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Mravný subjekt a zodpovednosť 

 

Ján KALAJTZIDIS 

 

Rovnako v každodennom ako aj v akademickom jazyku operujeme s pojmom 

zodpovednosť bez toho, aby sme si uvedomovali širšie súvislosti, ktoré s ním súvisia. 

Označujeme ľudí ako zodpovedných za to, čo spravili, alebo naopak nespravili, pripisujeme 

im ju a berieme ich na zodpovednosť. V predloženom príspevku sa preto pokúšam na jednej 

strane o deskripciu názorov na samotný pojem zodpovednosť, hľadanie jeho koreňov 

a predovšetkým ujasnenie tohto pojmu. Druhá polovica textu využíva pojem zodpovednosť 

a aplikuje ho na riešenie konkrétnych problémov, ktoré by bez jeho ujasnenia nebolo možné. 

Základné rozdelenie, ktoré sa spája s pojmom zodpovednosť, je jej rozlišovanie na formálnu 

a neformálnu. O formálnej zodpovednosti hovoríme predovšetkým vo vzťahu k právu- 

k legálnemu systému. Naopak, ak hovoríme o neformálnej zodpovednosti, máme na mysli 

predovšetkým morálku, vzťahujeme ju k mravným subjektom. Teda základné rozdelenie 

zodpovednosti, ktoré v tejto práci využívam, je na zodpovednosť formálnu - právnu 

a zodpovednosť neformálnu - mravnú. Okrem mravnej zodpovednosti však v rámci 

neformálnej zodpovednosti môžeme uvažovať aj o  zodpovednosti kauzálnej.  Predložený 

príspevok pojednáva predovšetkým o zodpovednosti mravnej (neformálnej). 

Mravnú zodpovednosť, ktorá existuje iba vo vzťahu k mravným subjektom, rozdeľujeme 

s ohľadom na typologizáciu mravných subjektov na zodpovednosť individuálnu 

a zodpovednosť kolektívnu (sociálnu či skupinovú). Ak uvažujem o mravnom subjekte, teda 

o entite morálky, ktorá spĺňa určité požiadavky pre pripísanie tejto hodnoty (mravný subjekt), 

základnou požiadavkou je práve schopnosť byť zodpovedný (niesť zodpovednosť).1 Zo 

zreteľom na typologizáciu mravných subjektov teda rozlišujeme zodpovednosť individuálnu 

a zodpovednosť kolektívnu.  

Mravný subjekt existuje v priestore a čase, a tak musíme o zodpovednosti uvažovať 

s ohľadom na tieto premenné ako o zodpovednosti perspektívnej a zodpovednosti 

retrospektívnej. Z časového hľadiska rozdeľujem potom zodpovednosť (bez ohľadu na to, či 

hovoríme o formálnej alebo neformálnej2) na zodpovednosť vo vzťahu k tomu, čo sme 

                                                 
1 Okrem ďalších podmienok, medzi ktoré patrí schopnosť rozoznať a pochopiť morálny status spoločnosti 
a schopnosť vedomej a dobrovoľnej aktivity.  
2 Ak zamýšľame neformálnu zodpovednosť,  tak neuvažujeme o mravnom subjekte,  ale o subjekte z pohľadu 
práva. 
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urobili, alebo neurobili - teda retrospektívnu a zodpovednosť smerom k niečomu v budúcnosti 

- zodpovednosť perspektívnu. 

 

Historická perspektíva 

 

Pojem zodpovednosť je prekvapivo nový a v eticko-filozofickej reflexii nedostatočne 

rozvinutý.3 McKeon, ktorý sa zaoberal touto problematikou, objavil najstaršie práce 

skúmajúce pojem zodpovednosti v eticko-filozofickom zmysle pochádzajúce iba z polovice 

19. storočia (1859). Zaujímavé je, že ani tieto však nepracujú iba s pojmom responsibility 

(označenie, ktoré sa dnes vo filozofii používa), ale hovoria o accountability (čo by sme mohli 

preložiť ako brať na zodpovednosť) či imputability (pripísatelnosť). Používanie pojmu 

responsibility bez ohľadu na jeho filozofickú reflexiu však nie je omnoho staršie a predchádza 

ju len o niečo vyše 70 rokov. Prvýkrát sa objavuje v roku 17874 a to v politickej konotácii 

(McKeon, 1990, s. 65-66). Pojem zodpovednosť (ako responsiblity) sa teda prvýkrát objavuje 

v jazyku v súvislosti s politikou (Francúzskou a Americkou revolúciou), presnejšie 

v súvislosti so zastupiteľskou demokraciou (vládou zodpovednou ľuďom).  

Zodpovednosť politická ovplyvnila a bola ovplyvnená konceptom kultúrnej (sociálnej) 

zodpovednosti. Politická zodpovednosť vyjadruje vzťah občana a politickej komunity, ale 

samotný občan je členom mnohých iných (kultúrnych) komunít, ktoré ho determinujú 

(náboženstvo, vzdelanie, ekonomický situácia...). A práve tento koncept sociálnej 

zodpovednosti bol sprostredkujúcim pre vzájomne prepojenie politickej a morálnej 

zodpovednosti (McKeon, 1990, s. 82). McKeon hovorí, že to, čo označujeme ako morálnu 

zodpovednosť, vzniká až v kontexte rozvoja politickej a kultúrnej zodpovednosti. Ak nemáme 

spoločnosť, v ktorej môžeme ľudí brať na zodpovednosť (held accountable) za ich činy  

a tieto činy im nemôžeme pripísať (impute), nemôžeme hovoriť ani o morálnej zodpovednosti 

(McKeon, 1990, s. 84).  

