosť vykonáva a ktorá smeruje k neustálej aktualizácii tohto súboru poznatkov. V ostatných 
desaťročiach sa jedným z kľúčových trendov rozvoja vedy stal koncept otvorenej vedy, ktorý najmä 
prostredníctvom otvoreného prístupu k výsledkom vedeckého výskumu podporuje princípy 
demokratizácie a širokého využívania vedeckých poznatkov. Jednou z najvýznamnejších výziev, 
ktoré z toho vyplývajú aj pre oblasť manažovania vedy, je potreba reflektovať túto novú situáciu 
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a využívať také nástroje v oblasti hodnotenia, ktoré budú zohľadňovať aj tieto trendy 
k demokratizácii a otvorenosti v komunikácii voči širšej verejnosti. 

V oblasti vedy je všeobecne akceptovaným faktom, že kvantitu i kvalitu výsledkov výskumu 
je možné vyhodnotiť prostredníctvom publikačných výstupov (monografií, štúdií v časopisoch, 
zborníkoch a podobne) a ohlasov na ne. Publikácie predstavujú základnú zložku procesov vedeckej 
komunikácie, prostredníctvom ktorej je možné overiť validitu, spoľahlivosť a presnosť výskumu. 
Zároveň je publikácia stavebným prvkom vedy, ktorá zaručuje kumulatívnosť poznatkov a tým 
zabezpečuje proces ďalšieho rozvoja spoločenského poznania. Informačné a komunikačné 
technológie vo svojej sieťovej podobe prinášajú od konca 20. storočia nové možnosti šírenia 
komunikátov. Týka sa to aj všetkých procesov vedeckej komunikácie, vrátane ohlasov na 
publikácie. Oproti situácii spred cca 60 rokov, kedy hlavným prostriedkom evidencie publikácií 
a ohlasov bolo budovanie veľkých centralizovaných databáz, ponúkajú nové technológie aj nové 
nástroje a nové spôsoby sledovania ohlasov a vplyvu publikácií. Ide najmä o nástroje, ktoré sú 
napojené na sociálne siete a ktoré sa zvyknú označovať ako alternatívne. 

Cieľom tejto štúdie je prezentovať základné teoretické rámce rozvoja a využívania altmetrie 
v kontexte hodnotenia vedy. Sumarizujeme v nej základné technologické a sociálne východiská 
vzniku tejto disciplíny, jej nadväznosť na tradície bibliometrie, princípy fungovania nástrojov 
a kreovania a aplikácie alternatívnych indikátorov na meranie odozvy, resp. vplyvu (elektronických) 
publikácií na vedeckú i širšiu (laickú) verejnosť. Ponúkame stručný prehľad základných smerov 
výskumu v oblasti altmetrie a niektorých jeho významnejších výsledkov. V súlade so zisteniami 
iných autorov na základe bibliometrickej analýzy publikácií evidovaných v databáze Scopus sa 
pokúšame zistiť, do akej miery je téma altmetrie pokrytá v celom spektre vedných odborov, alebo 
dominuje iba v niektorých oblastiach vedy. 

Od bibliometrie k altmetrii 

Dnes už tradičným spôsobom merania úspešnosti vedeckej práce je použitie bibliometrických 
metód na vyhodnotenie jej vplyvu v rámci akademickej obce. Tento vplyv môžeme definovať ako 
citeľný, identifikovateľný a merateľný posun alebo zmenu v oblasti teórie i praxe, ktorá môže mať 
rôznu intenzitu a silu (Roemer a Borchardt 2015b), rôzny charakter a prejav. Ravenscroft et al. 
(2017) rozoznávajú dva základné druhy vplyvu: 

• akademický vplyv, ako vplyv vo vnútri vedeckej komunity merateľný prostredníctvom 
citácií, 

• komplexný vplyv, ako „široký vplyv vedeckého výskumu na spoločnosť, vrátane 
kultúrneho, environmentálneho, hospodárskeho (ekonomického) dopadu“ – súhrnne 
označený termínom sociálny vplyv (alebo dopad), ktorý môže ovplyvniť procesy v rámci 
aj mimo vedeckej komunity. 

Gutiérrez-Salcedo et al. (2018) uvádzajú dve hlavné kategórie metód skúmania vedy 
prostredníctvom bibliometrie. Prvou je analýza výkonnosti zameraná na hodnotenie vedy na 
rôznych úrovniach, ako sú jednotlivci, inštitúcie, krajiny, vedné oblasti a pod. V tomto prípade 
môžeme hovoriť aj o evaluatívnej bibliometrii, ktorá sa zameriava na hodnotenie na základe počtu 
publikácií, ale aj ich kvality meranej prostredníctvom získaných citácií (Bornmann a Haunschild 
2017a). Druhou metódou je mapovanie vedy, alebo deskriptívna bibliometria, ktoré slúži na 
zobrazenie štruktúr vedy a výskumu, frekventovaných tém, či spolupráce na úrovni jednotlivcov, 
inštitúcií alebo krajín, a to prostredníctvom analýzy spoluautorstva, sledovaním zastarávania 
literatúry, alebo mapovaním vedy (Ondrišová 2011).  
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Bibliometria je postavená na základnej premise, že citácia je pozitívna reakcia na vedecký 
produkt (Setti 2013). Ak platí, že počet citovaní dokumentu odráža jeho kvalitu a význam, potom sú 
citácie vhodnou premennou pre kvantitatívne hodnotenie výskumu na všetkých jeho úrovniach. 
Citačná analýza ako bibliometrická metóda sa zaoberá vzťahom medzi citovaným a citujúcim 
dokumentom, teda odráža hodnotenie vedeckého výstupu na základe získaného počtu citácií (Powell 
et al. 2018). Napriek tomu, že tradičné bibliometrické indikátory sa využívajú pri hodnotení vedy už 
dávno, je ich objektívnosť stále predmetom diskusií. Už samotná citovanosť ako kritérium kvality je 
však problematická, keďže citácie sú výsledkom určitého citačného správania používateľov, ktorého 
objasnenie je predmetom samostatnej kategórie výskumov (Bellérová 2009). Viacerí autori 
dlhodobo upozorňujú na to, že v rámci vedných disciplín (ale aj v kontexte demografických či 
geografických špecifík) existujú rozdiely, ktoré sa môžu prejavovať napríklad uprednostňovaním 
určitých typov dokumentov, konkrétnych autorov, preferovaním periodík pred neperiodickými 
publikáciami či analógových dokumentov pred elektronickými zdrojmi a pod. Polemizuje sa tiež 
o tom, či je bibliometria skutočne univerzálne použiteľná a vhodná rovnako pre „mäkké“ ako aj pre 
„tvrdé“ vedy, príp. pre práce vychádzajúce zo základného vs. aplikovaného výskumu (Engwall, 
Blockmans a Weaire 2014). 

Od začiatku nového milénia, v súvislosti s dramatickým posilnením tendencií ekonomického 
nazerania na fungovanie vedeckého výskumu, sa stále častejšie objavujú snahy o inováciu 
a objektivizáciu už známych a časom overených spôsobov merania vplyvu, a to buď prostredníctvom 
kombinácie viacerých indikátorov, alebo pomocou nových, alternatívnych riešení, ktoré môžu byť 
doplnkom k tradičným bibliometrickým indikátorom. Setti (2013) hovorí o potrebe objektivizovať 
analýzu kvality a vplyvu vedeckých produktov a hodnotenie tak spraviť komplexnejším, keďže 
nazeranie na kvalitu výskumu a jeho vplyv iba prostredníctvom citácií môže byť „krátkozraké“ 
(Holmberg et al. 2019). Niektorí autori (napríklad Saenen a Borrell-Damián 2019) konštatujú, že 
existuje nesúlad medzi hodnotením vedy a vytváraním stimulov, motivácie a systémom odmeňovania 
vedcov za ich pracovné výkony – publikujúci vedci oprávnene volajú po hodnotení, ktoré bude 
vedecký pokrok podporovať a motivovať, nie naopak. Tieto názory sa postupne premietli do viacerých 
medzinárodných iniciatív a programov, ako je napríklad Sanfranciská deklarácia hodnotenia 
vedeckého výskumu (ang. Declaration on Research Assessment, DORA) alebo Leidenský manifest 
(ang. Leiden Manifesto). Oba tieto dokumenty zdôrazňujú napríklad také princípy ako kombinovanie 
kvalitatívneho a kvantitatívneho hodnotenia v oblasti vedy alebo zohľadňovanie špecifík publikačnej a 
citačnej kultúry jednotlivých vedných oblastí a odborov. 

Úvahy o možnostiach využívania nových, resp. inovovaných spôsobov hodnotenia vedeckých 
výstupov postupne získavajú reálnejšie kontúry od 90. rokov 20. storočia, v dôsledku revolučných 
zmien, ktoré do kumunikácie vniesli sieťové informačné technológie. Vedecké poznanie sa dovtedy 
kumulovalo najmä prostredníctvom tlačených dokumentov. Výpočtová technika v jej počiatočných, 
nezosieťovaných podobách zabezpečovala najmä procesy efektívneho ukladania a vyhľadávania 
sekundárnych, bibliografických dát – tie boli primárnym základom všetkých služieb, ktoré sa v 
oblasti bibliometrie od 60. rokov 20. storočia vyvinuli. Až digitálne technológie zásadne rozšírili 
možnosti vedeckej komunikácie – dotkli sa procesov tvorby, šírenia i zdieľania informácií, 
publikovania vedeckých komunikátov. Špeciálnu pozornosť si v tomto zmysle zaslúžia aplikácie 
webu druhej generácie, najmä sociálne médiá, ktoré umožnili, že sa z pasívnych používateľov stali 
aktívni spolutvorcovia webového obsahu. 

V oblasti vedy majú sociálne médiá a siete niekoľko potenciálnych prínosov: okrem toho, že 
vytvárajú vhodné podmienky pre interdisciplinárnu spoluprácu, podporujú transparentnosť vedecko-
výskumných procesov. Robia zákulisie vedy viditeľnejšie a zrozumiteľnejšie pre verejnosť aj pre 
financovateľov výskumu, teda pre odbornú aj laickú verejnosť (Bar-Ilan et al. 2015) a slúžia ako 
nástroj pre popularizáciu vedy. Ak platí, že online dostupnosť článkov zvyšuje ich citovanosť (viď 
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Wang et al. 2015 ; Snijder 2016 ; Thelwall a Kousha 2015), o to viac je možné zdieľať a propagovať 
výskum v širších vrstvách spoločnosti a angažovať aj verejnosť, ak sú na popularizáciu a šírenie 
vedy využité webové aplikácie, akými sú sociálne siete a sociálne médiá. Formálne publikované 
odborné časopisy a články nepriťahujú podľa Carahera a Reinharda (2015) také množstvo 
pozornosti, ako „čerstvý“ webový obsah.  

Altmetria a jej nástroje 

Dôvodov, pre ktoré súčasná veda volá po nových spôsoboch hodnotenia vedeckej práce, je 
mnoho: od predstavy o potrebe zachytenia širšieho, mimoakademického vplyvu, rýchlejšieho 
zachytenia odozvy na vedeckú prácu, až po potreby zachytenia vplyvu rôznorodých typov 
vedeckých produktov. Ringelhan, Wollersheim a Welpe (2015) tvrdia, že vedecký výkon, resp. 
vedecká práca je viacrozmerná, multidimenzionálna. V súčasnom vedeckom svete nemôžeme 
považovať jeden typ indikátora za dostatočne univerzálny pre všetky typy dokumentov a vedeckých 
komunikátov, pre všetky vedné odbory, pre každého vedca, pre každú situáciu a pre každý typ 
výskumu (Liu et al. 2013).  

Jeden z autorov myšlienky altmetrie a zároveň jeden z autorov oficiálneho manifestu Jason 
Priem (2013), popísal vedecké aktivity na webe ako „stopy v čerstvom snehu“ alebo „stopy pohybu“, 
na základe ktorých je možné odsledovať, aký vplyv za sebou vedecká práca zanecháva v online 
prostredí, a to v rámci nástrojov, ktoré boli aj nemuseli byť primárne určené na využívanie v oblasti 
vedy. Diaz-Faes, Bowman a Costas (2019) hovoria o alternatívnych indikátoroch ako 
o „potenciálnych stopách spoločenského vplyvu“, Wang, Wang a Chen (2019) nazývajú altmetriu 
nástrojom, ktorý dokáže zachytiť celý proces aktivity používateľov, od prvého kontaktu s článkom 
až po jeho citáciu. Sugimoto (2015) hovorí o altmetrii ako o štúdiu vplyvu vedeckých výstupov 
založenom na aktivite v rámci rôznych služieb a aplikácií v elektronickom prostredí. Bornmannova 
(2014) definícia priamo spomína sociálny aspekt altmetrie, keď tieto indikátory popisuje ako 
webovo-založené indikátory sledujúce sociálny vplyv heterogénnych vedecko-výskumných dát. 
Vedec má možnosť sledovať vplyv svojej práce nielen v tom prípade, ak ich publikoval v podobe 
tradičných výstupov, teda textových dokumentov, ale aj ak majú podobu videí, audio-nahrávok či 
prezentácií. 

Alternatívne indikátory sú teda postavené na funkciách, ktoré umožňujú používateľom 
vyjadriť spätnú väzbu alebo pozornosť voči nejakému príspevku. Vplyv kvantifikujú na základe 
využívania (použitia, prezretia) obsahu, nielen na základe počtu formálnych citovaní dokumentu 
(Büttgen a Luprich 2015). Ich hodnoty sú sumarizované v rámci jedného zdroja poskytujúceho 
údaje pre analýzu buď ako jednoduché súčty počtov vyjadrení pozornosti (napríklad počet tweetov), 
alebo sú tieto hodnoty agregované z viacerých zdrojov a vypočítané prostredníctvom váženej 
hodnoty. Za výhody alternatívnych indikátorov môžeme považovať ich rozsah (nad rámec 
oficiálnych, formálnych vedeckých komunikačných kanálov), dosah (viac ako iba akademické 
publikum), heterogenitu (rozmanitosť) sledovaných zdrojov a údajov, heterogenitu sledovania 
vedeckých činností (napríklad aj výsledky prác prezentovaných na konferenciách, nie iba oficiálne 
publikovaný textový dokument), časovú rýchlosť, otvorenosť dát a údajov a celkovo podporu 
otvorenosti vedy (Joshi 2019).  

Terminológia v oblasti altmetrie, a to nielen v slovenskom jazyku, zatiaľ nie je ustálená. 
Najčastejšie sa využívajú dva termíny – altmetria pre celý koncept hodnotenia vedy na základe dát 
z online nástrojov, a alternatívne indikátory na označenie ukazovateľov. Bean (2017) upozorňuje na 
zúžené chápanie pojmu, keď sa termín altmetria (ang. altmetric/altmetrics) v angličtine zamieňa 
s názvom komerčného nástroja spoločnosti Digital Science, Altmetric.com. Niektorí autori 
(napríklad Bornmann a Haunschild 2019) považujú za vhodnejšie nazývať tieto indikátory skôr 
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doplnkovými než alternatívnymi, keďže pod alternatívou môžeme rozumieť skôr snahu o nové, 
vedľajšie indikátory, ktoré by mohli existovať samostatne, popri tých tradičných. V slovenskom 
a českom jazyku nie je nezvyčajné používať súhrnný termín alternatívne metriky (Dobbersteinová, 
Hudecová a Stožická 2019) alebo, v skrátenej forme, altmetriky. Büttgen a Luprich (2015) 
používajú pre celú oblasť zastrešujúci termín digitálna veda. 

V literatúre sa stretneme aj s označením indikátory sociálnych sietí, pričom takéto označenie 
nie je celkom vhodné z dôvodu, že pod alternatívnymi indikátormi nerozumieme iba indikátory 
sociálnych sietí ale aj iných webových, akademických aj verejných platforiem, ktoré nemajú prvky 
sociálnych sietí, napríklad referencie (zmienky, citácie) v médiách (tzv. news), či tzv. indikátory 
použitia, akými sú počet prezretí či stiahnutí a pod. (Haustein, Bowman a Costas 2016). Indikátory 
sociálnych sietí možno považovať za podkategóriu alternatívnych indikátorov. Niektorí autori sa 
prikláňajú k označeniu „netradičných“ indikátorov podľa vplyvu, ktorý indikujú – Sommer (2019) 
hovorí o vplyve publikácie na verejnosť (ang. public impact). Collister a Taylor (2017) poukazujú na 
schopnosť altmetrie, ako komplexného nástroja, zachytiť spoločenský, predovšetkým neformálny 
vplyv publikácie. Iní navrhujú súhrnné označenie pojmu influmetrics (ang. influence metrics) 
(Ronald a Fred 2013; Haustein, Bowman a Costas 2016), indikátory internetového sociálneho 
vplyvu (Ronald a Fred 2013) či sociálneho dosahu (Saenen a Borrell-Damián 2019). Bornmann 
a Haunschild (2017a) tvrdia, že alternatívne indikátory nie sú schopné merať spoločenský vplyv, ale 
môžu byť indikátorom šírky diskusie (dosahu diseminácie vedeckého obsahu) a veľkosti záujmu, 
ktorú je schopný vedecký komunikát podnietiť. 

