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Globálna (bio)etika realita alebo mýtus? 

 

Adela LEŠKOVÁ BLAHOVÁ 

 

Cieľom príspevku je preskúmanie možnosti sformulovania celosvetových morálnych 

pravidiel (globálnej etiky a bioetiky) ako možného (vy)riešenia medicínskych, biomedicínskych a 

environmentálnych problémov súčasnosti.1 Pluralizmus názorov nám umožňuje uvažovať o 

bioetických otázkach z pohľadu rôznych (súbežne sa v spoločnosti vyskytujúcich, no pomerne 

často si aj vzájomne odporujúcich) teoretických prístupov. Medzi najznámejšie teoretické 

východiská bioetiky súčasnosti by sme mohli označiť konzekvencializmus v jeho utilitaristickej 

podobe, deontologickú etiku (vrátane teologickej etiky), etiku cnosti a diskurzívnu etiku. 

Pri hľadaní a zdôvodňovaní eticky a morálne sporných otázok sa nemusíme nevyhnutne 

opierať len o už existujúce paradigmy. Bioetické otázky predstavujú natoľko citlivé témy, že 

vyvstáva problém voľby vhodného metodologického východiska, ktoré by prispelo k ich 

produktívnemu riešeniu. Opieranie sa o tradičné etické systémy nemusí v danom prípade 

nevyhnutne znamenať úspech, nakoľko v rámci týchto tradičných etických teórií, či filozofie 

(metafyziky a epistemológie, filozofickej antropológie, sociálnej a politickej filozofie) tieto 

otázky riešené ešte neboli. Ich aplikácia, resp. ich modifikácia v zmenených podmienkach môže 

navodzovať napríklad problém ich nedostatočnej funkčnosti, špekulatívnosti, či prílišnej 

abstrakcie vo vzťahu k riešeniu navonok „starých“ problémov.  

Domnievam sa, že ani ľudská (historická morálna) skúsenosť nemôže byť v danej situácii 

jediným vhodným pilierom, pretože je nedostatočná. Takisto si nemyslím, že nové 

metodologické východiská sú len akousi neprehľadnou mozaikou nastolených etických otázok, 

neprispievajú k ich produktívnemu riešeniu a robia situáciu ešte neprehľadnejšou. Naopak 

zastávam názor, že nové etické a morálne otázky a výzvy (predovšetkým v oblasti bioetiky) si 

vyžadujú odpovede na novej kvalitatívnej úrovni. Tú vnímam v kontexte hľadania 

metodologických východísk, ktoré sú schopné zohľadniť vedecko-technické napredovanie 

ľudskej spoločnosti, celkový súčasný a (možný) budúci pokrok v spojitosti s poskytovaním 
                                                 
1  Pripomeňme len, že idea sformulovania globálnej bioetiky nie je novátorskou a tak povediac výnimočnou. 
Myšlienka vytvorenia globálnej etiky sa formuje už pred tým, najmä pod vplyvom narastania obáv zo zlej 
environmentálnej a ekologickej situácie, populačnej explózie, klimatických zmien, chudoby vo svete, hrozieb 
vyčerpania prírodných zdrojov, garantovania medzinárodnej spravodlivosti, regulácie svetového obchodu, obáv z 
terorizmu atď. 
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zdravotnej starostlivosti a zvyšovaním kvality ľudského života. Práve zohľadnenie týchto 

konzekvencií, ako aj ich snaha o praktické a pragmatické riešenie každodenných problémov ich 

do istej miery zvýhodňuje pred tradičnými teoretickými prístupmi. Otázkou zostáva, ktorý 

prístup možno považovať za najvhodnejší, resp. kto by mal o jeho výbere rozhodovať? Ak sa aj 

prikloníme k jednému metodologickému východisku, napr. na základe jeho hodnotového 

systému, naša pozícia by nemala zároveň odmietať iné dobre vyargumentované postoje.  