Ak hovorím o tom, že pojem zodpovednosti nebol rozvíjaný a skúmaný v eticko-filozofickom 

zmysle, mám namysli predovšetkým to, že staršie diskusie sa nezaoberajú problémom 

slobodnej vôle. Pretože práve slobodná vôľa je to, o čom súčasná diskusia v súvislosti so 
                                                 
3 Naopak, v  klasickom právnickom ponímaní je pojem zodpovednosť (formálna)  pevne ukotvený. Napríklad 
v občianskom práve je zodpovednosť definovaná ako povinnosť vynahradiť, či vykompenzovať to, čo sme 
vlastnou vinnou spôsobili. V trestnom práve hovoríme o zodpovednosti ako o povinnosti akceptovať trest. Teda 
v pohľade na zodpovednosť formálnu (právnu) je dôležitý pojem povinnosti, a to či už povinnosti kompenzovať 
alebo povinnosti znášať trest (Ricoeur, 1992, s. 11).  

4 Tzv. federalistické spisy (federalist papers), pojednania obhajujúce ratifikáciu ústavy Spojených štátov 
amerických. 
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zodpovednosťou (mravnou) v etike uvažuje.5 Keď J.S.Mill v polovici 19. storočia píše 

o zodpovednosti, nezaoberá sa problémom slobody človeka (mravného subjektu) a jeho 

schopnosti niesť zodpovednosť za svoje činy. Nerieši  problém inkompatibilizmu, silného či 

slabého determinizmu, ale zaoberá sa princípmi vhodnými pre zastupiteľský typ vládnutia.6     

 

Čo to znamená byť zodpovedný? Za čo môžeme byť zodpovední? 

 

Ak hľadáme odpoveď na otázku, čo to znamená byť zodpovedný, od popredia sa natískajú 

dve alternatívy. Prvou z nich je uvažovanie o mravnom subjekte (to je aj predmetom tohto 

príspevku), druhou chápanie zodpovednosti ako cnosti (teda morálne hodnotnej vlastnosti). 

Ak sa pokúsime zodpovedať na druhú otázku, teda za čo môžeme byť zodpovední, na jednej 

strane musíme uvažovať s ohľadom na perspektívnu zodpovednosť (zaoberáme sa 

povinnosťami jej nositeľa), na strane druhej retrospektívnu zodpovednosť (odmena a trest za 

vykonané). 

Retrospektívnu zodpovednosť rozlišujeme kauzálnu a mravnú. Kauzálna zodpovednosť je 

taká, pri ktorej neuvažujeme o odmene a treste, pretože nemáme koho odmeniť ani potrestať. 

Ak napríklad povieme, že zlé počasie zapríčinilo meškanie trajektu- teda neexistuje nikto, kto 

by bol zodpovedný a koho by sme mohli odmeniť, či potrestať za zlé počasie, a teda meškanie 

trajektu. Ak povieme, že kapitán trajektu je zodpovedný za jeho meškanie, máme na mysli 

mravnú, pretože existuje subjekt zodpovedný za danú udalosť, tento subjekt môžeme 

odmeniť, či potrestať. Čo nás v prípade mravnej retrospektívnej zodpovednosti zaujíma, sú 

podmienky, ktoré musia byť naplnené, aby sme mohli niekoho obviniť (potrestať) za to, čo sa 

stalo, respektíve okolnosti, ktoré subjekt zbavujú zodpovednosti za to, čo sa stalo. Iným 

problémom, s ktorým sa v súvislosti s retrospektívnou zodpovednosťou stretávame, sú 

podmienky na jej pripísanie vo vzťahu k nami očakávaným či nepredvídaným dôsledkom.   

Etika sociálnych dôsledkov stanovuje podmienky, ktoré musí subjekt naplniť, aby sme ho 

mohli označiť za mravný subjekt, a teda nositeľa mravnej zodpovednosti. Medzi tieto 

podmienky zaradzuje: rozoznanie a pochopenie morálneho statusu spoločnosti a schopnosť 

vedomej a dobrovoľnej aktivity, za ktorú nesie (musí niesť) aj mravnú zodpovednosť 
                                                 
5 Sloboda, slobodná vôľa, mravná sloboda, ako predpoklady pre rozhodovanie a konanie mravného subjektu, 
a teda podmienka pre pripísanie mu zodpovednosti.  Nech ako dôkaz pre moje tvrdenie o spájaní slobodnej vôle 
a zodpovednosti v dnešnej eticko-filozofickej reflexii poslúži aj vypracovanie tohto pojmu v The oxford 
handbook of ethical theory, v ktorej ho J.M.Fisher spracoval v podkapitole Slobodná vôľa a mravná 
zodpovednosť.  
6 V svojej práci „Reprezentatívna vláda“ sa vyjadruje k zodpovednosti, ako záruke dobrej vlády:  zodpovednosť 
voči tým,  ktorým niekto vládne, je najlepšou zárukou dobrej vlády. Inými slovami, podmienkou správneho 
vládnutia je pociťovanie zodpovednosti voči tým, ktorým vládneme  (J.S.Mill, 2001, s.208). 



