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Filozofické a etické vymedzenie konceptov zdravia a choroby 

 

Katarína KOMENSKÁ 

 

Ako môžu filozofia a etika prispievať k súčasnej i budúcej definícii zdravia a choroby? 

 

Koncept zdravia a koncept choroby sú jedným zo základných problémov antropológie. 

Dlhé roky sa v tejto diskusii objavovala tendencia definovať tieto termíny v prísne 

biologickom a vedeckom smere. Rovnako sú tieto tendencie viditeľné v celej lekárskej vede. 

Až súčasný záujem etiky o tieto biologické problémy priniesol do lekárskej vedy diskusiu o 

morálke, zodpovednosti a iné, výsostne etické problémy. No i napriek relatívne mladému 

veku medicínskej etiky, jej otázky nie sú morálnej filozofii úplne neznáme. Ako sa Lennart 

Nordenfelt vyjadril v úvode k svojmu článku z roku 1993 The concepts of Health and their 

consequences for the health care, všetky medicínske koncepty „boli stredom záujmu štúdií v 

disciplínach ako antropológia, sociológia, či filozofia niekoľko dekád“ (Nordenfelt, 1993, s. 

277 - 285). Myslel tým to, že problémy konceptu zdravia a choroby majú interdisciplinárny 

charakter, keďže sú relevantné či už pre spoločnosť, alebo pre jednotlivcov, ich chápaniu seba 

samých, spoločnosti, v ktorej žijú a sveta ako celku. Skúsenosť s chorobou i zdravím je 

vlastná každej živej bytosti, čo môže znamenať, že každý z nás si vytvoril svoju vlastnú 

definíciu; inými slovami nejaké spoločné chápanie zdravia pomocou tzv. zdravého rozumu 

(Mordacci, 1998, s. 21 – 30). To je aj dôvodom, prečo definícia zdravia a choroby v sebe 

zahŕňa toľko možností rôzneho chápania. „Choroba a zdravie sú každým jedným 

emocionálnym, rozumovým, telesným a duchovným subjektom inak prežívané a podľa toho 

je s nimi aj následne zaobchádzané“ (Muths, 1997)1. Z tohto dôvodu musíme považovať 

zdravie a chorobu nielen za biologické fenomény, ale pri koncipovaní ich významu je dôležité 

reflektovať aj osobné skúseností jednotlivcov. Až tak ich totiž možno previesť k nejakému 

spoločnému chápaniu zdravia a choroby, ktoré by bolo akceptovateľné pre každého. Tieto 

otázky sú príliš zložité a komplexné „len“ pre medicínske definovanie založené na výsostne 

vedeckej skúsenosti. Preto by mala byť neustále vítaná a doslova žiadaná diskusia, ktorá by v 

sebe niesla všetky aspekty konceptov zdravia a choroby; etické, antropologické, sociálne, ... 

atď.  

                                                 
1  Publikované online: <http://www.treff-raum-espaciotime.com/de/articles/philosophie.html > 



 229

I napriek dlhej tradícií, ktorú otázky zdravia a choroby vo filozofii majú, nebola 

doteraz prijatá žiadna definícia, ktorá by mohla pokryť všetky zjavné i menej zjavné otázky 

tejto problematiky. Či už je to ovplyvnené dobou, v ktorej ľudia žijú, alebo ich náboženstvom, 

koncept zdravia a choroby sa neustále obmieňa a vyvíja. Musíme si preto uvedomiť, že 

koncepty zdravia a choroby sú z určitého hľadiska relatívne, či už historicky, kultúrne alebo 

nábožensky.  

 

1 Súčasná diskusia o konceptoch zdravia a choroby  

 

 Keďže v dnešnom svete môžeme hovoriť o pluralite v kultúre, náboženstve, či 

filozofii, je pre nás ťažké nájsť jednotnú a univerzálnu definíciu zdravia a choroby. Len 

prednedávnom sa niektoré svetové a národné organizácie začali venovať tejto problematike, 

čo prinieslo určitý posun v definovaní zdravia a choroby. Jednou z nich je aj WHO2. Tá sa 

začiatkom 20. storočia pokúsila vo filozofii a etike stanoviť nejakú štartovnú pozíciu, ktorá by 

slúžila pre vysvetlenie konceptov zdravia a choroby. Ich snahy vyvrcholili v roku 1946, keď 

WHO prijala nasledovnú definíciu zdravia: „Zdravie je stav úplného fyzického, mentálneho a 

spoločenského dobrého života a nie len absenciou choroby alebo slabosti“ (WHO – 

Constitution. 45th edition, 2006)3. Dôležitosť tejto definície spočíva v tom, že nevychádza len 

z biologického chápania choroby, ale kombinuje ju s jej mentálnymi a spoločenskými 

aspektmi. Koncepty zdravia a choroby totiž vyžadujú, aby sa na tieto fenomény nazeralo zo 

všetkých možných úrovní a uhlov ich chápania. Niektorí autori dokonca hovoria o morálnom, 

politickom, náboženskom, ekologickom a dokonca i metafyzickom kontexte zdravia a 

choroby (Mordacci, 1998, s. 21 - 30). Keďže definícia WHO spĺňa túto multi - úrovňovú 

podmienku definície zdravia, je akceptovaná ako modelový koncept pre mnohé svetové a 

národné organizácie, ktoré sa zaoberajú problematikou verejného zdravotníctva. Tieto 

organizácie ju využívajú pri formulovaní svojich vlastných koncepcií a stanov. No akokoľvek 

užitočná je takáto definícia zdravia vo verejných diskusiách, pri špecializovanej, medicínsko 

– etickej diskusii je nepostačujúca. Môžeme to odôvodniť jej všeobecným poňatím a 

dvojznačnosťou termínov, ktoré v nej boli použité za účelom čo najlepšieho pokrytia 

rozmanitosti tohto problému.  

