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Vnímanie kvality života a ľudskej dôstojnosti v ESD  

(na príklade mentálneho postihnutia) 

 

Júlia KLEMBÁROVÁ 

 

V tomto príspevku sa venujem problematike kvality života a ľudskej dôstojnosti na 

pozadí etiky sociálnych dôsledkov17, ktorá predstavuje formu neutilitaristického 

konzekvencializmu. Ľudská dôstojnosť ako hodnota predstavuje jeden zo základných 

axiologických prvkov tejto koncepcie a preto zaujíma relevantné miesto v rôznych diskusiách, 

ktoré sa viažu na život ako taký. Pozornosť venujem úvahám o ľudskej dôstojnosti na základe 

mentálneho postihnutia, s ktorým sa následne spája reflexia problematiky kvality života. 

Uvažujem o rôznych modeloch postihnutia v súvislosti s kvalitou života, ktorá je im 

prisudzovaná. V závere sa snažím ukázať, že napriek tomu, že v etike sociálnych dôsledkov 

sa konceptu kvality života venuje málo miesta, táto kategória má v tejto etickej koncepcii 

svoje miesto. 

 ESD (forma neutilitaristického konzekvencializmu) sa chápe ako snaha 

o formulovanie nového prístupu k tradičným hodnotám. Stavia na  konzekvencialistických 

základoch, no snaží sa v týchto kontextoch reflektovať aj také hodnoty, ktoré boli mnohými 

považované a označované ako nehodiace sa a nepatriace do rámca utilitarizmu 

a konzekvencializmu (Gluchman  1999, s. 61). Je poznamenaná situačným prístupom (čiže 

kladie dôraz na konkrétnu situáciu), s prejavmi umierneného relativizmu (hodnoty 

neabsolutizuje) s prvkami deontologizmu, hedonizmu, eudaimonizmu, ktoré pôsobia skôr 

okrajovo, ako isté ovplyvňujúce faktory a nie ako hlavný činiteľ pri konaní (Gluchman 1994, 

s. 25).  ESD sa primárne vymedzuje ako teória dobra, pričom je potrebné podotknúť, že 

morálne dobro objektívne neexistuje, čiže realizuje sa iba vo vzťahu k človeku, sociálnej 

komunite. Morálne dobro ako cieľ spomínanej etickej teórie sa realizuje prostredníctvom 

konkrétnych sociálnych dôsledkov, ktoré vyplývajú z určitého správania a konania 

(Gluchman 1994, s. 18). Teda, za rozhodujúce kritérium pri rozhodovaní, uvažovaní a konaní 

jednotlivca sa považujú sociálne dôsledky, spolu s doplňujúcimi faktormi a to úmyslom 

a motívom konania mravného subjektu. Najvyšším mravným princípom sú pozitívne sociálne 

dôsledky, ktorých základným predpokladom je humánnosť a zákonnosť konania mravného 

subjektu (Gluchman 1994, s. 25 -26).  

                                                 
17 Ďalej len „ESD“ 
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Preferuje pluralitu hodnôt a etických teórií pri riešení morálnych problémov 

súčasnosti. Mnohosť a rozdielnosť názorov na problémy každodenného života je v ESD 

chápaná ako priestor a šanca na pozitívnu konfrontáciu, ktorej cieľom nie je stanoviť víťaza, 

ale odpovedať a nájsť spoločné riešenia na vzniknuté problémy, napriek rozdielnym 

východiskám použitých etických teórií (Gluchman 1999, s. 61). Teda ESD sa nesústreďuje 

len na jednu hodnotu, jeden aspekt, ale naopak, stavia na pluralite, ktorá podľa môjho názoru 

predstavuje v dnešnej spoločnosti už priam nevyhnutnosť.  

K východiskovým hodnotám ESD patria hodnoty humánnosti, ľudskej dôstojnosti a 

morálnych práv. K hodnotám druhého stupňa patria hodnoty spravodlivosti, zodpovednosti, 

morálnej povinnosti a tolerancie. Všetky tieto prvky hodnotovej štruktúry ESD sa 

uskutočňujú v tesnej interakcii so základným kritériom mravnosti tejto teórie, pozitívnymi 

sociálnymi dôsledkami (Gluchman 1999, s. 112).  

 ESD nie je egoistickou etikou, pretože sa nezameriava iba na blaho a konanie, ktoré 

prináša pozitívne sociálne dôsledky pre daného jednotlivca. Jej cieľom je snaha o pozitívne 

dôsledky a dobro aj pre širšiu komunitu, posúvanie ľudského vývoja dopredu, 

zdokonaľovanie človeka a jeho ďalší rozvoj (Gluchman 1994, s. 19). Pri riešení sporu 

ohľadom vzťahu mravného subjektu k hodnotám a vlastným záujmom, plánom a projektom 

sa táto etická teória prikláňa na stranu partialnej a „agent – relative“ pozície, na základe ktorej 

má každý mravný subjekt špeciálne povinnosti voči blízkym, má teda konať morálne dobro 

v ich prospech. Zároveň musí zohľadňovať záujmy všetkých ostatných mravných subjektov, 

ktorých sa to dotýka (Gluchman 1999, s. 120). Teda z morálneho hľadiska má prioritu 

uskutočňovanie humánnosti voči blízkym ľuďom konajúceho subjektu a až po naplnení aspoň 

ich minimálnej miery sa možno zaoberať uvažovaním o spôsoboch produkcie pozitívnych 

dôsledkov voči ľuďom cudzím a nám neznámym (Gluchman 2008, s. 79).  