 
 

175

(Gluchman, 1999, s. 38). Philip Pettit predkladá tri podmienky, ktoré musí subjekt naplniť, 

aby sme mu mohli pripísať zodpovednosť. Prvou podmienkou je „value relevance“ - 

autonómny mravný subjekt stojí pred rozhodnutím, ktorému môžeme pripísať mravnú 

hodnotu, takéto konanie v sebe nesie rozhodovanie medzi dobrom a zlom, správnym 

a nesprávnym. Druhou podmienkou je  „value judgment“- subjekt je schopný hodnotenia- 

urobiť hodnotový úsudok a má prístup k relevantným informáciám, na základe ktorých tak 

môže urobiť. Poslednou podmienkou, ktorú Pettit stanovuje, je „value sensitivity“- subjekt má 

slobodu (kontrolu) pri rozhodovaní sa na základe toho, čo si zvolil (Pettit, 2007, s. 175). 

Dôležitým faktorom pri druhej i tretej podmienke je práve hodnotenie, resp. posudzovanie 

možností konania práve na základe ich hodnoty. 

Perspektívna zodpovednosť je zodpovednosť, ktorú pripíšeme subjektu (ak spĺňa požiadavky 

pre jej pripísanie) predtým, než sa niečo stane. Je to zodpovednosť smerom k budúcim 

udalostiam (Duff, 2004, s. 320). Túto perspektívnu zodpovednosť môžeme spájať 

s povinnosťami, ktoré máme voči iným subjektom. Perspektívna a retrospektívna 

zodpovednosť sú navzájom prepojené, retrospektívna zodpovednosť môže byť založená na 

zodpovednosti perspektívnej (na pripísaní určitých povinností).  

Duff ako príklad uvádza dva podniky, ktoré sa uchádzajú o rovnakú zákazku. Podnik X sa 

nachádza v dobrej ekonomickej situácii a aj keď zákazku nevyhrá, nijako sa ho to nedotkne. 

Zatiaľ čo podnik Y je od tejto zákazky závislý, teda ak ju nevyhrá, skrachuje. Podnik X má 

možnosti (finančné), aby ju bez problémov vyhral a aj tak urobí. Pripísanie či nepripísanie 

retrospektívnej zodpovednosti za vykonané bude teda závisle od perspektívnej zodpovednosti 

(pripísaní určitých povinností). Keďže podnik X nemá žiadnu povinnosť nechať podnik Y 

vyhrať (a teda neskrachovať),7 je problematické mu zodpovednosť za jeho bankrot pripísať 

(Duff, 2004, s. 321).      

 Ďalším problémom, s ktorým sa v diskusii o zodpovednosti stretávame, je tzv. action/ 

omission problém- teda pripisovanie zodpovednosti nie len za to, čo sme vykonali (či 

vykonáme), ale aj za to, čo sme nevykonali (nevykonáme). Aby sme mohli o zodpovednosti 

v takomto zmysle uvažovať, musíme sa zamerať na dôsledky,8 ktoré naše rozhodnutie (konať 

či nekonať) prináša. Uveďme si ako príklad krátky príbeh, kde pripísanie zodpovednosti 

nezávisí od toho, čo sme vykonali, ale toho, čo sme nevykonali. Peter9 kráča po pláži a vidí, 

                                                 
7 Slobodný trh nepripisuje zúčastneným subjektom takúto povinnosť.   
8 Je potrebné si uvedomiť, že v celej predloženej práci pristupujem k riešeniu problémom z teleologického 
stanoviska.  
9 Predpokladáme, že Peter vie plávať.  
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ako sa v mori topí malé dieťa, ak sa rozhodne dieťaťa nezachrániť, dôsledkom jeho nekonania 

bude smrť. Petrovi môžeme pripísať zodpovednosť za smrť dieťaťa, pretože nekonal.  

S diskusiou o konaní/nekonaní súvisí pripisovanie odlišných podmienok pre priznanie 

mravnej zodpovednosti subjektu. Podľa názoru J.M.Fishera existuje medzi nimi asymetria, 

ktorú vysvetľuje takto: subjektu nemôžeme pripísať zodpovednosť za nekonanie, ak konať 

nemohol. Pripísanie mravnej zodpovednosti za konanie však nevyžaduje možnosť zdržať sa 

konania, no pripísanie mravnej zodpovednosti za nekonanie si vyžaduje schopnosť konať. 

A rovnaká asymetria sa vzťahuje aj k zodpovednosti za dôsledky- pripísanie mravnej 

zodpovednosti za dôsledky nie je podmienená slobodou zabrániť týmto dôsledkom, no 

naopak pripísanie mravnej zodpovednosti za nekonanie je podmienená schopnosťou konať 

(Fischer, 1997, s. 45-46).  

Ak by Peter nevedel plávať a rozhodol by sa dieťa nezachrániť (omission), nemôžeme mu 

pripísať mravnú zodpovednosť- jej pripísanie je podmienené schopnosťou Petra plávať. Môže 

byť zodpovedný za svoje rozhodnutie dieťa nezachrániť, ale nemôže byť zodpovedný za jeho 

utopenie- pretože nevie plávať. Ak by Peter plávať vedel a rozhodol by sa dieťa zachrániť 

(action), pripísanie zodpovednosti nie je podmienené jeho schopnosťou sa tak nerozhodnúť. 

Teda problém, ktorý v otázke pripisovania zodpovednosti za konanie či nekonanie existuje, sú 

odlišné podmienky pre pripísanie tejto zodpovednosti.       