                                                 
2  World Health Organisation – Svetová zdravotnícka organizácia 
3  Celé znenie WHO – Constitution je prístupné na internetovej stránke Svetovej zdravotníckej 
organizácie. Publikované online: <http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf> 
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 V morálnej filozofii sú, koncept zdravia i koncept choroby, rozšírené do 

komplexnejších teórií, a preto tento diskurz zahŕňa viaceré protichodné myšlienky a idey. V 

posledných rokoch sa v medicínskej etike vyvinulo niekoľko základných názorových prúdov; 

napr. naturalizmus a normativizmus. Aj napriek tomu, že často hovoríme o dichotómii medzi 

týmito dvoma myšlienkovými prúdmi, hranice medzi nimi nie sú striktne dané a často sa 

myslitelia z jednej filozofickej orientácie nechajú inšpirovať svojimi oponentmi a naopak. 

Nutné je spomenúť aj tretí názorový prúd, koncept Malady, ktorý napriek svojmu mladému 

veku má v súčasnosti významné miesto v bioetickej diskusii.  

 

1.1 Naturalizmus 

 

V 70-tych rokoch Christopher Boorse predstavil verejnosti svoj koncept choroby (a 

neskôr i koncept zdravia), ktorý ma doteraz výrazný vplyv na celú bioetickú diskusiu. Ch. 

Boorse patrí k jedným z najdôležitejších predstaviteľov naturalistického smeru. Už v prvých 

dňoch od prezentovania svojej biostatickej teórii sa stala základom pre mnohé biomedicínske 

diskurzy. Jej jadro vychádza z teoretického aparátu biológie (biologickej terminológie), čo má 

zabezpečiť jej hodnotovú neutrálnosť. I napriek tomu hodnotová dimenzia v tejto teórii 

nechýba. Sociálne a individuálne hodnoty majú ale len sekundárny význam, zatiaľ čo 

medicínska teória a biologické vysvetlenie zdravia a choroby sú pre Boorsea prvoradými 

teoretickými východiskami. Podľa neho choroba je „neschopnosť vykonávať všetky bežné 

fyziologické funkcie s minimálne bežnou výkonnosťou“ (Boorse, 1977, s. 542 – 563). 

Zdravie je pre neho potom len absenciou choroby. Keď je človek zdravý, jeho fungovanie je 

normálne, „kde normálne znamená, že je podľa dizajnu časti tela“ (Kovács, 1998, s. 31 – 39). 

Ako môžeme vidieť, obe definície sú založené na fungovaní ľudského tela a jeho častí (jeho 

určitých orgánov).  

Je to biologické vysvetlenie, ktoré je založené na evolučnej teórií a evolučnom 

chápaní individuálnych častí ľudského tela a ich funkcií, ktoré majú spĺňať. Táto myšlienka 

evolúcie tvrdí, že každá funkcia ľudského tela sa vyvinula na základe jej adaptácie na 

prostredie a zmeny v ňom. V tomto smere je organizmus zdravý (a správne funguje), ak 

pracuje rovnakým spôsobom, akým bol evolučne naprogramovaný. Vďaka tomuto čisto 

teoretickému a vedeckému vysvetleniu zdravia a choroby sa tento koncept môže aplikovať 

nielen na ľudské bytosti, ale i na rastliny a ostatné živočíchy. Preto, aj napriek tomu, že 

Boorseovi kritici môžu jeho teóriu považovať za „veľmi všeobecnú“ (Nordenfelt, 1993, s. 277 

– 285), mnohí filozofi považujú jeho koncept ako vhodný oporný bod pre takúto diskusiu, 
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pretože „medicína je postavená práve na týchto vedeckých základoch“ (Khushf, 2006, s. 19 – 

27).  

Christopher Boorse nie je jediným zástancom naturalizmu, ktorý využil myšlienku 

evolúcie v uvažovaní o zdraví a chorobe. V tomto myšlienkovom prúde poznáme silnú vetvu 

evolučných teoretikov, ktorí pokračujú v rozvíjaní prvotnej idey Christophera Boorsea. 

Môžeme napríklad menovať Milikana, Wrighta, Kovácsa, Nesseho a Williamsa 

(Gammelgaard, 2000, s. 109 – 116). Aj keď títo autori vychádzajú z Boorseových myšlienok 

Biostatickej teórie4, existujú medzi jeho a ich teóriami mierne rozdiely. József Kovács v 

jednom zo svojich článkov dokonca tvrdí, že Boorseov pohľad na evolučné fungovanie častí 

tela nie je aplikovateľný na praktický život, keďže prostredie, ktoré vytvorilo dizajn a funkciu 

danej časti tela, je neustále pod vplyvom zmien (Kovács, 1998, s. 31 – 39). Boorse veril, že 

funkcie jednotlivých častí tela sú už dané a permanentné (preto jeho teóriu nazýva Biostatická 

teória). Vo svojom koncepte zdravia a choroby preto nevenoval dostačujúcu pozornosť 

nestálosti prostredia. To znamená, že platnosť Boorseovej teórie nepodlieha časovej a 

regionálnej relatívnosti organizmu k prostrediu, v ktorom sa vyskytuje. Táto relatívnosť je 

však veľmi dôležitým aspektom v konceptoch zdravia a choroby. Môže totiž viesť až k tomu, 

že čosi, čo sa v súčasnosti považuje za chorobu, môže byť neskôr považované za normálny 

dizajn ľudského tela.  

Táto evolučná perspektíva prináša preto iné chápanie zdravia. Tu je zdravie chápané 

ako adaptácia a prispôsobovanie sa k meniacemu prostrediu. Muž je tým zdravší, čím je 

schopnejší prispôsobovať sa zmenám a novému prostrediu. Táto myšlienka je založená na 

názore, že keď chce organizmus prežiť a reprodukovať sa musí byť sebecký (Gammelgaard, 

2000, s. 109 – 116; Kovács, 1998, s. 31 – 39)5. Práve preto sa organizmy pokúšajú vyrovnať 

sa so zmenami, čelia rôznym výzvam, ktoré im prostredie prináša. Vďaka tomu sú schopné 

prežiť.  

