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Otázky ľudskej prirodzenosti v bioetických diskurzoch (Morálne problémy 

aplikácii génových technológií) 

 

Adriana ŠVIRKOVÁ 

 

     Každá kultúrna epocha sa vyznačuje špecifickými otázkami a problémami, pred ktorými je 

postavená a musí sa s nimi vyrovnať. Vývoj prírodných vied a ich objavy nás nútia znovuotvoriť 

niektoré filozofické problémy, ako napr. otázky kto je vlastne človek?, čo sú to hodnoty?, a aký 

je ich ontologický status a na základe toho sa pokúsiť nájsť kritérium morálneho zohľadňovania, 

teda kritérium toho čo môžeme alebo máme robiť. Obzvlášť v súčasnosti je to alarmujúce, keďže 

techniky génových manipulácii sú priveľmi nebezpečné, aby sa v nich len tak pokračovalo, no na 

druhej strane sú príliš lákavé, aby sa s manipuláciou a výskumom prestalo. Z tohto dôvodu 

pokrok biovied, zvlášť génových technológií nás núti otvárať a riešiť opätovne otázky, ktoré sa 

dotýkajú podstaty človeka, jeho prirodzenosti a telesnosti. Tieto otázky vznikajú na základe 

vstupovania spomínaných technológií do bunky človeka – do zárodočnej bunky- embrya1, kde 

vyvolávajú otázky o adekvátnosti týchto zásahov a ich morálne posúdenie. Avšak vyslovovať 

definitívne etické hodnotenia v týchto sférach, ktoré sa pomerne rýchlo rozvíjajú a stále menia si 

vyžaduje istú opatrnosť. Teda posúdiť správnosť konania v oblasti génových technológii, do 

oblasti ktorých spadá jednak génová terapia, používanie kmeňových buniek, prenatálna a 

preimplantačná diagnostika, reprodukčné a terapeutické klonovanie, umelé oplodnenie či 

akékoľvek zasahovanie do genómu, si vyžaduje podrobné a dlhodobé skúmanie. Napríklad, kým 

génová technika, ktorá sa vykonáva na telových bunkách pacienta ešte pre nás nepredstavuje 

nejaký vážny etický problém, ten nastáva, keď sa predmetom výskumu stáva zárodočná bunka, 

alebo bunka embrya v ranom štádiu vývoja, ktorého objavy znamenajú možnosť zasahovať do 

fenotypu človeka a to zmenou jeho genotypu a ďalej ovplyvňovať aj genofond ľudstva.2 Z 

                                                 
1  Za embryonálne obdobie je považované obdobie približne od 1.-8. týždňa, začína sa vývojom blastocysty a 
pokračuje vytváraním základov orgánov embrya. Toto obdobie je citlivé na pôsobenie chemických a fyzikálnych 
vplyvov, ktoré môžu spôsobiť porušenie vývoja a viesť k vzniku vývojovej vady a ktoré sú označované ako 
teratogény. V období, v ktorom prebieha intenzívna diferenciácia orgánu, je orgán najcitlivejší na pôsobenie 
teratogénu. Toto obdobie je označované aj ako kritické obdobie (kritická perióda) (Vacek, 2006, s. 10). 
 
2  Génová technológia umožňuje skúmať genetický materiál organizmov v ranej fáze ich vývoja a umožňuje 
tak predvídať ich vlastnosti. Aj u človeka je možné zisťovať pred pôrodom niektoré jeho budúce vlastnosti. 
Praktický zmysel spočíva v tom, že je možné predvídať výskyt ochorení alebo abnormalít, ktoré sú dané geneticky. 
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etického hľadiska sa argumentuje tým, že zatiaľ nevieme aké dôsledky by mal zásah do 

genofondu pre ďalšie generácie a iný argument sa vzťahuje na nedokonalosť používaných metód 

a na riziko zneužitia pre selekciu za účelom eugeniky, ktorej ústredným motívom je „šľachtenie 

ľudí“. Pojem eugenika sa spája s menom Francisa Galtona,3 evolucionistu, ktorý si kládol za 