 

Ľudská dôstojnosť v kontexte ESD a mentálne postihnutie 

 

K základným prvkom hodnotovej štruktúry tejto etickej koncepcie patrí aj hodnota 

dôstojnosti, ktorou sa budem v tejto časti zaoberať v súvislosti s mentálnym postihnutím. Na 

začiatok považujem za potrebné pripomenúť, že ESD odmieta hodnotový absolutizmus a teda 

ani hodnotu ľudskej dôstojnosti nevníma absolútne. Gluchman v texte Hodnota ľudskej 

dôstojnosti a jej miesto v etike sociálnych dôsledkov charakterizuje dôstojnosť ako pojem, 

ktorý pripisujeme súboru hodnôt a vlastností niekoho, niečoho, čo si zaslúži rešpekt a úctu 

(Gluchman 2005b, s. 79). Teda chápe dôstojnosť ako niečo, čo pripisujeme iným ľuďom na 
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základe hodnôt a vlastností, ktoré majú, a ktoré si zaslúžia rešpekt a úctu. Nevníma ju ako 

niečo vrodené, ale ako niečo, čo získavame v priebehu nášho vývoja a na základe nášho 

života. Tvrdí:  „takou všeobecnou hodnotou, ktorá si zaslúži úctu a rešpekt je život vo 

všetkých svojich formách a prejavoch“ (Gluchman 2005b, s. 79). Prejavenie rešpektu a úcty 

voči životu vo všetkých jeho formách a prejavoch predstavuje odklon od antropocentrizmu, 

keďže sa už dôležitosť a potreba úcty viaže na všetky formy života a nielen na ten ľudský 

(Lešková Blahová 2009, s. 139). 

Tým, že ESD chápe život ako primárny predpoklad na priznanie dôstojnosti, uznáva 

všetky formy života ako hodnotné a „vlastniace“ dôstojnosť  (Gluchman 2008, s. 98). Z toho 

vyplýva, že aj jednotlivec s rôznym stupňom mentálneho postihnutia18 má ľudskú dôstojnosť. 

V súvislosti s priznaním dôstojnosti všetkým formám života vyvstáva mnoho otázok 

o dôstojnosti nielen ľudských bytostí, ale aj zvierat, rastlín a všetkého živého. Majú všetky 

tieto spomenuté živé entity rovnakú dôstojnosť, alebo ako to s ich hodnotou vlastne je? 

ESD definuje dôstojnosť jednotlivých foriem života na základe ich postavenia na 

vývojovej evolučnej škále (Gluchman 2008, s. 100), pričom Gluchman sa to snažil ilustrovať 

na základe matematickej postupnosti. Hodnota jednotlivých foriem života (rastliny 

a živočíchy) sa pohybuje v rozmedzí od 0,000 1 po 1. Hodnota vyjadrená číslom 1 je 

priradená ľudským bytostiam, ktorú získali na základe toho, že sa narodili ako príslušníci 

druhu Homo sapiens. Hranica vyjadrená číslom 2 určuje mieru ľudskej dôstojnosti mravného 

subjektu, ktorý potom môže svoju dôstojnosť „zvyšovať resp. znižovať“ na základe 

dôsledkov jeho rozhodovania, správania a konania (Gluchman 2008, s. 100 – 111). 

Hodnotu vyčíslenú číslom 1 Gluchman už považuje za základnú hodnotu ľudskej 

dôstojnosti, ktorá prináleží všetkým ľudským bytostiam bez rozdielov a na základe toho, že sa 

narodili ako príslušníci druhu Homo sapiens (Gluchman 2008, s. 105). Gluchman zastáva 

názor, že u mentálne zdravých detí je silný predpoklad, že sa budú vyvíjať od tejto základnej 

hodnoty smerom hore, k hodnote vyjadrenej číslom 2. Táto hodnota už predstavuje určitý 

vyšší stupeň celkovej zrelosti, pretože vyjadruje hodnotu ľudskej dôstojnosti mravného 

subjektu (Gluchman 2008, s. 110) Takže, zdravé dieťa sa po narodení vyvíja a rastie, 

prostredníctvom vplyvu výchovy sa rozvíjajú všetky stránky jeho osobnosti a tým sa zvyšuje 

aj miera jeho ľudskej dôstojnosti od 1 smerom vyššie.  