Táto teória nechápe fungovanie ľudskej bytosti ako niečo permanentné (ako to 

môžeme vidieť v Boorseovej teórií). To umožňuje aj odlišné interpretácie „nenormálneho“ 

fungovanie tela. Zatiaľ čo u Boorsea je každá odchýlka od normálneho fungovania 

považovaná za chorobu (Boorse, 1977, s. 542 – 563), zástancovia tejto evolučnej teórie 

rozlišujú medzi dvoma „nenormálnymi“ stavmi živej bytosti, chorobou a procesom adaptácie 

                                                 
4  Pod Biostatickou teóriou rozumieme Boorseov prístup k naturalizmu.  
5  V tejto práci Jozef Kovács prezentuje názor Richarda Dawkinsa, ktorý interpretuje organizmus ako 
založený na sebeckých génoch. Bližšie informácie o tejto teórii môžeme získať v práci The Selfish Gene od 
spomenutého autora Richarda Dawkinsa, ktorá je publikovaná aj na internetovej stránke. Publikované online: 
<http://books.google.com/books?id=0ICKantUfvoC&printsec=frontcover&dq=The+Selfish+Gene+by+Richard
+Dawkins,&lr=&hl=sk&source=gbs_book_other_versions_r&cad=0_2#PPP1,M1> 
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(Gammelgaard, 2000, s. 109 – 116). Tvrdia, že nenormálne vlastnosti organizmu sa môžu 

časom začať považovať za adaptáciu k zmenám v prostredí. Inými slovami, táto teória 

uvádza, že všetko, čo možno považovať za odchýlku od normálneho fungovania sa neskôr 

môže stať normálnym, ak sa preukáže, že ide o adaptáciu k prostrediu.  

No vráťme sa ešte raz k axiologickej rovine naturalistických koncepcií. Aj v týchto 

teóriách si etici správne uvedomujú, že choroba je často len výsledkom vzťahu medzi 

človekom, spoločnosťou a prostredím. To dosvedčuje prítomnosť hodnôt v tomto 

naturalistickom koncepte choroby; napríklad pľúca zničené fajčením, alebo bezdomovec, 

ktorý mrzne sám počas mrazivej noci na ulici. Sú tieto choroby chorobami prostredia? Oba 

tieto prípady sú dôsledkom mentálneho a fyzického stavu človeka a jeho prostredia. Preto 

naturalizmus zdôrazňuje hodnoty v konceptoch zdravia a choroby, najmä keď objektom 

diskusie o prispôsobovaní sa prostrediu je conditio humana, okolnosti a podmienky skutočnej 

ľudskej bytosti.  

 

1.2 Normativizmus  

 

V opozícií k naturalistickým teóriám stojí normativizmus. Najznámejším a 

najdôležitejším predstaviteľom týchto holistických teórií6 je Lennart Nordenfelt, ktorý je 

zároveň aj jedným z najostrejších kritikov Christophera Boorsea. Nordenfeltova holistická 

teória zdravia vychádza z niekoľkých klasických zdrojov. Jeho hlavným cieľom bolo vytvoriť 

koncepciu zdravia a choroby, ktorá bude založená na týchto klasických myšlienkach, na 

spoločenských vzťahoch a normativizme. Pokúsme sa načrtnúť základné oporné body 

Nordenfeltovej teórie (Nordenfelt, 1993, s. 277 – 285).  

Po prvé, Nordenfelt tvrdí, že jednotlivec je počas celého svojho života súčasťou 

spoločnosti, a preto je aj začlenený do siete spoločenských vzťahov. Do spoločnosti sa už 

narodil ako dieťa svojich rodičov, od detstva je súčasťou rôznych foriem spoločenských 

vzťahov, či už rodinných, školských alebo pracovných.  

Po druhé, musíme pochopiť, že každý tento človek má ako člen spoločnosti vo svojom 

osobnom živote i vo svojom pôsobení v spoločnosti určité ciele, ktoré chce dosiahnuť. No 

každý jeden prejav zdravia a choroby má vplyv na to, ako a do akej miery tieto svoje ciele 

človek dokáže naplniť.  

                                                 
6  Termín „holistické teórie“ pracuje v bioetickej diskusii ako synonymický termín pre teórie 
normativizmu.  
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Posledným dôležitým motívom Nordenfeltovej holistickej teórie je chápanie zdravia a 

choroby ako niečoho, čo zodpovedá určitým pocitom: cítenie dobra alebo utrpenia.  

Sám Nordenfelt kladie dôraz na schopnosti, resp. zdatnosti človeka. Tie majú dôležitú 

úlohu pri dosahovaní našich cieľov v živote, ktoré sú vždy prepojené s našimi sociálnymi 

úlohami a spoločenským životom. Na to, aby Nordenfelt vytvoril komplexnú teóriu zdravia a 

choroby, rozlíšil v nej niekoľko odlišných cieľov života. Toto členenie zaviedol do svojej 

práce ako odpoveď na názory Whitebecka a Pörna, ktorí (ako cituje vo svojom článku) 

definovali zdravie takto: 'P je zdravý vtedy a jedine vtedy, ak je schopný dosahovať tieto 

ciele' (Nordenfelt, 1993, s. 277 – 285). Pod týmito cieľmi rozumieme všetky ciele 

jednotlivcov v ich živote.  