úlohu hľadať mieru, do akej by mohla história objasniť uskutočniteľnosť nahradenia 

neschopného ľudského rodu lepšími pokoleniami. Dokonca to považoval za povinnosť, ktorou 

môžeme „ napomôcť ku koncu evolúcii a to rýchlejšie a s menším utrpením, ako keby sme 

udalosti ponechali ich vlastnému priebehu“(Larson,2006,s. 177). Súčasné eugenické zásahy do 

prirodzenosti vecí sú viazané s túžbou rodičov splodiť zdravých potomkov. V dnešnej medicíne 

existuje niekoľko postupov, ktoré eugeniku istým spôsobom prevádzajú. Ide o terapeutické 

prerušenie tehotenstva, darcovstvo gamiet a o umelé oplodnenie a následnom prenose embrya do 

maternice. Aj súčasná spoločnosť aj keď v tichosti akceptuje eugenické praktiky či už pozitívne 

alebo negatívne, čo môžeme sledovať pri bežnej praxi terapeutického prerušenia tehotenstva, na 

ktoré väčšina matiek pristane vo chvíli keď po prenatálnej diagnostike je im oznámené, že ich 

dieťa je postihnuté nejakou vážnou anomáliou chromozómu. Poprípade, ak sú pohlavné bunky z 

jedného alebo obidvoch budúcich rodičov natoľko deficientné, že nie sú schopné oplodnenia, 

alebo sú natoľko patogénne, že si to rodičia neprajú, v tomto prípade mnohé páry môžu pristúpiť 

na darcovstvo gamiet. 

                                                                                                                                                              
Existuje viacero typov genetickej diagnostiky, z ktorých najrozšírenejšie sú preimplantačná diagnostika – je 
používaná pri umelom oplodnení „ in vito“. Z embrya sú vybrané bunky v štádiu delenia na 8 buniek a je prevedená 
analýza DNA behom 8-12 hodín. Pokiaľ normálne bunky nevykazujú defekt, sú prenesené do maternice; prenatálna 
diagnóza zahŕňa na jednej strane vizuálnu metódu stanovenia genetických defektov pomocou ultrazvukovej techniky 
a tiež stanovenie defektov pomocou genetickej analýzy plodovej vody na vzorke odobranej z tela matky. Génová 
technológia má u človek tiež terapeutickú dimenziu, ktorá nesie so sebou niektoré bioetické problémy. V tomto 
prípade génová technológia znamená korigovať pomocou zákroku nejaký defekt, napr. zavedením „zdravého“ génu 
do bunky s defektným génom, odstránením defektného génu, alebo jeho modifikáciou. Pre génovú terapiu 
prichádzajú v úvahu tak somatické, ako aj zárodočné bunky. Význam somatickej génovej spočíva v tom, že jej 
pomocou je možné liečiť dedičné choroby spôsobené chýbaním funkcie schopného génu. Korigovaná vlastnosť však 
nie je dedičná. Pri génovej terapii použitej na zárodočné bunky sa táto procedúra aplikuje na vajíčko alebo na 
spermiu. Zásahom sa však zmení genetická informácia bunky organizmu a túto zmenenú génovú štruktúru dedia 
všetci potomkovia. Úspech takejto terapie znamená nie len prospech jedinca, ale tiež jeho potomstva. (Ondok, 2005, 
s. 120-123). 
3  Gal ton zaviedol pojem “eugenika” vo svojej knihe Pátranie po ľudských vlohách a ich rozvoj z roku 1883, 
ktorá sa objavila takmer dve storočia po tom, čo začal s pokusmi urobiť vedu zo šľachtenia človeka. Svoju vyzretú 
koncepciu zhrnul hneď v úvode knihy, kde sa snažil zistiť do akej miery by mohla história objasniť uskutočniteľnosť 
nahradenia neschopného ľudského rodu lepšími pokoleniami, a zvážiť, či by nemohlo byť našou povinnosťou urobiť 
to nejakými primeranými pokusmi, teda posunúť sa vlastnými silami ďalej ku koncom evolúcie rýchlejšie a s 
menším utrpením ako keby sme udalosti ponechali ich vlastnému priebehu. Ako darvinista veril, že ľudstvo sa 
pozdvihlo na súčasnú úroveň prostredníctvom evolučného procesu poháňaného prírodným výberom osôb s 
prospešnými vrodenými vlastnosťami (Larson, 2006, s. 177-178). 
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Zásah do embrya sa teda stáva aj morálnou otázkou a vyvoláva spor o rozlíšenie správneho či 

nesprávneho konania. A toto rozlišovanie si vyžaduje podklad, o ktorý sa môžeme pri riešení 

tohto problému oprieť a na základe ktorého môžeme uskutočniť analýzy, ktoré by viedli k 

záverom spojených s morálnou jasnosťou „za a „proti“ zásahom. Z toho dôvodu sa problém 