Realizačnou základňou altmetrie sú technologické nástroje, ktoré možno rozdeliť do dvoch 
základných kategórií – nástroje poskytujúce údaje (zdroje dát) a nástroje poskytujúce služby 
(agregátory) (Ondrišová 2016; Erdt 2016). Nástroje poskytujúce údaje sú služby, aplikácie či 
programy poskytujúce priestor pre zdieľanie a hodnotenie vedeckých produktov, ktoré sú využívané 
nevedeckou aj vedeckou komunitou. Poskytovateľmi údajov sú v tomto prípade konkrétne sociálne 
médiá a siete, mikroblogy, záložkovacie systémy a referenčné manažéry, blogy, portály určené pre 
zdieľanie a hodnotenie príspevkov, ktoré môžu byť v rôznych formátoch. Nástroje poskytujúce 
údaje ďalej možno rozlišovať na akademické a neakademické. Zatiaľ čo verejné sociálne médiá 
a siete (Facebook, Twitter), sú určené na zdieľanie akéhokoľvek druhu obsahu, akademické 
(vedecké) sociálne siete boli vytvorené za účelom komunikácie a zdieľania obsahu v rámci 
akademickej komunity (Mendeley, ResearchGate, Academia.edu).  

Spoločným znakom všetkých troch akademických nástrojov je možnosť samoarchivácie 
publikácií v rámci vlastného autorského profilu, pričom Mendeley je skôr zameraný na diela iných 
autorov, ktoré používateľ uložil, Academia.edu a Research Gate sa zameriavajú na vlastný profil 
autora (napríklad o Research gate sa hovorí ako o indikátore podobnom h-indexu). Podľa 
Mohammadiho a Thelwalla (2019) by boli vhodným alternatívnym ukazovateľom, ak by obsahovali 
kompletnú zbierku publikácií autora. Wouters et al. (2015) však potvrdzujú, že uvedené akademické 
sociálne siete sú zo strany vedcov využívané nesystematicky. 

Úlohou agregátorov je sprehľadňovať hodnoty alternatívnych indikátorov prostredníctvom 
jedného rozhrania alebo widgetu. Všetky typy agregátorov čerpajú dáta z nástrojov poskytujúcich 
údaje. Hlavným cieľom týchto nástrojov je zber údajov a ich prezentácia, pričom základnou 
technickou podmienkou pre vyhľadateľnosť článku je k nemu priradený DOI (Digital Object 
Identifier), jednoznačný identifikátor digitálneho objektu. Sumarizáciu hlavných charakteristík, 
v ktorých sa líšia v súčasnosti populárne agregátory, spracovala napríklad Ondrišová (2016). 
Aktuálne medzi najznámejšie agregátory patria Altmetric.com (komerčný portál, ktorý zbiera, 
analyzuje a pomocou tzv. altmetric donutu vizualizuje alternatívne skóre pozornosti), PlumX 
Metrics (agregátor integrovaný napríklad v databáze Scopus či v nástroji Mendeley), PLoS-ALM 
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(vlastná metrika na úrovni článku vydavateľstva Public Library of Science), ImpactStory alebo 
Snowball Metrics. 

Na využívanie agregátorov vo vede majú odborníci rôzne názory. Podľa Meschede 
a Siebenlist (2018) je altmetria príliš zložitá na to, aby bolo možné vyjadriť ju prostredníctvom 
jedného čísla tak, ako to vypočítava napríklad algoritmus Altmetric.com. Naopak, Büttgen a Luprich 
(2015) sa už skôr vyjadrili, že sú to práve agregátory, ktoré robia alternatívne indikátory 
komplexnými, keďže je možné súčasne skombinovať viacero indikátorov na sledovanie 
využívanosti a šírenia príspevku v online prostredí. Sommer (2019) vidí potenciál agregátorov vo 
vizualizácii „príbehu“, ktorý hovorí, akým spôsobom narába verejnosť s vedeckou publikáciou. 

Altmetria a jej indikátory 

V digitálnom prostredí sa stretávame so širokou škálou indikátorov, ktorých je tým viac, čím 
viac informačných kanálov využíva vedecká komunita na sprístupňovanie a šírenie výstupov. 
Z množstva rozličných indikátorov logicky vyplýva existencia množstva dát – ich rozmanitosť 
odzrkadľuje povahu nástrojov a aplikácií, ktoré sú ich zdrojmi. Pestrosť alternatívnych indikátorov 
a chýbajúci koncepčný rámec pre oblasť altmetrie sú dôvodom, prečo neexistuje jednotná typológia 
kategórií týchto indikátorov.  

Jedným z najčastejšie uvádzaných prístupov je kategorizácia, ktorú využíva agregátor PlumX 
Metrics (PlumX ©2020). Jednotlivé indikátory zoskupuje do piatich základných kategórií, pričom 
ako prvú uvádza kategóriu Citations (citácie) – kategóriu zachytávajúcu citácie zo Scopusu 
napríklad pre patenty, či klinické správy. Pochopiteľne, v kontexte tejto práce citáciu považujeme 
skôr za tradičný indikátor. Z hľadiska altmetrie sú významné tieto kategórie: 

• Usage (použitie zdroja) sleduje videnie, prehratie súboru, kliknutie, stiahnutie. Ide zrejme 
o najvýznamnejšiu kategóriu indikátora, hneď po citácii. 

• Captures (zachytenie záujmu alebo záložkovanie) sleduje indikátory, ktoré je všeobecne 
možné označiť termínom „readers“, uloženie do „obľúbených“, sledovatelia (ang. 
watchers, followers). Ide o kategóriu indikátorov, ktoré môžu byť vnímané ako 
ukazovatele schopné predikovať budúcu citáciu, keďže ide o aktivity, ktoré napovedajú, že 
používateľ niečo priebežne sleduje, alebo sa chce k „založenému“ zdroju v budúcnosti 
vrátiť. 

• Mentions (zmienka) zahŕňa zmienenie sa o vedeckom príspevku prostredníctvom blogov 
či formou referencie, citácie vo Wikipedii, na spravodajských portáloch... Ide o kategóriu 
najviac podobnú tradičným citáciám. 

• Social media (sociálne médiá) – kategória sleduje aktivitu na sociálnych sieťach Facebook 
a Twitter, či už ide o zachytenie „buzz“ efektu alebo pozornosti, ktorá môže byť 
ukazovateľom pre tvorbu stratégie propagácie výskumu.  

Joshi (2019) kategorizuje alternatívne indikátory zjednodušene na dve základné skupiny, a to 
podľa zdroja (napríklad Twitter, Facebook, Mendeley, Scopus) a podľa správania/aktivity (napríklad 
videnie, stiahnutie, zdieľanie). Haustein, Bowman a Costas (2016) pristúpili ku kategorizácii skôr 
z procesuálneho hľadiska a identifikovali typy indikátorov podľa troch štádií interakcií medzi 
vedeckým komunikátom na sociálnej sieti a používateľom: 

• štádium prístupu (videnie, stiahnutie, uloženie), 
• štádium hodnotenia/ocenenia (zmienka, komentovanie), 
• štádium použitia, aplikovania (použitie, úprava). 

Altmetria, jej indikátory a nástroje sú určite výzvou pre zaužívaný systém hodnotenia kvality 
informačných zdrojov, informácií a vedy vo všeobecnosti. Ich účelom však nie je snaha 
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o nahradenie tradičných bibliometrických indikátorov, ale o ich rozšírenie, doplnenie, spresnenie 
výsledkov vyplývajúcich z tradičných ukazovateľov (Sugimoto 2015). Ak by sme sa pokúsili 
zasadiť altmetriu do vzťahu k známym disciplínam kvantitatívneho hodnotenia, môžeme vzťahy 
medzi nimi identifikovať na základe modelu Björneborna a Ingwersena (2004). Altmetria je tu 
prezentovaná ako podmnožina webometrie, ktorá skúma „kvantitatívne aspekty konštrukcie 
a využívania informačných zdrojov, štruktúr a technológií na webe čerpajúc z bibliometrických 
a informetrických prístupov“ (Ondrišová 2011, s. 12) – s tým rozdielom, že altmetria sa sústredí na 
vedecké informácie a zdroje v prostredí sociálnych sietí a médií. 

 
Obr. 1 Vzťahy medzi kvantitatívnymi metódami adaptované z modelu Björneborna a Ingwersena (2004)  

a altmetriou, podľa nového rozpracovania Hausteinovej (2015) 

Pochopiteľne, využívanie alternatívnych indikátorov má svoje limity, ktoré môžu byť dočasné 
(otázka normalizácie indikátorov), alebo môže ísť o komplexnejšie problémy, týkajúce sa všetkých 
aspektov, ktoré altmetria ako koncept zahŕňa. V kontexte aplikovateľnosti online sociálnych 
nástrojov do hodnotenia vedy vidíme okrem všeobecných problémov sociálnych médií (dynamická 
a komerčná povaha týchto médií, používatelia a ich správanie, či dáta a ich kredibilita) aj špecifické 
problémy spojené s hodnotením vedy a zároveň aj s citačným správaním. Veľkou výzvou v prípade 
altmetrie je zachytenie dát (alternatívnych indikátorov) na dynamických platformách, ktorých 
udržateľnosť je závislá od mnohých faktorov (napríklad politika spoločností vlastniacich nástroje 
poskytujúce dáta na analýzu), zatiaľ čo v prípade citácií vidíme stabilitu čo sa týka médií 
(publikácie) aj dát (citácie) (Haustein, Bowman a Costas 2016).  

Joshi (2019) sumarizoval základné témy aktuálnych diskusií o využiteľnosti altmetrie. Viaceré 
sa dotýkajú chýbajúceho koncepčného rámca altmetrie, vypracovanej teórie a jasných definícií toho, 
čo vlastne altmetria meria (pozornosť alebo vplyv, ak vplyv, tak aký?) a za akých okolností sú 
indikátory využiteľné. Rozmanitosť indikátorov, heterogenita sledovaných a analyzovaných dát, 
široký záber altmetrie sú pre niektorých autorov dôvodom skeptického prístupu k tomuto spôsobu 
hodnotenia vedy (Sugimoto 2015). Bhushan (2014) vyzdvihuje otvorenosť altmetrie (dostupnosť 
údajov), jej rýchlosť (možnosť bezprostrednej odozvy) a heterogenitu zdrojov a údajov ako 
pozitívne vlastnosti, ktoré majú potenciál prispieť ku komplexnému hodnoteniu vedy – každý 
z uvedených atribútov však môže mať zároveň negatívny dopad spojený s kvalitou dát, 
opakovateľnosťou a dôveryhodnosťou meraní.  
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Výskumy v oblasti altmetrie 

V priebehu ostatných cca desiatich rokov boli v odbornej literatúre publikované výsledky 
veľkého množstva výskumov venovaných problematike altmetrie. V snahe o objektívny 
kvantifikovaný pohľad sme sa pozreli na tému altmetrie prostredníctvom metód bibliometrie, 
s využitím najväčších a najvýznamnejších dostupných databáz. Bibliometrická analýza bola zameraná 
na publikácie registrované v citačných databázach Scopus a Web of Science (WoS). V oboch sme pri 
vyhľadávaní zadali termín “altmetrics”, ktorý bol vyhľadávaný v názve, kľúčových slovách a abstrakte 
(databáza Scopus), prípadne ako téma článku (Web of Science). Celkovo bolo nájdených 789 
záznamov v databáze Scopus a 744 záznamov vo WoS (júl 2020). Išlo o publikácie publikované v 
priebehu rokov 2012 – 2020. Analýza ukázala, že záujem o tému má rastúcu tendenciu, v posledných 
troch rokoch sa tempo rastu spomalilo a počet publikácií ostáva na rovnakej úrovni.  
 

 

Obr. 2 Vývoj počtu publikácií na tému altmetrie evidovaných v databázach WoS a Scopus 

Publikácie sa najčastejšie zamerali na mapovanie možností aplikovateľnosti a využiteľnosti 
alternatívnych indikátorov v oblasti hodnotenia a analýzy vedy. Yu (2017) identifikoval dva 
základné smery skúmania v altmetrii, a to meranie korelácie medzi tradičnými a alternatívnymi 
indikátormi (prevažne kvantitatívne orientované) a skúmanie kontextu altmetrie, ktoré zahŕňa 
napríklad skúmanie správania používateľa, jeho motivácie a podobne (kvantitatívne aj kvalitatívne 
výskumy). Detailnejší pohľad na publikačnú produkciu v tejto oblasti nám umožňuje identifikovať 
v rámci týchto dvoch veľkých výskumných domén viaceré špecifické témy. 

Výskumy porovnávania alternatívnych indikátorov s tradičnými ukazovateľmi sú zamerané na 
zisťovanie toho, či existuje významná súvislosť medzi tradičnými indikátormi a alternatívnymi 
ukazovateľmi, prípadne nakoľko je táto súvislosť silná (či je možné nazvať daný indikátor 
„prediktorom citácie“) a ako sa interpretujú dôvody výslednej korelácie medzi tradičnými 
indikátormi a jednotlivými indikátormi sociálnych sietí (tweety, zdieľania, zmienky a lajky na 
Facebooku, Mendeley čitateľ a podobne). Okrem toho sa tieto výskumy venujú napríklad otázkam, 
ako sa líši korelácia medzi citáciami a vybranými alternatívnymi indikátormi v rozličných vedných 
oblastiach, či majú alternatívne indikátory pozitívny vplyv na citovanosť publikácií s otvoreným 
prístupom, alebo v čom je podobnosť vysokocitovaných publikácií a tých s vysokými hodnotami 
alternatívneho skóre. 
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Kvantitatívne výskumy korelácie hľadajú odpoveď na otázku, či sú alternatívne indikátory 
relevantným, objektívnym a spoľahlivým nástrojom hodnotenia vedy. Pôvodne, v začiatkoch 
rozvoja altmetrie, sa pracovalo s predpokladom, že alternatívne indikátory sú indikátormi kvality. 
Toto vnímanie alternatívnych indikátorov začalo byť spochybňované už v tejto prvej fáze výskumov 
(Banshal et al. 2018). Na koreláciu medzi citáciami a alternatívnymi indikátormi majú vplyv rôzne 
faktory, napríklad vybraný alternatívny indikátor, ktorý je predmetom výskumu, vedná oblasť 
a odbor alebo typ dokumentu. Vo všeobecnosti sa však táto korelácia ukazuje ako nie veľmi 
významná, aj keď je stále pozitívna. Zo slabšej korelácie autori výskumov neusudzujú, že 
alternatívne indikátory nie sú vhodnými ukazovateľmi, ale zhodujú sa, že sú ukazovateľmi iného 
typu vplyvu ako citácie a ich užitočnosť spočíva v schopnosti kvantifikovať záujem a pozornosť 
verejnosti (Alhoori a Furuta 2014; D‘Angelo a Di Russo 2019). 

V prostredí sociálnej siete Facebook je možné za alternatívny indikátor považovať lajk, 
samotné zverejnenie príspevku (ang. post), ale aj počet zdieľaní príspevku. Výskumy však ukazujú, 
že facebookovské označenia „like“ (alebo lajk) sú indikátormi s nižšou koreláciou voči tradičným 
indikátorom, lebo dokážu byť prediktorom citácie iba v niektorých vedných disciplínach (napríklad 
v rámci spoločenskovedných odborov) (Ringelhan, Wollersheum a Welpe 2015) – v porovnaní 
s Twitterom, ktorý je podľa viacerých štúdií reprezentatívnejším zdrojom pre altmetriu z dôvodu 
rýchlejšieho dosahu vedeckých prác zdieľaných na danom médiu (Xia et al. 2016), aj z dôvodu 
vyššej korelácie s citáciami (Haustein, Costas a Lariviére 2015). Podľa Mohammadiho et al. (2018) 
je na Twitteri široké zastúpenie vedných oblastí, pričom Twitter je zameraný viac na všeobecné 
lekárstvo a spoločenské vedy, konkrétne psychológiu (Costas, Zahedi a Wouters 2015a). Oproti 
tomu Facebook (a blogy vo všeobecnosti) sa zdá byť výraznejšie orientovaný na multidisciplinárne 
témy (časopisy). Obe verejné sociálne siete, Facebook aj Twitter, sú využívané skôr v sociálnych 
a humanitných vedách ako v prírodných (Costas, Zahedi a Wouters 2015b; Mohammadi et al. 2018).  
V tejto súvislosti hovoria Costas, Zahedi a Wouters (2015a) o „sociálnej orientácii“ verejných 
sociálnych sietí, predovšetkým Twitteru.  