Na základe príslušnosti k druhu Homo sapiens, aj jednotlivec s mentálnym 

postihnutím získava pri svojom narodení ľudskú dôstojnosť, ktorá je podľa ESD vyjadrená 

                                                 
18 Rovnako aj jednotlivec s rôznymi druhmi postihnutia (telesné, rečové, sluchové, zrakové postihnutie, atď...) 
disponuje dôstojnosťou. Predmetom môjho záujmu je najmä postihnutie mentálne. 
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číslom 1. No ako to bude s jeho ľudskou dôstojnosťou vyzerať ďalej (na základe ESD)? 

V súvislosti s jeho dôstojnosťou Gluchman konštatuje: „U mentálne postihnutých ľudí sa 

môže miera ich ľudskej dôstojnosti pohybovať v rozmedzí 1 – 2, a to v závislosti od stupňa 

ich postihnutia, s tým rozdielom v porovnaní so zdravým jedincom, že nemôžu dosiahnuť 

hodnotu 2, ktorá sa spája s úrovňou mentálneho a morálneho vývoja zodpovedajúcou 

mravnému subjektu“ (Gluchman 2008, s. 110).  

Gluchman ďalej tvrdí: „Až po plnom rozvinutí všetkých znakov charakteristických pre 

mravný subjekt sa jednotlivec stáva plne zodpovedným za svoje konanie a aj miera jeho 

ľudskej dôstojnosti sa môže v oveľa výraznejšej miere pohybovať smerom hore, resp. kolísať 

v závislosti od toho, aké dôsledky vyplývajú z jeho správania a konania vo vzťahu k ostatným 

členom spoločnosti, v ktorej žije a k samotnej spoločnosti ako k celku“ (Gluchman 2008, s. 

110). V súvislosti s týmto tvrdením vzniká zaujímavá otázka. Môže byť človek s mentálnym 

postihnutím považovaný za mravný subjekt? ESD pod individuálnym mravným subjektom 

rozumie „každého jednotlivca, ktorý je schopný rozoznať a pochopiť mravné normy 

a hodnoty, ktoré sú platné a fungujúce v sociálnej komunite, ktorej je členom. Dokáže 

rozoznať a pochopiť existujúci morálny status spoločnosti a je schopný vedomej 

a dobrovoľnej aktivity, za ktorú môže niesť aj mravnú zodpovednosť“ (Gluchman 2005a, s. 

22). Teda ak chceme hovoriť o človeku ako o mravnom subjekte, je potrebné aby spĺňal tri 

základné podmienky, musí chápať, dobrovoľne sa rozhodovať a niesť za tieto rozhodnutia 

mravnú zodpovednosť. Objekt, ktorý tieto podmienky nespĺňa, nie je podľa ESD mravným 

subjektom. Je považovaný za objekt morálky, čo by malo znamenať, „že ostatné mravné 

subjekty sa k nemu budú správať a konať vo vzťahu k nemu s úctou a rešpektom, ktorý mu 

prináleží ako živej bytosti“ (Kalajtzidis 2011, s. 88). 

Na základe kognitívneho aspektu v procese morálneho uvažovania ESD rozlišuje 2 

typy mravných subjektov a to prvý typ, ktorý predstavuje konformný mravný subjekt 

(zvykový či skupinový) a druhý typ mravného subjektu a to reflexívny mravný subjekt 

(Gluchman 2005a, s. 8, 42).  Prvý typ mravného subjektu predstavuje pasívny prakticko-

porovnávací model morálneho uvažovania s ohľadom na riešenie každodenných problémov 

praktického života. Tento typ mravného subjektu predstavuje heteronómnu pozíciu, čiže je 

závislý na vonkajšej autorite. Zodpovednosť za svoje konanie si daný subjekt tohto typu 

uvedomuje iba v malom okruhu a krátkom časovom horizonte, pričom si uvedomuje iba 

priamu zodpovednosť za svoje konanie, čiže neberie do úvahy nepriame dôsledky, ktoré 

môžu z jeho konania vyplynúť. Zvykový typ mravného subjektu je k morálnemu konaniu 
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motivovaný na základe zvyku, verejnej mienky a vonkajšej autority a je preň typické 

schematické morálne uvažovanie (Gluchman 2005a, s. 42 – 59).  

Pri druhom type mravného subjektu (reflexívny typ) hovoríme o aktívnom 

analytickom modely morálneho uvažovania s ohľadom na dlhodobé racionálne životné plány. 

Predstavuje autonómnu pozíciu, čiže je autoritou sám sebe. Uvedomuje si zodpovednosť 

v širšom časovom a priestorovom horizonte, pričom si je vedomý aj nepriamych dôsledkov 

jeho konania. Motiváciou pri jeho konaní je jeho vlastná potreba morálneho 

sebauskutočňovania a sebapotvrdzovania. Je preň charakteristické analytické a systematické 

morálne uvažovanie (Gluchman 2005a, s. 42 – 59).  

Ak sa sústredím na jednotlivca s mentálnym postihnutím, tak v súlade s ESD 

konštatujem, že ak je schopný pochopiť morálne normy a hodnoty platné v spoločnosti, je 

schopný dobrovoľne a slobodne sa rozhodnúť pre určité konanie a niesť zaň následne aj 

mravnú zodpovednosť,  môžeme ho vnímať ako mravný subjekt. Čo to vlastne znamená? 