ľudskej prirodzenosti preto stáva (a v podstate v minulosti aj bol) výrazným filozoficko- 

antropologickým (teda nie len výsostne biologickým) problémom. Na druhej strane, ako sa zdá, 

problematika ľudskej prirodzenosti je o to zložitejšia, že už pri jej formulovaní nastávajú 

rozporné postoje a východiská objasňovania. K niektorým postojom možno zaradiť názory a 

prístupy, ktoré odmietajú samotný pojem ľudskej prirodzenosti, pretože ho považujú za 

zavádzajúci a nerelevantný v zmysle vedeckého bádania. Aj v oblasti filozofie môžeme nájsť 

podobné názory, ktoré sa vyjadrujú odmietavo vo vzťahu k pojmu ľudská prirodzenosť. 

Napríklad Kanovský tvrdí, že „tento pojem spôsobil a spôsobuje viac škody ako osohu“ 

(Kanovský, 2004, s.43). Avšak v súlade s touto problematikou vystupuje jednak otázka 

smerujúca ku chápaniu konania človeka a tou je, či je prirodzeným správaním človeka snaha o 

nápravy či úpravy rôznych poškodení- a v smere génových technológií to znamená objav a 

poskytnutie riešenia, alebo iná otázka vyplýva z pochybnosti, či neurobíme viac škody tým, že 

budeme vstupovať rôznymi technikami do bunky človeka a narušíme už jeho základnú – 

elementárnu výbavu, ktorá predurčuje jeho ďalší vývin? Teda s ľudskou prirodzenosťou 

vystupujú aj otázky súvisiace s prostredím, v ktorom žije, a ktoré sa podieľa na jeho utváraní.  

 

Ako môžeme chápať ľudskú prirodzenosť? Čo evokuje tento pojem? Aké rôzne pohľady môžu 

vzniknúť práve v súlade s touto otázkou? Ide o to, že pod pojmom prirodzenosť môžeme 

napríklad chápať aj to, čo je samo o sebe a nepotrebuje našu vôľu a usmerňovanie, teda to, čo je 

prirodzeným funguje bez akejsi závislosti na riadení človekom, avšak ľudská prirodzenosť, sa 

môže vzťahovať práve k tomu, ako človek spracováva a narába s informáciami a poznatkami o 

veciach a tie sú podriadené jeho vôli. Kým v prvom prípade chápania prirodzenosti ide napríklad 

o reguláciu dejov prírodou a jej mechanizmami, v druhom prípade ide o regulovanie vecí 

človekom ako poznávajúcej bytosti – kde typickým (prirodzeným) prejavom jeho správania je 

zmocnenie sa poznatku a jeho manipulácia za účelom, ktorý si človek stanovuje, a ktorý 

zodpovedá jeho požiadavkám. Tu sa dostávame v podstate do problému súvisiaceho so zásahmi 
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človeka do prírody – ktorú môžeme považovať za jeho prirodzené prostredie, kde neadekvátne 

zásahy môžu spôsobiť výkyvy, ktoré sa nakoniec prejavia a ohrozujú človeka a jeho zdravie a 

život. Sekundárnym prejavom týchto zásahov sú aj rôzne mutácie, ktoré spôsobia radu chorôb 

(duševných a telesných), ktoré sú v konečnom dôsledku pomerne ťažko liečiteľné, alebo len s 

minimálnym úspechom, ktorý sa nakoniec týka len niektorých jednotlivcov. Pre názornosť 

uvediem napríklad aj Frommov pohľad na ľudskú prirodzenosť, ktorý sa v svojich úvahách touto 

problematikou zaoberal, pričom jeho výklad ľudskej prirodzenosti je predovšetkým 

existenciálny. Avšak treba podotknúť, že definíciu ľudskej prirodzenosti nepovažoval za 

východisko vedy o človeku, ale jej cieľom. Fromm zdôrazňoval, že ľudskú prirodzenosť samu 

osebe nemožno nikdy pozorovať, môžeme pozorovať iba jej zvláštne prejavy vo zvláštnych 

situáciách. V súlade s touto problematikou riešil otázku premenlivosti ľudskej prirodzenosti a 

zdôrazňuje, že ľudská prirodzenosť nie je nepružná a teda prirodzenosť človeka nie je strnulá. 