Jeho reakciou bolo zavedenie ďalšej skupiny cieľov; vitálne ciele, ktoré sú spojené so 

životom jednotlivca. Jeho definovanie zdravia a choroby je teda následovné: „P je úplne 

zdravým ak a iba ak P je schopný v daných štandardných podmienkach splniť svoje vitálne 

ciele. P je nezdravý (alebo chorý) do určitej miery, ak a iba ak P v daných štandardných 

podmienkach nedokáže napĺňať všetky svoje vitálne ciele alebo ich dokáže napĺňať len 

čiastočne“ (Nordenfelt, 1993, s. 277 – 285). Inými slovami, Lennart Nordenfelt sa pokúsil 

vytvoriť taký koncept zdravia, ktorý by sa vyhýbal chybám biostatického koncipovania 

zdravia a choroby. Vo svojom koncepte zdravia a choroby sa sústredil na hodnoty v nich 

obsiahnuté, nielen na ich vedeckú a faktuálnu rovinu. 

Ďalším významným predstaviteľom holistických tendencií v bioetike je R.E. Kendell, 

ktorý rozšíril koncept choroby o ďalšiu rovinu (Kendell, 2001, s. 490 – 493). Uvedomil si, že 

niektoré aspekty choroby doteraz v koncepte choroby chýbali, resp. boli v bioetickej diskusii 

podceňované. Kendell sa pokúsil vo svojej práci otvoriť otázku mentálnych ochorení, ktoré sú 

veľmi častým fenoménom dnešnej doby. Tie, rovnako ako fyziologické ochorenia, dokážu 

obmedziť ľudskú schopnosť dosahovania našich cieľov. Jeho koncept mentálnych ochorení 

vyplýva rovnako ako ostatné holistické teórie z pragmatizmu. Preto táto teória nie je ani tak 

dôležitá metodológiu a argumentáciou, ktorú v nej využíva, no otázkami a témami, ktoré do 

diskusie priniesla.  

 

1.3 Koncept Malady – preklenutie naturalizmu a normativizmu 

 

Ešte jedna koncepcia choroby má v súčasnosti výrazný vplyv na diskusiu o koncepte 

zdravia a choroby. Hovoríme o koncepte Malady, o ktorom jej zakladatelia Clouser, Culver a 

Gert tvrdia, že by mohol zabezpečiť syntézu medzi naturalistickým a normatívnym postojmi v 
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medicínskej etike (Gert, Culvers, Clouser, 2004, s. 90 – 103). Malady môže byť chápené ako 

„druhový termín, pod ktorým sú 'choroba', 'porucha', 'zranenie' atď., špecifickými termínmi“ 

(Biller – Andorno, 2002, s. 41). Celá definícia konceptu Malady teda znie:  

“Jednotlivec trpí Malady presne vtedy, keď sa odhliadnuc od svojich racionálnych 

presvedčení a prianí nachádza v takom stave, keď trpí nevšednými ťažkosťami alebo zlom 

(smrť, bolesť, postihnutie, strata slobody alebo potešenia), alebo k tomu existuje podstatne 

zvýšené riziko bez toho, aby existovala nejaká samostatná príčina“ (Biller – Andorno, 2002, 

s. 42).  

Ak sa čitateľ bližšie prizrie na ponúknutú definíciu, môže v nej nájsť viditeľné znaky 

oboch teórií, či už normatívnej alebo naturalistickej. Racionálne túžby a plány rozumných 

ľudí sú vysvetľované podobným spôsobom a v podobnom kontexte, ako v holistických 

teóriách. Možno ich vnímať ako ciele života človeka, ktoré rovnako majú prospech pre 

jednotlivca, ako i pre spoločnosť. Rovnako ako Nordenfelt chápu, že tým najprirodzenejším a 

najnegatívnejším dôsledkom Malady je, že tieto svoje presvedčenia a priania nedokážu ľudia 

napĺňať. 

Tento koncept dokonca v sebe zahrňuje aj mentálne ochorenia, ktoré takisto považuje 

za Malady. Zdôvodňujeme to tým, že takéto stavy ľudského organizmu nemožno považovať 

za racionálne stavy. Človek trpiaci mentálnym ochorením si predsa nedokáže stanoviť svoje 

racionálne túžby a priania. Zaujímavé je aj to, že spájajú každý typ Malady s negatívnymi 

pocitmi a zlom. Prepojenie choroby s pocitmi je jedným zo základných bodov holistickej 

teórie, no v koncepte Malady sa priznáva tomuto spojeniu aj širší záber. Uvedomujú si, že 

fyzické utrpenie môže vyústiť aj do mentálneho postihnutia, čo je prinajmenšom pokrokovou 

myšlienkou našej doby.  

Na strane druhej sa črty naturalistických koncepcií zdravia a choroby takisto vyskytujú 

v definícií Malady. Gert, Culvers a Clouser správne postrehli, že choroba má rôzne formy a 

prejavy. Tie sa od seba líšia prejavmi, symptómami i spôsobom, akým k nim pristupujeme. Z 

biologického a medicínskeho hľadiska si uvedomili, že je potrebné tieto rozličnosti medzi 

nimi začleniť do konceptu Malady. Aj keď sami tvrdia, že Malady (rovnako ako choroba) je 

len zovšeobecňujúcim termínom pre všetky ochorenia, zranenia, postihnutia, atď., tým, že ich 

tvorcovia menovite začlenili do svojho konceptu zdôrazňuje dôležitosť aj diferenčného 

prístupu k jednotlivým jej formám.  

V definícií konceptu Malady sa vyskytuje ešte jedna časť, v ktorej evidentne vidieť 

vplyv naturalizmu. Hovoríme o „zvýšenom riziku“, ktorému sa človek môže vystaviť. To 

možno spájať s evolučnou myšlienkou vzťahu medzi jednotlivcom a prostredím, napr. cesta 
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do tropickej krajiny bez vakcinácie. Teda, človek môže vystaviť svoje zdravie riziku, ak sa 

bez prihliadnutiu k regionálnej relatívnosti svojho normálneho fungovania vydá na takúto 

cestu.  