Iný problém vyvstáva v súvislosti s tým, že „nové“ bioetické problémy, ako napr. 

obchodovanie s ľudskými orgánmi, možné zásahy do genetickej informácie človeka, nové 

postupy regeneračnej medicíny v podobe terapeutického klonovania a využitia embryonálnych 

kmeňových buniek človeka, alebo samotného embryonálneho výskumu a inštrumentalizácie 

človeka atď., zjavne prekračujú hranice jednotlivých štátov alebo národov. Absencia morálnej 

skúsenosti s riešením problémov podobného typu však implikuje absenciu morálnych princípov, 

noriem, či všeobecne akceptovateľných hodnôt. Hlavným regulatívom morálnych postojov 

spoločnosti sa tak stáva trh so svojim princípom ponuky a dopytu. A práve v súvislosti so 

silnejúcim ekonomickým tlakom a možným zneužitím novovytvorených biotechnologických 

metód a postupov, silnejú hlasy po potrebe vytvoriť morálne regulatívy na globálnej úrovni.2  

Vo všeobecnosti môžeme hovoriť o dvoch, navonok proti sebe stojacich názorových 

pozíciách. Na jednej strane je tu skupina autorov (Sýkora, Singer, Tangwa, Chiarelli, 

Marshallová, Koenigová), ktorí aj keď s istými výhradami, napr. v podobe modifikácie 

metodologických východísk, prezentujú myšlienku sformovania globálnej bioetiky. N druhej 

strane sa iniciatíva iných autorov (napr. Reichlin, Engelhardt) uberá opačným smerom, nakoľko 

sa k možnosti sformulovania globálnych bioetických regulatívov stavajú skôr skepticky.  

K prvému pozitívnemu presvedčeniu v silu globálnej bioetiky sa prikláňa, napr. aj 

slovenský filozof a biológ Peter Sýkora. Uvádza, že len globálna bioetika, presnejšie prijatie 

určitých celosvetových bioetických noriem dokáže efektívne (vy)riešiť viaceré bioetické dilemy 

21. stor. (Sýkora, 2007, s. 201). Podobné úvahy prezentuje aj Peter Singer a zároveň dodáva, že 

celé naše snaženie by sa preto malo sústrediť na transformáciu ľudskej perspektívy z vlastného 

hodnotového systému, t.j. záujmov štátu, na širšie celosvetové meradlo. Jedine táto cesta je 

                                                 
2  Máme na mysli nielen morálne, ale aj sociálne a politické hrozby, ktoré plynú z genetického inžinierstva a 
sú podmienené narastajúcou ekonomickou nerovnomernosťou a možnosťou vytvárať eugenické programy. Ide 
predovšetkým o ekonomické a politické záujmy vyspelých krajín, tlak biotechnologických a farmaceutických 
spoločností (za účelom vyšších finančných ziskov) a pod.  
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predpokladom k vytvoreniu globálneho spoločenstva s globálnymi morálnymi pravidlami 

(Singer, 2006, s. 7, 162).3  

Pri zohľadnení globálnych aspektov (bio)etiky by sme však mali rozlišovať medzi 

teoretickou (akademickou) a empirickou bioetikou, hovoria americké antropologičky Patricia A. 

Marshallová a Barbara A. Koenigová. V prípade teoretickej (napr. v podobe vytvorenia 

vzdelávacích programov s pomocou OSN - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), 

Organizácia OSN pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO), Rada OSN pre ľudské práva, a s 

pomocou Rady Európy, napr. komisárom pre ľudské práva a pod.) je možné hovoriť o 

celosvetovom zámere, avšak v prípade empirickej bioetiky ide skôr o mýtus (Marshall – Koenig, 

2004, s. 252 – 253).4  

Napriek tomu sa na silu globálnej bioetiky, avšak s prihliadnutím na modifikáciu 

metodologických východísk, obracajú aj iní autori, ako napr. už spomínaný Peter Singer, 

Brunetto Chiarelli, Patricia A. Marshallová a Barbara A. Koenigová, Godfrey Tangwa a i. Hoci 

vyslovujú apel na vytvorenie všeobecne akceptovaných globálnych pravidiel, domnievajú sa, že 

je potrebné zvoliť novú metodológiu. Možno takú, kedy už globálna bioetika nebude 

predstavovať synonymum antropocentrickej etiky, konštatuje taliansky antropológ a biológ 

Chiarelli, ale pôjde o „globálnu etiku pre život“ v kontexte naturalizmu, evolucionizmu a 

najnovších poznatkov vied o pôvode človeka a Zeme s výraznou prevahou vedeckých nie 

ideologických postojov (Chiarelli, 2007, s.105; 1998, s. 227 – 229). A v konečnom dôsledku aj 

takú, ktorá sa nebude nevyhnutne spájať s pojmami europeizácie, či dokonca akejsi 

„westernizácie“ (z angl. westernisation) usilujúcej sa iným kultúram nanútiť svoj spôsob 

individualistického a antropocentrického myslenia (vrátane hodnotového systému) a konania, 

tvrdí africký filozof a bioetik Tangwa (Tangwa, 1999, s. 224).  