Človek sa môže prispôsobiť aj neuspokojivým podmienkam, ale v tomto procese adaptácie vyvíja 

určité duševné a emocionálne reakcie, ktoré vyplývajú zo zvláštnych vlastností jeho 

prirodzenosti. Tvrdí, že človek sa môže prispôsobiť takmer všetkým kultúrnym formám, ale ak 

stoja v rozpore s jeho prirodzenosťou, potom sa dostavia duševné a emocionálne poruchy, ktoré 

ho prípadne nútia meniť tieto pomery, pretože svoju prirodzenosť meniť nemôže. Človek bol 

stvorený so schopnosťou vývoja, ktorý nie je ničím obmedzovaný. Podľa neho človek bol 

vytvorený tak, že nebol „dokončený“, ale vyvíja sa.  

  

 Takže otázkou je, či génové technológie majú zohrať svoju úlohu pri náprave škôd spôsobených 

mutáciami, alebo sú len ďalšou tendenciou ľudského prirodzeného správania v smere určovania 

toho „ čo má byť“, dôkazom čoho sú eugenicky ladené úmysly, pričom terapeutický zámer len 

otvára cestu k tejto realizácii, alebo majú a môžu napomôcť k rozvíjaniu človeka ako 

„nedokonalej“ resp. „nedokončenej“ bytosti – v tomto smere treba podotknúť, že urýchlenie 

vývoja pomocou technológií môže byť pre človeka určitým ohrozením a priniesť nepredvídateľné 

dôsledky, ak budeme vychádzať z toho, že spomínaná nedokonalosť človeka má uskutočniť svoj 

vývoj práve prirodzenou cestou, bez genetickej alebo akejkoľvek inej (kultúrno-spoločenskej) 

manipulácie. Teda pripustiť myšlienku, že používanie génových techník môže v určitých 

smeroch nadobúdať svoj pozitívny význam, prináša aj upozornenie na to, že nie je celkom jasná 

optimálna miera ich pôsobenia a aplikácie, čo prirodzene spochybňuje aj spôsoby výskumu. Preto 
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sa otázka ľudskej prirodzenosti dostáva v súčasnosti do centra pozornosti a polemického záujmu 

najmä pre bioetiku, keďže táto otázka súvisí v podstate s nenarodeným životom, teda jeho 

počiatkov, 4jeho ďalšieho priebehu (aj existenciálneho) vývoja. Na základe tohto bioetika 

potrebuje hľadať takú mieru informácií, ktoré by viedli k riešeniu problémov spojenými s 

génovými technológiami a k dispozícii pre posúdenie morálneho pozadia týchto technológií sú 

tak filozofické ako aj biologicky sa orientujúce teórie- k ním patrí napr. aj evolučná teória, 

zaoberajúca sa vznikom a vývojom človeka, pričom hľadá odpovede na otázky spojené s 

genetickou determináciou a spoločensko- kultúrnou formáciou človeka a jej vývojom. Teda 

otázka ľudskej prirodzenosti je tým posúvaná do viacerých oblastí skúmania a to tak 

biologického, sociobiologického, psychologického ako aj filozoficko- etického a vyžaduje si 

interdisciplinárne nazeranie na daný problém.  
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4  Môžeme súhlasiť s Vierou Bilasovou, ktorá naznačuje, že : „ Každý vážnejší zásah do ľudskej telesnosti, či 
už ide o genetickú manipuláciu, transplantáciu ľudských orgánov, alebo chirurgický zásah meniaci výzor človeka sa 
dotýkajú jeho integrity a majú zjavne psychologické, ale aj etické a právne konzekvencie. Otázka znie, či máme 
morálne právo uskutočňovať také zmeny a zásahy do ľudského tela, ktoré nevyhnutne zmenia jeho psychiku a aj 
jeho sociálne vzťahy (Bilasová, 2008, s. 186). Túto dilemu môžeme vztiahnuť práve aj na problémy súvisiace s 
výskumami prevádzanými na zárodočných bunkách človeka- embrya (pozn. A. Š.). 