Naproti tomu akademická sieť Mendeley odráža vplyv, ktorý je k citáciám najbližší vzhľadom 
k ich vzájomnej významnejšej (strednej) korelácii, ktorá bola konštatovaná vo viacerých výskumoch 
(Alhoori a Furuta 2014; Mohammadi et al. 2014; Mohammadi a Thelwall 2014; Bornmann 2015a; 
Maflahi a Thelwall 2016; Amath 2017; Zhang 2019). Zaujímavosťou je, že Mohammadi a Thelwall 
(2014) zistili najvyššiu koreláciu v prírodných vedách a im príbuzných oblastiach, najnižšiu 
v humanitných vedách – podľa nich, záložkovanie je nástrojom pre objavovanie súvislostí medzi 
rôznymi disciplínami pre vedcov a odhaľovanie možných interdisiciplinárnych vzťahov a interakcií, 
má teda aj určitú deskriptívnu funkciu. Podľa Bucknella (2014) je Mendeley čitateľ prediktorom 
budúcej citácie, t.z. je možné očakávať, že čím je vyššia hodnota Mendeley čitateľov pre publikáciu, 
tým má vyššiu šancu získať väčší počet citácií. Zahedi et al. (2016) si bližší vzťah tohto indikátora 
k citáciám vysvetľuje tým, že primárne, ako akademický nástroj, je orientovaný na publikácie 
v textovej forme, teda citovateľné dokumenty – na rozdiel od verejných sociálnych sietí, kde sú 
populárnejšie skôr „necitovateľné“ formáty dokumentov. 

Výskumy zamerané na kontext altmetrie sa orientujú na širokú škálu otázok, akými sú 
využívanie sociálnych sietí a médií v kontexte vedy, zdieľanie a využívanie vedeckých publikácií 
v rámci sociálnych médií a sietí, definovanie používateľských skupín na sociálnych sieťach 
v kontexte vedeckých aktivít (typológia používateľov), ich špecifické správanie (aktivita), 
interpretácia pozornosti (vplyvu), interpretácia významu alternatívnych indikátorov, faktory 
ovplyvňujúce alternatívne indikátory (faktory vplývajúce na pozornosť a výšku alternatívneho 
skóre) a ďalšie. Vzhľadom na svoj interdisciplinárny záber sa altmetria úzko dotýka aj oblastí 
výskumu spojených so širšími aspektmi fungovania sociálnych sietí, hodnotenia vedy, informačného 
a citačného správania a ďalších oblastí – pričom uvedené témy sa vo výskumoch zvyknú prekrývať. 
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Pochopiteľne, jedným zo základných cieľov týchto výskumov je nájsť pre alternatívne indikátory 
vhodné využitie na účely objektívnejšieho a komplexnejšieho hodnotenia vedy (v rámci ex ante 
posudzovania alebo ex post hodnotenia). Z tohto hľadiska je primárnym cieľom zistenie, nakoľko 
alternatívne ukazovatele identifikujú podobné a nakoľko odlišné javy vyjadrenia vplyvu/pozornosti 
v porovnani s tradičnými bibliometrickými prístupmi (Copiello a Bonifaci 2018; Wang, Wang 
a Chen 2019; Nuzzolese et al. 2019).  

Južnič, Vilar a Bartol (2014) skúmali prostredníctvom dotazníka, či sú pre slovinských vedcov 
alternatívne indikátory prijateľným spôsobom hodnotenia ich vedecko-výskumnej práce, aké 
sociálne médiá a siete využívajú, nakoľko sú oboznámení s myšlienkou altmetrie a alternatívneho 
hodnotenia a aký je ich postoj k vybraným alternatívnym indikátorom. Zistili, že nemalé množstvo 
respondentov by sa o myšlienku alternatívneho hodnotenia vedy zaujímalo, hoci o altmetrii doposiaľ 
nepočuli, zatiaľ čo 20 % respondentov o altmetrii vie. Zo zistení tiež vyplýva, že napríklad indikátor 
stiahnutia z časopisov je pre väčšinu respondentov prijateľným alebo aspoň čiastočne prijateľným – 
výskumníci pritom rozlišovali medzi stiahnutím článku napríklad z časopiseckého portálu 
a repozitára. Medzi slovinskými vedcami sú menej rešpektovanými indikátormi indikátory 
sociálnych sietí a štatistiky Research Gate a Mendeley čitateľ, čo pramení aj z dôvodu nižšej 
frekvencie využívania týchto nástrojov. Vedci nad 45 rokov sú skôr proti myšlienke využívania 
alternatívnych indikátorov ako nástrojov hodnotenia, avšak za využívanie napríklad štatistík 
stiahnutí sa pozitívne vyjadrili respondenti z humanitných vied. 

Výskum zameraný na interpretáciu fenoménu „pozornosti” z hľadiska altmetrie uskutočnili 
Holmberg a Vainio (2018), ktorí skúmali pomocou dotazníka názory fínskych výskumníkov na 
pozornosť, ktorú získal ich príspevok zdieľaný v sociálnych médiách. Konkrétne išlo o Mendeley 
a Twitter. Autori zisťovali, ktoré faktory mohli mať vplyv na pozornosť voči publikáciám, čo môže 
táto pozornosť hovoriť o výskume z hľadiska možného spoločenského alebo vedeckého vplyvu a či 
autori aktívne sledujú, ktorý typ pozornosti ich príspevok získava. Základná téza, z ktorej 
výskumníci vychádzali bola, že existujú dve hlavné kategórie pozornosti, a to pozornosť 
akademického publika (Mendeley) a pozornosť širšieho publika (Twitter). Medzi najvýznamnejšie 
zistenia patrí, že Twitter sa ukázal ako platforma, na ktorej pozornosť jednoznačne ovplyvňujú 
faktory ako emocionálna pútavosť témy, rešpektovaný publikačný kanál, aktuálnosť témy, včasnosť 
(aktuálnosť, „načasovanosť”) témy, novosť témy, popularizovateľnosť témy. V prípade Mendeley sa 
ako jednoznačné dôvody pozornosti ukázali napríklad významné výsledky výskumu, novosť 
výskumnej metódy, renomé vedcov a autorov, ale tiež zaujímavosť témy alebo podobne, ako 
v prípade Twitteru, aktuálnosť a novosť témy. Mendeley z výskumu vyšiel ako médium so širšou 
a rozmanitejšou škálou dôvodov pozornosti než Twitter, pričom v niektorých prípadoch autori zistili 
prieniky v dôvodoch pozornosti medzi týmito nástrojmi. Mendeley je u väčšiny respondentov 
vnímaný ako nástroj reflektujúci vedecký vplyv a kvalitu výskumu v porovnaní s Twitterom, zatiaľ 
čo Twitter môže odrážať iné druhy vplyvu, prípadne nemusí odrážať žiaden vplyv, ako to 
z výskumu vyplýva. Viac ako 63% respondentov verí, že viditeľnosť príspevku na webe má 
pozitívny vplyv na vedecký alebo spoločenský vplyv výskumu a tiež pozitívny dopad na 
financovanie výskumu. 

Altmetria v spoločenskovedných a prírodovedných disciplínach 

V predchádzajúcej kapitole bolo viac krát spomenuté, že altmetrické výskumy, predovšetkým 
tie, ktoré sa zameriavali na hľadanie korelácií medzi tradičnými, bibliometrickými indikátormi 
a indikátormi sociálnych sietí, konštatovali, že existujú určité rozdiely aj medzi jednotlivými 
disciplínami. Niektoré výsledky naznačujú, že problematika vplyvu a možností hodnotenia vedy 
prostredníctvom sociálnych sietí sa častejšie objavuje v publikáciách z oblasti spoločenských vied. 
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Dôvodom môže byť skutočnosť, že samotná problematika komunikácie, vedy a hodnotenia 
vedeckých výstupov je skôr doménou spoločenskovednou. Zaujímalo nás preto, do akej miery sa 
téma altmetrie pertraktuje v celej šírke spektra vedných odborov. 

Pri skúmaní tematického rozloženia publikácií a výskumov sme sa zamerali na porovnanie 
tém spoločensko-humanitných odborov a ostatných disciplín, ktoré boli tvorené predovšetkým 
lekárskymi, prírodnými a technickými vedami. Pri analýze sme vychádzali zo 798 publikácií 
registrovaných v databáze Scopus, publikovaných v rokoch 2012–2020. Publikácie sme rozdelili do 
dvoch skupín, pričom sme využili možnosti Scopusu pri filtrovaní výsledkov vyhľadávania. 
Publikácie sú v Scopuse zaradené do vedných oblastí podľa zaradenia zdroja (časopisu, zborníka), 
v ktorom boli publikované. Zdroj môže byť zaradený do viacerých vedných oblastí. V našom 
skúmaní tvorili prvú skupinu publikácie patriace do spoločenských a humanitných disciplín (480 
záznamov) a druhú skupinu tvorili publikácie, ktoré do týchto oblastí nepatria (309 záznamov). 
Tematickú štruktúru publikácií z oboch oblastí sme mapovali metódou sledovania spoločného 
výskytu kľúčových slov (co-word analýzou), ktorá meraním pevnosti vzťahov medzi kľúčovými 
slovami a ich vizualizáciou odkrýva vzory a trendy vo vybranej vednej oblasti (Wang a Inaba 2009). 

Pred analýzou sme zjednotili rôzne formy zápisu kľúčových slov, synonymá, singulár a plurál 
a pod. Pri vizualizácii sme použili nástroj VOSviewer, ktorý je určený na vizualizáciu a analýzu 
bibliometrických sietí. Kľúčové slová a ich prepojenia sú zobrazené vo forme mapy, veľkosť uzla je 
úmerná počtu výskytov kľúčového slova, hrúbka spojnice dvoch uzlov a ich blízkosť je priamo 
úmerná počtu ich spoločných výskytov v publikáciách. Zároveň aplikácia rozdeľuje kľúčové slová 
do farebne odlíšených zhlukov na základe zhlukovej analýzy. 

Spoločenské a humanitné vedy 
Analyzovaných 480 publikácií obsahovalo 1306 kľúčových slov, z nich sme do vizualizácie 

vybrali 95 slov, ktoré dosiahli prahovú hodnotu 4 výskyty. Kľúčové slová s najvyšším počtom 
výskytov sa nachádzajú v tabuľke. Okrem počtu výskytov je v tabuľke uvedený aj stupeň uzla 
reprezentujúci významnosť kľúčového slova na základe počtu prepojení s inými kľúčovými 
slovami. 

Mapa kľúčových slov sa skladá zo štyroch zhlukov, pričom centrálnymi uzlami sú altmetria 
(altmetrics), bibliometria (bibliometrics), vedecká komunikácia (scholarly communication), sociálne 
médiá a evaluácia (evaluation).  

Tab. 1 Najfrekventovanejšie kľúčové slová v oblasti spoločenských a humanitných vied. 

kľúčové slovo Počet výskytov stupeň 
altmetrics 359 92 
bibliometrics 93 73 
social media 72 68 
social network 70 78 
scholarly communication  60 64 
evaluation 58 57 
twitter 48 59 
impact 45 59 
human 33 57 
publication 32 59 
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Obr. 3 Mapa kľúčových slov v oblasti spoločenských a humanitných vied 

Zelený zhluk predstavuje tematické zameranie publikácií na rôzne aspekty vedeckej 
komunikácie a úlohu knižníc a knihovníkov pri podpore výskumu, evidencii publikačnej činnosti 
a meraní dopadu, či už prostredníctvom tradičných alebo alternatívnych indikátorov zo sociálnych 
médií. Patria sem kvalitatívne výskumy spojené s vedeckou komunikáciou zamerané na informačné 
správanie vedcov, ich motiváciu, preferencie a postoje k využívaniu sociálnych médií 
a altmetrických indikátorov. Cieľom je vytvorenie teoretického rámca pre interpretáciu týchto 
indikátorov a ich prípadné využívanie pri hodnotení vedeckých produktov. Dáta zo sociálnych médií 
sú vo výskumoch v humanitno-spoločenských vedách využívané na skúmanie faktorov 
ovplyvňujúcich vedeckú prácu, kolaboráciu, produktivitu a disciplinárne rozdiely vo vedeckej 
komunikácii. Rovnako sú realizované jazykové a kontextuálne analýzy zmienok a diskusných 
príspevkov o vedeckých produktoch. Do tejto tematickej skupiny patria aj výskumy spojené 
s digitálnymi knižnicami, ich úlohou vo vedeckej komunikácii a aplikáciou altmetrík pri evaluácii 
obsahu digitálnych knižníc a repozitárov. 

Červený zhluk reprezentuje tému altmetrických indikátorov a ich uplatnení pri meraní 
vedeckého spoločenského dopadu vedeckých publikácií. Výskumy/publikácie patriace do tejto 
oblasti sa zameriavajú na metódy merania širšieho dopadu výskumov, validitu dát altmetrie, limity 
ich aplikácie pri evaluácii a iniciatívy NISO na vytvorenie infraštruktúry pre nové formy hodnotenia 
vedy. Prípadové štúdie sledujú altmetrické indikátory v špecifických vedných oblastiach, analyzujú 
vzťah medzi vedeckou kvalitou a sociálnym dopadom a možnosti kvalitatívneho merania sociálneho 
dopadu pomocou kontextuálnej analýzy sociálnych sietí.  

Akademické sociálne siete ako významný zdroj dát pre altmetriu sú zobrazené žltým zhlukom. 
Vo výskumoch patriacich do tejto oblasti sa analyzujú profily vedcov, ich prepojenie, spolupráca, 
postoje a motivácia k využívaniu akademických sociálnych sietí a sledovaniu metrík. Podobné 
zameranie predstavuje modrý zhluk obsahujúci jednotlivé sociálne médiá ako zdroj altmetrických dát. 
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Prírodné, lekárske a technické vedy 
Analyzovaných bolo 309 publikácií obsahujúcich 1486 kľúčových slov, do vizualizácie sme 

zaradili 96 kľúčových slov, ktoré dosiahli prahovú hodnotu 5 výskytov. V nasledujúcej tabuľke je 
zobrazených 10 najčastejšie sa vyskytujúcich kľúčových slov. 

Tab. 2 Najfrekventovanejšie kľúčové slová v oblasti prírodných, lekárskych a technických vied. 

kľúčové slovo počet výkytov stupeň 
altmetrics 169 92 
social media 110 85 
publication 105 85 
human 96 78 
bibliometrics 87 85 
social network 70 79 
impact factor 66 71 
publishing 38 74 
research 34 70 
periodicals as topic 31 51 

 
Vo všeobecnosti možno povedať, že publikácie v oblasti prírodných, lekárskych a technických 

vied sú viac zamerané na analýzu altmetrických dát v konkrétnych vedných oblastiach. Kľúčové 
slová v červenom zhluku sú podobné ako v červenom zhluku v prvej skupine publikácií. Výskumy 
patriace do tejto oblasti analyzujú altmetrické dáta v rôznych kontextoch, skúmajú možnosti ich 
využitia pri hodnotení na úrovni krajín, časopisov a sledujú vplyv publikovania v režime otvoreného 
prístupu na odozvu sociálnych médií. Predstavujú algoritmy na analýzu sentimentu, predikciu 
citovania patentov alebo identifikáciu robotov ovplyvňujúcich altmetrické dáta. 

Modrý zhluk reprezentuje publikácie, ktoré sa zaoberajú možnosťami altmetrie pri hodnotení 
na úrovni publikácií. Vo výskumoch sa sleduje hodnota indikátorov v závislosti od typu dokumentu 
a ich korelácia s recenziami. Najväčšiu skupinu tvoria bibliometrické analýzy publikácií 
v konkrétnych oblastiach s využitím altmetrických indikátorov. 

Samostatnú skupinu tvoria publikácie z oblasti lekárskych vied, ktoré analyzujú možnosti 
využitia altmetrie a sociálnych médií pri sledovaní difúzie lekárskych znalostí smerom k verejnosti, 
ich zrozumiteľnosti a dopadu na informovanosť a zdravie verejnosti. 

Pri komparácii tematického zamerania oboch sledovaných skupín publikácií možno 
konštatovať, že spoločným prienikom sú témy zamerané na altmetrické analýzy v konkrétnych 
oblastiach, sledovanie vhodnosti altmetrických indikátorov pri meraní dopadu vedeckých publikácií 
a analýzy potenciálnych oblastí využitia dát zo sociálnych médií.  

Spoločenské a humanitné vedy sú viac zamerané na kvalitatívne výskumy vedeckej 
komunikácie, informačné a publikačné správanie vedcov, motivácie a postoje k využívaniu 
sociálnych médií vo vedeckej práci. Významnú úlohu hrá knižničná a informačná veda, ktorá 
tradične sleduje kvantitatívne aspekty tvorby, šírenia a využitia informácií predovšetkým vo vede. 

