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Aspekty a vplyvy klonovania na ľudskú dôstojnosť 

 

Martin GLUCHMAN 

 

Práca sa zaoberá klonovaním ako jedným z najčastejších a najdiskutovanejších 

problémov súčasnosti v rámci medicínskej etiky alebo lepšie povedané bioetiky. Táto téma 

vyvoláva mnoho polemík, diskusií ba až sporov, a to nielen vo vedeckých kruhoch. Po 

odbornej stránke je klonovanie jasne zadefinované, má presne vymedzené hranice a pole 

svojej pôsobnosti, no otázky nám vyvstávajú v diskusii o morálnych hodnotách a samotnom 

vzťahu tohto vedeckého procesu k podstate bytia človeka. V tomto momente sa otvárajú 

dvere pôsobnosti široko dokorán a je veľmi ťažké jasne zadefinovať buď kladné, respektíve 

záporné hodnoty, vplyvy klonovania na vnímanie spoločnosti. Na dôvažok by bolo vhodné si 

položiť otázku, či je klonovanie ľudí proti ľudskej dôstojnosti. Cieľom príspevku je načrtnúť 

najčastejšie možné vplyvy klonovania nielen na samotnú existenciu ľudských bytostí, ale 

najmä na ich vlastnú dôstojnosť. 

V diskusiách o klonovaní je odlišnosť zvyčajne načrtnutá medzi terapeutickým 

a reprodukčným klonovaním. V terapeutickej verzii je cieľom klonovať bunky, ktoré 

vytvárajú konkrétne orgány alebo druhy tkanív, ale nie celé ľudské bytosti. Zatiaľ čo tento 

druh klonovania bol chápaný ako eticky problematický, je ďaleko lepšie tolerovaný ako 

myšlienka vytvárania nových ľudských bytostí rovnakými metódami (s pravdepodobne 

prekvapivou námietkou katolíckej cirkvi, ktorá, zdá sa, že vidí pri terapeutickom klonovaní 

viacero problémov). Avšak otázne je, či klonovanie ľudských bytostí je namierené proti 

samotnej ľudskej dôstojnosti. Häyri hovorí, že „mnoho medzinárodných protokolov a dohôd 

prehlasuje ľudské (reprodukčné) klonovanie za čin proti ľudskej dôstojnosti. Je však preňho 

neisté, čo je presne ľudskou dôstojnosťou a prečo je porušená ľudským reprodukčným 

klonovaním“ (Häyry, 2004, s. 7 - 14). 

 Inou problematickou oblasťou riešenou v rámci bioetických dilem súvisiacich 

s klonovaním je jedinečná osobitosť každej ľudskej bytosti hodnej existencie. Každý človek 

disponuje „právom na jedinečnosť“, ktoré by mohlo byť ľahko zneužité klonovaním. 

Upozornenie je problematické podľa dvoch zreteľných mienok. Existenciou identických 

dvojičiek a skutočnosť, že väčšina kultúr nevidí morálny problém v ich zdedenej podobnosti, 

sa zdá navrhovať, že ak aj takéto právo existovalo, nebolo by úplné alebo ani veľmi vysoko 

cenené. Okrem toho by bol klon vo väčšine prípadov menší, no rovnakej genetickej kópie 
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jeho „súrodenca“ ako identické dvojča, pretože mitochondrické DNA klonov pochádza 

z použitého vajíčka, nie z preneseného zárodku a to robí klony, aj keď hovoríme o genetike, 

jedinečnými (pokiaľ samozrejme vajíčko a zárodok pochádzajú od rovnakej osoby), s čím sa 

dá len plne súhlasiť (Häyry – Takala – Herissone-Kelly, 2005, s. 50). 

Ak aj zabudneme na teologické prvky, tento argument nie je bez svojich komplikácií. 