                                                 
3
  Globalizácia by mala prirodzene implikovať skôr nevyhnutnú interakciu a dialóg medzi jednotlivými 

komponentmi sveta, predpokladom čoho je nielen rozprávanie, ale aj počúvanie a reagovanie na potreby iných. V 
tomto tvrdení vyslovuje Singer ostrú kritiku voči zahraničnej politike bývalého amerického prezidenta Georga W. 
Busha naklonenej riešiť medzinárodné konflikty vojenskou intervenciou. Singer však vidí problém v motivácii tohto 
konania, ktoré sa nezakladá na humanitárnych, ale ekonomických a politických, t.j. skôr mocenských záujmoch USA 
(Singer, 2006, s. 107 – 134). 
4
  Tieto závery potvrdzuje aj zaujímavá sociologická štúdia dvojice autorov Sørena Holma a Bryna Williams-

Jonesa, podľa ktorej globálna empirická bioetika neexistuje a to v dôsledku geografickej a inštitucionálnej 
rozdielnosti bioetických pracovísk, ktorá je zapríčinená najmä provinčnosťou a regionálnou rozdielnosťou. Ďalším 
významným činiteľom, ktorý bráni globálnej spolupráci bioetikov je jazykový faktor (Holm – Williams-Jones, 2006, 
s. 1 – 10).  



 217

Silný antiamerický náboj majú nielen Singerove tvrdenia, ale aj názory už spomínanej 

dvojice autoriek Marshallovej a Koenigovej. Obe totiž odmietajú americký (ako vzor pre 

globálny) štandard zdravotnej starostlivosti zakladajúci sa na principializme a autonómii 

pacienta, nakoľko takýto vzťah pacienta a lekára považujú za príliš komercionalistický, 

pripomínajúci vzťah poskytovateľa (dodávateľa) a zákazníka (Marshall – Koenig, 2004, s. 255).5 

Preto navrhujú, aby sa dôraz kládol na integráciu poznatkov sociálnych vied vrátane etickej 

analýzy a etnografie v rámci bioetiky. Pochopenie morálneho systému znamená pochopenie 

sociálnej tradície, politických a ekonomických kontextov, no nemusí nevyhnutne znamenať 

vyriešenie problému. Môže však pomôcť, aby sme sa tých ďalších vyvarovali (Marshall – 

Koenig, 2004, s. 255, 263). Podľa tejto dvojice autoriek existujú dva základné dôvody, prečo by 

mala bioetika zmeniť svoju súčasnú orientáciu za účelom stať sa kultúrne dôležitou a globálne 

povedomou. Prvým je fakt, že sa bioetika zúčastňuje na spoločenskej spravodlivosti, napr. v 

oblasti verejného zdravia, aj preto by mala byť spoločenská spravodlivosť súčasťou medicínskej 

etiky a bioetiky na globálnej úrovni. Druhým je moment zohľadnenia sociálneho kontextu a jeho 

variability v rámci rozdielnych národov a kultúr (v podobe politickej a ekonomickej situácie), 

ako aj jeho dopadov na morálne atribúty vedy a zdravotnej starostlivosti (Marshall – Koenig, 

2004, s. 261).  

Presvedčenie o prijatí celosvetových bioetických noriem ako jediného efektívneho 

(vy)riešenia etických problémov sa mi javí príliš utopické. Súčasný pluralitný charakter 

spoločnosti totiž bráni globálnemu riešeniu bioetických otázok na právnej a etickej úrovni. 

Filozoficko-náboženské presvedčenie jednotlivých krajín ako aj ich kultúrna tradícia zamedzujú 

prijatiu celosvetového riešenia bioetických problémov a dilem. V rámci každej kultúry totiž 

existujú vlastné predstavy o tom, čo je alebo nie je etické a morálne (reprezentované vlastnými 

hodnotami a normami).  

Môj názor sa preto prikláňa skôr k tvrdeniam talianskeho profesora bioetiky Massima 

Reichlina. V bioetike totiž „nejde o nejaké faktické problémy, na ktorých by sa nakoniec mohli 

zhodnúť všetci [...] A hoci sa možno jedného dňa všetci na relevantných faktoch tejto diskusie 

zhodnú, neexistuje vyhliadka, že by bioetické kontroverzie boli s konečnou platnosťou 