Prírodné, lekárske a technické vedy predstavujú dôležitú aplikačnú oblasť využívania altmetrie. 
Počítačové veda poskytuje algoritmy a metódy na komplexnejšiu analýzu dát. Zaujímavým aspektom 
lekárskych vied je dôraz kladený na komunikáciu s verejnosťou. V tejto oblasti majú altmetrické údaje 
silný potenciál pri sledovaní dopadu odborných lekárskych informácií. 
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Obr. 4 Mapa kľúčových slov v oblasti prírodných, lekárskych a technických vied 

Záver 

Súčasné výskumy v oblasti altmetrie sa realizujú najmä v dvoch základných smeroch – ako 
meranie korelácie medzi tradičnými a alternatívnymi indikátormi a ako skúmanie kontextov 
altmetrie, ktoré zahŕňa pomerne širokú škálu tém od správania používateľov, cez ich motivácie pri 
využívaní altmetrických indikátorov až po rozličné aspekty interpretácie jednotlivých typov 
ukazovateľov. Prevažná väčšina autorov v záveroch svojich výskumov zdôrazňuje, že alternatívnosť 
týchto indikátorov novej, digitálnej éry nespočíva v tom, že by mali nahradiť tie tradičné, 
biliometrické. Ide o ukazovatele iného typu vplyvu ako je to v prípade citácií a ich užitočnosť 
spočíva v tom, že môžu dopĺňať citačné kritériá cez svoju schopnosť kvantifikovať záujem 
a pozornosť verejnosti. 

Výsledky hľadania korelácie medzi hodnotením publikácií na základe citácií a s využitím 
alternatívnych indikátorov v rozsiahlom súbore už realizovaných výskumov naznačujú, že aj v tejto 
oblasti existujú rozdiely medzi rôznymi vednými odbormi, resp. skupinami odborov. Verejné 
sociálne siete, ako sú Facebook a Twitter, a ich indikátory sú využívané skôr v sociálnych 
a humanitných vedách. Naproti tomu akademická sieť Mendeley odráža vplyv, ktorý je najbližší 
k citáciám, keďže indikátor Mendeley čitateľ vychádza ako štatisticky najvýznamnejší prediktor 
budúcej citácie. 

V súlade so zisteniami iných autorov a na základe vlastnej bibliometrickej analýzy publikácií 
evidovaných v databáze Scopus konštatujeme, že altmetria ako výskumná téma síce má svoje pevné 
ukotvenie najmä v oblasti spoločenských a humanitných vied, ale frekventovane sa vyskytuje aj 
v publikáciách, ktoré spadajú do sféry prírodných, lekárskych a technických vied. Spoločenské 
a humanitné vedy sa viac orientujú na kvalitatívne výskumy vedeckej komunikácie a problematiku 
informačného a publikačného správania vedcov, zatiaľ čo exaktné vedy najviac priestoru venujú 
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altmetrickým analýzam v konkrétnych vedných oblastiach a sledovaniu vhodnosti altmetrických 
indikátorov pri meraní dopadu vedeckých publikácií. 

 

Príspevok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: Univerzitný 
vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo zdrojov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  
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Abstract / Wayfinding in the library building information space: a case study with the use of eye-tracking 

People orient themselves in space on the basis of acquiring knowledge and information, which they process through 
cognitive mapping. The study deals with spatial orientation in the context of information science and information design. 
Selected models of wayfinding in the context of the user and environmental factors of successful wayfinding - 
architectural and graphic elements - are described. The work is mostly devoted to signage in space, which is also the 
subject of the research part, in which elements in the information space of the University Library in Bratislava were 
identified and evaluated. Using eye-tracking glasses, the process of wayfinding new library users, their perception and 
interaction with the information environment was monitored. The result is the identification of problematic aspects of 
signage and information space and the interpretation of their causes in the context of information design. 

Úvod 

Noví používatelia všetkých služieb sa pri vstupe do ich priestorov prirodzene ocitajú v strese. 
Nevedia, kde sa uskutočňuje konkrétna služba, ktorú potrebujú, do ktorých miest im je povolený 
vstup, koho môžu osloviť s prosbou o pomoc a podobne. Preto je dobrým zvykom venovať ešte pred 
spustením služby energiu a rozpočet na vývoj kvalitného značenia. Je potrebné logicky a čo 
najjednoduchšie označiť jednotlivé priestory, rázcestia, smery a celistvo zobraziť kontaktné body –  
s prihliadaním najmä na charakter budovy a pozitívny zážitok používateľov. Po prvotnej inštalácii 
značenia sa niektorí prevádzkovatelia už ďalej nezaoberajú hodnotením jeho efektivity. Keďže sú 
zamestnanci v priestore prítomní každý deň, rýchlo si na spôsob jeho členenia a jeho označenie 
zvyknú a prirodzene ho považujú za prehľadné a kvalitné. V tomto bode vzniká potreba zapojenia 
osôb zodpovedných za informačný dizajn, grafický dizajn a dizajn služieb. Ideálne je, ak títo 
špecialisti pracujú metódou participatívneho dizajnu. Ide o prístup k hodnoteniu, návrhu a vývoju 
systémov, ktorého impulzom je podporiť aktívne zapojenie ich potenciálnych alebo súčasných 
koncových používateľov do procesu dizajnovania a rozhodovania (Anić 2015). 

Čítanie prostredia je „proces, ktorý sa vyvíja pri získavaní priestorových informácií 
z prostredia, duševným spracovaním týchto informácií a ich využívaním spôsobom, ktorý je 
primeraný ich účelu” (Koseoglu a Onder 2011). 

Problematike wayfindingu či dizajnu služieb vo fyzickom priestore sa venuje pomerne veľké 
množstvo výskumov, či už v prostredí knižníc (napr. Eaton 1991; Hahn a Zitron 2010) alebo v iných 
prostrediach (napr. Zheng, Chen a Li 2010; Dogu a Erkip 2000; Carpman a Grant 2002). Väčšina 
využíva metódy pozorovania a rozhovoru v kombinácii s priebežným hlasným myslením alebo 
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retrospektívnym verbálnym protokolom. V prostredí knižnice realizovali Kinsley, Schoonover 
a Spitler (2016) výskum wayfindingu pomocou GoPro kamery. Niekoľko štúdií použilo aj eye-
tracking (zariadenie na sledovanie pohľadu) (Wang et al. 2018, Ford et al. 2019, Davis a Sikorskii 
2020, Bianconi et al. 2019), no ich predmet výskumu nesledoval hĺbkovo informačný priestor 
a dizajn informácií, ale boli zamerané viac na správanie človeka (v závislosti od veku, ľudí 
diagnostikovaných Alzheimerom a pod.). 

Priestorová orientácia v kontexte informačného dizajnu 

Psychologické výskumy sa zameriavajú na tri faktory, ktoré ovplyvňujú priestorovú orientáciu 
človeka: priestorová štruktúra budovy, kognitívne mapy, ktoré si ľudia zostavujú v mysli pri 
navigácii a stratégie a priestorové schopnosti ľudí v danej budove. (Carlson et al. 2010) Informačná 
veda sa pozerá na informačné správanie v rámci vyhľadávania informácií a spracovávania 
poznatkov z dokumentov a iných zdrojov, ako aj v rámci priestorovej orientácie. V interiéri 
a exteriéri je človek vystavený informáciám v textovej (tabule, nápisy, označenia) a grafickej forme 
(šípky, piktogramy, obrázky) a na ich základe si vytvára mentálnu mapu priestoru.  

Efektivita priestorovej orientácie a hľadania konkrétneho cieľa a cesty (z angl. wayfinding) 
závisí od dizajnu informácií v priestore v kontexte ich umiestnenia (lokalizácia), vizuálnej 
hierarchie, farieb, veľkosti, lexiky a pod. Dizajn informácií v priestore má niekoľko funkcií (Lipton 
2007): 

1. pomáha ľuďom usmerňovať a porozumieť zložitosti, ktorá môže vyplynúť zo situácie 
v priestore (figúry, reálie v teréne, nasmerovanie), 

2. pomáha ľuďom vyriešiť problém, nájsť cieľ alebo naplniť iné potreby, 
3. môže znížiť frustráciu, 
4. pomáha ľuďom ľahko pochopiť priestor a situáciu tak, aby sa splnil účel a zámer služby 

alebo iného prvku v priestore. 

Wayfinding v kontexte používateľa 

Jednoduchosť, s akou je používateľom umožnené usilovať sa o priestorovú orientáciu 
a nájdenie cesty, by mala byť prijatá ako dôležité kritérium pri navrhovaní prostredia služieb. 
Všetky rozhodnutia, ktoré používatelia počas hľadania cieľa robia, aspoň čiastočne závisia od 
informácií dostupných v prostredí a môžu pôvodný cieľ modifikovať. Tieto informácie získavajú 
trojako: 

- vnímajú ich priamo,  
- pripomínajú si ich z predošlých skúseností,  
- alebo si ich odvodzujú z kombinácie dostupných informácií (napr. z opisov ostatných 

používateľov či z máp) (Chen a Stanney 1999).  
Kľúčovým faktom je, že každé rozhodnutie patriace k procesu wayfindingu pozostáva z dvoch 

aspektov – z používateľského správania a z objektov v prostredí, ktoré toto správanie ovplyvňujú na 
základe toho, či sa zhodujú s očakávaniami používateľov alebo nie (O’Neill 1991). 

K wayfindingu sa viažu dva dôležité koncepty, a to priestorová znalosť a kognitívne 
mapovanie.  

Vývin priestorovej znalosti u používateľov ovplyvňuje „miera, do ktorej sú v prostredí 
rozlíšiteľné orientačné body alebo trasy” (Evans 1980). Na to, aby sa objekty v prostredí mohli stať 
orientačnými bodmi, musia byť unikátne svojím tvarom, veľkosťou, farbou či umiestnením. Často 
sú lokalizované na významných križovatkách či na miestach, kde používateľ mení smer svojej cesty 
(Allen 1982). Znalosť trás uľahčuje ich prepojenie s významnými objektmi v prostredí. Čím väčší 
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počet skúseností má používateľ s prostredím, tým jednoduchšie si zapamätáva špecifické 
informácie, akými sú konkrétne vzdialenosti na trase, jej celková dĺžka, počet nutných zmien smeru, 
počet možných zmien smeru v zvolených bodoch a priestorový vzťah medzi trasami (Sun 2010).  

Kognitívne mapovanie je podľa autorov Downs a Stea (Walmsley a Lewis 1993) procesom 
„nadobúdania, formovania a uchovávania informácií o priestore a priestorových znalostí”. Suma 
všetkých informácií o prostredí uložených v pamäti používateľov sa nazýva kognitívna mapa. Už 
v roku 1948 ju definoval americký experimentálny psychológ E. C. Tolman. Význam kognitívnych 
máp vo svojej práci komplexne syntetizuje Sun (2010, s. 10) – ide podľa nej o „mentálne zariadenia 
a systémy na ukladanie dát, ktoré pomáhajú zjednodušovať, kódovať a usmerňovať nekonečne 
zložitý svet ľudskej interakcie s prostredím”. Informácie o tom, ako používatelia vnímajú fyzické 
prostredie a vytvárajú si v mysli kognitívne mapy, môžu byť použité na „navrhovanie, plánovanie 
a spravovanie prostredí, ktoré uľahčujú ľahšie používanie a väčšiu spokojnosť počas cesty 
používateľa” (Lynch 1976, s. 6). 

Schopnosti ľudí orientovať sa v priestore, podľa Allena (1999), závisia najmä od 
nasledujúcich štyroch interaktívnych faktorov: spôsobu vnímania priestoru, základných schopností 
spracovania informácií, predtým získaných znalostí a pohybových schopností. Na základe nich 
vytvára model, ktorý funguje ako rámec pre skúmanie individuálnych rozdielov pri spôsoboch 
wayfindingu, t. j. prečo sú niektorí ľudia lepšími wayfindermi (z ang. wayfinders) ako iní.  

 
Obr. 1 Špekulatívny model vzťahov medzi interaktívnymi faktormi a spôsobom wayfindingu (Allen 1999) 

 

Chris Girling (2016) považuje wayfinding za aktívny proces, ktorý rozhodne zahŕňa viac ako 
len prepracované značenie. Jadrom jeho cyklického modelu je informačná potreba, ktorá vzniká 
účinkom vnímania, zmyslového príjmu a používania mentálnych modelov založených na 
skúsenostiach a normách. Rozhodnutie používateľ vykoná na základe pamätania si trasy alebo toho, 
aké informácie prijíma z prostredia. To, čím je model špecifický, je práve kognitívne skreslenie, 
ktoré vzniká z domnienky, že „všetko, čo človek vidí, je všetko, čo tam je“. To používateľa vedie 
k obmedzenej schopnosti identifikovať ďalšie informácie z prostredia alebo vidieť medzery vo 
svojom vnímaní. Prirodzene, keďže ide o dynamický model, rozhodnutie strieda pohyb, po ktorom 
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sa prostredie okolo používateľa zmení a on z neho dostáva spätnú väzbu, aby mohol posúdiť, či bolo 
jeho rozhodnutie správne. 

 
Obr. 2 Dynamický model wayfindingu (Girling 2016) 

 
Darken a Peterson (2001), adaptovali pôvodný model wayfindingu v elektronickom prostredí, 

ktorého autormi sú Jul a Furnas (1997). Verbalizujú v ňom aj myšlienky používateľa v jednotlivých 
fázach. 

Na začiatku sa používateľ rozhoduje, čo bude predmetom jeho vyhľadávania. Môže ísť 
o špecifický predmet, skupinu predmetov či informácie o obsahu priestoru. Následne si používateľ 
vytvorí stratégiu svojho vyhľadávania – môže sa rozhodnúť najprv poobzerať po celom poschodí 
alebo rovno preskúmať všetko dostupné značenie. Vzniká potreba informácií, ktoré riadia konanie 
používateľa – tieto informácie môžu pochádzať z máp, značenia, od knihovníka či iného externého 
zdroja. Následne sa začína skutočná realizácia úlohy, používateľ skenuje prostredie s cieľom nájsť 
relevantné informácie a posudzuje, či je v prostredí to, čo očakával a prípadne, či vykonal adekvátny 
krok k splneniu úlohy. Po celú dobu zbiera z prostredia informácie do svojej kognitívnej mapy. Na 
základe vyhodnotenia prostredia vykoná skutočný pohyb, napríklad odbočenie vľavo. Môže ísť aj 
o kognitívny pohyb, napríklad vzdanie sa aktuálnej úlohy, zmena stratégie alebo rozhodnutie 
vyhľadávať ďalšie informácie. 

 
Obr. 3 Model wayfindingu s verbalizovanými myšlienkami (Darken a Peterson 2001) 
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Environmentálne faktory úspešného wayfindingu 

Poznáme dva typy environmentálnych dizajnových stratégií úspešného wayfindingu – 
architektonický dizajn wayfindingu a informačný dizajn wayfindingu (Apelt, Crawford a Hogan 
2007). Tieto stratégie sa navzájom posilňujú a dopĺňajú. Zahŕňajú navrhovanie prvkov budovy 
a priame poskytovanie informácií, ktoré používateľom pomáhajú nájsť cestu a udržať si zmysel pre 
orientáciu. Dizajn wayfindingu zahŕňa aj integráciu rôznych elementov týchto dvoch stratégií. 

Medzi architektonické elementy wayfindingu (Osuocha 2013) patria: 
- cesty (priestor medzi policami, chodby, schody, rampy, chodníky a pod.),  
- určovacie body (unikátne fyzické objekty a vlastnosti, ako napr. vchod do budovy, fontána, 

stromy, oblúky, materiál fasády, mozaika a pod.), 
- uzly (označujú oblasti činností, ako je napr. priesečník chodníkov, informačných staníc, 

čitárne, kníh a kancelárskych potrieb, stolov, kaviarní, záhrad atď.), 
- rohy a kraje (lineárne vlastnosti priestoru, ako napr. steny, chodby, zábradlie, rad stolov, 

políc a pod.), 
- zóny a časti (miesta vnútri alebo mimo budovy, ktoré majú špecifický vizuálny, sociálny 

alebo geografický charakter, ako napr. park, výškové budovy v okolí a pod.). 
Grafické elementy wayfindingu sú najpriamejším a najbežnejším spôsobom, ako sa ľudia 

môžu navigovať do cieľa, keď sa pohybujú priestorom. Tieto informačné systémy pozostávajú 
z vizuálnych aj hmatových znakov - textu, piktogramov, máp, fotografií, modelov a diagramov, 
ktoré musia návštevníci pozorovať, čítať, učiť sa, porozumieť im a sledovať ich. Osuocha (2013) 
škáluje nasledujúce kategórie do troch typov – identifikačné, smerové a deskriptívne značenie: 

1. orientačné pomôcky - sú zvyčajne prvou úrovňou prvkov rozhodovania, ktoré ľudia 
potrebujú na vytvorenie mentálnej mapy neznámeho prostredia (napr. geografické mapy, 
plány miest, pôdorysy a adresáre budov a podlaží). Ich základnou funkciou je pomôcť 
ľuďom určiť ich súčasné umiestnenie, určiť kde je ich cieľ a identifikovať najlepšiu trasu 
na dosiahnutie cieľa; 

2. smerové informačné značky – vedú ľudí na trase do cieľa (napr. značky so šípkami, 
panely s tlačidlami výťahu, piktogramy so šípkami napr. k toaletám, k výťahu pre 
vozíčkarov a pod.). Môže ísť aj o dynamické informácie, ktoré sa menia v čase podľa 
situácie, zvyčajne poskytované počítačovou technológiou s vysokou úrovňou 
informačného obsahu; 

3. cieľové identifikačné značky - zahŕňajú označenie budovy, čísla poschodí a identifikátory 
miestností, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v lokalite cieľa; 

4. situačné a objektové identifikačné elementy - informujú používateľov o udalostiach 
(napr. lokálne nebezpečenstvá, zmeny stavu, ako sú cestovné poriadky vlakov a pod.) 
a objektoch (napr. hasiace prístroje, telefónne búdky a pod.) v budove, o ktorých musia 
vedieť.  