Tým, že človeku s mentálnym postihnutím pripíšeme status mravného subjektu, dovolíme mu 

splniť „podmienku19“, ktorú Gluchman stanovil ako základnú pri pripísaní vyššej miery 

ľudskej dôstojnosti, ktorú jednotlivec získava na základe konania a následne pozitívnych 

sociálnych dôsledkov.  

Ako vieme, mentálne postihnutie má viacero stupňov20, kde každý z nich má svoje 

špeciálne črty a charakteristiky. Zastávam názor, že človek s ľahkým mentálnym postihnutím 

dokáže splniť potrebné požiadavky na pripísanie „statusu“ mravného subjektu. Pri tomto 

stupni mentálneho postihnutia (ľahká mentálna retardácia) sa IQ jednotlivca pohybuje v 

rozmedzí 50-69. U takto postihnutých ľudí sa uvádza, že vo väčšine prípadov dosiahnu 

schopnosti potrebné na samostatné uplatnenie v živote a v spoločnosti. Sú taktiež schopní 

dosiahnuť kvalifikáciu v robotníckych povolaniach a výchovným pôsobením na špeciálnych 

základných školách sa naučia kompenzovať svoje nedostatky. Najväčšie problémy im 

spôsobuje teoretická práca v škole, pretože mnohí z nich majú špecifické problémy s čítaním 

                                                 
19 Až keď sa u jednotlivca plne rozvinú všetky znaky charakteristické pre mravný subjekt, až potom sa môže 
miera jeho dôstojnosti vo výraznejšej miere pohybovať hore (alebo dole) v závislosti od dôsledkov, ktoré 
vyplývajú z jeho konania a správania vo vzťahu voči spoločnosti a jej členom (Gluchman 2008, s. 110). 
 
20 Pri mentálnom postihnutí rozlišujeme nasledovné stupne postihnutia na základe inteligenčného kvocientu: 
ľahká mentálna retardácia  IQ 50 - 69  
stredná mentálna retardácia IQ 35 - 49 
ťažká mentálna retardácia  IQ 20 - 34 
hlboká mentálna retardácia IQ menej ako 20 
Iná mentálna retardácia 
nešpecifikovaná mentálna retardácia. (Pre bližšiu charakteristiku jednotlivých stupňov pozri Slowík 2007, s. 
114). 
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a písaním. Vo väčšine prípadov sa po absolvovaní odborných učilíšť strácajú v bežnej 

populácii a nevyžadujú si ďalšiu špeciálnu starostlivosť (Slowík 2007, s. 114). Takýto človek 

aj napriek spomaleniu jeho vývoja a problémom pri teoretických činnostiach v škole, je 

schopný žiť samostatným spôsobom, ktorý zahŕňa rôzne situácie, kde sa môže a musí 

slobodne rozhodovať o svojom konaní a následne niesť za svoje správanie, uvažovanie 

a konanie mravnú zodpovednosť. Podriaďuje sa normám a princípom, ktoré platia 

v komunite, v ktorej žije, aj keď to zvyčajne prebieha bez hlbšieho uvažovania o konkrétnych 

situáciách. Na základe toho sa domnievam, že jednotlivca s ľahkým mentálnym postihnutím 

je možné pokladať za zvykový typ mravného subjektu, ktorý síce predstavuje nižšiu úroveň 

ako reflexívny typ, no napriek tomu je mravným subjektom., čo mu umožňuje prekročiť na 

„stupnici ľudskej dôstojnosti“ hranicu vyjadrenú číslom 2 (prináleží mravnému subjektu), 

a pohybovať sa smerom hore (alebo dole) v závislosti od dôsledkov jeho konania.  

Pri ťažkom mentálnom postihnutí sa prejavujú ťažkosti častokrát aj pri základných 

činnostiach a myšlienkových pochodoch, ktoré majú za následok, že daný človek nespĺňa 

podmienky na to, aby mohol byť mravným subjektom. V rámci ESD je považovaný za objekt 

morálky, čo znamená prítomnosť rešpektu a úcty v správaní ostatných mravných subjektov 

voči tomuto jedincovi. 

 

Kvalita života a mentálne postihnutie 

 

V tejto časti príspevku považujem za prínosné venovať sa konceptu mentálneho 

postihnutia v súvislosti s otázkou kvality života. S rozvojom a dynamikou spoločnosti sa do 

jej povedomia dostáva aj pojem kvality života a stáva sa čoraz frekventovanejším 

a atraktívnejším aj pri verejných diskusiách. Kým zo začiatku (20.roky 20. storočia) sa viazal 

najmä na ekonomickú a politickú sféru (Tokárová 2002, s. 13 - 15), v dnešnej spoločnosti sa 

úspešne implementuje do všetkých oblastí spoločenskej praxe a svoje miesto právoplatne 

zaujíma nielen v ekonomike, politike, medicíne, sociológii, školstve, psychológii, ekológii ale 

aj v morálke, kde sa však častokrát objavuje skôr implicitne.  

