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Vplyv psychologických, biologických a sociálnych faktorov na slobodnú 

vôľu 

 

Lýdie BÉRESOVÁ 

 

Mravná sloboda jedinca je vyššou formou slobody voľby, je vlastnosťou jedinca, ktorý 

je schopný nazerať na mravné normy určené spoločnosťou kriticky a vlastnou reflexiou si 

vyberať normy jemu vlastné a podľa nich orientovať svoje vlastné konanie a za následky 

niesť zodpovednosť. Teda schopnosť uskutočňovať vlastné záujmy v súlade s mravnými 

hodnotami spoločnosti. Mravnosť podľa vyjadrení V. Gluchmana je subjektívnym vyjadrením 

étosu v kontexte morálky spoločnosti, ktorej je mravný subjekt členom (Gluchman, 2005a, s. 

20). Pojem mravnosť sa často používa ako synonymum morálky. Hovoríme o mravnom, 

alebo morálnom probléme, skúsenosti, o mravnom alebo morálnom vedomí. Morálne 

teoretizovanie je vždy súčasťou života, teda je prepojené aj s konaním ľudí. Morálne 

uvažovanie je súčasťou každého kroku, je len otázka či ho reflektujeme, alebo nie (či s ním 

zaobchádzame alebo nie). Mravný subjekt musí byť slobodný, aby mohol prejavovať svoju 

mravnosť a osobnosť ako takú. Ak je od nás vyžadovaná zodpovednosť za naše činy a 

rozhodnutia, následne z toho vyplýva existencia slobodnej vôle konajúceho subjektu, ak sme 

povinní sa zmieriť so sankciami, ktoré vyplývajú z porušovania zákonov. Mravné hodnoty sú 

samozrejme dané a univerzálne, ale rozdielnosť osobných hodnôt a rebríčkov je prirodzená. 

Zároveň aj snaha o dosiahnutie mravného ideálu, ktorý je tvorený spoločnosťou a nadväzuje 

na rôzne tradície a ideály humánnosti. Multikulturalita je zároveň dôvodom na odlišnosť 

týchto mravných ideálov. Vývoj subjektu prebieha na základe jeho mravného dospievania, 

dosahovania určitých stupňov mravnosti. Tento vývoj je podporovaný sebarozvojom, 

výchovou, snahou stať sa plnohodnotným, mravným jedincom. Prebieha v závislosti na 

rozvoji mravného ideálu spoločnosti, ktorý je ovplyvnený jej skúsenosťou a požiadavkami. 

Mravný ideál teda podlieha neustálej zmene ako mravný subjekt sám, ale predsa len sú určité 

univerzálne hodnoty, ku ktorým spejeme neustále  a to je snaha o altruizmus a humanitu. 

Snaha o podporu ostatných ľudí, úctu k životu, je to cesta k akceptácii, ktorá vedie najprv cez 

akceptáciu samého seba, ak si uvedomíme hranice svojej slobody, umožní nám to rešpektovať 

aj slobodu iných.    

Slobodou a dôstojnosťou sa približne v sedemdesiatych rokoch zaoberal Burrhus 

Frederick Skinner (Gluchman, 2005 b, s. 152) nie však v tradičnom duchu metafyziky, 
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voluntarizmu a indeterminizmu. Podľa Skinnera tradičné chápanie slobodného človeka je 

také, že slobodným je ten, ktorý dokáže zodpovedať za svoje konanie, pretože nie je 

determinovaný. Slobodný pretože nie je nikým ovládaný, žiadnym iným človekom, alebo 

skupinou, čo sa považuje za opak slobody, čiže v myslení ľudí za zlo. Sloboda podľa 

Skinnera spočíva v našej schopnosti meniť prostredie, tu badať behavioristické tendencie. 