Nemôžeme si ale myslieť, že vnútorná logika argumentu musí byť totožná s tým, čo Singer 

uvádza v nasledujúcich riadkoch. Jedinečnosť je hodnotná ľuďom tak ako je nám cenné 

zdravie. Nie všetci ľudia sú zdraví, ale napriek tomu nie sú natoľko dôstojnými ľudskými 

bytosťami ako tí, ktorí sú zdraví. Hoci sú identické dvojčatá dôstojné a cnostné ako druhí 

ľudia, existuje predsa len niečo nesprávne, ak nemajú jedinečné genetické zloženie a preto 

zámerne vytvorené identické genotypy sú zlé. Singer hovorí, že identické dvojičky a väčšina 

ostatných ľudí by nesúhlasilo s predpokladmi podmieňujúcimi tento smer myslenia. Avšak, 

dôvod pochádzajúci z jedinečnosti funguje (prinajmenšom dlhodobo), len ak si myslíme, že 

niečo nie je vporiadku, ak sme dvojča. Ale aj keď zastávame skôr tento diskriminujúci názor, 

následkom by nebol fakt, že chorí ľudia / klony by boli menejcennými osobami. Len ak sme 

si mysleli, že dvojičky sú samy osebe niečim menejcenné, čím by sme taktiež mohli klonom 

prideliť menšie hodnoty. Pretože to nie je tak, mali by sme zhrnúť, že vo svetle tohto dôvodu 

by bola osoba počatá klonovaním a bola by rovnako dôležitým jedntolivcom ako tí 

jednotlivci, ktorí sa narodili prostredníctvom iných bežnejších metód reprodukcie (Kuhse – 

Singer, 2002, s. 186).  

Pri nedostatku argumentov a dôvodov jedinečnosti by sme si mohli položiť otázku, či 

klonovanie považuje ľudské bytosti za obyčajné prostriedky. Na to by sa dalo reagovať 

a poukázať Kantovým kategorickým imperatívom, lepšie povedané podstatou, ktorou Kant 

vyjadruje svoj postoj k celkovému miestu a vzťahu ľudských bytostí vo vzájomnom 

spolunažívaní, vo vzájomných medziľudských vzťahoch. V našom prípade, čo sa týka 

ľudského klonovania, Kant nachádza mnoho dôvodov a argumentov proti ľudskému 

reprodukčnému klonovaniu, keď uplatňuje myšlienku, že by sme ľudí nikdy nemali 

považovať za obyčajné prostriedky a nemali by sme ich využívať vo svoj prospech (Kant, 

1990, s. 150 - 162). Preto je viac ako diskutabilné, či klonovanie, ak je použité hlavne na 

reprodukčné účely, porušuje princíp ľudskosti rovnako ako akýkoľvek iný úmyselný čin 

reprodukcie. 

Je na mieste položiť si otázku, či môžeme vôbec hovoriť pri reprodukčnom klonovaní 

o tom, že sa človek stáva iba prostriedkom? A ako postupovať v prípade autoterapeutického 

klonovania? Existuje množstvo príkladov, keď manželia chcú zachrániť svoj vzťah splodením 
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dieťaťa. Vtedy si myslím, že ide o inštrumentalizáciu daného jednotlivca v prospech iného 

účelu a človeka nemôžeme považovať za prostriedok na dosiahnutie akéhokoľvek cieľa.  

 Häyri sa snaži Kantovi oponovať, svojsky protirečiť a vyjadruje názor, že dôvod 

„zaobchádzania s ľuďmi ako s obyčajnými prostriedkami“ funguje nepodmienečne proti 

terapeutickému klonovaniu ak vôbec veríme, že prvotné embryá sú „ľudské“ v zmysle 

zamýšľaného princípu. Aby sme použili prvotné embryá jedine v prospech druhých, mali by 

sme s nimi zaobchádzať ako s obyčajnými prostriedkami. Na druhej strane, ak nepovažujeme 

prvotné embryá za „ľudské“, neodsudzujeme terapeutické klonovanie na základe 

zaobchádzania s embryami ako obyčajnými prostriedkami (v zmysle určeného „princípu 

ľudskosti“) (Häyry – Takala – Herissone-Kelly, 2005, s. 57).  