V určitom smere musíme dať za pravdu zástancom konceptu Malady, keďže sa 

nemýlia v tom, že je potrebné nájsť kompromis medzi naturalistickou a normatívnou líniou v 

definovaní zdravia a choroby. Túto otázku (ako jednu zo základných otázok antropológie) je 

potrebné nevyhnutne zodpovedať a preskúmať, keďže technologický vývoj sa i v medicíne 

nedá zastaviť. Riešením je nazeranie na obe stránky tohto problému; na fakty (ktoré sú 

základom naturalistického pohľadu) a na hodnoty (ako báza pre holizmus a normativizmus), 

ktoré by filozofi a etici mali spoločne skĺbiť do jedného. Tento názor vyplýva z 

interdisciplinárnej pozície problematiky definovania zdravia a choroby. Tým rozumieme, že v 

konceptoch zdravia a choroby sa nachádza silná biologická a medicínska rovina, ktorá 

nevyhnutne požaduje vedecké preskúmanie a hodnotovo neutrálne jadro. Na strane druhej, 

objektom medicínskej etiky je v prvom rade ľudské chápanie zdravia a choroby. Musí preto 

zahŕňať nielen dôsledky na jednotlivca samotného, ale i na celú spoločnosť. Preto dôležitosť 

holistickej teórie spočíva v zdôraznení etického pozadia konceptov zdravia a choroby.  

Rovnakého názoru je George Khushf, ktorý tvrdí, že nie je vhodné reagovať na 

dichotómiu fakty/hodnoty v príliš rigoróznom smere (Khushf, 2006, s. 19 – 27). Skôr ako na 

túto bipolaritou by sme sa mali sústrediť na vzťah faktov a hodnôt ako na vzťah, v ktorom 

neexistujú silné a jasné hranice. Radšej na ne musíme nahliadať ako na niečo, čo sa navzájom 

ovplyvňuje, reaguje jedno na druhé a dokonca nedokáže jedno bez druhého existovať.  

 

2 Koncepty zdravia a choroby v budúcnosti 

 

Súčasné biotechnologické výskumy priniesli veľké množstvo poznatkov, ktoré by už v 

blízkej budúcnosti mohli do medicíny priniesť nové spôsoby liečby a terapií. No tento pokrok 

má rozličné dôsledky. Na jednej strane genetická a prenatálna terapia, klonovanie (či už 

terapeutické alebo reprodukčné), transplantácie a ďalšie prostriedky liečby môžu posunúť 

hranice ľudského poznania. Na strane druhej, tieto, pre ľudstvo nové možnosti otvárajú nové 

problémy nielen v medicínskej etike. Dokonca aj otázky, ktoré sme už považovali za 

zodpovedané, musia byť spätne preskúmané. Znova sa objavujú v etických a verejných 

diskusiách a požadujú nové objasnenie. Tradičné vysvetlenie týchto problémov a normy, 

podľa ktorých sa riešili, musia prejsť novým prehodnocovaním a regulovaním. Podľa Viery 

Bilasovej, každý záujem a pokus o vedecký pokrok by mal byť spojený aj so zmenami v 
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etickej reflexii. Tá nesmie byť len dôsledkom tohto vedeckého pokroku, ale aj prínosom, 

ktorý z neho priamo vyplýva (Bilasová, 2008, s. 182). Preto by sme nemali čakať na to, čo 

prinesú nové medicínske a vedecké metódy, ale diskutovať o ich možných dôsledkoch už 

teraz. V opačnom prípade to môže viesť až k tomu, že nasledujúci model medicíny bude v 

budúcnosti odvodený len z medicínskej praxe bez toho, aby v sebe zohľadňoval hociktoré z 

relevantných etických argumentov a vysvetlení.  

Otázkou však je, či všetky zmeny, ktoré v medicíne a medicínskej etike nastanú, 

ovplyvnia aj diskurz o koncepcii zdravia a choroby. Dokáže genetický výskum (v hocijakom 

zmysle) zmeniť náš pohľad na zdravie? Nebudeme chápať chorobu vďaka genetickej 

diagnostike inakšie? Čo sa bude považovať za chorobu; potenciálne riziko genetickej choroby 

(poruchy) alebo až jej prepuknutie? A koho budeme môcť považovať za zdravšieho človeka; 

dieťa, ktoré sa narodí po prenatálnej terapii, alebo dieťa, ktoré sa narodí nielenže bez zásahu 

prenatálnej diagnostiky, ale napriek tomu zdravé a bez akýchkoľvek známok choroby? Toto 

je len zjednodušené vymenovanie otázok, ktorým bude medicína v nasledujúcich dekádach 

čeliť. I tie sú však dostačujúcimi argumentmi pre nové kritické analyzovanie konceptov 

zdravia a choroby. Táto analýza by mala skĺbiť v spoločnom diskurze názory filozofie, 

medicíny, vedy, etiky, ale aj verejnosti.  

Nezastaviteľný vývoj na poli medicíny zasahuje aj do nášho chápania ľudskej 

autenticity a individuality. Aj to je jedným z dôvodov, prečo potrebujeme nájsť a správne 

formulovať nové koncepty zdravia a choroby. Zdravie a choroba totiž majú taktiež vplyv na 

to, ako človek vníma seba samého a či sa chápe ako celistvý subjekt. Komplexnosť a úplnosť 

človeka môže byť dosiahnutá len vtedy, ak sa človek považuje za zdravú bytosť. V koncepte 

zdravia a choroby je tento antropologický podtext silne znateľný, preto filozofia a etika 

nemôže nechať túto otázku nezodpovedanú. Medicínska etika musí pochopiť túto 

problematiku ako novú výzvu pre svoje skúmania a dôkladne prehodnotiť doterajšie 

poznatky.  