Tým, že človek toto prostredie dokáže meniť, vytvára aj morálne a etické prostredie, tak ako 

sa v človeku táto schopnosť  vyvinula  v priebehu jeho vývoja, rastu. Súhlasím s názorom 

Skinnera, že človek môže byť ovládaný spoločnosťou a prostredím, ale zároveň oni sú  

produktom človeka. 1         

 Človek je tvorený a ovládaný svojou „prírodou“ prirodzeným prostredím. Čiže 

sloboda vyplýva z toho, ako človek dokáže toto prostredie pretvárať. Vystihuje to citát Ericha 

Fromma: „Tým, že sa stal pánom prírody, stal sa človek otrokom stroja, ktorý sám stvoril“ 

(Fromm, 1997, s. 8). Ľudská dôstojnosť z hľadiska etiky sociálnych dôsledkov2 sa nevzťahuje 

len na chápanie a tolerovanie kvalít jedného človeka druhým, alebo aj samým sebou, 

uvedomenie si vlastných kvalít, mravných ľudských ako samostatnej ľudskej bytosti, 

individuality. Je to chápanie človeka ako rovného sebe samému vo všetkých ohľadoch. 

Zahŕňa sebaúctu a úctu k druhým. Avšak v rámci etiky sociálnych dôsledkov nie je sloboda 

spätá s ľudskou dôstojnosťou, keďže  existencia ľudskej dôstojnosti je odvodená od 

existencie, nie slobody.         

 Prikláňam sa k názoru, ktorý je skĺbením týchto dvoch teórií a nadväzujem aj na 

Kanta, to znamená, že podľa môjho názoru je tak ako ľudská dôstojnosť aj ľudská humánnosť 

závislá od existencie slobody. Pretože človek, ktorý koná na základe donútenia, nekoná 

slobodne, jeho dôstojnosť je znížená - ponížená  a taktiež toto správanie sa nedá nazvať 

humánnym voči tejto osobe. Čo však neznamená, že ak koná slobodný človek, koná 

automaticky humánne a úctivo, ale môžeme mu aspoň za jeho konanie prisúdiť zodpovednosť 

v plnej miere. Len slobodný človek môže konať na základe noriem a povinností, ktoré sú mu 

uložené, či už spoločnosťou, alebo mravným zákonom3 ako tvrdí Kant. Človek sa v dnešnej 

dobe orientuje na získavanie prostriedkov, ktoré by ho mali priviesť k cieľu, ktorý sleduje, ale 

                                                 
1 Pozri: Gluchman, V(1999): Etika sociálnych dôsledkov v kontextoch jej kritiky, Prešov, LIM. 
2 Etická koncepcia nadväzujúca čiastočne na utilitarizmus činu a situačný prístup, kladie dôraz na určitý prístup 
hodnotenia mravnosti. Rozhodujúcim kritériom mravnosti sú sociálne dôsledky, nevynímajúc motívy a úmysel 
konania, ktoré však nemajú až takú dôležitosť. Základom je tvrdenie, že  najvyšším mravným princípom nášho 
konania sú pozitívne sociálne dôsledky, ak sú v súlade s humánnosťou a zákonnosťou, tie majú prevažovať nad 
negatívnymi dôsledkami, odmieta kvantitatívnu formu utilitarizmu Jeremyho Benthama a nie je ani 
maximalistickou etikou (Gluchman, 1994, s. 18-22).  
3 Kategorický imperatív Kant poníma ako základ humánnosti: „ Konaj tak, aby si ľudstvo tak vo svojej, ako aj 
v osobe každého druhého používal vždy zároveň ako účel, a nikdy nie iba ako prostriedok“ (Kant, 2004, s. 57). 
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on zaslepený honbou za prostriedkami svoj cieľ už pred očami nemá…stráca ho. Preto je stále 

ťažšie ponímať aj človeka ako cieľ a správať sa voči iným bytostiam humánne a s úctou.