S pozitívami samozrejme súvisia aj negatívne vplyvy samotného klonovania, ktoré 

nevyhnutne patria do tejto problematiky a je viac ako potrebné o nich ešte pred samotným 

vykonaním aktu klonovania diskutovať na primárnej úrovni. Táto metóda vo všeobecnosti nie 

je považovaná za bezpečnú. Celkovo sa do roku 1995 vykonalo 277 pokusov a to len preto, 

aby sa zárodok spojil s vajíčkom a tak vznikol prvý klon zvieracej ríše, Dolly, klonovaná 

ovca. Pri opakovaných pokusoch klonovať zviera už bolo jasné, že prinajmenšom „syndróm 

veľkého potomka“, dýchacie ťažkosti, cirkulačné problémy, malformácia obličiek a mozgu 

a imúnna porucha činnosti sú problémami, ktoré zažívajú klonované cicavce. Dalo sa 

očakávať, že ľudské klony by odhalili podobné smrteľné alebo potenciálne smrteľné 

predpoklady (Wilmut, 2001, s. 20). Zaobíde sa to bez tvrdenia, že pre tých, ktorí majú 

akýkoľvek nedotknuteľný (svätý) ľudský „materiál“, by bola práve strata vajíčka a prvotného 

embrya neprijateľnou daňou.  

 Dokonca aj liberálnejší postoj k problematike je braný za morálny status prvotného 

embrya – aj keď platí, že majú veľmi malú alebo žiadnu morálnu hodnotu – cena za 

klonovanie v medziach ľudského utrpenia sa zdá byť neznesiteľne vysoká. Výskum vedúci 

k ľudskému klonovaniu a ku každému pokusu klonovať človeka by potreboval celý rad 

darovaných vajíčok. To by si však vyžadovalo mnoho žien, ktoré by súhlasili s podstúpením 

hormonálnej liečby a zberu vajíčok – ani jedna praktika nie je príjemná, a taktiež bez 

akýchkoľvek rizík. Informovaný súhlas by bol prijatý pravdepodobne vo svetle súčasnej 

medicínskej etiky a etiky výskumu, dokonca aj keby sa jednalo o samotné ospravedlnenie 

výskumu. Taktiež, aj výskum aj súčasné pokusy podrobenia si ľudských plodov by si 

vyžadovali množstvo ženských dobrovoľníčok na vynosenie ľudských plodov. Takže 

požadované hormonálne liečby, tehotenstvo a narodenie dieťaťa nie sú bez rizík.  
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 Existuje množstvo ťažkostí pri zaoberaní sa právami tých, ktorí ešte neexistujú 

a pravdepodobne ani nikdy nebudú, a povinnosťami, ktoré máme voči nim (Burley – Harris, 

1999, s. 109 - 110). V dôsledku možných rizík teda môžeme povedať, že pokusy vyklonovať 

ľudské bytosti (v rámci našich najlepších vedomostí) budú mať za následok veľké množstvo 

narodení trpiacich jednotlivcov. Napriek tomu by malo byť stanovené, aké by boli veľké 

výhody ospravedlňujúce ľudské reprodukčné klonovanie voči tomuto výsledku.  