 

Mravný subjekt a zodpovednosť 

 

Predstavenú problematiku zodpovednosti má zmysel riešiť jedine vtedy, ak identifikujeme jej 

nositeľa, teda subjekt, ktorému túto zodpovednosť pripisujeme a ktorého môžeme brať na 

zodpovednosť. Nositeľa zodpovednosti identifikujeme vo vzťahu k typu zodpovednosti. Pri 

zodpovednosti formálnej, nie je táto identifikácia problematická. Právo jasne stanovuje 

podmienky, ktoré je potrebné naplniť, aby sme subjektu mohli tento typ zodpovednosti 

pripísať. Pri zodpovednosti neformálnej, teda tej, ktorú som označil za mravnú, však 

konsenzus neexistuje. V čom existuje konsenzus, je tvrdenie, že nositeľom mravnej 

zodpovednosti môže byť jedine mravný subjekt10- teda subjekt morálky, ktorý spĺňa určité 

kritéria potrebné pre pripísanie mu tejto hodnoty. Na jednej strane teda nemôžeme hovoriť 

o mravnej zodpovednosti bez mravného subjektu a na strane druhej zodpovednosť je 

                                                 
10 Pojem mravný subjekt neoznačuje morálnu hodnotu subjektu v zmysle hodnotenia jeho správania a konania 
v rámci axiologických kritérií (správny- nesprávny, morálny - nemorálny), ale poukazuje iba na jeho schopnosť 
byť subjektom morálky.   
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podmienkou, ktorú musí subjekt morálky naplniť, aby sme ho mohli označiť za mravný 

subjekt.11  

Aby som naplnil cieľ predloženého príspevku, predložím definíciu toho, čo chápem pod 

mravnou zodpovednosťou: Mravnú zodpovednosť chápem ako schopnosť subjektu znášať 

dôsledky konania či nekonania (minulého i budúceho), ktorá sa vzťahuje k možnosti takéto 

konanie potrestať či odmeniť (pochváliť či pokarhať). Táto definícia sa zameriava na 

zodpovednosť predovšetkým s ohľadom na konzekvencie- dôsledky, nerieši teda 

zodpovednosť ako cnosť. Pod schopnosťou subjektu mám namysli predovšetkým podmienky, 

ktoré musia byť naplnené, aby sme mohli subjektu zodpovednosť pripísať, a ktoré som vyššie 

v texte predstavil prostredníctvom Pettita. Ide najmä o hodnotu relevancie, schopnosť poznať 

a hodnotiť a schopnosť konať na základe hodnotenia. Týmto podmienkam v predloženej práci 

podrobujem chápanie mravného subjektu u Singera (preferenčného utilitaristu) a Gluchmana 

(neutilitaristického konzekvencialistu).  

Singer rozlišuje v svojich prácach tri kategórie bytosti. Prvý- najnižší typ bytosti je taký, ktorý 

nemá schopnosť pociťovať. Schopnosť cítiť, pociťovať súvisí s jej spôsobilosťou trpieť, či 

naopak prežívať radosť a šťastie. Ak totiž bytosť nie je schopná cítiť, neexistuje nijaká 

povinnosť, ba ani možnosť na zvažovanie jej záujmov (Singer, 1999, s. 56-58).  Neexistencia 

schopnosti mať záujem- túžbu je teda obhájiteľnou hranicou pre nepripísanie hodnoty 

mravného subjektu takejto entite. 

Schopnosť pociťovať, respektíve mať vedomie, ako to nazýva Singer, je charakteristika, ktorá 

oddeľuje bytosti prvého stupňa od bytostí na druhom a treťom stupni. Pre odlíšenie bytostí 

tretieho stupňa od bytosti druhého, sú však potrebné kvalitatívne odlišné charakteristiky.  

Rozdiel spočíva v tom, že i keď bytosti druhého stupňa majú vedomie a sú schopné cítiť (a 

teda mať želania), k bytostiam tretieho stupňa zaraďuje tie, ktoré sú schopné sebauvedomenia. 

Sebauvedomenie chápe Singer ako uvedomovanie si seba samého v priestore a čase. Teda 

schopnosť vedomia (pociťovanie, schopnosť mať túžby) je na tomto stupni prepojená 

s konceptom uvedomovania si budúcnosti.  

Ďalšou charakterovou vlastnosťou je autonómia- schopnosť konať na základe vlastných 

rozhodnutí. A túto schopnosť majú jedine racionálne sebauvedomujúce sa bytosti (Singer, 

1999, s. 99). V súvislosti s typlogizáciou ESD by sme teda mohli bytosti druhého stupňa 

označiť za mravné objekty a bytosti tretieho stupňa (ktoré Singer nazýva „osoby“)12 za 

                                                 
11 S ohľadom na definíciu toho, čo chápeme pod pojmom mravný subjekt.  
12 Pojem, ktorý autor používa- „person“-  je však prinajmenšom lingvisticky problematický. Pojmom „person“ sa 
zvyčajne označuje človek, Singer však hovorí o „person“  a zároveň o „non-human animals“ (nie ľudských 
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mravné subjekty.  Treba však zároveň upozorniť, resp. objasniť, že medzi ESD a Singerovým 

chápaním mravného subjektu sú rozdiely.  I keď základné charakterové vlastnosti, ktoré 

oddeľujú bytosť druhého typu od „osoby“, sú racionalita a sebauvedomenie si seba samého 

v priestore a čase. Ako nižšie naznačím, Singer opomína problematiku zodpovednosti, 

respektíve mravnej zodpovednosti, ktorá je bezpodmienečnou podmienkou pre pripísanie 

hodnoty mravného subjektu akejkoľvek bytosti. Autonómia je u Singera podmienkou 

zaradenia k bytosti tretieho stupňa, podobne jednou zo základných podmienok pre pripísanie 

statusu mravného subjektu entite v ESD je schopnosť vedomej a dobrovoľnej aktivity. Táto 

podmienka je však v  ESD predpokladom pre pripísanie mravnej zodpovednosti, ktorú 

u Singera nenájdeme. A táto pozícia sa mi u Singera javí ako najproblematickejšia.  