  

Ak ponímame humánnosť ako podporu a snahu o ochranu ľudského bytia, teda 

existencie a rešpektovanie dôstojnosti človeka (Gluchman, 2005a, s. 158), môžeme ich nazvať 

nadhodnotami, ktorých snaha o dosiahnutie je akoby ďalším stupňom, ku ktorému máme 

smerovať v rámci kultúrnej evolúcie. Humánnosť je súčasťou etiky sociálnych dôsledkov, 

keďže produkuje pozitívne sociálne dôsledky (Gluchman, 2005b, s. 621), ktoré pre nás 

predstavujú hlavný cieľ, ku ktorému by sme ako slobodné, autonómne a hlavne mravné 

bytosti mali smerovať. Sú nám známe rôzne ponímania rozvíjania sa vedeckého poznania 

ohľadom vplyvu na ľudskú bytosť vzhľadom na jej vývoj. Ako prvé boli prezentované 

hľadiská, ktoré nám prinášali dôkazy o tom, že naša podstata je len zmes génov, vychádzali 

z darwinistickej tradície. Iná predstava zastávala názor, ktorý je predstavovaný smerom 

nazývaným behaviorizmus, ktorý sa rozvíjal v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch nášho 

storočia. Naša osobnosť a jej rast je ovplyvnený okolím, spoločnosťou, výchovou, pôsobením 

externých vplyvov. Toto sociálne hľadisko prezentuje napríklad Émile Durkheim v 19. 

storočí. Toto hľadisko uprednostňuje skúmanie histórie, či identity človeka ako celku, v rámci 

kultúry. V krajnej miere opisuje evolucionizmus a biologické hľadisko ako redukcionistické 

(Barret – Dunbar - Lycett, 2007, s. 35).      

 Mnoho autorov sa snažilo tieto dva krajné smery spojiť, presadzovali názor, že tým 

aké sme zložité bytosti, nemôžeme byť ovplyvnení, či tvorení len jednou z týchto „možností“, 

ale súčasne, dopĺňajúc sa dokážu vysvetliť aspoň z časti našu podstatu, jej tvorbu v rámci 

nášho vývinu - vývoja. Veda však v tejto oblasti značne pokročila a na základe mnohých 

nových poznatkov, zistení, čoraz väčšia biologická podobnosť človeka s animálnym svetom, 

a jeho nepopierateľná biologičnosť, nás núti zaujať stanovisko, v ktorom musíme odmietnuť 

voluntaristickú predstavu slobodnej vôle. Je potrebné si uvedomiť, že biologický základ v nás 

nie je možné ignorovať, ani ho oddeliť od ľudského rodu. Sme samozrejme na vyššej úrovni 

ako napríklad šimpanzy, ale len vďaka nášmu vývoju sme pokročili vyššie, to však 

neznamená, že nás k nim už nič neviaže, alebo s nimi nemáme nič spoločné. Tento fakt nám 

dokazujú rôzne vedecké teórie, nielen z hľadiska biologickej podobnosti, ale dokonca aj 

z hľadiska morálneho.4         

 Naša silná genetická determinácia v nás vyvoláva pocit bezmocnosti, pokiaľ sa s jej 

                                                 
4 Mám však na mysli, morálne vo všeobecnosti, rozlišujem morálne ľudské, ktoré nie je kompatibilné 
s náznakmi morálneho správania u vyšších druhov primátov. 
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existenciou nezmierime. Avšak to nevedie k „vymazaniu“ slobodnej vôle z nášho života, len 

jej miesto už nie je na piedestály, ale zostúpila z neho a stala sa viac ľudskou. 

Ale ako tvrdí Daniel Dennett, nemusíme sa báť genetickej determinácie, uvádza 

príklad, že aj keď máme predispozíciu ku krátkozrakosti, ak budeme nosiť okuliare, môžeme 

tomu predísť, ale musíme samozrejme chcieť tie okuliare nosiť.5 Konštitučná výbava tvorená 

v priebehu života spolu s genetickou a vrodenou vytvárajú celok našej osobnosti, modifikujú 

ju v čase až pokiaľ sa naše reakcie na podnety neustália, nezískajú pomerne stálu podobu. 

