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Agent-neutral verzus agent-relative 

 

Ján KALAJTZIDIS 

 

Diskusia o možnosti konzekvencializmu akceptovať agent-relative prístup na úkor 

prístupu agent-neutral prebieha v odbornej literatúre niekoľko desaťročí.1 Pokladám za 

dôležité detailnejšie analyzovať postoj etiky sociálnych dôsledkov, ktorá aj napriek svojej 

profilácii, ako konzekvencialistická teória, sa neklasicky prikláňa na stranu agent-relative 

pozície. Tento príklon, ako neskôr ukážem, pramení z jej neutilitaristického zamerania 

a odmietnutia maximalizácie.2 

Konzekvencializmus sa odlišuje od iných etických teórií (napríklad deontológie) 

viacerými pozíciami, ktoré zastáva, z nich najdôležitejšia je - príklon k dôsledkom (hlavné, 

najpodstatnejších kritérium). Zastáva názor, podľa ktorého morálna hodnota  činu vyplýva 

z dôsledkov, ktoré prinesie.3 Toto stanovisko je „dedičstvo“ klasického utilitarizmu, ktorého 

pozícia je však omnoho komplexnejšia (okrem dôsledkov požaduje zotrvať na pozícii: 

hedonistickej, eudaimonistickej, maximalizácie, agent-neutrality...). Množstvo stanovísk 

(podmienok), ktoré je potrebné naplniť, aby bola etická teória považovaná za 

konzekvencialistickú, je predmetom dlhodobej diskusie a zároveň pôvodcom inšpirácie 

kritikov konzekvencializmu. Jedna z hlavných (ak nie hlavnou) kritík, ktorej čelia 

konzekvencialistické etické teórie, je v značnej miere zameraná na príklon týchto teórií 

k pozícii agent-neutral. Diskusia, ktorá v etike prebieha, a nie je ukončená, je i to, ktoré 

z pôvodných názorov klasického utilitarizmu je potrebné rešpektovať, aby sme mohli teóriu 

považovať za konzekvencialistickú a ktoré z týchto stanovísk sú znakmi len jednej z jej 

foriem, a to utilitaristického konzekvencializmu.4  

                                                 
1 Otázky týkajúce sa témy agent-neutral verzus agent-realtive sú dlhodobo riešeným problémom, týkajúcim sa 
povinností a záujmov mravného subjektu voči iným subjektom. Zjednodušene môžem konštatovať, že agent- 
neutral zdôvodnenia sú také, ktoré uplatníme na kohokoľvek v danej situácii bez ohľadu na vzťah (či iné 
činitele) k jednotlivcovi. Pozícia agent-relative zdôvodňuje rozhodnutie na základe nejakého vzťahu, napríklad 
vo všeobecnosti existujú dôvody, prečo pomôcť niekomu, kto je v núdzi (agent-neutral), ale ak by boli v núdzi 
napríklad moji rodinní príslušníci, mám špeciálne dôvody- povinnosť im pomôcť (agent-relative). Derek Parfit 
vyjadruje rozdiel takto: teória je agent-neutral, ak pripisuje všetkým subjektom spoločné (všeobecné) ciele. 
A naopak, teória je agent-relative ak pripisuje rôznym subjektom rozličné ciele (Parfit, 1984, s.54-55).    
2 Princíp maximalizácie je jednou zo základných čŕt konzekvencializmu ako takého, no zároveň odlišnosťou 
medzi utilitaristickou a neutilitaristickou formou konzekvencializmu. V texte tvrdím, že princíp maximalizácie  
je jednou z hlavných prekážok etickej teórie zastávať pozíciu agent-neutral.  
3 Konzekvencialistická etika zvažuje pri hodnotení konania najprv dôsledky, ktoré prinieslo a až následne 
samotný čin- hodnota činu je stanovená na základe dôsledkov. Naopak,  v non-konzekvencializme (deontológii) 
je pripísaná hodnota samotnému činu, respektíve motívom tohto činu, nezávislých od dôsledkov, ktoré priniesol.  
4 S týmto je spojený problém zamieňania či stotožňovania utilitarizmu a konzekvencializmu. Je potrebné si 
uvedomiť, že utilitarizmus je len jednou (i keď pôvodnou) formou konzekvencializmu. Dnes v zásade 
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V dôsledku tejto diskusie sa vyprofiloval tábor filozofov, ktorí tvrdia, že nemôžeme 

teóriu definovať ako konzekvencialistickú, ak sa neprikláňa k pozícii agent-neutral. Tento 

názor, podľa ktorého príklon k pozícii agent-neutral je jednou z podmienok na zaradenie ku 

konzekvencializmu vyplynul predovšetkým z kritiky tejto pozície zo strany non- 

konzekvencialistických teórií. 