 Podľa výskumnej etiky by skúmanie ľudského klonovania nemohlo byť vôbec 

ospravedlnené, aj keby nebolo úplne nesprávne s ľudským klonovaním ako takým. Podľa 

popredných vedcov, technika nemôže byť adekvátne testovaná na druhých cicavcoch, pretože 

každý druh sa zdá reagovať na skúsenosť inak. Na druhej strane sa pravdepodobne zdá, že, 

tak ako s inými cicavcami, mnoho ľudských klonov by mohlo mať smrteľné poruchy, ktoré sa 

stávajú viditeľnými len po ich narodení. Žiadna etická komisia by nepovolila riadené 

experimenty klonovania. Experimenty sú povolené len na skorých embryách, aj to len do 

určitého obmedzeného veku. Ľudské klonovanie zostáva obyčajnou možnosťou, pretože jeho 

skúmanie nemôže byť prípustné. A my len môžeme dúfať, že s očakávanými rizikami sa nikto 

nebude pokúšať vyklonovať ľudí bez predošlého výskumu. Okrem priamého ľudského 

utrpenia, skúmanie ľudského reprodukčného klonovania môže pravdepodobne nepriamo 

zapríčiniť trápenie.  

 Teda samotné klonovanie obsahuje množstvo otázok a problémov, ktoré nie sú 

vyriešené, preto treba postupovať opatrne, ale v žiadnom prípade nie je riešením odmietnutie 

a striktný zákaz klonovania (Häyry – Takala – Herissone-Kelly, 2005, s. 58).  

Preto je priateľné argumentovať, že kvôli právu na reprodukciu, ktoré je jednako len 

slobodou, by nikto nemal zasahovať do súkromne financovaných pokusov klonovať ľudí. 

Nekontrolovateľný výkon práva reprodukcie prostredníctvom tých, ktorí majú „pôvodné“ 

prostriedky k dispozícii, zapríčinil, a stále zapríčiňuje, neúnosné utrpenie. Deti sa rodia 

v otrasných podmienkach, sú zanedbané, zneužívané, vystavené nebezpečným látkam 

(dokonca ešte nebezpečnejším ako pred ich narodením) a v mnohých prípadoch sa o nich 

nikto nestará. Právo na reprodukciu ako slobodu je však považované za natoľko dôležité pre 

význam byť človekom, že všetko utrpenie, ktoré zapríčiňuje, je prijaté a brané ako cena toho 

hodná.  

 Kass zastáva názor, že tí, ktorí si prajú ponechať si právo na reprodukciu, ale ktorí si 

prajú zakázať klonovanie, poukázali na fakt, že klonovanie nie je reprodukciou v zmysle 

zamýšľanom právom, pretože je nepohlavné (Kass, 2002, s. 154). Vzniká tu preto otázka, či 

možno aj v súvislosti s reprodukčným klonovaním hovoriť o skutočnosti, že je to naplnenie 



 
 

208

reprodukčného práva jedinca. Osobne si myslím, že v zásade áno, lebo samotný sexuálny akt 

tu nie je rozhodujúcim faktorom. 

 Iným odporúčaným pozitívnym výsledkom ľudského reprodukčného klonovania je 

možnosť vyhnutia sa určitým už spomínaným mitochondrickým chorobám. Mitochondriu 

môžeme zdediť len od matky a ak má matka mitochondrickú chorobu, prenesie sa to aj na jej 

deti. Ak by proces nukleárneho prenosu mohol byť ovládnutý, manželský pár by mohol mať 

ich vlastných genetických potomkov (netrpiacimi mitochondrickými poruchami) a to 

použitím vajíčka od darcu. To by zapríčinilo oplodnenie ženského vajíčka so zdravou 

mitochondriou a konečné implantovanie tohto vajíčka do ženskej maternice (Wilmut, 2001, s. 

23 - 24). Táto skúsenosť by sa, predpokladám, stretla s oveľa menším odporom ako iné druhy 

ľudského reprodukčného klonovania. Takala píše, že by sa to netýkalo kopírovania inej 

ľudskej bytosti a sociálni rodičia dieťaťa by boli takmer celkom iste aj jej genetickými 

rodičmi. Mali by sme si všimnúť, že hoci mitochondrické choroby sú relatívne zriedkavé a že 

by mohlo trvať dosť dlho, skôr než môže nastať samotný nukleárny prenos, ktorý bude 

presný, čo je zároveň potrebné pre vykonávanie tejto práce. Medzitým však skúmanie 