Tieto reakcie je možné predvídať, na čo sa spoliehajú psychológovia, ale predvídateľnosť nie 

je sto percentná pretože ako vieme, každá situácia je iná a aj my sme neustále pod inými 

vplyvmi, tlakmi, čo ovplyvňuje aj našu náladu a následne aj výsledky konania a reagovania na 

podnet sú odlišné, čiže tu nachádzame priestor pre slobodnú vôľu. Sme schopní rozhodovať 

sa  a voliť si medzi viacerými možnosťami. Pretože sme schopní našu náladu regulovať, 

ovládať sa, vyberáme si ako budeme konať zvažovaním následkov, ktoré dokážeme 

predpovedať, teda aspoň z časti, no i tá nás uspokojuje, dáva nám pocit slobody. Pre lepšie 

pochopenie uvedieme citáciu Daniela Dennetta, ktorý sa k tejto téme vyjadruje: „Existujú dva 

predpoklady zmysluplnej voľby: existencia informácie a existencia cesty, ktorá nám umožní 

riadiť sa  touto informáciou. Bez jednej je tá druhá prinajmenšom neužitočná“ (Dennett, 2008, 

s. 135).           

 Ak ide o zodpovednosť a racionalitu, mnoho autorov zastáva názor, že v rámci 

zodpovednosti za určité konanie je dôležitá racionalita, teda pochopenie činu, ktorý daný 

človek vykonal, pochopenie jeho nesprávnosti, či správnosti. Avšak existuje možnosť, že 

človek, ktorý vykonal niečo nesprávne, to za také nepovažuje, i keď je schopný pochopiť 

dôsledok svojho konania, napríklad vražda: svoje konanie považuje za oprávnené, buď vďaka 

osobe, ktorá bola zavraždená, či vďaka utkvelej predstave, vštepenej napríklad nesprávnou či 

nedostatočnou výchovou, že zabíjať nie je nemorálne, ako človek, ktorý nemá vštepené 

morálne hodnoty danej kultúry, no napriek tomu je jej právoplatným členom. Táto 

neschopnosť rozpoznávania morálne dobrého, či zlého, správneho, nesprávneho môže byť aj 

príčinou absencie mravného citu, alebo emócií celkovo, čo naznačuje psychickú poruchu 

psychopatie, ktorá spadá pod poruchy osobnosti.6  

                                                 
5 Pre lepšie porozumenie problému pozri: DENNETT, D. (2008): Záhada ľudského vedomia.  Bratislava, 
Europa. 
6 Podľa 9. decenálnej revízie Medzinárodnej klasifikácie chorôb, publikovanej v Ženeve v roku 1977, sú poruchy 
osobnosti: „ hlboko zakorenené maladaptívne spôsoby správania, zvyčajne rozpoznateľné v dobe dospievania, 
alebo skôr, trvajú potom dlhšiu časť dospelého veku, aj keď sa často v strednom alebo stareckom veku stávajú 
menej nápadnými. Osobnosť je abnormálna buď čo do rovnováhy svojich zložiek, ich kvality a vyjadrenia, alebo 
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             Existujú rôzne testy zamerané na spoločenské oblasti, v ktorých ľudia s rôznymi 

psychickými poruchami napríklad aj schizofréniou, vykazujú veľmi nízke výsledky 

(Damasio, 2000, s. 41-68). Práve kvôli týmto poškodeniam mozgu, či hormonálnym 

a neuronálnym zmenám. Preto sa niet čo čudovať, ak títo jedinci reagujú nešpecificky na 

situácie, ktoré sú pre nás bežné, máme pre ne zaužívané vzorce správania, ktoré  týmto 

ľuďom akosi nie sú prístupné, či zrozumiteľné.  

