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Koncept zdravia v etike sociálnych dôsledkov 

 

Katarína KOMENSKÁ 

 

Cieľom tohto príspevku je pokúsiť sa sformulovať koncept zdravia ako jedného zo 

základných konceptov medicínskej etiky  a prezentovať ho v rámci etiky sociálnych 

dôsledkov24. Vzhľadom k tomu, že ESD sa primárne nezameriava na problémy aplikovanej 

etiky, ale skôr na vybudovanie komplexnej teoretickej koncepcie, musí sa v určitých otázkach 

inšpirovať inými, špecializovanými koncepciami. Pri tejto úlohe som preto čerpala z 

holistickej teórie zdravia25, ktorú začiatkom 90tych rokov 20. storočia sformuloval Lennart 

Nordenfelt. Tá sa veľmi rýchlo stala jednou z nosných konceptov zdravia a práve vďaka jej 

normatívnej orientácií som našla určité paralely a podobnosti medzi základnými princípmi 

oboch týchto teórií. Preto v tomto príspevku predstavím základné princípy ESD relevantné pri 

riešení otázok medicínskej etiky, predstavím prvotné, všeobecné chápanie dobrého, 

kvalitného života a porovnám ho s chápaním zdravia v HTH. V závere sa pokúsim 

sformulovať koncept zdravia v ESD a naznačiť, v ktorých otázkach by sa mohli vzájomne 

dopĺňať.  

 V prvom rade je potrebné vymedziť, do akej miery teoretická koncepcia ESD ako 

komplexnej etickej teórie je relevantným metodologickým východiskom k súčasným 

problémom medicínskej, environmentálnej, hospodárskej etiky a iných oblastí aplikovaných 

etík. Jednou z jej prvých formulácií je, že je to typ konzekvencializmu poznamenaný 

situačným prístupom, umierneným relativizmom a momentmi deontologizmu, hedonizmu 

a eudaimonizmu (Gluchman 1994, s. 26). V súčasnosti ju je možno chápať ako formu 

umierneného neutilitaristického konzekvencializmu, ktorý popiera niektoré zo základných 

utilitaristických princípov (maximalistický princíp, impartiality a redukcie hodnôt) (Lešková 

Bláhová 2009, s. 138).   

 Vasil Gluchman sa snažil rozvinúť etickú teóriu, ktorá by nebola absolútnym súborom 

myšlienok, ale radšej otvorenou teóriou, ktorá by bola schopná zapojiť sa do súčasných 

i budúcich diskusií, a v ktorej by si dokázala verifikovať svoje myšlienky a názory bez 

odklonenia sa od svojho analytického a systematického prístupu (Gluchman 1999, s. 48). Ako 

sa k tejto otvorenosti ESD vyjadruje aj Josef Kuře, ESD je a „zrejme i do budúcna chce zostať 

                                                 
24 Ďalej len ESD. 
25 Ďalej len HTH (Holistic theory of health).  
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– otvoreným etickým konceptom“ (Kuře 2011, s. 33)26. ESD sa pokúša byť praktickou etikou, 

ktorá sa môže kedykoľvek zapojiť nie len do teoretických problémov etiky a morálky, ale 

zvláda riešiť aj otázky každodennej morálnej skutočnosti a morálne problémy vyplývajúce zo 

života jednotlivcov v nej. Túto snahu o zameranie sa aj na oblasti aplikovanej etiky je možné 

vysoko hodnotiť práve kvôli súčasnému rozšíreniu aplikovaných etík v oblastiach vedy, 

výskumu, medicíny, atď. Vďaka tejto otvorenosti ESD, táto etická teória prepája svet 

každodennosti so svetom teoretickej etiky.  

ESD možno teda považovať za otvorenú etickú koncepciu (Gluchman 1999, s. 48), čo 

v oblasti aplikovaných etík (ktoré úzko súvisia s oblasťami výskumu, získavania nových 

poznatkov, atď. a v súčasnom globálnom svete sú nezastaviteľné) je významným momentom. 

Ako tvrdí Igor Kišš, keďže sa ESD doteraz venovala skôr metaetickým otázkam, mala by 

využiť svoj potenciál a „zaujať správne stanoviská v otázkach aplikovanej etiky. [...] bolo by 

treba sa sústrediť viacej plánovito a komplexnejšie aj na filozofický rozbor aplikovanej etiky“ 

(Kišš 2011, s. 21).  

Ako som už spomínala v úvode, ESD nie je primárne teóriou orientovanou na otázky 

medicínskej etiky a preto v nej nemôžeme nájsť zadefinované koncepty, ktoré v medicínskej 

etike možno považovať za základné ( napr. koncept zdravia, choroby, ochorenie, systému 

zdravotnej starostlivosti, atď.). Práva vďaka tomu ale môže vytvoriť všeobecnejší koncept 

kvality života a na základe neho sa pokúsim vyvodiť koncept zdravia. ESD chápe problém 

konceptu zdravia z pohľadu morálnej filozofie, čo v sebe zahŕňa viaceré roviny problému s už 

spomínanou diskusiou o kvalite života, napr. koho život možno považovať za hodnotnejší, kto 

nesie morálnu zodpovednosť za kvalitu života jednotlivca, čo možno rozumieť pod 

morálnymi dôsledkami zdravia/ochorenie, atď.  