Takže, ako môžeme opísať zmeny, ktoré prichádzajú ruka v ruke s novými 

medicínskymi metódami? Predtým, než sa zameriame na to, v akých smeroch budúce 

výskumy môžu pozmeniť koncepty zdravia a choroby, musíme si uvedomiť, čo nám tieto 

objavy prinesú a v čom spočívajú. Rôzne objavy totiž pôsobia na koncepty zdravia a choroby 

rôzne. Preto v nasledujúcej riadkoch spomenieme niekoľko jednotlivých biotechnologických 

invencií, ktoré perspektívne môžu mať výrazný vplyv na bioetickú diskusiu. Pokúsime sa 

popísať nielen ich nevýslovný prínos, no poukážeme i na problematiku, ktorú môžu na pole 

medicínskej etiky priniesť. Konkrétne bude naša pozornosť zameraná na niektoré 
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biotechnológie, ktoré síce nemožno považovať za novinky na poli medicíny, no v bežnej praxi 

sa ešte nevyužívajú; menovite sa budeme zaoberať základnými princípmi genetiky (a jej 

vplyv na preventívnu medicínu), prenatálnej diagnostiky a terapie a klonovania.  

 

2.1 Genetika a prenatálna genetika 

 

Význam genetiky a genetických výskumov sa začal prejavovať od začiatku 2. svetovej 

vojny. V tomto čase sa podarilo objasniť a vysvetliť takmer všetky najčastejšie a 

najvyskytovanejšie príčiny chorôb a úmrtí. Preto sa medicína začala sústreďovať na 

technológie, pomocou ktorých by sa tieto špecifické a pre ľudstvo dovtedy neriešiteľné 

problémy dali odstrániť (Koch, 1993).  

Základný princíp genetiky je spojený s takou umelou, vykonštruovanou zmenou 

genetického materiálu , ktorá zmení originálnu genetickú informáciu prenášanú pomocou 

DNA (Smolková, 2007, s. 82). To prináša do diskusie mnoho antropologických problémov 

spojených s ľudským chápaním seba samého. Je organizmus, ktorý podstúpi takúto genetickú 

zmenu, stále tým istým organizmom, tým istým subjektom? Môže táto interferencia pozmeniť 

autenticitu ľudského indivídua? Tieto otázky sa doteraz nepodarilo zodpovedať. No faktom 

ostáva, že genetika sa stala súčasťou medicíny a v mnohých prípadoch je využívaná i v 

klinickej praxi.  

Vo viacerých sférach klinickej medicíny sa spôsoby liečby zmenili. Skvelou ukážkou 

takýchto zmien je aj presmerovanie záujmu medicíny na prediktívnu medicínu, ktorá sa 

pokúša odhaliť genetické predispozície k prepuknutiu konkrétneho genetického ochorenia. 

Ako hovorí o genetike Lene Koch, „je na dobrej ceste zgenetizovať celú medicínu“ (Koch, 

1993). Musíme si preto uvedomiť význam, ktorý genetika pre súčasnosť medicíny má.  

V Kochovej článku je vykreslené hlavné pole dopadu genetiky na celú medicínu. To v 

sebe zahŕňa vplyv na diagnostické metódy (identifikovanie génov, ktoré predurčujú osobu na 

určité ochorenie), na terapeutické metódy (priama génová terapia – poškodené gény sú 

doslova bombardované normálnymi, zdravými génmi tak, aby vyhnali tie choré), na 

farmaceutický priemysel (rastové hormóny, ľudský inzulín, atď.), na štruktúru a služby 

systému zdravotnej starostlivosti (v blízkej budúcnosti môže dokonca ľahko viesť i k tomu, 

aby ovplyvnila koncepty zdravia a choroby), na vzťah pacienta a doktora, na lekársky 

vzdelávací systém a kurikulum (nie len vzdelanie v oblasti biológie a zdravotníctva, no tento 

vzdelávací systém musí taktiež vystihovať aj potrebu zdôrazňovať etické, sociálne a 

psychologické aspekty tejto problematiky), a tak ďalej (Koch, 1993).  
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Aj keď genetika je v medicíne už viac či menej bežným prostriedkom výskumu a 

liečby, z filozofického hľadiska jej dosah ešte nebol formulovaný. Niektorí autori tvrdia, že 

túto situácia možno zdôvodniť tým, že genetika bola komercionalizovaná a verejne 

publikovaná bez hlbšej diskusie o jej dôsledkoch. To doslova zalomcovalo bežným chápaním 

genetiky. Z jednej strany táto diskusia akcentuje „negatívne“ stránky genetickej medicíny a 

možné zneužívanie týchto získaných poznatkov, no zároveň výrazne nadľahčuje túto 

problematiku. Preto by mal filozofický diskurz priniesť „viac neutrálny postoj“ (Hedgecoe, 

2002, s. 7 – 27) voči vývoju genetickej medicíny a tak regulovať možnosť nesprávneho 

využitia týchto poznatkov. 

Prakticky sú prenatálna diagnostika a terapia podkategóriami genetiky. V princípe 

rovnaké procesy, ktoré sa využívajú v genetike sa aplikujú aj v prípade embryí (v štádiu ich 

predeľovania do 8 buniek). No i napriek týmto podobnostiam v pracovnom postupe je 

diskusia o prenatálnej diagnostike a terapii špecifickejšia a vyžaduje si odlišný pohľad ako 

ten, ktorý je uplatňované na genetickú terapiu a diagnostiku. Táto špecifickosť prenatálneho 

výskumu je dôsledkom samotného objektu takejto diagnostiky – embrya. Embryo ako také je 

pre diskusiu medicínskej etiky problémom, ktorý nie je ľahké vymedziť. Keďže otázkou je už 

aj to, či embryo je alebo nie je ľudskou bytosťou, rozličné filozofické perspektívy sa 

prenášajú i do konkretizovaného diskurzu o zdraví a chorobe. Ak považujeme embryo za 

komplexnú, novú ľudskú bytosť s rovnakými právami, aké sú vlastné napríklad už 

novorodencovi, je morálne zasahovať do tohto embrya? Alebo môžeme tvrdiť, že takéto 

embryo nie je autentickou osobou a tým pádom máme právo diagnostikovať jeho genetické 

predispozície a na základe výsledkov sa rozhodnúť, či je dostatočne cenné priniesť toto 

embryo na svet; či je hodné života?  