Dôvodom však môže byť aj neschopnosť sa prispôsobiť a teda:“ Človek sa môže 

prispôsobiť takmer všetkým kultúrnym formám, avšak ak stoja v rozpore s jeho 

prirodzenosťou, potom sa dostavujú duševné a emocionálne poruchy, ktoré ho prípadne nútia 

zmeniť tieto pomery, pretože svoju prirodzenosť zmeniť nemôže“ (Fromm, 1997, s. 22).  

To znamená, že niekedy kultúra tak prirodzená pre nás, od nás môže žiadať niečo čo 

nám nie je po vôli, čo nie sme schopní skĺbiť s našimi postojmi a preferenciami, následne 

dochádza k rozporu vo vnútri osobnosti, dochádza k naštrbeniu identity jedinca.   

           Protispoločensky zamerané správanie, napríklad agresívne, je aktivované dvoma 

podnetmi(z hľadiska psychologického, z biologického to môže byť napríklad hladina 

serotonínu7 v tele), jedným je pocit nudy, človek nemá možnosť sa realizovať, hromadí sa 

v ňom nadbytočná energia. Druhým spúšťačom agresívneho správania je príliš veľa podnetov 

vo veľmi krátkom čase, to znamená ak sa človek ocitne v situácií, kde je veľké množstvo 

ľudí, alebo je vystavený tlaku, keď sa od neho niečo vyžaduje a on má pocit, že nie tieto 

požiadavky nie je schopný splniť. Agresívne správanie je v tomto prípade prejavom obrannej 

reakcie. Jedinec však svoje správanie považuje za správne, pretože vinníkom je neustále 

okolie, ktoré sám jedinec sám pred sebou znevažuje ako zlé a napádajúce jeho osobu (Praško, 

2003, s. 139-143). 

           Negatívne konanie jedinca, ktoré môže byť aj neuvedomené, môže mať podnet 

v nižších aj vyšších oblastiach nevedomia8 a teda tak ako v Id-e aj v NAD-JA, čiže super egu. 

Je mnoho vecí, ktoré nás pri konaní a rozhodovaní ovplyvňujú a ani o tom nevieme, môžeme 

tu potom hovoriť o rozhodovaní na základe slobodnej vôle? Tu prichádza na rad 

                                                                                                                                                         
vo svojom celku. Pre túto úchylku alebo psychopatiu trpí pacient, alebo trpia ostatní, čiže nepriaznivý účinok 
pociťuje jednotlivec, alebo spoločnosť. Patrí sem aj psychopatická osobnosť“ (Praško, 2003, s. 15). 
7 Neuromodulátor, ako napríklad dopamin, noradrenalin, histamín, nimi je určená funkcia temperamentových 
dimenzií (Praško, 2003, s. 31-34). 
8 Aspekt ľudskej psychiky, ktorého obsah nie je za bežných okolností človeku  dostupný, podľa Freuda sú to 
potlačené pudy a spomienky. Jung zavádza pojem kolektívneho nevedomia, ktoré obsahuje archetypy (napr. 
žena je lepšia vo výchove, alebo starec je múdry ) spoločné celému ľudstvu.  
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psychologický determinizmus,9 ktorý tvrdí, že každé konanie a správanie človeka má základ 

napríklad v neuspokojených pudoch a nevedomých prianiach. (Praško, 2003, s. 35).  

Emócie môžeme považovať za jeden z hnacích motorov nášho správania.  Sú uložené 

v limbickom systéme10 mozgu, ovplyvňujú naše pocity, nálady a to ako budeme reagovať na 

určité situácie. Ľudia s pokojnejším charakterom, bez náladovosti prijímajú nečakané situácie 

pokojnejšie, na rozdiel od cholerikov, s výkyvmi nálad, ktorí budú pravdepodobne reagovať 

podráždene, vyhýbavo, alebo útočne. Emócie ako také taktiež ovplyvňujú rozhodovanie 

jedinca, ktorý myslí na následky, ktoré toto konanie prinesie. Jedinci s poškodením emócií, 

následky neberú v úvahu až na takej vysokej úrovni, myslia akoby len na prítomnosť, na 

budúcnosti im „nezáleží“.  