Zlyhanie používateľov v procese wayfindingu môže viesť k stavu frustrácie, iritácie, úzkosti 
a stresu (Evans 1980). Aby k tomuto stavu nedošlo, je nutné sústrediť sa pri dizajnovaní prostredia 
na niekoľko oporných bodov. Viacerí autori (Weisman 1981; Foltz 1998; Gärling, Böök a Lindberg 
1986) predkladajú vlastné zoznamy hlavných pilierov či princípov používateľsky orientovaného 
dizajnu pre úspešný wayfinding vo fyzickom priestore. Výstižne ich zoskupil najmä Weisman 
(1981), ktorého štruktúrou sa v nasledujúcej časti budeme riadiť, pričom uvedieme aj myšlienky 
iných autorov vyjadrujúcich sa ku konkrétnym bodom. Hlavnými environmentálnymi faktormi, 
v našom ponímaní priestorovými informáciami, ktoré majú dopad na výkon používateľov v procese 
wayfindingu, sú podľa Weismana: 

- použitie značenia, 
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- jednoduchosť priestorového usporiadania/konfigurácie (logicky a prirodzene štruktúrované 
cesty, úzka škála alternatívnych trás), 

- stupeň vizuálneho prístupu (viditeľnosť ostatných častí budovy, prepojenosť výhľadmi), 
- úroveň architektonickej diferenciácie (vyhnutie sa monotónnosti a uniformite, podpora 

rozdielnej vizuálnej identity rôznych lokalít). 
Keďže výskumná časť tejto práce je zameraná najmä na skúmanie kvality značenia v knižnici, 

je značeniu venovaná najväčšia pozornosť aj v tejto kapitole. 

Značenie 

Tvar sám o sebe dokáže o obsahu označenia povedať veľa, napríklad „trojuholníkový tvar 
zvyčajne znamená výstrahu” (iClassPro 2014) a púta tak na seba pozornosť už z diaľky, ešte 
v momente, keď nie je rozoznateľný text či obrázok na označení. 

Rovnako ako tvary, aj určité farby sa väčšine používateľov služieb na základe ich 
každodenných skúseností prirodzene viažu s určitými vlastnosťami. Pri dizajnovaní informačného 
pultu pre zákazníkov je napríklad vhodné zvážiť použitie modrej farby, ktorá má upokojujúci efekt 
či, naopak, použitie červenej farby pri dôležitých upozorneniach a označeniach únikových východov 
(iClassPro 2014). Dôležitým je aj „všeobecný štandard pre čitateľnosť, podľa ktorého je 70 % 
minimálny kontrastný pomer medzi popredím a pozadím“ (Access Ability 2010, s. 5). Pre jeho 
dosiahnutie je ideálna kombinácia dvoch farieb na opačných stranách farebného spektra. 

Pokiaľ označenia obsahujú priveľa detailov či obrazových prvkov, môže sa posolstvo ľahko 
stratiť. Na prvý pohľad by malo byť jasné, akú má označenie funkciu, a to aj z diaľky (iClassPro 
2014). V rôznych službách určených širokej verejnosti je možné použiť všeobecne známe značky 
a symboly. Na veľkých európskych vlakových staniciach, kde sa stretávajú rôznorodé národnosti, sa 
symboly používajú, aby efektívne navigovali ľudí k informačným kioskom či k jedálenským 
službám. Na rozľahlých klinikách v USA symboly s ľahkosťou dešifrujú jazykovo slabšie vybavené 
diverzné skupiny prisťahovalcov do amerických miest, ale aj medzinárodní pacienti, ktorí precestujú 
svet, aby dostali kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Každé Olympijské hry „si nanovo budujú vlastnú 
vizuálnu identitu, s použitím zaujímavých nových symbolov reprezentujúcich rozličné druhy športov, 
pomocou ktorých pozdvihujú celkový zážitok športových fanúšikov z návštevy“ (Gibson 2009, s. 99). 

Väčšina označení obsahuje určité množstvo textu, prípadne na ňom môže byť aj kompletne 
založená. Je však prirodzené a logické, že v službách, kde sú užívatelia vedení motívom dostať sa 
k vytýčenému cieľu čo najskôr, sa chcú dizajnéri vyhnúť väčším objemom textu a zahrnúť do 
značenia iba jeho nevyhnutné množstvo. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k zahlteniu a frustrácii 
zákazníkov. Existujú rozsiahle typografické pravidlá pre čitateľnosť takýchto oznámení, zahrňujúce 
„tvar, výšku, štýl, riadkovanie, rozostup a zarovnanie” (Access Ability 2010, s. 7). Použitie 
vhodného fontu môže byť výzvou, keďže na výber je ich nepreberné množstvo, no podstatné je, aby 
bol font čo najľahšie čitateľný aj z väčšej vzdialenosti. Ideálnym príkladom je oblasť leteckej 
prepravy – „v navigačnom značení 75 % letísk sa používajú iba tri typy písma: Helvetica, Frutiger 
a Clearview” (Walker 2014). 

Zaujímavé sú aj ďalšie pravidlá, napríklad že zvýraznenie určitých slov kapitálkami môže 
dopomôcť ich vyniknutiu, no celé odstavce napísané veľkými písmenami zväčša negatívne 
ovplyvňujú čitateľnosť a nemenej i citové zafarbenie. Kurzíva a podčiarknutie by sa tiež mali 
používať iba v nevyhnutných prípadoch, inak spôsobujú rozptýlenie a môžu odpútať od dôležitejších 
oznámení (Access Ability 2010). Dôležité je myslieť aj na to, aby použité slová boli “všeobecne 
známe a ľahko čitateľné, pretože ak sú slová na označeniach neznáme alebo ich je priveľa, zaberie 
ich čítanie viac času” (Design and Placement of Signs 2019). 
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S textom sa spája aj lexika, ktorú označenia využívajú. Každé prostredie si vyžaduje vlastné 
názvoslovie, ktoré by mal tvoriť zhustený súbor konzistentných, stručných výrazov. Akonáhle pre 
určité miesto či službu vyberieme najvhodnejší názov, používame ho v značení vždy v rovnakej 
forme, nikdy nie v synonymickej, aby sme používateľov zbytočne nezmiatli. Výrazy by, zároveň, 
mali byť čo najstručnejšie, a to z dvoch dôvodov - kvôli úspore miesta a prevencii informačného 
preťaženia. Aj dlhé názvy pozostávajúce z viacerých slov sa teda zvyknú modifikovať do čo 
najkratšej podoby, ktorá však naďalej musí byť zrozumiteľná používateľom. Pokiaľ zhusťujeme 
výrazy do skratiek, tak iba do takých, ktoré sú známe širokej verejnosti (Calori a Vanden-Eynden 
2015). 

Posledným, no nemenej dôležitým aspektom, je umiestnenie značenia, ktoré môže byť 
zároveň určujúcim pri zvažovaní potrebnej veľkosti označení, využitia symbolov alebo textu 
a celkového významu označenia. Pre ilustráciu významu tohto aspektu môžeme uviesť príklad 
s menším, málo využívaným parkoviskom za budovou, neviditeľným z ulice. Správnym 
umiestnením oznámenia o existencii ďalších parkovacích miest v blízkosti už zaplneného 
parkoviska je možné predísť nervozite a ohrozeniu vodičov (iClassPro 2014). 

Najdôležitejšie je, aby bolo značenie všade tam, kde ho používateľ očakáva a v aktuálnej 
situácii potrebuje. Informácie obsiahnuté v týchto označeniach by mali byť relevantné ako pre jeho 
aktuálne možnosti v tomto bode, tak aj pre splnenie nadradenej navigačnej úlohy. V týchto bodoch 
používateľ kombinuje svoje predchádzajúce znalosti o priestore s aktuálnymi informáciami z miest, 
ktoré má v zornom poli, aby mohol vykonať správne rozhodnutie o svojom pohybe (Passini 1984). 
Mimoriadne dôležité je umiestniť označenia aj na miesta, kde je potrebné vysvetliť, čo sa nachádza 
za zatvorenými dverami alebo slepými rohmi. Pri dlhšej trase sa zasa odporúča rovnaké správy na 
označeniach opakovať, aby sa zvýšila istota používateľa o správnosti jeho smerovania. Správne je aj 
vždy opakovane umiestniť označenie na miesto, v ktorom sa cesta používateľa končí, aby sme 
používateľa utvrdili o dosiahnutí cieľa jeho wayfindingu (Calori a Vanden-Eynden 2015, s. 103). 
Každopádne, kvantitou značenia nikdy netreba nahrádzať jeho kvalitu. 

Dôležitým faktorom je aj to, aby „označenia boli umiestnené dostatočne vysoko, a to tak, aby 
zodpovedali priemernému uhlu pozorovania (o 45 stupňov nahor alebo nadol od úrovne očí vo 
vzdialenosti asi 1,5 metra)” (Stephenson 2017). 

Celistvý náhľad na priestor môže poskytnúť základ pre tvorbu kognitívnej mapy. Viacerí 
výskumníci poukázali na to, že „sprístupnenie celistvého pohľadu v podobe mapy môže 
používateľom poskytnúť porovnateľnú či dokonca lepšiu vedomosť o priestore než skúsenosti získané 
samostatným pohybom po trasách a odhadmi orientačných bodov” (Golledge, Dougherty a Bell 
1995). Mapa najčastejšie býva integrovaná do priestorového značenia alebo prenosných materiálov, 
napr. brožúr a sprievodcov. 

Efektívne značenie „musí byť čitateľné z diaľky, musí mať jednoduchý a jasný dizajn, musí 
obsahovať dostatok, no nie prebytok informácií a musí byť umiestnené tam, kde používateľ 
informácie potrebuje”, napríklad v rozhodovacích bodoch jeho cesty (Montello a Sas 2006, s. 7). 
I tie najdokonalejšie označenia môžu však byť mätúce, pokiaľ sú umiestnené v mori zvyšného 
vizuálneho smogu. Navyše, ani najlepšie navrhnuté a umiestnené značenie nedokáže 
vykompenzovať slabé miesta zvyšných environmentálnych faktorov ovplyvňujúcich jednoduchosť 
orientácie v interiérovom priestore. Paul Mijksenaar (2017), dánsky dizajnér, potvrdzuje túto tézu 
myšlienkou, že „jednoduché trasy, rozpoznateľné vstupy a zrozumiteľná organizácia priestorov 
môžu poskytnúť „prirodzený“ wayfinding, ktorý je nadradený značeniu, hoci to môže vyzerať 
krásne”.  
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Prípadová štúdia 

Objektom výskumu je dizajn prvkov fyzického informačného priestoru vo vybranej knižnici 
(Univerzitná knižnica v Bratislave, ďalej len UKB), predovšetkým značenia (navigačné tabule, 
označenia lokácií, označenia zákazov a príkazov, názvy tried MDT a periodík na regáloch). UKB 
bola vybratá pre zložitosť svojej priestorovej konfigurácie, plynúcu z obdobia a účelu výstavby tejto 
budovy. Knižnica má status modernej vedeckej knižnice a jej hlavnou prioritou je napĺňanie potrieb 
svojich početných používateľov, preto považujeme dizajn jej priestorov za výnimočne dôležitý. 

Predmetom výskumu je wayfinding nových používateľov v rámci interakcie s prvkami 
informačného priestoru vo vybranej knižnici, konkrétne aktivity spojené s: 

• vyhľadávaním dokumentov, 
• orientáciou v priestore, 
• percepciou informácií. 
Hlavným cieľom výskumu je identifikácia a hodnotenie prvkov v informačnom priestore, na 

ktoré je potrebné klásť dôraz pri dizajnovaní fyzického priestoru knižníc, s ohľadom na vylepšenie 
schopností wayfindingu jej nových používateľov. 

Čiastkovými cieľmi výskumu sú: 

• identifikovať schopnosť orientácie nových používateľov vo fyzickom priestore knižnice na 
základe nasledovných vlastností informačných prvkov v kontexte: 

o grafického dizajnu (tvar, veľkosť, farbu, obrazové prvky, vzhľad textu, konzistencia), 
o umiestnenia (prítomnosť, množstvo, lokalizácia),  
o obsahu (lexika, zrozumiteľnosť, užitočnosť, konzistencia); 

• identifikovať pozitívne a negatívne aspekty informačného priestoru pre danú knižnicu; 
• vytvoriť zovšeobecnené odporúčania pre dizajn informačných prvkov prostredia vo 

fyzickom priestore knižníc. 

Výskumnou otázkou je: Ako informačné prvky v prostredí knižnice pomáhajú novým 
používateľom pri ich orientácii? 

Metodológia a metódy výskumu 

Výskum zameraný na orientáciu nového používateľa v priestoroch knižnice sme sa rozhodli 
realizovať metódou prípadovej štúdie. Prípadová štúdia je jednou zo základných kvalitatívnych 
metód výskumu. Na jej realizáciu sme vybrali nasledovné metódy zberu a analýzy dát (Tabuľka 1). 

Tabuľka 1 Metódy zberu a analýzy dát 

Metóda zberu dát Forma výstupu dát Spracovanie dát 
metóda sledovania pohľadu 
eye-trackingom pri plnení 
zadaných úloh (nepriame 
pozorovanie) 

videozáznam scény s 
vrstvou fixácií pohľadu 

záznam z pozorovania 
videozáznamu, kódovanie 
do časovej osi 

retrospektívny verbálny 
protokol 

audiozáznam verbalizácie 
dôvodov rozhodnutí v 
priebehu vykonávania úloh 

obsahová analýza 
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Nepriame pozorovanie sme realizovali eye-trackingom, t. j. štúdiom pohybov ľudských očí 
smerujúcim k zisteniu, ktoré prvky v prostredí pútajú pozornosť jednotlivcov. Na túto metódu sme 
použili eye-trackingové okuliare Tobii Glasses, 60 Hz. Výstupné dáta mali formu videozáznamu, 
ktorý obsahoval záznam scény, t. j. prostredia, ktoré respondent videl pred sebou, ako aj záznamovú 
vrstvu s dátami o fixáciách pohľadu respondenta. Vzhľadom na kvalitatívny charakter zberu aj 
spracovania dát, sme sa nezameriavali na počty a dĺžku fixácií, ale na cestu pohľadu používateľa 
v čase a priestore a objekt pohľadu používateľa.  

Metódu retrospektívneho verbálneho protokolu sme realizovali rozhovorom, bezprostredne po 
ukončení všetkých úloh. Respondenti, súbežne so sledovaním vlastného záznamu z eye-
trackingových okuliarov, komentovali svoje konanie, emócie, myšlienky, postrehy a dojmy 
súvisiace so situáciami, v ktorých sa počas plnenia úloh ocitali. Obohatenie výstupov o túto metódu 
zabezpečilo kombináciu objektívneho i subjektívneho hodnotenia zozbieraného materiálu, keďže 
príčiny fixácií na rôzne objekty môžu byť rôzne. 

Vzorku tvorili ôsmi (N=8) študenti Univerzity Komenského, z toho piati boli v tom čase 
študentmi prvého ročníka informačných štúdií, ostatní študovali manažment, architektúru 
a pedagogiku. Selekčnými kritériami výberu bola nízka až žiadna skúsenosť s využívaním služieb 
vedeckých a akademických knižníc a žiadna skúsenosť s využívaním služieb Univerzitnej knižnice 
v Bratislave. 

Výsledky 

V rámci wayfindingu nových používateľov v priestoroch Univerzitnej knižnice sme 
identifikovali tri hlavné problémy, ktorých príčiny sme následne hľadali v rámci prvkov 
v informačnom priestore. 

Problém 1 – prechod na 2. poschodie – lokalizácia schodiska 
V budove sa nachádzajú tri schodiská – točité schody v átriu vedúce na 1. poschodie, schody 

vedúce z gastrocentra na prízemí na 1. poschodie a uzavreté schody, vizuálne neprístupné z iných 
častí knižnice, ktoré prepájajú všetky poschodia v budove knižnice. Hľadanie prechodu z 1. na 2. 
poschodie u väčšiny respondentov predstavovalo najproblematickejšiu časť celkového experimentu, 
keďže medzi východom zo schodov vedúcich z átria a uzavretými schodmi sa nenachádza žiadne 
označenie, ktoré by respondentov k uzavretým schodom naviedlo. Označenie núdzového východu 
na dverách, vedúcich k uzavretému schodisku, niektorých respondentov odradilo od ich otvárania. 
Považovali ich za „zvláštne“, „tajné“ či „neoficiálne“. Žiadny z respondentov neobjavil uzavreté 
schody na prízemí, kde je vstup do nich viditeľný až po detailnom preskúmaní priestoru átria. Všetci 
sa k nim, väčšinou po dlhom hľadaní, dostali až na prvom poschodí.  