Z toho vyplýva, že kvalita života predstavuje koncept, ktorý je naplnený 

interdisciplinárnym obsahom a jeho chápanie podlieha pluralite názorov a uhlov pohľadu 

odborníkov rôznych spoločenských oblastí. Práve táto „multifunkčnosť“ jeho používania 

častokrát predstavuje problém pri pokusoch o jeho definovanie. Teda môžeme predpokladať, 

že existuje množstvo definícii  pojmu kvality života, pričom neexistuje však ani jedna, ktorá 

by bola v poslednom období všeobecne akceptovanou. Hnilicová na najvšeobecnejšej úrovni 
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chápe koncept kvality života ako dôsledok interakcie rôznych faktorov, ako sú napríklad 

sociálne, zdravotné, ekonomické, environmentálne podmienky, ktorú spolu navzájom 

pôsobia, a tak ovplyvňujú ľudský rozvoj na individuálnej a aj spoločenskej úrovni  (Hnilicová 

2005, s. 207). Kvalitu života môžeme ju vnímať aj ako zdravím podmienenú (health- related 

quality of life), keďže ide o hodnotenie životnej pohody v súvislosti s chorobou, úrazom, 

postihnutím a ich vedľajšími účinkami (Hnilicová 2005, s. 211 – 212).  

Brock pod kvalitou života rozumie celkové ohodnotenie života človeka, ktoré sa však 

častokrát vzťahuje k čisto subjektívnemu hodnoteniu jednotlivcom (Brock 2005, s. 69). Je 

však potrebné zdôrazniť čo autor nasledovne dodáva. Tvrdí, že subjektívne ohodnotenie 

života je iba jedným aspektom kvality života. Popri subjektívnej stránke, je aj objektívne 

hľadisko kvality života, ktoré zahŕňa rôzne činnosti, úspechy, osobné vzťahy človeka, 

dostatočné pole možností a slobodnú vôľu jednotlivca. Ak sú tieto objektívne charakteristiky 

ochudobnené, potom podľa Brocka, je kvalita života daného človeka znížená (zmenšená), 

napriek tomu, že tento človek je so svojím životom spokojný a šťastný21 (Brock 2005, s. 69). 

Na základe spomenutého, môžem konštatovať, že celkové ohodnotenie života jednotlivca ako 

dobrého a vysoko kvalitného by malo obsahovať jeho vlastné a subjektívne posúdenie života 

v interakcii s objektívnymi charakteristikami hodnotiaceho procesu. 

Domnievam sa, že pri spomenutom hodnotení kvality života ako kombinácie 

subjektívnych a objektívnych čŕt môže vzniknúť určité nebezpečenstvo konfliktu. Je dosť 

zložité uvažovať o kvalite života jednotlivca, ktorý subjektívne hodnotí svoj život ako veľmi 

dobrý a s vysokou kvalitou, kým na základe jeho objektívneho posúdenia vidíme, že 

nedisponuje slobodnou vôľou, teda nemôže sa sám rozhodovať o určitom konaní, aj jeho 

možnosti realizácie sú obmedzené. Ako riešiť takéto situácie? Máme sa prikloniť k jeho 

vlastnému hodnoteniu a vnímaniu jeho života a uznať mu, že môže byť naozaj dobrým, alebo 

ho máme posudzovať podľa objektívnych charakteristík, ktoré mu prisúdia nižšiu kvalitu 

života? Tieto otázky predstavujú nepochybne zaujímavé podnety na úvahy a diskusie, 

venovať sa im budem ešte trochu neskôr.  

Ako vidíme, problematika mentálneho postihnutia predstavuje naozaj dôležitý aspekt, 

ktorý nepochybne stojí za zmienku. K podnetným otázkam patrí taktiež úvaha o tom, ako 

môžeme vnímať mentálne postihnutie. Je to „problém“ čisto biologický? Alebo problém 

prostredia? Alebo problém zdravého človeka, ktorý sa pokúša mentálne postihnutie 

reflektovať a hodnotiť? 

                                                 
21 Takzvaný štandardný prístup (standard view), o ktorom budem hovoriť neskôr 
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Ron Amundson pri úvahách o postihnutí uvažuje o existencii dvoch základných 

modelov postihnutia, ktorými sú sociálny model (social model) a tradičný model, alebo inak 

nazvaný ako medicínsky model postihnutia (the medical model). Pri vymedzení sociálneho 

modelu vládne skutočnosť, že prostredie viac obmedzuje človeka s postihnutím, ako jeho 

postihnutie samotné. Teda na základe sociálneho modelu vnímania postihnutia, prostredie 

prináša zdravým ľuďom výhody a ľuďom s postihnutím obmedzenia a prekážky, ktoré značne 

obmedzujú ich život a môžu viesť k zníženej kvalite ich života (Amundson 2005, s. 101).   