              Antonio Damasio vo svojom diele Descartov omyl opisuje zastaralú predstavu, že 

emócie a rozum musia byť oddelené, aby sme mohli hovoriť o racionálnom rozhodovaní sa. 

Damasio zastáva názor, že rozum a emócie musia spolupracovať, a opisuje biologickú 

stránku.„Skutočnosť, že konanie podľa etických princípov znamená spoluúčasť jednoduchých 

neuronálnych mozgových okruhov, význam tohto etického princípu neznižuje. Chrám etiky sa 

nezborí, morálka nie je nijako ohrozená a u normálneho jedinca vôľa zostáva vôľou“ 

(Damasio, 2000, s. 9).  

         Pravdou je, že ak hovoríme o rozhodovaní sa, musíme brať v úvahu aj emócie, ktoré by 

nás však nemali úplne ovládnuť, nebolo by to produktívne, napríklad pri afektoch. Spinoza 

tvrdí:“ Pretože neexistuje nič, z čoho by neplynul nejaký účinok a pretože všetko, čo plynie 

z idei, ktorá je v nás adekvátne, chápeme jasne a presne, vyplýva z toho, že každý má moc 

chápať seba a svoje afekty, keď nie absolútne, tak aspoň z časti jasne a presne a tím má moc 

spôsobiť, aby im príliš nepodliehal“ (Spinoza, 2004, s. 246).  

Je pravdou, že ako bytosti rozumné a vyspelé, sme schopní autoregulácie 

a sebapoznania, z čoho potom vyplýva aj schopnosť buď predvídať svoje reakcie, alebo nás 

poznanie vedie k potláčaniu, či vyhýbaniu sa týmto nežiaducim citovým reakciám.  

             Damasio uvádza príklad, kde emócie pri rozhodovaní úplne absentujú. Je to príbeh 

Phineasa P. Gagea, ktorý v 19.storočí pracoval na stavbe, pre jednu železničnú spoločnosť, 

ktorá sa zaoberala tvorbou nových koľajníc. Phineas Gage ako jeden z najvýkonnejších 

a najschopnejších mal na starosti prípravu odstrelov. Práve pritom sa mu stala nehoda, pri 

ktorej došlo k špecifickému poškodeniu mozgu, narušila sa časť v mozgu, ktorá mala na 

starosti emócie. To bol jediný následok jeho nehody, všetky úkony bol schopný naďalej 

                                                 
9 Názor, podľa ktorého všetky myšlienky, emócie a činy majú svoje príčiny (Praško, 2003, s. 35). 
10 Strašia časť mozgovej kôry, mladšia sa nazýva neokortex. 
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vykonávať, jeho IQ ostalo nepoškodené. „Pocity sú základom všetkého, čo ľudia po stáročia 

označujú ako ľudskú dušu, alebo ducha“( Damasio, 2000, s. 10). Čiže po tejto nehode ostal 

Phineas Gage ochudobnený o city, emócie, všetko čo dávalo nášmu prežívaniu akúsi 

subjektívnu dôležitosť. Tým pádom sa zmenil jeho charakter ako opisuje Damasio, akoby sa 

zmenila celá jeho povaha od základov. Gage začal byť „ nestály, neúctivý, čas od času sa 

vyžíval v najsprostejších nadávkach, čo predtým nebolo jeho zvykom...bol netrpezlivý voči 

obmedzeniam, alebo radám, pokiaľ sa stavali proti jeho prianiam...“ (Damasio, 2000, s. 19).  