Ak podrobíme vyššie spomenutým Pettitovým podmienkam pojem „osoby“ tak, ako ju chápe 

Singer, zistíme, že pripísať hodnotu mravného subjektu13 všetkým entitám obsiahnutým v jej 

definícii, nie je možné, pretože je príliš široká. Ak tvrdím, že je príliš široká, narážam 

predovšetkým na Singerovu pozíciu, ktorá zahŕňa (ako som už vyššie spomenul) do pojmu 

osoba aj niektoré zvieratá.  

Neschopnosť zvierat reflexívnej sebakontroly je dôvodom, prečo im nepripisujeme 

zodpovednosť (Bekoff-Pierce, 2009, s. 139-140). Keďže schopnosť niesť (či potenciálna 

schopnosť niesť) zodpovednosť je jednou z hlavných podmienok našej definície mravného 

subjektu, je zaradenie Singerovej osoby do tejto definície nemožné.14 Naopak, definícia 

mravného subjektu ESD potom môže pôsobiť obmedzujúco, a to najmä vo vzťahu k nie- 

individuálnym mravným subjektom. Niektoré z nich, ako napríklad homogénne skupinové 

mravné subjekty - napr. kolektívny mravný subjekt - sú schopné (či majú potenciál) niesť 

mravnú zodpovednosť. Preverenie, či je táto téza udržateľná a či takéto mravné subjekty sú 

schopné naplniť podmienky stanovené Pettitom, bude predmetom nasledujúcej argumentácie. 

V ESD môžeme z kvantitatívneho hľadiska identifikovať dva typy mravných subjektov: 

individuálne a sociálne mravné subjekty, ktoré sa podieľajú na uskutočňovaní morálky- 

napĺňaní mravných noriem a hodnôt v každodennom živote. K sociálnym mravným 

                                                                                                                                                         
zvieratách),  ktoré tiež môžu spĺňať podmienky pre zaradenie do kategórie person- teda osoba. Bližšie k tejto 
problematike odkazujem na 5. kapitolu SINGER, P. (1999): Practical Ethics. Cambridge university press, 
Cambridge. s.110-134.   
13 Za predpokladu, že hlavnou podmienkou pre pripísanie statusu mravného subjektu je schopnosť niesť 
zodpovednosť.  
14 Aj keby bolo možné pripísať v budúcnosti zvieratám istý stupeň zodpovednosti, ktorí majú medzi sebou 
navzájom. To čo nás od zvierat (bez ohľadu na ich postavenie v pomyselnej evolučnej stupnici) odlišuje, je naša 
schopnosť uvažovať o zodpovednosti nielen medzi sebou a pre seba (vnútri druhu), ale aj vo vzťahu k iným, či 
už živým bytostiam alebo neživým predmetom (zachovanie kultúrneho dedičstva).  Kvantitatívna a kvalitatívna 
odlišnosť zodpovednosti mravného subjektu je teda  markantne odlišná.  
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subjektom však ESD nezahŕňa všetky druhy sociálnych komunít  a sociálnych inštitúcií. 

Problém spočíva v stanovených kritériách (dobrovoľnosť a vedomá aktivita mravného 

subjektu a schopnosť niesť zodpovednosť). U väčších sociálnych celkov (národ či etnikum) 

nie je podľa ESD možné uvažovať o takej miere homogénnosti, aby sme mohli predpokladať 

jednu morálku a súhlas všetkých členov tohto celku s jeho konaním. Podľa jej názoru, ak 

takáto homogénnosť absentuje, nie je možné pripísať mravnú zodpovednosť. Druhým 

problémom je individuálny status mravných subjektov, ktorý ostáva zachovaný, a preto je 

potrebné definovať mieru mravnej zodpovednosti jednotlivcov vo vzťahu k ich rozhodovacej 

právomoci. 

Podnik (firma),15 ktorý používam ako príklad a navrhujem považovať za kolektívny mravný 

subjekt, nespĺňa kritérium pre zaradenie k individuálnemu mravnému subjektu, pretože nie je 

jednotlivcom. Ako sa však v nasledujúcom texte pokúšam dokázať, aj takýto subjekt má 

schopnosť rozoznať a pochopiť existujúci morálny statusu spoločnosti i schopnosť 

dobrovoľnej a vedomej aktivity, za ktorú môže niesť mravnú zodpovednosť. Preto je 

pravdepodobnejšie označenie podniku za sociálny mravný subjekt, tým však podľa ESD 

nemôžu byť všetky druhy sociálnych komunít. Ako problematická sa javí homogénnosť, aby 

totiž bolo možné predpokladať jednotnú/ jednu morálku, s konaním musia súhlasiť všetci 

členovia, aby mohli niesť potom aj mravnú zodpovednosť. 