Medicínsky (tradičný) model nahliada na postihnutie ako na problém jednotlivca, 

ktorého znevýhodňujú najmä jeho biologické podmienky. Nevýhody vyplývajúce 

z postihnutia sú vnímané ako prirodzené a nevyhnutné dôsledky ich biologickej situácie 

(Amundson 2005, s. 101). Teda v tomto modely nejde o obmedzenie vyplývajúce z okolitého 

prostredia jednotlivca s postihnutím, ale jeho pôvod tkvie v samotnom postihnutí ako 

biologickej abnormalite. Väčšina definícií postihnutia a mentálneho postihnutie patrí do tohto 

modelu. 

Zaujímavý pohľad prináša názor o takzvanom interaktívnom modely postihnutia 

(interactive model). Postihnutie je tu vnímané ako produkt interakcie medzi biologickou 

disfunkciou mysle a tela jednotlivca a sociálnym a fyzickým okolím, v ktorom osoba žije 

(Wasserman, Bickenbach, Wachbroit 2005, s. 13). Teda postihnutie netkvie už iba v človeku, 

ale už sa priznáva aj znevýhodnenie zo strany okolia. Postihnutie tu vzniká už nielen na 

základe stavu človeka, ale aj na základe okolia a jeho prekážok. Tento interaktívny model 

môžeme chápať ako kombináciu sociálneho a medicínskeho modelu. S týmto názorom sama 

súhlasím, lebo zastávam názor, že niekedy okolie viac znevýhodňuje človeka ako jeho 

samotný stav a niekedy je tomu naopak, preto by sme mali postihnutie chápať ako 

kombináciu a spojenie týchto dvoch prístupov. 

V súvislosti s postihnutím a následnou hodnotou a kvalitou života jednotlivca 

s postihnutím, Amundson zastáva názor, že v spoločnosti vládne akýsi štandardný prístup 

(standard View). Ten vníma postihnutie ako skutočnosť, ktorá má silne negatívny vplyv na 

kvalitu života jednotlivca, ktorý týmto postihnutím disponuje. Takto väčšinou uvažujú zdraví 

ľudia (bez postihnutia). Čo sa týka kvality života, ľudia s postihnutím uvádzajú rovnakú, 

alebo iba trochu nižšiu kvalitu života ako majú ľudia bez postihnutia a hodnotia ju oveľa 

vyššie, ako zdraví jednotlivci. Teda ako vidíme, ľudia s postihnutím a ľudia bez neho uvažujú 

o kvalite života človeka s postihnutím úplne rozdielnym spôsobom (Amundson  2005, s. 102). 

Takéto situácie by som označila ako nejaký prirodzený stav, pretože som presvedčená, že 
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človek bez postihnutia si len ťažko dokáže predstaviť život s postihnutím, a preto hodnotí 

kvalitu takéhoto života v nižšej miere ako tú svoju.  

Ako istý návod, ako to dosiahnuť a ako prekonať štandardný prístup vo vnímaní 

kvality života ľudí s postihnutím, nám môže slúžiť teória morálnej predstavivosti (moral 

imagination) Catriony Mackenzie and Jackie Leach Scullyovej. Podľa môjho názoru tento 

koncept predstavuje celkom vhodnú alternatívu k štandardnému prístupu, pretože ponúka 

návod, ako majú zdraví ľudia (ľudia bez postihnutia) nahliadať na ľudí s postihnutím (na ich 

kvalitu života). Spomenutá morálna predstavivosť spočíva v tom, že človek bez postihnutia sa 

v jeho predstavách môže preniesť a vcítiť do pozície druhých ľudí (ľudí s postihnutím), a tak 

môže pochopiť ich situáciu a vnímať kvalitu života nie zo svojho pohľadu, ale z pohľadu 

tých, ktorých život sa úplne líši od toho nášho (Mackenzie, Scully 2007, s. 337). Myslím si, 

že v tejto koncepcii morálnej predstavivosti ide vlastne o schopnosť empatie jednotlivca, kde 

je potrebné dokázať sa vcítiť do životnej situácie, potrieb, snov druhých a nazerať na ich život 

a jeho kvalitu cez och optiku, teda cez optiku jednotlivcov s postihnutím.  

 

Kvalita života a ľudská dôstojnosť v ESD 

 

Ako som už v úvode uviedla, zastávam názor, že v rámci ESD sa hodnote dôstojnosti 

venuje dostatok miesta (čo je aj pochopiteľné, keďže predstavuje jednu zo základných hodnôt 

tejto etickej teórie). No pravý opak zistíme, keď svoju pozornosť zameriame na problematiku 

kvality života. Uvažuje vôbec ESD o tomto fenoméne? Má koncept kvality života miesto 

v ESD? 