Jedným z predstaviteľov  stanoviska,  podľa ktorého konzekvencializmus musí byť 

agent-neutral, je Philip Pettit. Podľa Pettita  je príklon teórie k pozícii agent-neutral vhodný 

práve na odlíšenie konzekvencializmu od non- konzekvencializmu. Toto vyjadrenie formuluje 

cez problém správnosti (rightness), keď odpovedá na otázku, prečo by sme mali za 

konzekvencialistickú teóriu považovať iba takú, ktorá tvrdí, že len neutrálne hodnoty slúžia 

na dosahovanie správnosti. Podľa neho, ak by sme upustili od tejto požiadavky, bolo by 

možné zaraďovať ku konzekvencializmu aj charakteristicky non- teleologické pozície. Ako 

príklad uvádza tých, ktorí síce podporujú hodnoty, no zároveň súhlasia s ich „relativizáciou“ 

s ohľadom na svoju budúcnosť, starostlivosť o svoje deti atď. Takúto pozíciou považuje za 

non- konzekvencialistickú, a teda za deontologickú, pretože subjekty uprednostňujú ich 

povinnosti, respektíve záväzky na úkor maximalizácie dobra (Pettit, 1997, s. 130). Pettitova 

definícia konzekvencializmu, respektíve teleológie ako takej, je založená na tvrdení, podľa 

ktorého správnosť je determinovaná na základe konania v súlade s neutrálnymi 

a univerzálnymi hodnotami (Pettit, 1997, s. 132).5   

Na druhej strane existuje množstvo autorov, ktorí nechcú chápať príklon k pozícii 

agent-neutral ako podmienku pre zaradenie teórie ku konzekvencializmu. Kritiku agent-

neutral pozície chápu ako kritiku nie konzekvencializmu ako celku, ale predovšetkým jeho 

klasickej utilitaristickej formy. To, čo podľa mňa evokuje pozíciu agent-neutral (impartialitu) 

v konzekvencializme, je jeho princíp maximalizácie spojený s eudaimonistickým a 

hedonistickým aspektom. Utilitarizmus je agent-neutral, pretože stanovuje každému subjektu 

jediný, spoločný cieľ: maximalizáciu spoločného úžitku. 

Etika sociálnych dôsledkov však odmieta utilitaristický princíp maximalizácie, nesnaží 

sa o maximálne množstvo pozitívnych sociálnych dôsledkov, tie majú prevažovať nad 

negatívnymi. Nejde o zámerné či programové odmietnutie možnosti dosiahnuť maximum 

pozitívnych dôsledkov, ide o odmietnutie maxima, ako jediného kritéria správnosti, a teda 

                                                                                                                                                         
rozlišujeme utilitaristickú a neutilitaristickú formu konzekvencializmu, ktorých spoločným východiskom však 
ostáva postoj - dôsledky -  ako kritérium hodnotenia.   
5 Veľmi pokrytecky sa však Pettit nezaoberá  tým, o aké hodnoty ide, pretože napríklad utilitaristi by mohli 
tvrdiť, že takáto hodnota je iba šťastie a iní by mohli presadzovať iné hodnoty. Takže bližšie zadefinovanie toho, 
aká/é tieto hodnoty sú, by značne obmedzilo možnosti charakterizovať tú ktorú  etickú teóriu ako 
konzekvencialistickú- teleologickú.  
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i racionálnosti konania- maximalizácie za každú cenu (Gluchman, 1995, s. 92-105). Etika 

sociálnych dôsledkov odmieta chladnú racionalitu podobajúcu sa vypočítavosti, ktorú by mal 

prezentovať človek- počítač, ktorý chladne nezaujato kalkuluje pre a proti a stále sa usiluje 

o maximalizáciu dobra, správneho, úžitku, príjemného atď. Racionalita má svoje miesto, ale 

len ako súčasť celého procesu uvažovania, rozhodovania a konania mravného subjektu. 