Kolektívny mravný subjekt chápem ako subjekt, ktorého fungovanie (pôsobnosť) je možná 

len prostredníctvom členov tohto kolektívu, no  identita subjektu ostáva aj napriek zmenám 

v zložení týchto členov zachovaná.16 Fungovanie kolektívu aj napriek tomu, že je 

sprostredkované jeho členmi, imituje (podobá) sa individuálnemu subjektu. Členovia tohto 

kolektívu dokážu sledovať zvolené ciele, využívajú metódy prehodnocovania sledovaných 

cieľov. Dokážu hodnotiť a využívajú metódy zmeny hodnotenia. Predpokladom je i existencia 

určitých postupov, ktoré umožňujú dosahovať zvolené ciele s ohľadom na vytvorené 

hodnotenie (Pettit, 2007, s. 172-173). 

Tento mravný subjekt sa potom odlišuje od dvoch predchádzajúcich v niekoľkých 

charakteristikách. Kolektívny mravný subjekt nemôžeme subsumovať pod individuálny, 

pretože sa nejedná o jednotlivca, ale skupinu jednotlivcov, taktiež nespadá pod sociálny 

mravný subjekt, pretože javí prvky vyššej homogenity, než rodina či skupina priateľov, ktoré 

ESD zaradzuje pod sociálny mravný subjekt. 

                                                 
15 Je jedným zo základný subjektov trhu, označujeme ho aj za základnú stavebnú bunku hospodárstva.       
16 Identita firmy ostáva zachovaná, aj keď sa zamestnanci časom menia, na rozdiel od sociálneho mravného 
subjektu (podľa ESD). Rodina či skupina priateľov zmenou členov stráca, mení svoju identitu.  
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Prvá podmienka (value relevance) má dve časti: prvou je schopnosť kolektívu vytvoriť (stať 

sa) autonómnym subjektom a druhou, že sa jeho rozhodnutia budú týkať mravných hodnôt. Je 

jasné, že druhá podmienka nie je problematická, je kauzálne prepojená na splnenie 

požiadavky prvej- autonómnosti. Ak je totiž subjekt autonómny, skôr či neskôr sa ocitne 

v situácii, ktorú označujeme za morálne relevantnú- takú, v ktorej sa musí rozhodnúť medzi 

správnym a nesprávnym, dobrým a zlým. 

Pettit rozdeľuje problém toho, či môže byť kolektív (skupina) autonómnym subjektom na 

ďalšie dve otázky: Je možné, aby skupina ľudských jedincov bola identifikovaná ako subjekt? 

Ak áno, bude potom takýto subjekt schopný byť autonómnym subjektom (Pettit, 2007, s. 177-

178)?  Problém, ktorý vyvstáva, je určenie podmienok na to, aby sme mohli zrovnoprávniť 

kolektív jedincov s jedincom. Aké požiadavky je potrebné splniť, aby sme mohli pokladať 

skupinu za subjekt17 podobný individuálnemu subjektu?  

Medzi podmienky potrebné pre vytvorenie subjektu zo skupiny indivíduí môžeme zaradiť 

tieto: Jednotliví členovia musia spoločným úsilím zaviesť spoločné ciele a nastaviť (vytvoriť) 

taký postup (procedúru), aby aj v budúcnosti dokázali identifikovať ďalšie ciele. Musia 

spoločne vytvoriť orgán, ktorý dokáže na racionálnej báze hodnotiť a usmerňovať konania 

v prospech týchto cieľov a postup (procedúru), ktorá bude tento spôsob racionálneho 

hodnotenia rozvíjať.  Poslednou podmienkou je spoločným úsilím identifikovať tých, ktorí 

budú v prospech týchto cieľov konať, a to či už to bude celá skupina, individuálni členovia 

skupiny, určení členovia alebo subjekty (mimo skupiny), ktoré budú najímané (Pettit – 

Schweikard, 2006, s. 33). Ak sa jednotlivci dokážu takýmto spôsobom spojiť (naplnia 

predložené predpoklady), budú ako skupina simulovať (napodobňovať) individuálny subjekt. 

Takáto skupina bude mať ciele korešpondujúce s individuálnymi želaniami, hodnotenie 

korešpondujúce s individuálnymi presvedčeniami a rovnako ako individuálny subjekt bude 

konať v prospech naplnenia svojich želaní na základe svojich presvedčení. Takáto skupina 

bude teda konať racionálne - sledovať svoje ciele na základe svojich vlastných rozhodnutí 

(Pettit – Schweikard, 2006, s. 34).18   

Takéto subjekty sa zúčastňujú aktivít v bežnom každodennom živote spoločnosti a tieto 

aktivity sú paralelné s individuálnymi ľuďmi.19 Ak priznáme, že skupina splnila tieto 

                                                 
17 V tomto momente ešte neuvažujem o mravnom subjekte, ale iba o koncepcii subjektu ako existujúcej entite. 
18 K takýmto subjektom zaradzujú autori aj obchodné spoločnosti- firmy. Je však potrebné si uvedomiť, že nie 
všetci členovia kolektívneho subjektu, i keď zdieľajú spoločný zámer, majú rovnaké znalosti o všetkom, rovnaký 
vplyv v tomto subjekte či nárok na rovnakú odmenu. Všetci členovia však budú veriť, že X, ak takto rozhodla 
autorizovaná podskupina, na základe návrhu a súhlasu založenom na určitých procedurálnych krokoch.     
19 Vlastnia majetok, uzatvárajú zmluvné vzťahy, plnia svoje záväzky. Správame sa k nim rovnako, ako k iným 
racionálnym- rozumným subjektom. Ako sa ukáže po splnení ďalších podmienok, takéto subjekty nielen 
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podmienky a uznáme ju ako subjekt (netvrdím, že áno), vyvstáva zložitejší problém, ktorý 