Označenie prechodu z 1. na 2. poschodie („prechod na 2. poschodie”), umiestnené uprostred 
voľného výberu kníh, si všimlo sedem respondentov, zapamätala a využila ho však iba jedna 
respondentka. Iná respondentka uviedla, že dané označenie si všimla, no nevedela, ktorým smerom 
má ísť, aby tento prechod našla. Nevšimla si totiž nápis „vpravo“, ktorý pri oddelení od ostatných 
oznámení na tomto označení nerešpektuje v plnej miere pravidlá vizuálnej hierarchie. 
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Obr. 4 Tepelná mapa pohľadu respondentky Beáty 

 
Na blízkosť uzavretých schodov upozorňuje šípka s nápisom „schody“ umiestnená na 1. 

poschodí, v priechode medzi pultom prezenčných výpožičiek a miestnosťou so skenerom. Všimli si 
ju však iba dvaja respondenti. Jej zväčšenie a lepšia viditeľnosť by mohli ľahko zabezpečiť 
zjednodušenie hľadania schodov. 

 
Obr. 5 Umiestnenie označenia schodov v priechodovom oblúku medzi pultom prezenčných výpožičiek  

a miestnosťou so skenerom 

Problém 2 - Spôsob interakcie so samoobslužným systémom prezenčnej a absenčnej výpožičnej služby 
Šiesti respondenti sa po príchode k prvej z týchto lokácií domnievali, že systém nie je 

samoobslužný. Pult s pracovníkmi označili ako bariéru, ktorá v nich vyvolávala dojem, že systém 
obsluhujú zamestnanci. Samoobslužný systém využili iba v prípade, že nasledovali príklad iného 
používateľa knižnice pred nimi. Po návšteve prvej z týchto lokácií (pultu absenčných/prezenčných) 
zvyčajne respondenti aplikovali skúsenosť s týmto systémom aj pri interakcii so samoobslužným 
systémom druhého pultu. 

Respondenti hľadali informáciu o postupe vypožičania na skle, pred vstupom do miestnosti 
s pultom absenčnej výpožičky. Takáto informácia sa nenachádza ani na jednom z označení 
umiestnených na tomto mieste. 

Štyria respondenti si nevšimli šípky označujúce správny vstup do miestnosti s pultom 
absenčnej výpožičky a vstupovali druhými dverami, za ktorými sa nachádza pult so zamestnancom, 
ktorý v systéme realizuje samotnú výpožičku. Iný respondent si smerové šípky všimol, ale 
prirodzenejší bol preňho vstup dverami, pri ktorých sedí zamestnanec. 
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Obr. 6 Tepelná mapa respondentky Karolíny, ktorá s priestorom a systémom interagovala správne 

 
Obr. 7 Tepelná mapa pohľadu respondentky Miroslavy, ktorá s priestorom a systémom interagovala nesprávne 

Problém 3 – Lokalizácia jednotlivých služieb 
U niektorých respondentov bola spozorovaná výrazná tendencia sledovať celý priestor okolo 

seba a využívať vizuálny prístup umožnený prepojením priestorov átriom či sklom deliacim átrium 
od pultu absenčných výpožičiek. Vďaka nemu boli schopní rýchlejšie lokalizovať niektoré 
požadované služby, konkrétne pult absenčných výpožičiek či voľný výber periodík (pohľadom z 1. 
poschodia na 2. poschodie). 

Piati respondenti lokalizovali voľný výber periodík náhodne, pri objavovaní knižnice; ďalší 
dvaja využili nápisy na hlavnej tabuli na prízemí a jednu respondentku pri hľadaní tejto služby 
usmernili zamestnanci. 

Niekoľkí respondenti interagovali aj so všeobecnou študovňou, ktorá okrem študijného 
priestoru obsahuje encyklopédie, príručkové diela univerzálneho zamerania, náučné slovníky a pod. 
Dvaja z týchto respondentov dokonca dôkladne preskúmali všetky regály, ktoré sa v nej nachádzajú. 
Jeden z nich v nich vyhľadával časopis, druhá knihu zo svojho odboru – oba požadované dokumenty 
sa nachádzali v inej časti knižnice. Problém predstavoval samotný názov študovne. Mysleli si, že tu 
nájdu akékoľvek dokumenty a nielen encyklopedického a slovníkového typu. 

Nie všetci respondenti rozumeli výrazom použitým na označeniach rôznych cieľových lokácií. 
Študenti knižničnej a informačnej vedy poznamenali, že výrazom na značení síce rozumeli, ale 
niektoré podľa nich nemusia byť zrozumiteľné širšej verejnosti. 

Oznámenia na hlavnej tabuli naľavo na prízemí si čítali piati respondenti, avšak nie všetci 
hneď po prechode turniketmi. Dôležité informácie z nej im potom počas riešenia zadaných úloh 
chýbali. K tejto tabuli sa niektorí respondenti vrátili viackrát, aj z iných poschodí. Ocenili by 
umiestnenie rovnakej tabule na každé poschodie, do rozhodovacích bodov.  

Oznámenia na hlavnej tabuli napravo na prízemí si čítali siedmi respondenti. Predpokladáme, 
že je to kvôli tendencii pozerať sa najprv doprava. Mali na ňu fixácie hneď po prechode cez turniket 
– nachádza sa po pravej strane a nič nebráni výhľadu na ňu. Navyše, názvy lokácií sú na nej 
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vizuálne prístupnejšie ako adresy budov, v ktorých sa nachádzajú, preto respondenti až po chvíli 
zistili, že čítajú pre nich nepotrebné informácie. 

Označenie na stĺpe uprostred 1. poschodia si prezrelo až 7 respondentov, ale nezískali z neho 
v tej chvíli žiadnu pre nich relevantnú informáciu. Neobsahuje informáciu o umiestnení schodov 
a uvádza iba zoznam lokácií na tomto poschodí, nie ich konkrétnejšie umiestnenie. Viacerí 
poznamenali, že na tomto mieste, v rozhodovacom bode ich cesty, očakávali zoznam poschodí 
a všetkých lokácií, ktoré sú na nich umiestnené. Viacerí respondenti si zapamätali názov fondu 
Britského centra, a to napriek tomu, že na zázname zo zariadenia na sledovanie pohľadu na ňom 
nemali priveľa fixácií. Keďže je farebné, upútalo ich pozornosť a zapamätali si ho rýchlejšie. 

 

Obr. 8 Tepelná mapa pohľadov všetkých respondentov na označenie na stĺpe uprostred voľného výberu kníh 

Mnohí respondenti si pri riešení úlohy s prezenčnou výpožičkou neuvedomili, že predtým 
niekoľkokrát prešli okolo pultu prezenčnej výpožičky alebo minimálne mali na tento priestor fixácie 
pohľadu. To môže byť zapríčinené absenciou výrazného označenia s pomenovaním služby. 
Označenie „pult prezenčných výpožičiek“, umiestnené na stĺpe za zamestnancami obsluhujúcimi 
tento pult, si všimol jeden respondent, a to až pri riešení príslušnej úlohy. Zvyšní respondenti si ho 
pravdepodobne nevšimli preto, že sa na tento pult zvyčajne pozerali, keď k nemu prichádzali 
z voľného výberu kníh, odkiaľ výhľadu na označenie bránia regály s knihami. 

 
Obr. 9 Tepelná mapa čelného pohľadu na pult prezenčných výpožičiek respondentky Miroslavy 
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Obr. 10 Tepelná mapa bočného pohľadu na pult prezenčných výpožičiek respondentov Miroslavy a Štefana 

K ďalším problémom a postrehom patrila lokalizácia nedostatočne označenej šatne, 
orientácia v systematickom radení fondu voľného výberu kníh a voľného výberu periodík, 
využívajúcich radenie podľa tried MDT, či množstvo zákazových oznámení v značení: Podľa 
respondentov je „dôležitejšie napísať na stenu, kde čo je, než to, že sa tam nemá fajčiť”.  

Diskusia 

Univerzitná knižnica v Bratislave (ďalej len „UKB“) je samostatnou vedeckou knižnicou 
slúžiacou širokej verejnosti. Sídli v majestátnych priestoroch, architektonicky zaujímavých 
a príjemných na štúdium, využívanie rozmanitých služieb či návštevu kultúrnych podujatí. 
Architektúra jej priestorov nehomogénna (aj napriek rozsiahlej rekonštrukcii) a budova nebola nikdy 
účelovo stavaná pre knižnicu. Tento rozdiel musí UKB dorovnávať snahou v čo najväčšej možnej 
miere uľahčiť používateľom orientáciu vo svojich priestoroch a zabezpečiť plynulý tok osôb 
i dokumentov. Tieto ciele iné, účelovo postavené vedecké knižnice, dosahujú prostredníctvom 
efektívnej architektonickej diferenciácie, vizuálneho prístupu, jednoduchej priestorovej konfigurácie 
a, v neposlednom rade, aj dôsledne premysleného značenia. Keďže práve podpora posledného 
menovaného environmentálneho faktora pre úspešný wayfinding, je v budovách UKB ako 
v národných kultúrnych pamiatkach najjednoduchšie realizovateľná, venovali sme mu vo výskume 
najväčšiu pozornosť. 

 
Obr. 11 Pohľad z 1. poschodia do otvoreného priestoru átria 
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V UKB viacerí respondenti našli hľadaný cieľ s veľkou asistenciou vizuálneho prístupu, ktorý 
využili najmä pri pohľade na iné poschodia naprieč átriom, keď zistili, že sa na nich tiež uskutočňujú 
služby alebo sa tam nachádzajú regály s dokumentmi. Átrium zohralo veľkú rolu aj pri hľadaní knihy 
určenej na absenčnú výpožičku – strategicky umiestnená presklená stena umožnila mnohým 
respondentom lokalizovať a vidieť celú miestnosť, v ktorej sa absenčná výpožičná služba realizuje. 

Hoci je UKB vedecká knižnica, vďaka jej polohe v historickom jadre, rozmanitému fondu 
a príjemnému prostrediu ju navštevujú širšie skupiny ako iba vedci či študenti. Lexiku využívanú 
v značení je v takýchto prípadoch vhodné prispôsobiť čo najväčšej možnej skupine, ktorá knižnicu 
môže navštevovať. Vo výskume sme narazili na niekoľko výrazov, ktoré respondentom výrazne 
skomplikovali wayfinding, najmä „periodiká“ a „prezenčná“ výpožička. Ide o slová, s ktorými sa 
bežný človek, ktorý doposiaľ nenavštevoval žiadnu alebo iba verejnú knižnicu, nikdy nemusel 
stretnúť. S jazykom sa spája aj konzistencia, ktorá bola porušená v prípade výrazov „požičovňa“ 
a  „výdaj kníh“, odkazujúcich na rovnaké miesto. 

Registračný pult je v budove situovaný rozumne a i keď po vstupe do knižnice nie je viditeľný 
čelne, vizuálny prístup k nemu je zabezpečený neúplnou stenou medzi ním a vstupnými priestormi. 
Všetci respondenti toto miesto našli bez problémov. Nie všetci však na prvý pokus odhadli správne 
okienko, ku ktorému majú pristúpiť, ak sa chcú v knižnici zaregistrovať. Práve v tomto prípade je 
potrebné zvážiť hierarchiu informácií obsiahnutých v značení. Zamyslieť sa nad tým, ktoré 
informácie používateľ potrebuje prioritne, a ktoré až minoritne, by bolo potrebné napríklad aj vo 
voľnom výbere periodík, kde veľkosť písma na číselných označeniach regálov niekoľkonásobne 
prevyšuje veľkosť písma použitého v názvoch tried MDT či konkrétnych titulov v podrobnom 
zozname. Označenia na zvyšných tabuliach v priestore je tiež vhodné posúdiť s ohľadom na 
používateľov a ich najčastejšie potreby v každom bode cesty, a následne oznámenia na nich zoradiť 
od najvšeobecnejších po najkonkrétnejšie. Oznámenia na značení v priestore UKB sú na viacerých 
miestach vizuálne rovnocenné, no z hľadiska obsahu je ich hierarchia odlišná. Relevancii obsahu je 
možné prispôsobiť veľkosť výrazov na značení alebo ich rozčlenenie na užšie celky, ktoré zákonito 
uľahčuje a urýchľuje rozhodovanie sa používateľov pri wayfindingu. 

Nielen obsah, ale aj samotná existencia, početnosť či umiestnenie značenia významne 
ovplyvňujú pohodlie a výkon používateľov pri wayfindingu. Keďže pôdorys poschodí budovy 
knižnice je obdĺžnikovitého tvaru, je nutné umiestniť označenie minimálne do každého rohu – 
rozhodovacieho bodu. Zároveň je dôležité zrozumiteľne označiť aj smer, ktorým sa uvedené miesta 
nachádzajú a pokiaľ takéto označenie obsahuje názvy viacerých lokácií, je ideálne jeho obsah 
zopakovať v značení na viacerých miestach, aby si bol používateľ istý správnosťou svojho 
smerovania počas celej cesty k cieľu. Pokiaľ si používateľ nevšimne hlavnú tabuľu pri vstupe, čo je 
možnosť, s ktorou je kvôli heterogénnosti správania používateľov nutné počítať, úlohou značenia je 
mu informácie z tejto tabule pripomenúť v priebehu jeho cesty.  

Pre zabezpečenie účinného vytvárania mentálnych máp u používateľov pri wayfindingu 
netreba zabúdať ani na grafický dizajn značenia. Ten im pochopenie priestoru uľahčí 
prostredníctvom čitateľných tabúľ viditeľných z diaľky, vďaka farbám logicky spojí súvisiace 
lokácie prislúchajúce k rovnakej službe a použitím zaujímavých, čitateľných symbolov zabezpečí 
zapamätateľnosť určitých miest. Jedným z prvých krokov redizajnovania značenia v UKB by malo 
byť odstránenie označení umiestnených na nevýrazných kancelárskych papieroch, ktoré na seba 
nepútajú pohľad používateľov, a ktoré sa stávajú veľmi neprehľadnými, ak sú použité v zhlukoch, 
v ktorých je náročné rozoznať viac a menej dôležité oznámenia. Ako problém tiež vnímame 
rôznorodosť dizajnu textu použitého v rámci značenia, a teda nedostatočnú konzistenciu. 

Je pomerne jednoduchým a najmä efektívnym riešením, poskytnúť používateľom k dispozícii 
aj iné informačné materiály než značenie symbolmi a slovami. Viacerí respondenti poukázali na 
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absenciu mapy budovy, ktorá by im pomohla zorientovať sa v budove či vo fonde. Rovnako 
účinnými sú aj príručné materiály – brožúry so zoznamom lokácií, popisom služieb, prípadne aj 
s integrovanou mapou. Brožúry sú dostupné na informačných pultoch v celej knižnici a spracované 
sú veľmi vhodne, no ich distribúcia pri registrácii by pomohla zabezpečiť informovanosť všetkých 
používateľov, bez ohľadu na ich povedomie o dostupnosti týchto brožúr na pultoch. 

Okrem dodržiavania všetkých spomenutých zásad je dôležité tiež dbať na to, aby priestor 
knižnice nebol znečistený rozmanitosťou dizajnu informácií o jeho usporiadaní a ich 
neorganizovanosťou. Konzistenciou značenia a dizajnu je možné minimalizovať informačné 
preťaženie každého používateľa ako človeka pohybujúceho sa v informačnom priestore, a zároveň 
doplniť faktory ovplyvňujúce jeho pozitívny používateľský zážitok z návštevy knižnice, ktorý 
v UKB už v súčasnosti úspešne zabezpečujú iné prvky dizajnu ako napríklad množstvo študijného 
priestoru, miest na relax či prísun denného svetla. Kľúčom pri dizajnovaní knižníc by mala byť 
predovšetkým komunikácia s používateľmi a ohľad na ich potreby a predstavy. 

Záver 

Dizajn priestoru knižnice je jedným z hlavných determinantov toho, ako sa v nej používatelia 
cítia, aký vzťah si k nej vytvoria a predovšetkým, ako sa v jej priestore dokážu orientovať 
a realizovať wayfinding – hľadanie čiastkových cieľov a destinácií.  

Základom prípadovej štúdie bol dynamický model wayfindingu (Girling 2016) a modelu 
waywindingu s verbalizovanými myšlienkami (Darken a Peterson 2001), z ktorých sme vybrali 
a zameriavali sa na relevantné časti, týkajúce sa percepcie a interakcie s informačnými prvkami vo 
fyzickom priestore. Skúmali sme najmä značenie, ktoré je dôležitým faktorom úspešnej priestorovej 
orientácie, pokiaľ niektoré z ostatných environmentálnych faktorov zlyhávajú (úroveň 
architektonickej diferenciácie, stupeň vizuálneho prístupu, jednoduchosť priestorového 
usporiadania). 