Ďalšími časťami tohto procesu sú umiernenosť, rozumná partialita, úsilie o realizáciu 

humánnosti a spravodlivosti v našom konaní s dosahom na bližšie či vzdialenejšie sociálne 

prostredie, ktorého sme súčasťou (Gluchman, 2005, s. 67).  

Princíp impartiality etika sociálnych dôsledkov odmieta, pretože konanie, do ktorého 

je mravný subjekt emocionálne a rozumovo zainteresovaný, môže v oveľa väčšej miere 

prispieť k produkovanie pozitívnych sociálnych dôsledkov za podmienky, že nejde o čisto 

egoistické konanie (Gluchman, 1995, s. 102). Etika sociálnych dôsledkov však neodmieta 

možnosť, že mravný subjekt pri svojom konaní dosiahne maximálne možné pozitívne 

sociálne dôsledky. Teda je možné dosiahnutie maximálnych pozitívnych sociálnych 

dôsledkov, ale maximalizmus, ako kritérium toho, čo je považované za správne konanie, je 

zásadne odmietaný (Gluchman, 1999, s. 126). Kritiku konzekvencializmu na báze 

neakceptovateľnosti príklonu k agent-relative  pozícii formuluje aj Slote, keď popisuje 

konzekvencialistickú požiadavku, podľa ktorej sa subjekt (tak ako ho chápe 

konzekvencializmus) nemôže zamerať na šťastie nejakého človeka viac, než na šťastie iného6 

(Slote, 1997, s. 189).  

Slote popisuje ako problematickú konzekvencialistickú požiadavku obetovať seba, 

respektíve vlastný záujem na úkor produkcie väčšieho množstva pozitívnych dôsledkov. 

Neutilitaristické formy konzekvencializmu sa tomuto problému vyhýbajú pomocou 

pozitívneho hodnotenia, tzv. kultúrnych úspechov.7 Na rozdiel od klasického utilitarizmu, 

ktorý pokladá kultúrne úspechy- výdobytky, len za prostriedok, a teda hodnotné len ako 

prostriedok pre maximalizáciu úžitku pre všetkých. Neutilitaristické formy 

konzekvencializmu im pripisujú pozitívnu hodnotu o sebe. Neutilitaristické formy 

konzekvencializmu tak nachádzajú ospravedlnenie konania v svoj prospech (neobetovania 

vlastných záujmov).8      

                                                 
6 Podľa môjho názoru tým, že etika sociálnych dôsledkov formuluje svoje východisko ako agent-relative a 
zároveň pripúšťa umiernenú (rozumnú) partial pozíciu sa tejto kritike princípu impartiality vyhýba.   
7 K tzv. kultúrnym úspechom zaraďujeme hudbu, umenie či literatúru. 
8 Paradoxne ak by sme všetci zastávali pozíciu agent-neutral a uprednostňovali produkciu väčšie množstva 
pozitívnych dôsledkov na úkor vlastného záujmu, svet by sa mohol stať horším miestom na život. Neprodukovali 
by sme literatúru, filozofiu či hudbu ale odišli by sme pomáhať tam, kde je to najviac potrebné.   
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Ako príklad uvádza Slote učiteľov a študentov filozofie, či umelcov a vedcov- ktorí 

vďaka takejto argumentácii (kultúrne úspechy sú hodnotné sami o sebe) majú možnosť 

uprednostniť vlastný záujem na úkor záujmu všetkých ostatných. Je teda obhájiteľné ostať na 

univerzite (môj záujem) napriek tomu, že by som mohol isť pomáhať hladujúcim a chorým do 

Afriky, pretože je predpoklad, že dôsledky ktoré vyplynú z môjho konania budú pozitívne. 