Na základe toho vidíme, že „ vďaka“ tomuto poškodeniu došlo k strate rešpektu 

k etickým normám platným  v spoločnosti, ktorých dodržiavanie mu pred nehodou nerobilo 

žiaden problém, taktiež badať absenciu citu plánovať budúcnosť v súlade s požiadavkami 

spoločenského okolia. Takýto ľudia sú emočne chladní. Aj nedostatok emócií sa považuje za 

nepriaznivé, tak ako ich prebytok. Dobre vieme, že pokiaľ nebola poškodená inteligencia, ale 

chýba inteligencia emočná, došlo k poškodeniu, ktoré obmedzuje samotného človeka, pri 

konaní a rozhodovaní sa, pri komunikácii s okolím, i keď jedinec samotný to nemusí 

pociťovať. Emočná inteligencia je veľmi dôležitou zložkou, ktorá nám napomáha v kontakte 

s druhými osobami, dokonca pomáha pri úspechu ako pracovnom aj spoločenskom. Emočná 

inteligencia zodpovedá za ovládanie citov a emócií. Jej súčasťou je empatia, tak známa v tejto 

dobe a tak nadnášaná, preto kto je schopný empatie má výhodu, nie každý má  však 

schopnosť empatie v rovnakej miere. Bežný človek pociťuje jej absenciu pokiaľ sa o ňu snaží, 

ale nemá preto vlohy, avšak náš „ poškodený jedinec“ ani nezaregistruje, že by mu niečo 

mohlo chýbať, či pomôcť v kontakte s druhými. Pretože svoju nadobudnutú situáciu po 

rôznych úrazoch, alebo dokonca aj vrodených defektoch nevnímajú ako znevýhodnenú, 

keďže nie sú schopní vnímať nielen svoje pocity, ale aj pocity druhých. Takto ochudobnení 

jedinci o dosť dôležitú časť nášho vedomia, sú pre nás handikepovaní, znamená to, že k nim 

máme pristupovať inak? A sú vôbec ochudobnení? Koľko z nás by si rado vymenilo s nimi 

miesto, niekedy vnímanie emócií a pocitov bolesti napríklad, nám spôsobuje mnoho 

problémov, aj psychických. Ale niekedy hlavne v rozhodovaní. Úplne racionálne správanie by 

uvítal Kant, ten by takýmto ľuďom potriasol rukou, keďže ich rozhodovanie by nebolo 

ovplyvňované emóciami, v známom príklade na lodi, by si vybrali na záchranu vedca, nie 

svojho príbuzného...Azda na základe toho nemajú slobodnú vôľu, keďže necítia smútok ani 

radosť, bolesť z toho, že niekomu ublížia, nepociťujú výčitky svedomia, nedokážu sa 

rozhodovať v rámci budúcnosti? To je jeden  z príkladov, keď si nemusíme byť schopní 

odpovedať, určite nie, len na základe informácií, ktoré máme a  snažíme sa tu zosumarizovať. 

Je to otázka veľmi ťažká, ale predsa  len jedno môžeme konštatovať, k týmto jedincom 
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musíme pristupovať inak, ako k bežným, normálnym. Nemajú všetko potrebné na to, aby sa 

mohli rozhodnúť v každej situácii správne. Možno by sme ešte mohli rozlišovať medzi 

jedincami, ktorí si svoju absenciu uvedomujú a tými, ktorí nie.       

Damasio vo svojej knihe opisuje príklad vedeckého experimentu, kde skúmaným 

jedincom predkladajú rôzne obrázky a ukážky zo života, citovo zafarbené, napríklad obraz 

autobusovej nehody, žiaden z nich neprejavil emócie, aj napriek tomu, že si uvedomovali 

závažnosť situácie (Damasio, 2000, s. 183).     

            Na rozdiel od sociopatov a psychopatov, ktorí si svoju situáciu zväčša neuvedomujú - 

čo ich práveže vôbec neospravedlňuje.  Miera zodpovednosti je závislá podľa môjho názoru aj 

od osobnosti konkrétneho človeka. Aký vzťah má vytvorený k dôsledkom, ktoré vyplynú 

z jeho konania, či bol stále v rámci rodiny vedený k tomu, že za každé svoje konanie nesie 

určitú zodpovednosť, podľa toho ako sa na tom ktorom konaní zúčastňoval. Aký stupeň 

dosiahol v rámci mravnej vyspelosti, alebo aká miera zodpovednosti, svedomia a plnenia 

povinnosti je obsiahnutá v jeho super egu, ktoré je tvorené rodičovskými a osobnými ideálmi. 