Jadro ESD tvoria hodnoty ľudskej dôstojnosti, humánnosti a morálnych práv, ktoré 

koexistujú s pozitívnymi sociálnymi dôsledkami (Gluchman 1999, s. 112). Ak chceme zistiť, 

či by kvalita života ako hodnota mohla byť súčasťou ESD, je dôležité odpovedať na otázku, či 

existuje medzi kvalitou života a pozitívnymi sociálnymi dôsledkami nejaký vzťah. Kvalita 

života sa viaže na život samotný, na jeho priebeh, prežívanie, žitie, na jeho naplnenie 

a spokojnosť s ním. Teda ak sa jednotlivec snaží žiť svoj život dobre, zvyšovať jeho kvalitu 

(či už vo  vzťahu k sebe, a rovnako aj vo vzťahu k iným ľuďom v spoločenstve, ktorého je 

členom),  táto jeho snaha a následné konanie podľa môjho názoru prináša pozitívne sociálne 

dôsledky. Snaží sa, aby bol jeho život dobrý, plnohodnotný, aby prispieval nielen k jeho 

vlastnému dobru, ale aj dobru komunity. Inak povedané, snaží sa aj prostredníctvom 

zvyšovania kvality života dosiahnuť morálne dobro, ktoré sa realizuje na základe produkcie 

pozitívnych sociálnych dôsledkov. Na základe tohto prepojenia sa domnievam, že medzi 
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kvalitou života a pozitívnymi sociálnymi dôsledkami existuje vzájomný a taktiež 

podmieňujúci vzťah. Kvalita života prispieva k morálnemu dobru (pozitívne sociálne 

dôsledky) a taktiež konanie pozitívnych dôsledkov zvyšuje kvalitu života jednotlivca. 

Otázkou ešte zostáva, či kvalita života nejakým spôsobom súvisí s ľudskou dôstojnosťou, 

ktorá je taktiež predmetom môjho záujmu. 

Gluchman použil pojem kvality života pri porovnaní utilitarizmu a neutilitaristického 

konzekvencializmu. V neutilitaristickom konzekvencializme a teda aj v ESD odmietol princíp 

maximalizmu22, pretože zastáva názor, že kvalitu života tvoria aj iné kategórie a nie len tieto 

maximalistické tendencie v konzekvencialistických, eudaimonistických a hedonistických 

aspektoch. Gluchman tvrdí: „Kvalitu života tvoria aj iné kategórie, nielen maximum šťastia, 

maximum príjemného, či maximálne uspokojenie túžby. Kvalita života je závislá od mnohých 

iných faktorov, nielen na eudaimonistickom zdôrazňovaní šťastia či hedonistickom 

príjemnom. Kvalita života je tvorená okrem iného dobrom vo svojej totalite“ (Gluchman 

1995, s. 100). S týmto názorom súhlasím, pretože je naozaj nevyhnutné zdôrazniť, že kvalita 

života predstavuje kategóriu, ktorá sa nedá postihnúť len pojmom maximalizmu. Je to 

fenomén, ktorý v sebe spája množstvo oblastí, zahŕňa v sebe komponenty hodnotného života, 

teda nielen príjemné, šťastie, slasť, ale aj spokojnosť človeka so svojím vlastným životom, 

uspokojenie jeho materiálnych a duchovných potrieb. Nepochybne značným spôsobom na 

kvalitu života pôsobí aj zdravotný stav jednotlivca a mnohé iné aspekty, o ktorých je potrebné 

pri diskusii o tejto kategórii hovoriť. 

Zamerajme svoju pozornosť bližšie na zhrnutie Gluchmana, keď tvrdí, že kvalita 

života je tvorená vlastne dobrom vo svojej totalite. ESD definuje dobro ako všetko to, čo 

napĺňa život človeka radosťou, šťastím, pohodou a pokojom, sociálnou istotou, pocitom 

bezpečia a spokojnosti. Dobro sa chápe ako to, čo prispieva k napĺňaniu dôstojnosti človeka, 

jeho uplatneniu sa v spoločnosti, rodine, povolaní. Taktiež uspokojuje jeho sociálne, kultúrne, 

duchovné a ekonomické potreby a zameriava sa aj na uspokojovanie  potrieb ľudí v okolí za 

predpokladu humánnosti a zákonnosti tohto konania (Gluchman 1995, s. 90).  

Ak je kvalita života tvorená dobrom, potom z toho vyplýva, že všetky spomenuté 

aspekty, ako radosť, šťastie, pohoda, pokoj, sociálna istota, bezpečnosť, spokojnosť..., tvoria 

kvalitu života. Ďalej, ak sa dobro chápe ako to, čo prispieva k napĺňaniu dôstojnosti človeka, 

uplatneniu sa v spoločnosti, rodine, povolaní, z toho tiež môžeme vyvodiť záver, že aj vlastne 

                                                 
22Podstatou maximalizmu je, že je nevyhnutné voliť si stále také konanie, ktoré by pri nieslo maximum 
pozitívnych dôsledkov, šťastia, maximum úžitku, príjemného, maximálne uspokojenie túžby pre maximálny 
počet ľudí (Gluchman 1995, s. 100) 
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kvalita života (keďže je tvorená dobrom) prispieva k napĺňaniu už spomenutých kategórií. Na 

základe týchto tvrdení môžeme vidieť v našom uvažovaní o kvalite života akúsi líniu, kde 

dobro tvorí kvalitu života a tá prispieva k napĺňaniu ľudskej dôstojnosti.  