tkvie v kvalifikovaní tohto subjektu ako autonómneho. Možností, ktoré môžu individuálny 

subjekt pozbaviť jeho autonómie, je viacero: je vystavený tlaku, fixnej idey, je pod kontrolou 

iného subjektu... V prípade skupinového subjektu však Pettit stanovuje ako hlavnú a jedinú 

podmienku pre neuznanie autonómie neschopnosť skupinového subjektu odlíšiť sa od 

subjektov, z ktorých pozostáva (Pettit, 2007, s. 180). Podmienkou je teda schopnosť 

formulovať vlastné postoje; stanoviská, ktoré zaujíma kolektív, nemôžu byť len funkciou 

postojov jeho členov. Pretože takéto postoje nie sú nové- odlišné, výnimočné. Neschopnosť 

subjektu formulovať originálne postoje, je klasickým prístupom, ktorý slúži ako argument 

proti chápaniu kolektívneho subjektu ako autonómneho.20 Na neopodstatnenosť 

a neudržateľnosť takéhoto tvrdenia poukazuje Pettit svojím príkladom rozhodovania sa 

v skupine.  

Predstavme si, že máme troch členov skupiny (A, B a C), ktorí musia hlasovať buď za 

možnosť P alebo Q alebo R alebo PaQaR. Všetci okrem A hlasujú za P, všetci okrem B 

hlasujú za Q a všetci okrem C hlasujú za R, no žiaden z troch nehlasuje za poslednú možnosť 

PaQaR (Pettit, 2007, s. 182-183). 

 

P?  Q?  R?  P&Q&R? 

A    nie  áno  áno  nie 

B    áno  nie  áno  nie 

C    áno  áno  nie nie 

výsledok   áno  áno  áno  nie 

 

Z predloženého príkladu jasne vyplýva nemožnosť predvídať či odvodzovať postoj, ktorý sa 

kolektív rozhodol zastávať, od individuálneho postoja jeho členov. V našom príklade totiž nik 

nehlasoval za PaQaR, no na základe výsledkov by práve táto možnosť z hlasovania 

vyplynula. Domnievam sa, že aj takto jednoduchý príklad môže poslúžiť ako argument 

vyvracajúci tvrdenie, podľa ktorého je možné odvodiť postoj skupiny od postoja jej členov. 

                                                                                                                                                         
existujú, ale existujú nezávisle od subjektov,  ktoré ich tvoria. Je potrebné si uvedomiť, že ak sa táto hypotéza 
dokáže, problém určovania miery individuálnej zodpovednosti subjektov tvoriacich kolektívny subjekt sa stáva 
irelevantným.   
20 Predstaviteľom takéhoto názoru je Quinton, ktorý tvrdí: „Pripisovanie duševných predikátov skupine je len 
nepriamym spôsobom pripisovania týchto predikátov jej členom...Ak hovoríme,  že skupina sľúbila, či sa 
rozhodla,  odkazujeme na človeka či skupinu ľudí autorizovaných na prijímania takých rozhodnutí“ (Quinton, 
1975-76, s. 17-18).  
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A naplniť tak podmienku autonómnosti kolektívneho subjektu- formuláciu vlastných 

stanovísk, ktoré nie sú len funkciou postojov jeho členov, ale novým- originálnym názorom.  

Druhá podmienka (value judgement) sa zameriava na otázku: či je skupinový subjekt schopný 

rozhodovať sa na základe relatívnych hodnôt svojich možností? Do akej miery je takýto 

subjekt schopný robiť hodnotové súdy. Teda nielen sledovať svoj zámer, ale aj uvedomovať 

si (zvažovať) hodnotu svojich rozhodnutí (Pettit, 2007, s. 184-187). Predpokladom pre 

naplnenie tejto druhej podmienky je teda schopnosť hodnotenia odlišných možností 

kolektívnym subjektom. Subjekt musí byť schopný konať tak, aby uspokojil svoje želania 

vyplývajúce z jeho presvedčenia. Pri individuálnych subjektoch nie je problematické danú 

požiadavku naplniť, pretože ak individuálny subjekt uvažuje- zvažuje alternatívy konania, 

rozhoduje sa medzi možnosťami, ktoré hodnotí. To ktoré konanie, považuje za správnejšie- 

lepšie či naopak horšie.    

Argumentácia Pettita je v tomto prípade založená na predpoklade toho, že ak individuálne 

subjekty, z ktorých je kolektívny subjekt zložený, dokážu hodnotiť ako indivíduá, dokážu to 

aj v rámci kolektívu. Podľa neho dokáže kolektív hodnotiť, ak existujú návrhy, ak môžu byť 

tieto návrhy predložené k zváženiu a ak kolektív postupuje na základe predpísaných krokov 

(rozhodovacieho postupu). Tento postup môže mať rôzne formy, môže sa zvolať výbor 

zložených zo všetkých členov kolektívu, bude hlasovať iba skupina, ktorá bola na tento 

proces autorizovaná, či za celý kolektív rozhodne menovaný úradník. Takto je druhá 

podmienka naplnená (Pettit, 2007, s. 186-187). 