Metóda sledovania pohľadu pomocou eye-trackingových okuliarov umožnila nahliadnuť 
hlbšie do mysle človeka, nemuseli sme sa spoliehať len na pozorovanie jeho správania a verbálny 
protokol. Pri súbežnej verbalizácii sa stráca plynulosť jeho myšlienok a konania a pri retrospektívnej 
si nemusí respondent pamätať všetko podrobne, vytráca sa autenticita. Eyetracking je vhodnou 
a prínosnou metódou pre skúmanie informačného správania v kontexte percepcie informačného 
priestoru. Umožňuje presne identifikovať ktorej informácii respondent venoval pozornosť, do akej 
miery, v akej postupnosti a pod.  

Výsledky prípadovej štúdie predstavujú reálnu možnosť využitia pri redizajne značenia 
v UKB. Sú aplikovateľné nielen pre iné knižnic, ale aj v iných budovách (múzeá, galérie, 
nemocnice, obchody, letiská), v ktorých hrá priestorová orientácia používateľov, zákazníkov či 
návštevníkov významnú rolu pri formovaní ich pozitívneho zážitku z využitia služieb v tomto 
priestore. 

Prípadová štúdia bola realizovaná v rámci bakalárskej práce (Kovářová 2019), kde je možné 
nájsť ďalšie teoretické poznatky a podrobnejšie výsledky aj s prílohovým materiálom. 
 

Príspevok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: Univerzitný 
vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo zdrojov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  
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Abstract / Science and technology as a strategic priority in the EU documents and programmes 

The aim of the article is to focus on the EU documents and programmes defining the visions of the role that science and 
technology could play within the European society. In the framework of the development strategies up to the year 2020, 
European Commission introduced the Digital Agenda for Europe whose primary aim is a better implementation of 
information and communication technologies (ICT) potential to support innovation, economic growth and overall 
progress in Europe. ICT represent an important innovation factor, especially as their functions and capacities overlap 
with other technologies and improve their value, or create the technologies that are radically innovative. Some of these 
streams of technological development can play an important role even in the area of biotechnology, biomedicine and 
bioethical challenges of the modern society, as they are reflected in a broader cultural environment, with the focus on the 
development of Bratislava region. The article presents some of the most important fractions of technological, or 
information policy (as defined strategic goals and particular projects) whose aim is to increase prosperity and quality of 
life in Europe – like robotics, components and systems, or language technologies. 
 

Úvod  

Európska komisia v rámci svojej stratégie rozvoja do roku 2020 predstavila Digitálnu agendu 
pre Európu, ktorej cieľom je lepšie využívanie potenciálu informačných a komunikačných 
technológií (IKT) na podporu inovácií, hospodárskeho rastu a celkového progresu v Európe. Tento 
potenciál pritom nesúvisí len s inherentnou funkciou týchto technológií pri rozširovaní informácií za 
účelom podpory hospodárstva a inovácií. IKT slúžia zároveň ako významný inovačný faktor, keď sa 
ich funkcie a možnosti prekrývajú s inými technológiami a zvyšujú tak ich hodnotu, či vytvárajú 
technológie radikálne inovatívne. 

Z tohto pohľadu potom lepšie chápeme súčasný dominantný trend „informatizácie“ všetkých 
aspektov spoločenského života, vrátane toho vedecko-technického. Cez túto optiku dokážeme 
akceptovať aj fakt, že vedecko-technická a informačná politika sa stále výraznejšie prelínajú 
a niekedy je ťažké ich od seba oddeliť. Pokúsme sa preto pozrieť na problematiku aktuálnych 
trendov rozvoja vedy a techniky prostredníctvom strategických, či politických dokumentov 
a opatrení Európskej komisie, najmä s ohľadom na spomínané informatizačné tendencie. Je 

1 2. nezmenené vydanie príspevku, pôvodné vydanie vyšlo v publikácii: PLAŠIENKOVÁ, Zlatica (ed.): Bioetické výzvy  
a súčasnosť. Bratislava: Stimul, 2015. ISBN 978-80-8127-133-5. 
2 Autor príspevku týmto vyjadruje poďakovanie Simone Gavalierovej a Ingride Ivančovej za zber a analýzu 
podkladových materiálov týkajúcich sa dokumentov a programov EÚ v oblasti vedy a techniky ako ich strategickej 
priority. 
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pochopiteľné, že niektoré z týchto rozvojových prúdov môžu zohrať významnú podpornú úlohu aj 
v takej výskumnej oblasti, akou je problematika biotechnológií, biomedicíny a bioetických výziev, 
zasadená do širšieho kultúrneho prostredia v rámci rozvoja bratislavského regiónu. 

Digitálna agenda Európskej únie a jej hlavného exekutívneho orgánu, Európskej komisie, je 
jednou z primárnych oblastí podpory výskumu a inovácií na poli vedy a techniky. V jej rámci 
Európska komisia financuje výskumné projekty, ktoré spájajú najlepších európskych vedcov 
a inžinierov. Článok sa sústreďuje na výber a prezentáciu niekoľkých zložiek tej časti vedecko-
technickej, resp. informačnej politiky (v podobe definovaných strategických zámerov a konkrétnych 
projektov), ktorá má za cieľ zvýšiť prosperitu a kvalitu života v Európe. Na splnenie týchto 
požiadaviek sa Digitálna agenda pre Európu v oblasti vedy a techniky zameriava primárne na tieto 
oblasti:  

• robotika; 
• komponenty a systémy; 
• novovznikajúce technológie; 
• technológie jazyka (About Science 2015). 
V nasledujúcom texte sú tieto oblasti vedy a techniky bližšie špecifikované v zmysle 

strategických zámerov Európskej únie, pričom sa uvádzajú aj vybrané existujúce projekty s cieľom 
ilustrovať reálne výsledky týchto snáh. 

Robotika 

Význam robotiky spočíva v jej vplyve na schopnosť Európy udržať si a rozšíriť 
konkurencieschopný výrobný sektor. Pod robotom sa rozumie akékoľvek zariadenie ovládané 
počítačom, ktoré je schopné vnímať a analyzovať vlastnosti prostredia, dorozumievať sa s človekom 
a samostatne do prostredia zasahovať. Robotiku potom možno charakterizovať ako vedný odbor 
zaoberajúci sa teoretickým a technickým výskumom a vývojom robotov.  

Európska komisia prostredníctvom vývoja v oblasti robotov podporuje výskum a inovácie 
a zároveň vytvára pracovné miesta. Ponúka nové prístupy k riešeniu spoločenských problémov od 
starnutia populácie, zdravia, rýchleho transportu, bezpečnosti, energie až po životné prostredie. 
Dôraz sa kladie na to, aby roboty boli lepšie a bezpečnejšie, pričom sa zachováva etický aspekt 
dosiahnutého pokroku. Výsledky nachádzajú uplatnenie v reálnych aplikáciách. 

Európska komisia vidí uplatnenie robotiky napríklad na trhoch služieb, je dôležitá pre 
produktivitu a konkurencieschopnosť, taktiež má rastový potenciál. Využitie robotiky je tak 
širokospektrálne, že pokrýva nielen oblasť informačných a komunikačných technológií, oblasť 
automobilového priemyslu, ale zasahuje aj do ďalších odvetví, pričom sem môžeme zahrnúť oblasti 
výroby, vyhľadávania, bezpečnosti a ochrany osôb, kontrolu a monitoring, ale aj 
poľnohospodárstvo, každodenné fungovanie domácnosti alebo prácu v nemocniciach (Robotics 
2015). 

V tejto oblasti Európska komisia podporuje viac než 100 projektov, ktoré sa zaoberajú 
autonómiou robotov, ich schopnosťou manipulácie, uchopenia, mobility a navigácie v rozličných 
typoch terénov. Mnohé projekty riešia zdanlivo jednoduché úlohy, ktoré sú pre roboty mimoriadne 
náročné, ako napríklad zdvihnúť loptu, zabrániť nárazu do steny, rozpoznať nebezpečenstvo 
v domácnosti a ďalšie (Project 2014). 

Jedným z projektov, ktorých riešenie Európska komisia finančne podporila, je projekt 
s názvom Druhá Európska sieť pre pokrok umelých kognitívnych systémov, interakcie a robotiky. Je 
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zameraný na podporu výskumu založeného na spolupráci odborníkov prostredníctvom činnosti siete. 
Aktivity projektu sú rozdelené do štyroch oblastí:  

1. sieť mapuje aktuálny stav poznania v disciplíne s dôrazom na komplexnosť prístupu;  
2. formuluje rad konkrétnych strednodobých a dlhodobých výziev pre kognitívne systémy;  
3. sieť prispieva k výchove budúcich výskumných pracovníkov v podobe formulácie 

európskych cieľov pre špecifické vzdelávacie programy v oblasti kognitívnych systémov;  
4. partneri oslovujú členov siete i širšiu verejnosť na rôznych akciách, akými sú stretnutie 

členov, semináre, letné školy a výmeny študentov (2nd European 2014). 
Ďalší projekt má názov Robotický zmysel pohybu a je zameraný na nový model konštrukcie 

založený na aplikácii princípov pohybu v ľudskom zmysle. Cieľom projektu je skúmať a aplikovať 
nové prístupy k návrhu a vývoju humanoidných robotov s pokročilým vnímaním a akčnými 
schopnosťami, ktoré vykazujú robustné, prispôsobivé, prediktívne a efektívne správanie v reálnom 
svete. Očakávaným výstupom výskumu má byť správanie robota so schopnosťou sledovať vizuálny 
cieľ prostredníctvom koordinácie oka, hlavy a pohybu nôh, so stabilizáciou hlavy, hladkou 
a efektívnou chôdzou v neštruktúrovanom prostredí, s reaktívnym správaním vylepšeným 
o zohľadňovanie predikcií možných problémov (A Robotic 2014). 

Komponenty a systémy v bežnom živote 

Existuje mnoho tzv. inteligentných mikro- a nanoelektronických systémov, ktoré môžeme 
považovať za základ pre budúci technologický vývoj v Európe, a teda aj na Slovensku. Novodobé 
technológie ponúkajú modernému človeku množstvo vymožeností, nad ktorými sa už vôbec 
nepozastavujeme. Nebolo vždy pravidlom, že mobilný telefón dokázal vytvárať fotografie a videá, 
pomôcť nájsť cestu človeku prostredníctvom inteligentnej navigácie v neznámom meste alebo 
prečítať si email kdekoľvek a kedykoľvek. Ako je možné, že osobný automobil dokáže upozorniť na 
nedostatok benzínu či nízky tlak v pneumatikách a čoskoro bude samozrejmé aj automatické 
vytáčanie rýchlej zdravotnej služby v prípade dopravnej nehody? Všetky tieto zmeny má na 
svedomí neustály progres v oblasti informačných a komunikačných technológií, a najmä v oblasti 
elektroniky, výpočtovej techniky a komunikácií informácií. 

Strategické dokumenty Európskej komisie definujú Európu ako kontinent, ktorý sa neustále 
snaží rozvíjať svoje kompetencie v oblasti technológií, a v súlade s tým koncentrujú pozornosť na 
skúmanie nasledujúcich progresívnych oblastí: 

• elektronika; 
• organická/ekologická a veľkoplošná elektronika (OLAE); 
• fotonika; 
• počítačovo-fyzikálne systémy (CPS); 
• pokročilá výpočtová technika; 
• inteligentná výroba (Components 2015). 

Rozvoj elektroniky je nevyhnutnou súčasťou každodenného fungovania človeka pri práci so 
systémami. V máji 2013 prijala Európa stratégiu so zámerom rozvoja produkcie nano- 
a mikroelektroniky s cieľom pomôcť ekonomike jednotlivých krajín. Stratégia je v súlade 
s iniciatívou KETs (Key Enabling Technologies) z roku 2012, definujúcou kľúčové technológie 
stojace v pozadí vývoja inovatívnych tovarov a služieb budúcnosti. Investície do produkcie 
elektroniky by mali byť okolo 100 miliárd eur a mali by tak pomôcť vytvoriť v Európe okolo 
250 000 pracovných pozícií do roku 2020. Pre dosiahnutie týchto cieľov je potrebné vypracovať 
a prijať priemyselný strategický plán (roadmap), ktorý sa bude implementovať v jednotlivých 
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členských štátoch; rozbehnúť Joint Technology Initiative for Electronics in Europe (ECSEL) pre 
podporu nanoelektroniky v rámci programu Horizon 2020 a posilniť konkurencieschopnosť 
podnikov zameraných na výrobu elektroniky (Electronics 2015).  

Organic and Large Area Electronics je typ elektroniky, ktorý pracuje na báze vodivých 
polymérov, plastov alebo malých molekúl, namiesto konvenčných kremíkových polovodičov. 
Nazýva sa tiež „ekologická“ elektronika, keďže funguje na báze uhlíka. Princípy ekologického 
fungovania týchto technológií sú rozličné – môže ísť o využívanie tlačenia na viacnásobne 
využiteľné podklady, ako sú papier, kovové fólie či plastické vrstvy. Produkty OLAE elektroniky sú 
lacnejšie a menej toxické ako tie tradičné. Sú to výrobky, ktoré sú tenšie, ľahšie no zároveň 
pevnejšie a energeticky viac efektívne. Môžeme ich objaviť v OLED produktoch, ako sú televízory 
s plochou obrazovkou či displeje na zariadeniach vreckového formátu. OLAE zvyšuje úroveň 
v oblasti diagnostiky zdravotných problémov, automobilového priemyslu či reflexných displejov. 
Ponúka tak výrobnú príležitosť pre malé a stredné podniky alebo možnosť otvoriť nové výrobné 
závody v Európe (Organic 2015). 

Fotonika je vedná a technologická disciplína zaoberajúca sa svetlom, konkrétnejšie jeho 
generovaním, vedením, manipuláciou, zosilňovaním a detekciou (Photonics 2015a). Fotonika má 
silný vplyv na každodenný život človeka – jeho zdravie (detekcia chorôb), šetrenie energie (LED 
technológie), internet (rýchlejší internet = menšia spotreba energií), bezpečnosť (röntgenové lúče, 
zníženie žiarenia z iných energetických zdrojov či skenery na zachytenie nebezpečných 
a zakázaných látok) a vytváranie pracovných príležitostí pri tvorbe fotonických produktov 
(Photonics 2015b). 

V medicíne sa napríklad využíva špeciálne odvetvie fotoniky, tzv. biofotonika. Tá sa zaoberá 
použitím technológií založených na svetle, pri detekcii rôznych ochorení neinvazívnym spôsobom. 
Je užitočná aj pri výskume pôvodu a charakteru ochorení na molekulárnej úrovni, čo pomáha pri 
prevencii a liečbe. Dôležitú úlohu zohráva fotonika pri tvorbe technológií zameraných na úsporu 
svetla a energie. Ide napríklad o SSL (Solid State Lighting), čo predstavuje spôsob tvorby svetla 
pomocou LED (luminiscenčná dióda) a OLED (organická svetlo-emitujúca dióda) technológií. 
Európska únia sa zaviazala do roku 2020 znížiť tvorbu skleníkových plynov o 20 % a zároveň 
zvýšiť o 20 % efektivitu využívania energie. Výskum fotoniky je v rámci EÚ reprezentovaný 
pomocou platformy Photonics21. Platforma združuje Európskych odborníkov a firmy, ktoré sa 
venujú výskumu a výrobe v oblasti fotoniky. V súčasnosti má viac ako 2500 členov 
(Photonics21.org 2015). 

Počítačovo-fyzikálne systémy (angl. cyber-physical systems – CPS) sú typom integrovanej 
elektroniky, ktorá je pre človeka pri bežnom pohľade neviditeľná, no napriek tomu plní významnú 
úlohu v rozličných oblastiach ľudskej činnosti, napríklad v oblasti bezpečnosti. Medzi takéto 
systémy môžeme zaradiť primárne systémy využívané v automobilovom priemysle na kontrolu 
motora, rýchlosti či bezpečnostný systém ABS. Systémy CPS sú postavené na rozhraní fyzikálneho 
a kybernetického sveta. Budúcnosť týchto systémov je vo zvýšení počtu zariadení, ktoré budú 
pracovať na báze prepájania dát a informácií prostredníctvom výpočtovej techniky s cieľom 
sprístupnenia informácií komukoľvek, s možnosťou ľudskej interakcie (Cyber-Physical 2015). 
Prínos takýchto inteligentných systémov je nielen v oblasti zlepšenia kvality života a zjednodušenia 
niektorých činností, ale aj v prínose pre rozvoj ekonomiky a pracovných príležitostí v oblasti 
letectva, zdravotníctva či v automobilovom priemysle (Future 2015b). 