                                                 
5  Tu by bolo možno dobre opätovne spomenúť Chiarelliho globálu etiku pre život, ktorá predstavuje 
reformuláciu vzťahu človeka k Zemi a k mimoľudským bytostiam a to z ekonomického a ekologického vzťahu na 
vzťah kultúrny a morálny (Chiarelli,1998, s. 229). 
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vyriešené“ (Reichlin, 2007, s. 255).6 Ako dôvod svojho presvedčenia uvádza predovšetkým 

argumenty súvisiace s interdisciplinárnym charakterom bioetického dialógu. Ten zahŕňa najmä 

problém zadefinovania základného súboru problémov a teoretických prostriedkov potrebných na 

ich interpretáciu (problém jazyka a všeobecnej akceptácie kategórií morálnej argumentácie 

autorov pochádzajúcich z odlišných akademických disciplín). Ďalší závažný problém prijatia 

globálnych bioetických noriem by sme mohli vidieť v ideologickom konflikte. Jeho podstata 

spočíva v radikálnom presadzovaní náboženských, či iných ideologických pozícií vrátane 

zneužívania bioetiky ako nástroja politického boja (Reichlin, 2007, s. 255 - 260).  

Takmer rovnaký skeptický pohľad badať aj u amerického filozofa Huga Tristrama 

Engelhardta ml., ktorý si myslí, že formulovanie striktných globálne akceptovaných bioetických 

noriem pre všetkých pracovníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti vrátane pacientov je skôr 

nereálne. Hlavnými dôvodmi sú rozdiely v štandardizácii základnej zdravotnej starostlivosti s 

čím súvisia neúmerné ekonomické náklady, ktoré by si takéto celosvetové zosúladenie pravidiel 

vyžadovalo. To, čo však primárne zamedzuje prijatiu bioetiky na globálnej úrovni je 

multikulturalizmus, t.j. odlišnosť v morálnych normách platných v rámci štátov a kultúrnych 

celkov, napr. v súvislosti s morálnym rozhodovaním (Engelhardt, 1998, s. 643 – 644, 649).7  

Tak ako to uvádzam už vyššie, práve morálny pluralizmus konkretizovaný v politickej, 

kultúrnej, náboženskej a čiastočne aj sociálno-ekonomickej odlišnosti jednotlivých krajín nám 

neumožní vytvoriť globálny konsenzus a prijať všeobecné morálne (ale aj právne) princípy a 

normy k bioetickým otázkam. Toto všetko je navyše umocňované aj nedostatočným 

zadefinovaním bioetiky ako systému, resp. ujasnením toho, kto a na základe akých kompetencií a 

metodologických východísk by mal tieto princípy učiť. Moje obavy smerujú najmä k tomu, že 

pôjde o jednostranné a zredukované riešenie tohto problému, ktoré síce môžeme onálepkovať ako 

globálne morálne, no v konečnom dôsledku takým nebude. Ani morálnym a už vôbec nie 

                                                 
6  Argumenty, ktoré tu autor prezentuje, vzťahuje na priebeh bioetickej diskusie v Taliansku. Ako sa 
domnieva, jej kvality zaostávajú za kvalitami bioetickej diskusie vo svete, najmä v porovnaní s anglosaskými 
krajinami. Ide najmä o akceptáciu interdisciplinarity bioetiky tak, ako ju prezentuje vyššie, ako aj odmietnutie 
náboženských a ideologických radikálnych pozícií (Reichlin, 2007, s. 255 – 261). Som toho názoru, že nejde len o 
regionálny problém talianskej bioetiky, ale podobné konzekvencie môžeme badať aj v iných krajinách vrátane 
bioetiky na Slovensku.  
7
  Nie všetky krajiny majú sekulárny post-tradicionalistický (diskurzívny a analytický filozofický) charakter 

podobný krajinám Severnej Ameriky a Západnej Európy. V mnohých krajinách prevládajú náboženské premisy, 
ktoré podstatne vplývajú na vzťah lekár-pacient. Prejavuje sa to napríklad pri morálnom rozhodovaní pacienta, kde 
silná zaangažovanosť rodiny, rodinných príslušníkov, poprípade lekárov, znižuje autonómiu samotného pacienta a 
jeho právo na informovaný súhlas (Engelhardt, 1998, s. 646). 
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globálnym. To však neznamená, že by sme mali zostať v tejto otázke pasívni, resp. rezignovať. 

Práve otvorená diskusia o daných otázkach na medzinárodných fórach môže vytvoriť nepriamy 

tlak na jednotlivé štáty a ich vládnych predstaviteľov, aby ustúpili zo svojich rigoróznych a v 

niektorých prípadoch až militantných pozícií. To je jeden z predpokladov celosvetovej diskusie, 

ťažko však celosvetového konsenzu.  
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