Podmienkou je však existencia potenciálu tieto pozitívne dôsledky (kultúrne úspechy) 

dosiahnuť. Ak takýto potenciál nemám, či zastávam pozíciu utilitarizmu, musím sa rozhodnúť 

inak (nie v prospech môjho osobného záujmu) a odísť pomáhať do Afriky – to, čo Slote 

pomenoval- obetovať vlastný záujem na úkor produkcie väčšieho množstva pozitívnych 

dôsledkov.9   

Zdá sa teda, že konzekvencializmus a utilitarizmus vyžadujú od subjektu väčšiu mieru 

sebaobetovania, než je intuitívne vyžadovaná. Vo všeobecnosti je akceptované stanovisko, 

ktoré tvrdí, že Albert Schweitzer alebo Matka Tereza prekročili akúsi prirodzenú povinnosť 

(teda to, čo pokladáme za správne v súlade s morálkou zdravého rozumu), ktorú máme voči 

ostatným. Povinnosti voči ostatným, tak ako ich prirodzene chápeme, od nás nevyžadujú 

obeť, akú priniesli Matka Tereza alebo Albert Schweitzer. A teda my, ktorí nekonáme tak, 

ako oni, nie sme morálne odsúdeniahodní, ale „len“ menej hodnotní- nezaslúžime si chválu 

do tej miery, ako oni (Slote, 1997, s. 190). Vo svojej argumentácii Slote po celý čas kritizuje 

maximalistický princíp klasického konzekvencializmu- utilitarizmu, ktorý však on sám 

pomáhal10 prekonať- formuláciou tzv. satisficing konzekvencializmu. Hovorí o devalvácii 

hodnoty mravného subjektu v utilitaristicky, a teda maximalisticky ponímanom 

konzekvencializme. Ak totiž akceptujeme maximalistický princíp, hodnota mravného 

subjektu je priamo závislá od množstva dosiahnutého pozitívneho v pomere k maximálnemu 

možnému. Etika sociálnych dôsledkov a ostatné formy neutilitaristického konzekvencializmu, 

ktoré odmietajú princíp maximalizácie, podľa môjho názoru tento problém prekonávajú. 

Zástancovia pozície satisficing konzekvencializmu sú však mnohokrát kritizovaní. 

Táto kritika sa zameriava na zbytočnosť existencie satisficing pozície na úkor 

maximalistického princípu, keď problém prílišnej náročnosti (maximalistickej pozície) môže 

                                                 
9 Veľmi podobne kritizuje klasický utilitaristický konzekvencializmus aj Jonathan Dancy. Podľa neho je táto 
forma konzekvencializmu príliš náročná (požadovačná). Prejavuje sa to predovšetkým v požiadavke nekonať nič 
iné, než to čo prinesie najlepšie dôsledky (neobetovať naše zdroje na menej „efektívne“ konanie). Ak by sme 
túto požiadavku akceptovali do krajností, nemali by sme mať žiadne koníčky, prázdniny či záľubu v ničom inom 
než napĺňaní Projektu (dosahovaní najlepších možných dôsledkov). V tomto zmysle je takáto forma 
konzekvencializmu príliš náročná a to až do takej miery, že by sme stratili akýkoľvek iný zmysel života, než 
dosahovanie najlepších možných dôsledkov (Dancy, 1993, s.183).    
10 Ešte ako predstaviteľ konzekvencializmu, od ktorého sa neskôr odklonil a dnes sa zameriava predovšetkým na 
rozvoj etiky cnosti.  
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byť prekonaný aj jednoduchšie. Tvrdia, že je možné prijať princíp maximalizmu a zároveň 

akúsi výnimku vo vzťahu k osobnému obetovanie (Slotov príklad) a tak jednoduchšie 

problém riešiť. Bradley tvrdí, že jediným rozumným zdôvodnením existencia satisficing 

pozície by bolo, ak by pomáhala riešiť nejaký problém (či už prílišnú náročnosť, alebo iný) 

(Bradley, 2006, s. 97-108).11  

 Na druhej strane však existuje „filozofický tábor“ presvedčený o tom, že etická teória 

môže byť konzekvencialistická a akceptovať pozíciu agent-relative. Príklad tejto 

argumentácie nájdeme v prácach Johna Brooma v diskusii venujúcej sa rozdielu medzi 

konzekvencialistickými (Broom uprednostňuje pojem teleologickými) a non-

konzekvencialistickými teóriami. Uvediem klasický prípad porušenia sľubu. Predstavme si, že 

nedodržanie môjho sľubu podmieňuje dodržanie ďalších piatich sľubov iných ľudí. Ak svoj 

sľub dodržím, dôjde k nedodržaniu ostatných piatich. Väčšina ľudí bude tvrdiť, že by som aj 

napriek tomu, čo viem, mal svoj sľub dodržať (porušiť by som ho mohol, ak by šlo 

o výnimočnú situáciu).  