Zastávam názor, že v súvislosti s týmito úvahami je potrebné ešte venovať sa 

pozitívnym sociálnym dôsledkom, ktoré predstavujú hlavné kritérium mravnosti v ESD. 

Autor definuje pozitívne sociálne dôsledky ako „dôsledky určitého rozhodovania, konania či 

správania mravného subjektu, ktoré prinášajú uspokojenie určitých potrieb človeka, sociálnej 

komunity a spoločnosti a vytvárajú predpoklady pre rozvoj tvorivých síl a schopností človeka 

a pre rozvoj celého tvorivého potenciálu spoločnosti. Vytvárajú vlastne dobro“ (Gluchman 

1994, s.16)23. Teda pozitívne sociálne dôsledky tvoria vlastne dobro. Dobro vo svojej totalite 

tvorí kvalitu života a tá prispieva k napĺňaniu dôstojnosti človeka, jeho uplatneniu sa 

v spoločnosti, rodine, povolaní. Čiže línia, ktorú som spomenula vyššie sa rozšírila o koncept 

pozitívnych sociálnych dôsledkov.  

Domnievam sa, že na základe tohto pozitívneho vyjadrenia línie (pozitívne sociálne 

dôsledky, dobro, kvalita života, ľudská dôstojnosť) v ESD, môžeme vyčleniť aj jej opak, 

ktorý bude obsahovať negatívne sociálne dôsledky, zlo, nekvalitu života (znižovanie kvality 

života), nižšiu dôstojnosť človeka. Teda aj v súvislosti s negatívnymi sociálnymi dôsledkami 

je možné hovoriť o akejsi línii. Keď z konania vyplývajú negatívne sociálne dôsledky 

(prevaha negatívnych dôsledkov), vytvára sa z toho nie dobro (teda zlo, aspekt zla), vedie to 

k nižšej kvalite života (k zníženiu kvality života) a tým je človeku pripísaná nižšia miera 

dôstojnosti.  

Na základe predošlých úvah zastávam názor, že aj keď koncept kvality života nie je 

v ESD vyjadrený jasne a explicitne, taktiež predstavuje dôležitú súčasť tejto etickej 

koncepcie. Tento pojem je v ESD obsiahnutý skôr implicitne prostredníctvom dobra 

a pozitívnych sociálnych dôsledkov, ktoré predstavujú dôležitý faktor pri hodnotení 

morálneho uvažovania, rozhodovania a správania mravného subjektu.  

 

V tejto práci som sa snažila uvažovať o problematike ľudskej dôstojnosti, mentálneho 

postihnutia a kvality života v súvislosti s ESD. V súlade s ESD zastávam názor, že aj človek 

s mentálnym postihnutím má ľudskú dôstojnosť. Jej základné vymedzenie získava už pri 

svojom narodení ako príslušník druhu Homo sapiens. Uvažovala som o možnosti toho, či 

                                                 
23 Považujem za potrebné pripomenúť že Gluchman žiadnu hodnotu ani princíp v ESD nechápe absolútne. Tak aj 
pozitívne sociálne dôsledky považuje za relatívny pojem, ktorý môže byť v rôznych situáciách naplnený 
rozličným obsahom. Preto zdôrazňuje, že pri hodnotení dôsledkov konania je stále potrebné vychádzať 
z konkrétnej situácie (situačný prístup v ESD) (Gluchman 1996 s. 54). 
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človek s mentálnym postihnutím môže byť mravným subjektom. V súvislosti s ESD som 

došla som k záveru, že ak jednotlivec splní tri podmienky, ktoré sú nevyhnutné na to, aby 

mohol byť mravným subjektom, môže sa ním stať a následne zvyšovať (znižovať) mieru jeho 

dôstojnosti v závislosti od dôsledkov jeho konania. Moje úvahy som uzavrela tým, že 

jednotlivec s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je schopný stať sa zvykovým typom 

mravného subjektu, kým človek s ťažkým mentálnym postihnutím predstavuje objekt 

morálky. Na základe ESD si preto zaslúži úctu a ochranu od ostatných mravných subjektov na 

základe toho, že je človekom. Vyčlenila som rôzne modely postihnutia a uvažovala nad 

kvalitou života, ktorá sa s danými konkrétnymi situáciami viaže. Na základe definícii dobra 

a pozitívnych sociálnych dôsledkov (v ESD) som došla k záveru, že  koncept kvality života 

predstavuje súčasť etiky sociálnych dôsledkov, hoci je prítomný skôr implicitne. Môžeme ju 

vnímať ako súčasť línie, ktorá tvorí hlavnú štruktúru pri rozhodovaní sa o určitom konaní. 

Chcem zdôrazniť, že v súvislosti s touto témou je stále mnoho otázok, ktorých som sa 

nedotkla, a ktoré predstavujú námety na plodné diskusie do budúcnosti. 
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