Vstavané inteligentné systémy priniesli viaceré možnosti, ako znížiť spotrebu energií a zvýšiť 
výkonnosť systémov v budúcnosti. Neustále sa upriamuje pozornosť na nízko energetické 
inteligentné systémy, mobilné zariadenia a výpočtovú techniku s cieľom optimalizovať priestor 
a zachovať výkonnosť, bezpečnosť, cenu, spoľahlivosť a spotrebu energií týchto systémov 
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(Advanced 2015). Touto problematikou sa v Európe zaoberá napríklad projekt HiPEAC (European 
Network of Excellence on High Performance and Embedded Architecture and Compilation) (Vision 
2015).  

V Európe sa od roku 2007 investovalo vyše 450 miliónov EUR do viac ako 110 projektov na 
podporu mikro- a nanoelektroniky, vstavaných či inteligentných systémov. Tieto projekty pomohli 
pri zvyšovaní efektivity elektronických komponentov automobilov, inteligentných textilných 
výrobkov (odevy so zabudovanými inteligentnými systémami) či pri vývoji revolučných 
zdravotníckych pomôcok. Niektorým z nich sa podarilo presadiť a stali sa populárnymi produktmi. 
Ako príklad možno uviesť projekt CanDo (CANcer Development mOnitor), ktorý vyvíjal 
monitorovací prístroj na zisťovanie koncentrácie a cirkulácie rakovinových buniek v krvi a následnú 
diagnostiku ochorenia. Štatistiky uvádzajú, že 90% úmrtí na rakovinu je spôsobených neskorou 
diagnostikou koncentrácie nádorových buniek v krvnom obehu. Projekt bol uskutočnený 
v Španielsku na univerzite vo Valencii za spolupráce severských univerzít a firmy Bayer (A Cancer 
2014).  

Ďalší zaujímavý projekt tohto zamerania s názvom Foodsniffer sa realizoval s cieľom 
skenovania informácií, ktoré by mali priniesť väčšiu bezpečnosť potravín, ktoré ako bežní 
spotrebitelia konzumujeme. Keďže testovanie potravín v profesionálnych laboratóriách je príliš 
drahé a neefektívne, tento nízkonákladový systém by mal byť schopný na základe kódu zistiť 
krajinu pôvodu či koncový dátum spotreby a vďaka týmto informáciám by sa napríklad dokázalo 
zabrániť prenášaniu chorôb z iných krajín sveta (Food 2014). 

Podpora vývoja nových technológií 

Väčšina výskumov, ktoré iniciovala Digitálna agenda, vychádza z konkrétnych ekonomických 
a spoločenských potrieb. Európa však nutne potrebuje investovať do dlhodobých digitálnych 
výskumov. Hoci sú často pomerne riskantné, práve dlhodobé výskumy sú zdrojom budúcich 
inovácií. Preto vznikol v rámci EÚ program pre výskum novovznikajúcich technológií zameraný na 
odvážne nápady a vízie, ktoré môžu mať v budúcnosti obrovský dopad na spoločnosť. Pozoruhodné 
výsledky sa dosiahli v rozmanitých oblastiach, ako sú ochrana zdravia a medicína, vývoj 
autonómnych zariadení alebo interakcia človeka s počítačom. 

Výskumy sú hradené najmä z týchto programov: 
• Future and Emerging Technologies (FET) – nekonvenčné výskumy a vizionárske projekty 

zamerané na nové technológie; 
• Future Networks – nahradenie súčasných sietí, akými sú internet, TV a mobilné siete, 

jedinou infraštruktúrou IKT, ktorá by umožňovala vysoko-rýchlostné pripojenie vždy, 
všade a pre všetkých; 

• Future Internet Research and Experimentation Initiative (FIRE) – testovanie 
experimentálnej infraštruktúry budúceho internetu (Emerging 2015). 

Inkubátor nových nápadov – FET je programom budúcich a novovznikajúcich technológií 
a predstavuje dlhodobý, multidisciplinárny a kolaboratívny výskum, ktorý vytvára základy novej 
generácie informačných a komunikačných technológií. FET pozostáva z troch vzájomne sa 
dopĺňajúcich podprogramov: FET Open, FET Proactive a FET Flagship. Cieľom výskumov je 
prekračovať hranice bežných IKT a spájať rôznorodé oblasti a vedné disciplíny, akými sú biológia, 
chémia, nano- a molekulárna veda, neuroveda, kognitívna veda a etológia so spoločenskými 
a humanitnými vedami. O úspechu programu svedčí rozsiahle porfólio projektov, ako sú napr. 
BISON, DATA SIM, MODAP, TINA alebo SUMO, ktoré využívajú zber dát s ohľadom na ochranu 
súkromia, data mining, viacúrovňové modelovanie, náročné simulácie, vizuálnu analýzu a ďalšie 
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metódy (Future 2015a). Program FET ponúka jedinečnú kombináciu dlhodobých 
multidisciplinárnych výskumov s vysokou mierou rizika. V súčasnosti zastrešuje cca 320 projektov, 
na ktorých sa podieľa takmer 800 partnerských inštitúcií a okolo 2600 účastníkov. Najvýraznejšie 
zastúpenie riešiteľov v projektoch majú najväčšie krajiny EÚ – Nemecko, Francúzsko, Veľká 
Británia a Taliansko. 

Príkladom zaujímavého projektu je projekt DATA SIM, ktorý mal za cieľ poskytnúť vysoko 
detailnú mikrosimuláciu ľudskej mobility, podloženú obrovským množstvom rozmanitých dát. 
Projekt sa riešil tri roky, do augusta 2014. Výskum sa snažil odpovedať na otázku, čo by sa stalo, 
keby sme všetci začali jazdiť na elektrických autách. Analyzuje súčasných používateľov týchto 
vozidiel, odhaduje dôsledky ich masového využívania v budúcnosti a poskytuje návrhy na 
zefektívnenie a rozšírenie ich používania (Datasim, [s.a.]).  

Ďalší projekt sa zaoberá ľudským mozgom, ktorý sa vo všeobecnosti považuje za 
najzáhadnejší a najdokonalejší biologický mechanizmus, aký ľudstvo pozná. Európska komisia sa 
preto rozhodla financovať výskum zameraný na jeho lepšie pochopenie. Mozog nie je iba orgán. Je 
to systém, ktorého tajomstvá nám môžu pomôcť liečiť choroby, navrhovať dokonalejšie počítačové 
systémy a mnoho ďalších vecí, ktoré si zatiaľ nedokážeme ani predstaviť. Human Brain Project je 
ambiciózna výskumná úloha, ktorej riešenie sa začalo v roku 2013 a je dotovaná jednou miliardou 
eur. Jej cieľom je rekonštrukcia ľudského mozgu pomocou super-počítačových modelov. Projekty 
zoskupené pod FET majú za úlohu pochopenie procesov v mozgu. Napr. projekt HIVE je zameraný 
na neinvazívnu stimuláciu mozgu a viedol k vývoju nových medicínskych nástrojov. Na poli 
robotiky sa vytvárajú umelé systémy inšpirované mozgom, ktoré umožňujú robotom a autonómnym 
systémom vykonávať nové typy úloh v reálnom svete. Skúmanie interakcií medzi mozgom 
a počítačom v rámci projektu TOBI môže mať zase obrovský význam pre hendikepovaných ľudí 
(Brain 2015). 

Technológie jazyka – odstránenie jazykových bariér 

Európska únia je spoločenstvo ľudí, ktoré je typické vysokou mierou kultúrnej a jazykovej 
diverzity. V takomto prostredí sa automaticky vynára otázka o potrebe zabezpečenia porozumenia 
v reálnom živote i v sieťovom prostredí. Ako môžeme sprístupniť obsah na webe pre všetkých ľudí 
bez ohľadu na to, akým jazykom rozprávajú? Vo virtuálnom svete je riešenie zdanlivo jednoduché – 
musíme naučiť počítače, aby rozumeli a dokázali spracovávať ľudské jazyky. Technológie jazyka 
pokrývajú skupinu výskumov týkajúcich sa spracovania prirodzeného jazyka, technológie reči, 
extrakcie informácií a, samozrejme, strojového prekladu. Veľkou výzvou je spojiť všetky trendy 
výskumov do zmysluplného celku a extrahovať poznatky z množstva dát v rôznych jazykoch.  

Paradoxne sa zdá, že snahy o vytvorenie jednotného trhu EÚ sa v reálnom svete uskutočňujú 
jednoduchšie ako vo virtuálnom svete. Online trh je výraznejšie rozdelený jazykovými bariérami, 
preto sa zrodila snaha o podporu vybudovania jednotného európskeho digitálneho trhu (Digital 
Single Market), ktorý by umožnil voľnú cirkuláciu tovarov a služieb. 

Otázky jazykových bariér sa riešia najmä v rámci dvoch programov, ktoré sa navzájom 
dopĺňajú: 

• Horizon 2020 – zameraný na výskum a inovácie IKT; 
• Connecting Europe Facility (CEF) – zameraný na tvorbu komplexnej infraštruktúry 

zdrojov v rôznych jazykoch a nástrojov na ich spracovanie (Language 2014).  
Big Data, technológie na spracovanie jazyka a nástroje na správu digitálneho obsahu sa stále 

viac spájajú. Technológie jazyka umožňujú preklad, vzájomnú interakciu a analýzu dát v rôznych 
jazykoch. Analytické nástroje pomáhajú extrahovať z dát ich význam a vizualizačné nástroje 
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prinášajú výsledky extrakcie v ľuďom pochopiteľnej forme. Jedným z projektov zameraných na Big 
Data je projekt Data Value Chain Strategy. Má za cieľ podporiť inteligentné využitie a manažment 
dátových zdrojov v Európe. Jazykové technológie pomáhajú tieto ciele dosahovať tým, že uľahčujú 
fungovanie európskeho trhu s dátami a umožňujú lepšie využitie širokého spektra dát v rôznych 
aplikačných oblastiach (Language 2015).  

Špeciálnou oblasťou jazykových technológií sú automatizované preklady. Jazyková bariéra do 
značnej miery komplikuje občanom členských štátov EÚ využívanie verejných služieb v iných 
krajinách únie. Aby sme dosiahli skutočne jednotný digitálny trh, musí byť online obchod a služby 
prístupné všetkým občanom bez ohľadu na ich jazyk.  

Jazykové technológie a automatizované preklady môžu revolučným spôsobom poskytnúť 
prístup k digitálnym službám vďaka výraznému zjednodušeniu doterajšieho prekladateľského 
procesu. Nová platforma automatizovaného prekladania bude zapracovaná do súčasného systému 
strojového prekladu Európskej komisie.  

Úlohou projektov podporovaných programom CEF, ktoré sú zamerané na automatizované 
preklady, je: 

• definovať a špecifikovať architektúru a funkcionalitu nevyhnutných IKT a služieb; 
• sprevádzkovať službu automatizovaných prekladov; 
• združovať zdroje v rôznych jazykoch pre automatizované preklady (Automated 2015). 

Pokrok Slovenska v integrácii IKT do bežného života 

Využívanie najnovších vedeckých a technologických výdobytkov z oblasti informačných 
technológií a ich aplikácia v praktickom živote občanov je, samozrejme, do značnej miery 
podmienená dostupnou sieťovou infraštruktúrou, digitálnou gramotnosťou a akceptáciou digitálnych 
technológií v širokej verejnosti. Jeden z možných pohľadov na túto oblasť poskytujú výsledky 
prieskumu úspešnosti Slovenska z hľadiska digitálnej výkonnosti a digitálnej konkurencieschopnosti 
voči ostatným členským štátom EÚ. Takýto pokrok pri vykonávaní digitálnej agendy sa mapuje raz 
ročne. 

V digitálnych zručnostiach dosiahlo Slovensko dobré výsledky. Z prieskumu Európskej 
komisie vyplýva, že 76 % ľudí pravidelne využíva internet, takmer 60 % má aspoň základnú 
počítačovú gramotnosť a 2,2 % pracovnej sily sú špecialisti na informačné a komunikačné 
technológie. Vysoká aktivita Slovákov v online prostredí sa premietla aj do toho, ako na internete 
najviac trávime čas; 65 % populácie číta online aktuality, 63 % využíva sociálne siete a 55 % 
využíva hlasové alebo video hovory cez internet. Využívané je aj online bankovníctvo (51 %) 
a nakupovanie cez internet (58 %). 

Zlepšením do budúcnosti môžu podľa Európskej komisie byť širokopásmové siete, nakoľko 
15 % slovenských domácností ešte stále nie je pokrytých širokopásmovým pripojením. Ďalším 
zlepšením môže byť pokrok v digitálnom hospodárstve, najmä v oblasti zdravotníctva. Iba 7,4 % 
ordinácií praktických lekárov si vymieňa zdravotnícke dáta v elektronickej podobe, pričom v Európe 
je to až 36 %, a iba 3,5 % praktických lekárov prenáša recepty lekárnikom elektronicky. 
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Európska komisia sa vo svojom štatistickom prieskume zaoberala piatimi oblasťami: 
1. Pripojenie. Slovensko sa v tejto oblasti zaradilo na 22. mieste medzi krajinami EÚ. 

Hlavným dôvodom zlého umiestnenia je spomínané nepokrytie širokopásmovým 
pripojením. Hoci za posledný rok pripojenie vzrástlo na 85 %, stále sme hlboko pod 
priemerom EÚ. 

2. Ľudský kapitál. Táto oblasť výskumu je zameraná na počet používateľov internetu. Počet 
slovenských používateľov internetu mierne vzrástol oproti predchádzajúcemu roku, počet 
pravidelných používateľov dosiahol 76 %, čo je tesne nad priemerom EÚ. V oblasti 
ľudského kapitálu dosahuje Slovensko dobré výsledky, 60 % populácie má aspoň základy 
počítačovej gramotnosti, taktiež máme primeraný počet IT špecialistov. 

3. Používanie internetu. Používanie internetu Slovákmi stále rastie a blíži sa k európskym 
priemerom. Momentálne sa radíme na 18. miesto medzi krajinami EÚ. Ako už bolo 
uvedené, medzi najčastejšie online aktivity Slovákov patrí napríklad čítanie online aktualít 
(65 %), počúvanie hudby, sledovanie filmov, hranie online hier (35 %), komunikácia na 
sociálnych sieťach (63 %), hlasové a video hovory (55 %). Online bankovníctvo (51 %) 
a online nakupovanie (58 %) slovenskí používatelia taktiež pomerne často využívajú. 

4. Integrácia digitálnych technológií. Digitálne technológie a využívanie ich možností 
a výhod nie je na Slovensku bežné. Technológie ako napríklad elektronické zdieľanie 
informácií, rádiofrekvenčná identifikácia alebo sociálne médiá sú menej využívané na 
Slovensku ako v EÚ. 

5. Digitálne verejné služby. Digitálne služby majú na Slovensku závažné nedostatky, pričom 
by mohli výrazne zlepšiť napríklad zdravotnícku starostlivosť. Výkon Slovenska v oblasti 
elektronického zdravotníctva možno zlepšiť prijatím lekárskej výmeny dát alebo použitím 
elektronických lekárskych predpisov. 

Záver  

V článku boli predstavené vybrané programy EÚ, ktoré podporujú vedu a výskum v rôznych 
vedných oblastiach, so špeciálnym zameraním na odbory a disciplíny, v ktorých badať výrazný 
potenciál pre rozvoj moderných informačných a komunikačných technológií. Európska únia sa 
pomocou programu Horizont 2020 snaží presadiť ako líder v mnohých oblastiach vedeckého 
výskum a technologického vývoja. Ide napríklad o výskum inovatívnych technológií z odvetvia 
elektroniky, organickej elektroniky, fotoniky alebo vstavaných systémov. Táto podpora má priniesť 
pre Európsku úniu nové impulzy pre posilnenie ekonomiky, tvorbu pracovných miest, úsporu 
energie, ale aj zefektívnenie výrobných procesov.  

Z hľadiska riešenia projektu univerzitného vedeckého parku, zameraného na problematiku 
biotechnológií, biomedicíny a bioetických výziev v kultúrnom kontexte, možno za kľúčové 
považovať najmä tie domény, ktoré prispievajú k rozvoju aplikácií IKT v oblasti zdravotníctva 
(súbor aktivít a programov, ktoré sa označujú súhrnným názvom e-Health), fotoniky či technológií 
jazyka. Za nemenej dôležitú však možno označiť aj výskumnú oblasť, ktorá sa v ostatných desiatich 
rokoch dostáva do povedomia širšej verejnosti ako otvorená alebo digitálna veda. Ide o takú podobu 
vedy, ktorá je na základe využívania nástrojov IKT, sietí a médií transformovaná do formy 
umožňujúcej realizovať otvorenejší, globálnejší, kolaboratívnejší a kreatívnejší výskum. Podstatnou 
črtou, na ktorej je digitálna veda budovaná, je kultúra otvorenosti a zdieľania a najrozšírenejším jej 
prejavom v súčasnosti je filozofia otvoreného prístupu k vedeckým publikáciám. Otvorený prístup je 
zasa základom budovania digitálnych inštitucionálnych repozitárov, ktoré sú jednou z čiastkových 
tém v rámci výskumného projektu univerzitného vedeckého parku a predstavujú významný nástroj 
na ceste ku skvalitňovaniu komunikácie vo vede. 
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