Takýto názor je v rozpore s konzekvencializmom, pretože keď samotné porušenie 

sľubu je považované za nesprávne, tak porušenie piatich sľubov je ešte horšie, než porušenie 

jedného. Dodržanie môjho sľubu prinesie horšie dôsledky (do úvahy berieme nielen hodnotu 

dôsledkov, ktoré prinesie dodržanie sľubov, ale aj hodnotu porušenia samotného sľubu), ako 

jeho nedodržanie. Takže konzekvencializmus by hodnotil ako správne konanie porušenie 

sľubu (Broome, 1991, s.5). Uvažujme, či existuje obrana (spôsob obhajoby), ktorá by naše 

dodržanie sľubu akceptovala ako prijateľné, a to aj napriek tomu, že dôjde k porušeniu iných 

piatich.  

Broom argumentuje takto: je nesprávne zastávať pri tomto rozhodovaní neutrálnu 

pozíciu- z ktorej by sme hodnotili každé porušenie rovnako. Moje postavenie v tejto 

záležitosti je rozhodujúce pre to, čo mám urobiť. Dodržanie sľubu má totiž špeciálnu hodnotu 

pre mňa samého (vo vzťahu ku mne). Pre mňa samotného má dodržanie sľubu väčšiu 

hodnotu, než nedodržanie sľubu iných piatich ľudí- moje hodnotenie by malo byť agent-

relative. Odpoveďou je tvrdenie, podľa ktorého mám väčšiu zodpovednosť za konanie 

vyplývajúce priamo zo mňa,  než za konania iných, aj keď vyplynuli čiastočne zo mňa 

(Broome, 1991, s. 5).  

                                                 
11 Samozrejme že diskusia k tejto problematike je obsiahlejšia, než tá ktorú som predstavil. Mojim cieľom však 
nie je riešenie týchto problémov, ale iba poukázanie na odlišné postoje ktoré sa vo vzťahu k predloženej 
problému formovali. 
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Zodpovednosť za porušenie sľubu nesú oni sami. Poučenie, ktoré z tohto príkladu 

vyplýva: non- konzekvencialistické teórie, zastávajúce pozíciu agent-relative, považujú za 

správne aj také konanie, ktoré neprinesie najlepšie možné dôsledky, pretože beriem ohľad na  

mňa, ako konajúci subjekt. Naopak konzekvencializmus, ako som už spomenul vyššie, je 

často stotožňovaný s pozíciou agent-neutral. Podľa Brooma je však potrebné oddeliť diskusiu 

zameranú na rozdiely medzi konzekvencialistickými a non-konzekvencialistickými teóriami 

a diskusiu medzi agent-neutral a agent-relative pozíciami. Porušenie sľubu mnou, má pri 

zvažovaní dôsledkov väčšiu váhu (je dôležitejšie) pre mňa, ako pre ostatných ľudí, pretože 

zodpovednosť za takéto konanie nesiem ja- nie oni. Takéto zvažovanie (hodnotenie) je na 

jednej strane konzekvencialistické, no zároveň agent-relative (vo vzťahu ku mne).  

Ako príklad konzekvencialistického agent-relative hodnotenie konania potom Broom uvádza: 

porušenie sľubu je zlé, ak porovnáme (zvážime) negatívne dôsledky môjho porušenia 

a negatívne dôsledky porušenia sľubu ostatnými. Ak by sme zvážili konečnú sumu, 

dospejeme k zaujímavému výsledku. Pre mňa je porušenie môjho sľubu dôležitejšie (má pri 

zvažovaní väčšiu váhu), než porušenie sľubu vykonané inými. V konečnom dôsledku by teda 

porušenie sľubu mnou prinieslo pre mňa viac negatívnych dôsledkov než pozitívnych 

(Broome, 1991, s. 8).12 

Názory predstavené Broomom13 neslúžia na argumentáciu v prospech, alebo proti 

pozícii agent-neutral, či agent-relative, sú iba príkladom druhého tábora- podľa ktorého nie je 

označenie teórie za konzekvencialistickú podmienené príklonom k pozícii agent-neutral. 