Ďalšou oblasťou, v ktorej prenatálna genetika odhaľuje svoju špecifickosť, je výrazný 

rozdiel medzi prístupom k prenatálnej diagnostike a k prenatálnej terapii, zatiaľ čo v genetike 

sa medzi nimi výrazný rozkol nevyskytuje. Liberálnejšie filozofické smery v medicínskej 

etike sú voči obom týmto metódam prenatálnej genetiky prístupnejší. Zdôvodňujú to 

prospechom, ktorú tieto techniky prinášajú a pozitívnym dopadom prenatálnej genetiky pre 

spoločnosť a celé ľudstvo. V konzervatívnejšom myslení je rozdiel medzi prenatálnou 

diagnostikou a terapiou ostrejší a ohraničenejší. Mnohí akceptujú prenatálnu diagnostiku ako 

metódu prediktívnej medicíny, ktorá posilňuje právo rodičov mať zdravé dieťa a takisto i 

budúce právo dieťaťa na to, aby mohlo viesť zdravý a dobrý život (Smolková, 2007, s. 82). 

No prenatálnu terapiu vidia a chápu v tmavších farbách. Tú podľa nich možno pokladať za 

interferenciu, zásah do prirodzeného stvorenia a zrodu ľudskej bytosti. Táto dilema je preto 
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pre konzervatívnych filozofov považovaná za preformulovanie dôležitého problému základnej 

antropologickej otázky; „Kto je subjekt?“ , „Čo ho vytvára?“.  

 Je nutné ešte podotknúť, že genetická diagnostika (ktorá v sebe zahŕňa aj prenatálnu 

diagnostiku) sa v súčasnosti považuje za morálne akceptovateľnú (Smolková, 2007, s. 62). 

Dôvodom je i to, že sa jedná „len“ o diagnostiku a tým pádom nezasahuje priamo do toho, či 

je daná bytosť zdravá alebo chorá. Jej úloha spočíva v diagnostikovaní genetickej informácie, 

ktorú v sebe daná osoba má. V akom smere teda môže ovplyvniť táto metóda súčasný koncept 

zdravia?  

 Argumentovať možno tým, že genetická diagnostika sa nezaoberá len objavovaním 

chorôb, ktoré sú v čase procedúry prítomné v organizme, ale dokáže predpovedať aj riziko 

vyskytnutia choroby. Tým sa otvára nasledovný problém: je vhodné tvrdiť, že osoba trpí 

danou chorobou od momentu diagnostikovania rizika jej výskytu? Alebo možno považovať 

osobu za chorú až od prepuknutia choroby, čiže od času, keď sa prejavia prvé symptómy? 

Niektorí autori nazývajú takýto stav ľudského zdravia „healthy sick“ – zdravý chorý. Tento 

stav evidentne vstupuje do každodenného života osoby a ovplyvňuje jeho život. Môžeme teda 

po zistení, že človek má určitú predispozíciu k nejakej chorobe, tvrdiť, že vedie i naďalej svoj 

normálny a bežný život? A môžu títo ľudia spĺňať svoje spoločenské, osobné i ľudské úlohy 

tak, ako by to robili pred svojim diagnostikovaním?  

 

2.2 Klonovanie 

 

Vo všeobecnosti rozoznávame dva typy klonovania, ktoré sú po technickej stránke 

identické (Tannert, 2006, s. 238 – 240), no morálne problémy so sebou prinášajúce si 

vyžadujú odlišné etické pohľady a argumentovanie.  

 Reprodukčné klonovanie má za cieľ vytvoriť kópiu ľudskej bytosti alebo zvieraťa. Aj 

keď sa pri klonovaní zvierat nestretávame s takou prísnou kritikou, ako je to pri ľudskom 

klonovaní,7 patria do tej istej skupiny klonovania a musíme tu jednať s tými istými 

problémami. V oboch prípadoch je klonovanie chápané, ako metóda na duplikovanie živého 

organizmu a vytvorenie jeho identickej jednotky s tou istou genetickou informáciou. 

Problémom je, že klonovanie priamo útočí na jedinečnosť, autonómiu a slobodné 

rozhodovanie oboch aktérov klonovania i toho, koho genetický kód bol použitý na vytvorenie 

klonu a klonu samotného. „Každá osoba musí byť tak oslobodená od ľubovôle ostatných, ako 

                                                 
7  Podľa Evy Smolkovej je takéto rozdielne chápanie klonovania ľudí a zvierat spôsobené tým, že 
klonovanie zvierat je riadené inými morálnymi princípmi ako ľudské klonovanie.  
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je to len možné” (Tannert, 2006, s. 238 – 240). To je hlavný dôvod toho, prečo nie je 

reprodukčné klonovanie akceptované či už právom, náboženstvom, alebo širokou 

verejnosťou. Nesúhlas s týmto typom klonovania je vo svete taký jednotný, že ani neexistuje 

veľký priestor a zmysel v pokračovaní diskusii o morálnej (ne)akceptovateľnosti 

reprodukčného klonovania.  

Podobne ako genetická terapia je klonovanie spojené s antropologickým chápaním 

ľudskej bytosti a jeho jedinečnosti a autenticity. Aj keď sa často tvrdí, že reprodukčné 

klonovanie môže byť pre ľudstvo prospešné, vytváranie kópií ľudských bytostí (no 

samozrejme lepších, zdravších, dokonalejších) nie je morálne prijateľným cieľom medicíny. 

Preto v súčasnosti (a určite i v blízkej budúcnosti) nemá táto metóda veľký vplyv na koncept 

choroby a zdravia.  