ľudského klonovania pravdepodobne vytvára množstvo utrpenia a nie je pomocou niečoho 

evidentné, že možná budúca metóda vyhnutia sa mitochondrickým chorobám by všetko 

ospravedlnila (Häyry – Takala – Herissone-Kelly, 2005, s. 60). Áno, síce je to pravda, no 

existuje tu aj nebezpečenstvo a je potrebné si dať pozor na skutočnosť, aby sme neskĺzli až 

k eugenike, t.j. tvorbe akýchsi nových „árijcov“.  

Na druhej strane nie je nevyhnutné, aby technologická vyspelosť dnešnej doby, ktorá 

teoreticky umožňuje niektoré typy eugeniky, by nútila spoločnosť, aby prijala politiku 

eugeniky. Disponujeme už predsa technikou na zobrazovanie ľudských zárodkov, testovanie 

budúcich rodičov, sterilizáciu ľudí a prerušenie nežiadúcich tehotenstiev. Máme prostriedky k 

vykonávaniu eugeniky vo veľkom meradle, ale my si ich nevyberáme (Häyry – Takala – 

Herissone-Kelly, 2005, s. 62 - 63). Preto by som povedal,  že môžeme hodnoverne 

argumentovať, že je to práve spoločensko - politická atmosféra, ktorá určuje, ako sú tieto 

metódy pri budúcom možnom klonovaní využité a nie technológia, ktorá určuje spoločensko - 

politické názory, s čím vcelku súhlasím. No nie je to podľa mňa len socio - politický stav, ale 

taktiež aj právna situácia spoločnosti, ktorá nevyhnutne musí vytvoriť legislatívu povoľujúcu 

využívanie biotechnológii vrátane technológie klonovania pre terapeutické alebo reprodukčné 

účely.  

Prezentované argumenty proti ľudskému reprodukčnému klonovaniu neospravedlňujú 

jasne úplné odsúdenie ľudského reprodukčného klonovania, ale narastajúci účinok 
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podmienených chýb vzťahujúcich sa na skúsenosť by nás mal urobiť prinajmenšom 

obozretnými.  

 Výskum vedúci k ľudskému reprodukčnému klonovaniu by nepotreboval len 

vyskúšanie veľmi skorých embryí, ale taktiež by si vyžadoval prenos ľudských zárodkov. 

S očakávanými rizikami by ponuky na výskum nezískali etický súhlas. Bez patričného 

výskumu by bolo nesprávne pokúšať sa o ľudské reprodukčné klonovanie, a to opäť 

s určitými rizikami. Zdá sa, že pokiaľ nemôžu byť výrazné bezpečnostné otázky ohľadom 

skúmania ľudského klonovania určené, nemôžeme viesť nevyhnutný výskum a následne 

nemôžeme ospravedlniteľne skúšať ľudské reproduktívne klonovanie.  

 Ľudské reprodukčné klonovanie je vysoko rizikové, nákladné podnikanie, hoci jeho 

predmetom je najlepšia starostlivosť, s minimálnymi výhodami. Nie je to úplne nesprávne 

a nemalo by byť hneď odsúdené. Avšak, ako sa nateraz zdá, otázky bezpečnosti nemôžu byť 

vyriešené, zatiaľ čo skúmanie ľudského klonovania by zapríčinilo utrpenie a vystavilo 

predmety štúdia neprijateľnému riziku. O to by sme sa nemali pokúšať. A aj keby otázky 

bezpečnosti mohli, niekedy v budúcnosti, byť správne venované, bolo by nesprávne 

investovať štátne peniaze do výskumu s tak málo výhodami vo vzťahu k ľudskému blahu 

(stanovujúc, že by peniaze mohli byť použité na dôstojnejšie prípady niekde inde) (Häyry – 

Takala – Herissone-Kelly, 2005, s. 63).  
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