Broom teda tvrdí,  že konzekvencializmus môže byť agent-relative a ako príklad uvádza 

hodnotenie konania, pri ktorom zvažujeme hodnotu dôsledkov aj vo vzťahu k sebe. Takéto 

zvažovanie je súlade s morálkou zdravého rozumu a spôsobom  (systémom) hodnotenia 

konania v konzekvencializme- teda zvažovania pomeru pozitívneho a negatívneho. Ak pri 

hodnotení (zvažovaní) beriem ohľad aj na seba, moja pozícia je agent-relative. Nevidím teda 

žiaden dôvod nepovažovať takýto typ hodnotenia konania (pri ktorom berieme ohľad aj na 

seba) za konzekvencialistický.  

                                                 
12 Táto pozícia súvisí s rozpracovaním koncepcie agent-relative dobra, napríklad v práci Amartya Sena: Rights 
and agency. 
13 Podobnú argumentáciu predstavuje aj Dancy, keď uvažuje o osobnom projekte, ktorý je pre neho veľmi 
dôležitý (napríklad napísať dobrú knihu z etiky). Aj napriek tomu si však uvedomuje, že vo všeobecnosti 
(skutočne, objektívne) veľmi nezáleží na tom, či uspeje alebo nie. Svet sa nestane ani o mnoho „lepší“ ani 
„horší“ keď zlyhá či uspeje.  Teda aj keď vo vzťahu k ostatným subjektom nemá jeho úspech či neúspech žiaden 
väčší význam (hodnotu), pre neho samotného je veľmi dôležitý (hodnotný). Subjekt si je vedomý toho, že 
hodnota určitého konania je pre neho samotného vyššia než pre kohokoľvek iného (Dancy, 1993, s.188-189). Ak 
bude subjekt v konečnom dôsledku zvažovať pozitívne a negatívne dôsledky ktoré určité rozhodnutie (a 
konanie) prinieslo, vyššia (osobná) hodnota určitého konania bude veľmi dôležitá. Táto objektívne irelevantná 
hodnota pre iných, je totiž pre subjekt samotný veľmi dôležitá.        
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Aby som predišiel ďalším, podľa môjho názoru nepotrebným komplikáciám, pokúsim 

sa v krátkosti odpovedať na otázky, ktoré z predchádzajúcej diskusie vyplynuli. Dotýka sa 

kritika konzekvencializmu (ktorá sa často veľmi mylne spája s kritikou utilitarizmu) etiky 

sociálnych dôsledkov? Uvedomením si toho, že etika sociálnych dôsledkov zastáva pozíciu 

agent-relative, je rozumne partialna a zameraná viac „satisficing“, než maximalisticky, 

zistíme, že do značnej miery je pre ňu kritika irelevantná. To, že Pettit stanovuje pozície 

agent-neutral a maximalizáciu za podmienku zaradenia ku konzekvencializmu, pramení 

z diskusie, ktorú som naznačil a ktorá nateraz nie je uzavretá. Podmienky vyžadované od 

teórie, aby bola zaradená ku konzekvencializmu, sú mnohokrát totožné s utilitarizmom. Ak 

však za základnú- najširšiu podmienku pre zaradenie teórie ku konzekvencializmu - zaradíme 

hodnotenie na základe dôsledkov, problém prestáva existovať. Nemožno však považovať 

každú teóriu pripisujúcu určitý význam dôsledkom za konzekvencialistickú, pretože za takú 

možno uznať len teóriu, ktorá pripisuje dôsledkom jednu z hlavných úloh pri hodnotení 

konania, t.j. dôsledky sú jedným z hlavných kritérií hodnotenia podľa danej etickej teórie. 

Vylúčime takto z uvažovania všetky teórie, ktoré len okrajovo zohľadňujú dôsledky, ako je 

tomu napríklad u Aristotela, Kanta, Hegla atď. 

Nestotožňujem sa s názorom, podľa ktorého sú tieto ďalšie podmienky (agent-neutral, 

maximalizácia, hedonizmus, eudaimonizmus...) podmienkami pre zaradenie ku 

konzekvencializmu. Najjednoduchšou podmienkou je východisko pre hodnotenie konania: a, 

ak teória hodnotí konanie predovšetkým na základe dôsledkov, ktoré prinieslo, je 

konzekvencialistická b, ak teória hodnotí konanie výlučne na základe súladu/ nesúladu 

s normou (povinnosťou), je non-konzekvencialistická.14 

Predmetom predloženého textu však nemá byť riešenie problému odlišnosti 

konzekvencialistických a non-konzekvencialistických teórií, ale ponúknutie argumentov, 

podľa ktorých etika sociálnych dôsledkov je formou neutilitaristického konzekvencializmu. 