Ak subjekt splní druhú podmienku a je schopný mravného poznania a hodnotenia, vie zvážiť 

hodnotu svojich rozhodnutí- vytvoriť hodnotový súd - vyvstáva tretí problém (value 

sensitivity): dokáže toto stanovisko nasledovať? Otázkou teda ostane, či sa subjekt dokáže 

nielen rozhodnúť na základe hodnoty určitej voľby, ale či dokáže aj na základe takéhoto 

úsudku konať (Pettit, 2007, s. 187-192). Má schopnosť na základe tohto rozhodnutia aj konať 

? V predchádzajúcom texte som argumentoval proti názoru, podľa ktorého je možné vždy 

odvodiť názor (voľbu) kolektívu z názorov jeho členov. Táto argumentácia slúži na jednej 

strane ako dôkaz autonómnosti kolektívneho subjektu, na strane druhej sťažuje možnosť 

pripísania zodpovednosti konkrétnemu individuálnemu subjektu (či subjektom), z ktorých sa 

kolektív skladá. A podporuje tak názor o možnosti existencie kolektívnej zodpovednosti- 

kolektívneho mravného subjektu. Pri tejto tretej podmienke však identifikovanie konkrétneho 

individuálneho subjektu, ktorý koná za kolektívny subjekt, problematická nie je. Existuje teda 

možnosť brať na zodpovednosť tento konkrétny individuálny subjekt, ktorý mal (má) pod 
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kontrolou vykonanie rozhodnutia kolektívu. Existuje dlhá história riešenia tohto problému, vo 

filozofii ju môžeme vystopovať minimálne do stredoveku. 

Pettit ho zhrnul takto: Hocičo, čo vykoná skupinový subjekt, je vykonané prostredníctvom 

individuálneho subjektu. Individuálne subjekty majú racionálnu kontrolu nad svojím 

konaním, a teda aj nad takým, v ktorom sú pre skupinu sprostredkovateľom. Jedno a to isté 

konanie nemôže byť pod takouto racionálnou kontrolou kolektívneho subjektu a zároveň 

iného (či viacerých) individuálnych subjektov. Preto teda nemá kolektívny subjekt pod 

kontrolou svoje konanie a kontrolu nad ním má jedine individuálny subjekt, prostredníctvom 

ktorého kolektív jednal (Pettit, 2007, s. 189). Existujú však argumenty v prospech tvrdenia, 

podľa ktorého sa skupinový subjekt podieľa na kontrole konania spolu s individuálnym 

subjektom. 

Skupinový subjekt je totiž garantom určitých pravidiel, na základe ktorých je v určitom 

kolektíve identifikovaný individuálny subjekt, ktorý daný čin vykoná. Kolektív dokáže 

zabezpečiť i náhradný individuálny subjekt, ktorý môže čin vykonať, ak ten pôvodný zlyhá. 

Na druhej strane, na kontrole nad určitým konaním sa podieľa aj daný individuálny subjekt, 

a to predovšetkým tým, že zabezpečí, že to bude práve on a nie nejaký iný subjekt, kto 

zvolené konanie vykoná (Pettit, 2007, s. 192). Kolektívnemu subjektu v takomto prípade 

môžeme teda pripísať zodpovednosť ako pôvodcovi určité činu, zdroju tohto činu a toho, kto 

sa pre takéto konanie rozhodol. Zároveň je kolektívny subjekt zodpovedný za zabezpečenie 

vykonávateľa tohto činu. Členovia skupiny budú však zodpovední za to, že to boli práve oni, 

kto pomohol daný čin vykonať, pretože bolo v ich možnostiach to odmietnuť. Teda 

individuálny subjekt nebude zodpovedný za čin vykonaný v mene kolektívu, ale za svoj 

súhlas, prípadne nesúhlas tento čin vykonať. 

 

Záver 

 

Je dôležité uvedomiť si, že návrh na akceptovanie kolektívneho mravného subjektu 

formulujem kvôli potrebe zabrániť vyhýbaniu sa zodpovednosti tak, ako som ju vyššie 

definoval. Jedným z argumentov, ktorý je v protiklade k mojej hypotéze, je vyhýbanie 

(zbavovanie) sa individuálnej zodpovednosti prostredníctvom jej prenesenia na kolektívny 

mravný subjekt. Mojím cieľom však nie je umožniť takéto konanie a pozbavovanie sa 

zodpovednosti. Mojou úlohou nie je formulovať hypotézu, za pomoci ktorej by mohol 

dochádzať k zbavovaniu sa zodpovednosti za konanie, ale naopak pomôcť túto zodpovednosť 

rozšíriť. Ak je možné identifikovať individuálny mravný subjekt priamo (bezprostredne) 
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zodpovedný za rozhodnutie a vykonanie tohto rozhodnutia, zodpovednosť kolektívneho 

subjektu sa stáva viac menej irelevantnou.21  

Potrebu koncipovať hypotézu kolektívneho mravného subjektu spájam najmä s potrebou 

uplatnenia zodpovednosti v prípadoch, keď nie je možné identifikovať jej individuálneho 

nositeľa, prípadne ako ďalší širší stupeň zodpovednosti v rámci homogénneho kolektívu. 

Kolektívna mravná zodpovednosť má byť potom uplatňovaná všade tam, kde nie je možné 

(alebo nie je možné jasne) identifikovať individuálny subjekt bezprostredne zodpovedný 

a všade tam, kde identifikovanie individuálneho subjektu nie je dostačujúce. V prípade 

príkladu, s ktorým som pracoval- firma, existuje nateraz priestor na diskusiu a hľadanie 

konzistentnejšej argumentácie buď v prospech akceptácie názoru, podľa ktorej je možné 

označiť za kolektívny mravný subjekt celú firmu, prípadne druhú alternatívu, podľa ktorej 

môžeme za kolektívny mravný subjekt označiť len správnu či dozornú radu (manažment).   
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