 Druhým typom klonovania je terapeutické (výskumné) klonovanie. V protiklade ku 

reprodukčnému klonovaniu, terapeutické klonovanie sa pokúša pomocou tej istej metódy 

pozitívne ovplyvniť zdravie jednotlivca. Jeho hlavným cieľom je vyliečiť človeka, respektíve 

zabezpečiť jeho vysokú mieru funkcionality a schopnosť žiť. V zhodnocovaní morálnych 

aspektov terapeutického klonovania nie je postoj verejnosti (či už odbornej alebo laickej) tak 

prísne negatívny. Utilitaristické filozofické prúdy chápu takéto výskumy ako prínos pre 

medicínu aj spoločnosť. Aj keď deontologický myslitelia nie sú v týchto otázkach až takí 

optimistickí, nezavrhujú túto myšlienku. Ako totiž vo svojom článku tvrdí Christof Tannert, 

„nakoniec je jediným dôvodom terapeutického klonovania odvodiť nové poznatky a hľadanie 

nových spôsobov odstraňovania ľudských chorôb“ (Tannert, 2006, s. 238 – 240). 

 Využívanie metód terapeutického klonovania je v súčasnej lekárskej praxi zrejmé a 

neprehliadnuteľné. Prínos tejto metódy je značný a možno aj práve preto je verejnosť 

zhovievavejšia pri morálnej argumentácie voči tomuto typu klonovania. Často sa v prípade 

terapeutického klonovania argumentuje podobným spôsobom ako pri genetickej diagnostike. 

Preto aj dôsledky, ktoré prináša terapeutické klonovanie v otázkach definovania zdravia a 

choroby, vychádzajú z rovnakého zdroja etickej diskusie.  

 

2.3 Potrebné zmeny v konceptoch zdravia a choroby 

 

 Nakoniec si môžeme položiť poslednú a zásadnú otázku: čo budúcnosť a následné 

objavy na poli medicínskeho výskumu môžu priniesť do filozofie zdravia a choroby a ich 

konceptov? Čo musia v budúcnosti obsahovať ich nové definície? Pokúsime sa pomocou 
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doteraz poskytnutých informácií sformulovať oblasti, v ktorých koncepty zdravia a choroby 

musia v budúcnosti zaujať svoje stanovisko.  

Po prvé, koncept choroby musí určiť, či je prítomnosť choroby podmienená jej 

viditeľnosťou (čiže keď sa prejavujú jej symptómy) alebo stačí, keď má osoba predispozíciu k 

danej chorobe, napr. osoba, ktorá bola diagnostikovaná ako náchylná na kardiovaskulárne 

ochorenia väčšinou zmení svoj životný štýl, začne sa inak stravovať, viacej hýbať – táto 

osoba sa teda začne liečiť a podstupuje istý druh terapie (aj keď sa jedná len o preventívnu 

terapiu). Táto otázka však nie je hlavnou problematikou v koncipovaní zdravia a choroby, 

keďže jej zodpovedanie väčšinou vplýva na výhradne osobný postoj k nám samým a na to, 

ako sa k danej situácii postavíme. 

Ďalším problémom, ktorý by v budúcich konceptoch zdravia a choroby mal byť 

prehodnotený , je aj autenticita subjektu. Tá nesmie v novom chápaní zdravia a choroby 

chýbať, pretože pomocou nej môžeme stanoviť hranice pre vedecký výskum. Inými slovami 

to, pokiaľ môžu veda a medicína dôjsť vo svojich pokusoch. Ako napríklad reprodukčné 

klonovanie, ktoré je považované za niečo, čo stojí proti autenticite človeka, a preto nie je ani 

morálne akceptovateľné. Preto by medicínska etika mala nájsť odpoveď na otázku, aká je 

pozícia a dôležitosť autenticity v celkovom koncepte zdravia.  

A nakoniec, koncept zdravia a koncept choroby musí stanoviť aj morálne normy toho, 

čo je a čo nie je morálne tolerované v lekárskej praxi. Tieto normy musia zaručiť to, aby 

status zdravia/choroby nebol zneuctený. V týchto konceptoch sa nesmieme dopracovať k 

relativizovaniu týchto termínov; jedným z príkladov súčasnej biomedicínskej diskusie je aj 

problém dieťaťa, ktorému bolo pomocou prenatálnej diagnostiky zistené, že bude trpieť 

respiračnými (dýchacími) problémami, no po prenatálnej terapii sa narodilo zdravé. No 

možno ho ozaj podľa konceptu zdravia zhodnotiť ako zdravé?  

Tento prehľad je len stručným sformulovaním našich názorov a poznatkov, ktoré sme 

doteraz nadobudli. Preto nemôžeme povedať, že sa musíme sústrediť len na tieto oblasti 

konceptov zdravia a choroby. Naďalej je potrebné ich vnímať ako komplexné problémy, kde 

pod vplyvom vývoja na poli medicíny navzájom súvisia otázky morálky, vedy, antropológie a 

hodnôt.  
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Záver 

 

V tejto práci sme sa sústredili na prepojenie filozofie a etiky s konceptmi zdravia a 

choroby, ktoré je najmä na poli medicíny zatracovaný a podceňovaný. Dokázali sme tak 

podložiť dôležitosť takejto medicínsko – etickej diskusie.  

Kriticky sme preskúmali súčasné bioetické koncepcie, ktoré sme vystavili jednej 

dôležitej požiadavke - pripravenosti na neustále zmeny v poli medicínskych technológií, no i 

na zmeny v rovine morálky, kultúry a spoločnosti. Ukázali sme čitateľovi klady i zápory 

bioetických koncepcií normativizmu, naturalizmu a konceptu Malady. V prvom rade sme sa 

pýtali na ich životaschopnosť, keďže sme si museli uvedomiť nezastaviteľnosť vývoja najmä 

v oblasti prenatálnej a genetickej diagnostike a terapii, no i v otázkach klonovania. V závere 

tejto časti práce sme dospeli k dôležitému poznaniu a podarilo sa nám sformulovať niekoľko 

základných momentov, ktoré budúci koncept zdravia a choroby nesmie opomenúť. To má 

veľmi silný význam pre možnú budúcu diskusiu.  
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