Etika sociálnych dôsledkov patrí k neutilitaristickej forme konzekvencialistických etických 

teórií, pretože (na rozdiel od non-konzekvencialistických teórií) sa zameriava na dôsledky 

vyplývajúce z konania mravného subjektu pri hodnotení tohto konania. Dôsledky majú 

primárnu (ale nie výlučnú pozíciu) pri uvažovaní, rozhodovaní, konaní a hodnotení konania. 

Hodnotenie konania však neredukuje len na úžitok a na dôsledky (ako utilitarizmus), ale 

zvažuje aj motívy, úmysly či postoj mravného subjektu. Hodnoty na rozdiel od utilitarizmu 

chápe širšie - hodnotový pluralizmus - a odmieta ich zúženie len na úžitok, šťastie a príjemne.  

                                                 
14 Moja argumentácia sa v podstate stotožňuje s tzv. širším a užším vymedzením konzekvencializmu, ktoré 
využíva napríklad Amartya Sen v práci The idea of justice. 
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V rámci chápania dobra a správneho zastáva „satisfacing“ pozíciu a neredukuje sa na 

maximalizmus. Odmieta maximalizmus, ako kritérium na určenie správnosti konania (na 

rozdiel od utilitarizmu), to jej dovoľuje zastávať pozíciu agent-relative a byť rozumne 

partiálnou. 

Neutilitaristický konzekvencializmus nie je jednou teóriu, ide skôr o množinu teórií, 

ktoré sa na jednej strane vymedzujú voči non-konzekvenciálnym etickým teóriám. Jasné 

vymedzenie vyplýva z ich postoja hodnotiť konanie najmä na základe dôsledkov konania. Na 

druhej strane sa vymedzujú voči utilitarizmu, a to najmä svojou pluralitou hodnôt- 

neobmedzujú sa na utilitaristické hodnoty. Všetky ostatné rozdiely medzi utilitarizmom 

a neutilitaristickými formami konzekvencializmu sú predmetom diskusie. Odklon etiky 

sociálnych dôsledkov od maximalizácie zabraňuje kritike, ktorej čelí utilitarizmus- zastávanie 

pozície agent-neutral, ako predpokladu pre naplnenie princípu maximalizácie.  

Moju námietku voči Pettitovi teda formulujem v tvrdení, že identifikácia etickej teórie 

ako neutilitaristický konzekvencializmus, nie je podmienená splnením všetkých požiadaviek, 

každého jej predstaviteľa. Dôležitá je zhoda v základných východiskách, predovšetkým 

hodnotenie konania na základe dôsledkov konania (vrátane zohľadnenia motívov a úmyslov 

mravného subjektu) a zastávanie pluralitnej hodnotovej štruktúry.    

 

 Etika sociálnych dôsledkov teda svojím odmietnutím princípu maximalizácie 

a príklonom k agent-relative pozícii „otvára“ teóriu akceptovaniu dominantných znakov 

common sense morality, akými sú špeciálne záväzky.15 Etika sociálnych dôsledkov 

zdôrazňuje predovšetkým špeciálne záväzky, ktoré má mravný subjekt voči svojim blízkym, 

najmä uskutočňovanie morálneho dobra. Teda prispievanie k napĺňaniu ich ľudskej 

dôstojnosti, uspokojovaniu ich duchovných, kultúrnych, či sociálnych potrieb za predpokladu, 

že potreby ďalších ľudí sú tiež v čo najväčšej možnej miere zohľadnené.  

 Na základe predošlej argumentácie môžem konštatovať, že etike sociálnych dôsledkov 

sa podľa môjho názoru plnohodnotne darí etablovať ako forme neutilitaristického 

konzekvencializmu. Odmietnutím maximalizácie a prijatím Slotovej „satisfacing“ pozície 

zároveň prekonáva kritiku formulovanú konzekvencializmom - utilitarizmom. Tieto 

predpoklady jej dovoľujú príklon k pozícii agent-relative a súčasne priblíženiu ku common 

sense morality. 

 

                                                 
15 Napríklad špeciálne záväzky voči svojim blízkym, za ktorých existenciu som priamo zodpovedný. 
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