Ďalším príkladom, kde slobodná vôľa nespĺňa klasickú predstavu je existencia 

nesvojprávnych ľudí, ktorí majú slobodnú vôľu, ale nie v mravnom zmysle, no aj tu 

nemôžeme hovoriť o klasickom ponímaní slobodnej vôle, v príklade mentálnej zaostalosti 

vyššieho stupňa, napríklad idiocie je stupeň slobody nepatrný. Čo im však samozrejme 

neuberá na rešpekte v rámci ľudskej dôstojnosti a humánnosti. 

V akom štádiu musí byť človek, aby sme ho mohli zbaviť zodpovednosti za skutky, 

ktoré vykonal, proti ľudskej prirodzenosti, či morálke fungujúcej v danej kultúre, spoločnosti. 

Rôzne prípady vyskytujúce sa bežne – rakovina – porušenie mozgu....strata emócií pri úraze, 

choroba, vďaka ktorej máme pocit, že sa musíme brániť pred každým, pretože každý je 

nepriateľ...Strach, ktorý nás núti konať zlo, kde sa stráca slobodná vôľa, alebo je len potlačená 

chorobnými nervovými procesmi, ktoré v najlepšom prípade vyliečia lieky? Kde je tá hranica, 

keď za nás musia rozhodovať iní...Niekedy však aj zdravý človek nechá za seba rozhodovať 

iných, hovorí ich slová, vyjadruje ich názory, s pocitom, že sú to jeho slová, jeho zážitky, 

avšak nevedome, presvedčený o svojej bezúhonnosti a originalite. To sa však stáva veľkému 

množstvu ľudí, neodvážim sa tvrdiť, že do tejto množiny nepatril každý z nás aspoň raz...a 

čím je to zapríčinené? Informáciami, ktoré nás zaplavujú každý deň čoraz viac a viac, 

nemusíme ich prijímať ani vedome, len nevedomie za nás pracuje, ukladajú sa nám do mysle 

myšlienky cudzích ľudí a pár krát ich vydávame za svoje. Ale čím je teda človek ak nie 

látkou, ktorú ovplyvňuje okolie ako činná forma? Alebo je človek látkou i formou v jednom, 

ale zároveň bytosť, ktorá je otvorená vonkajšiemu vplyvu.  
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          Biologické hľadisko zastáva aj neodarwinista Robert Wright, ktorý vo svojej práci píše: 

„ dnes už môžeme s istotou tvrdiť, že rad vlastností, ktoré držia spoločnosť pohromade, 

vďaka ktorým môžeme svoj druh tak vysoko hodnotiť, ako nesebeckosť, súcit, priateľstvo, 

láska, svedomie a spravodlivosť má dokázateľne genetický charakter“ (Wright, 1995, s. 17). 

           Manipulácia mravného subjektu však nemusí prebiehať len prostredníctvom kultúry, 

tradície, výchovy, očakávaní. Ako som načrtla vyššie, ale taktiež v možnej budúcnosti aj 

prostredníctvom genetickej manipulácie, i keď to už nie je manipulácia mravného subjektu, 

ale len „možného“ jedinca, i keď možno raz bude eugenika na takej vyspelej úrovni, že aj 

mravnosť bude tým, čo bude spadať pod jednu z možných kvalít, ktoré sa budú vyberať pre 

budúcu bytosť....Na druhej strane genetickou manipuláciou môžeme nazvať aj našu 

prirodzenú determináciu génmi, avšak aj túto máme možnosť svojím rozumom ovplyvniť 

v určitej miere. 
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