Na začiatok, pri definovaní týchto pojmov je nechať sa inšpirovať inými teoretickými 

konceptmi, v tomto prípade jednou konkrétnou teóriou zdravia. Na to, aby som dokázala 

vhodne nájsť správne východisko, s ktorým by sa aspoň čiastočne ESD dala prelínať, 

predstavím preto najprv základné pojmy, s ktorými v tejto oblasti ESD pracuje. Konkrétne sa 

pokúsim vysvetliť, ako ESD chápe dobrý život, dobrý život mravných subjektov 

a spoločnosti, rozumnosť a rozumné životné ciele, atď. (Gluchman 2005, s. 51 – 54).  

To, čo je dobrý život pre mravný subjekt a spoločnosť (to, čo je pre nich dobré) je 

hlavnou otázkou ESD. V popísaní, čo je dobrým životom a čo táto koncepcia považuje za 

                                                 
26 Aj keď autor v tomto príspevku uvažuje o tom, že táto otvorenosť, táto nepriklonenosť k tej, či onakej 
filozofickej škole je hľadaním etiky provizórnej (podľa slov Edgara Morina), nechápe túto provizórnosť ako čosi 
negatívne, ale naopak. Tvrdí: „Pravdepodobne práve prozatímna etika môže byť tým konečným, čo sme v našej 
limitovanosti schopní vytvoriť a použiť ako základ pre etickú reflexiu“ (Kuře 2011, s. 33 – 34).  
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dobro, „Gluchmanovi vždy išlo aj o určité normatívne princípy“ (Kišš 2011, s. 13). Tvrdí, že 

to, čo je dobré je vždy spojené s konaním a dosahovaním svojich cieľov. Tieto životné ciele si 

mravný subjekt vyberá racionálne a musí dôkladne zvážiť ich dôsledky a morálnu 

zodpovednosť, ktorá z týchto dôsledkov vyplýva. Je takisto dôležité, aby mravný subjekt 

zvážil dôsledky týchto cieľov v širšom spoločenskom kontexte. Mravný subjekt musí chápať 

svoje miesto a úlohu v spoločnosti, svoje povinnosti voči nej, atď. Normatívnosť v ESD je 

teda postavená na pozícií teórie dobra v tejto etickej koncepcii27 a na chápaní toho, čo je v nej 

chápané ako morálne dobro (ako najvyšší cieľ konania mravných subjektov), ku ktorému by 

malo smerovať každé konanie. ESD pod tým rozumie „prevahu pozitívnych sociálnych 

dôsledkov nad negatívnymi“ (Gluchman 2005, s. ). Dobrom je teda „všetko to, čo napĺňa 

život istotou, pocitom bezpečia a istoty, spokojnosti“ (Gluchman 1994, s. 17).  

Hodnotová orientácia zastáva v ESD významnú pozíciu. Teórii dobra, ako som už 

spomenula, je pripísaná primárna úloha. Dobro, morálne dobro, objektívne neexistuje, ale 

existuje vždy vo vzťahu k určitému mravnému subjektu (jednotlivec, spoločnosť). Má byť 

akýmsi cieľom každého konania, aj keď si Gluchman zároveň uvedomuje, že „maximalistické 

či perfekcionistické ideály“ (Gluchman 2005, s. 133) sa stávajú v dnešnom rýchlo sa 

meniacom a pluralitnom svete absurdnými.  

ESD sa ale nevzdáva normatívnej roviny v morálke. Ciele v živote jednotlivca by mali 

smerovať vždy k tomu, čo je morálne dobré a správne. To, čo má byť, odzrkadľujú iné ciele 

mravných subjektov. Tie musia byť abstraktné, no dosiahnuteľné (tak, aby mravné subjekty 

boli motivované k ich dosiahnutiu), ale zároveň musia existovať i určité nižšie, konkrétnejšie 

morálne normy, ktoré by boli postavené na vyšších hodnotách. Tak by teda i vyššie hodnoty 

dobra boli reflektované v každodennom konaní mravných subjektov (Gluchman 2005, s. 133). 

Preto možno povedať, že životné ciele mravného subjektu musia byť v prepojení 

s každodenným dobrovoľným konaním mravného subjektu a musia sa odvíjať od 

racionálneho úsudku, morálnej zodpovednosti a hodnoty vyššieho dobra spojeného s celým 

dobrom celej spoločnosti a ľudstva. Všetko, čo zabezpečuje prevahu pozitívnych sociálnych 

dôsledkov nad negatívnymi a rešpektuje hodnoty humánnosti, dôstojnosti, zodpovednosti 

a spravodlivosti28 možno považovať za vyššie dobro.  

                                                 
27 ESD venuje široký priestor, aby naznačila vzťah teórii dobra a teórii správneho. Práve teória dobra má 
dôležitejšiu úlohu, no zároveň sa Gluchman nesnaží venovať jej všetku pozornosť. Podľa ESD je dôležité, aby 
bola etika hodnôt, resp. teória dobra spojená s tým, čo je eticky správne a tak by sa zabezpečila objektivizáciu 
teoretického systému ESD.  
28 Nosný hodnotový aparát ESD.  
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Uvažovanie o mravnom konaní mravných subjektov je dôležitou kategóriou ESD. 

Myšlienka tvorivého človeka, ktorý pomáha vytvárať svet, ľudstvo a jeho morálku si táto 

etická teória osvojila od myšlienky radikálneho humanizmu a biofílnej etiky Ericha Fromma. 

Iba pomocou takéhoto aktívneho prístupu k svetu je ľudstvo schopné sa rozvíjať, vytvoriť 

lepší svet a podmienky v ňom a zlepšiť tak hodnotovú a morálnu orientáciu vo svete. ESD 

chápe mravné subjekty ako aktívne bytosti, ktoré pomáhajú vytvárať svoj život cez svoje 

konanie a aktivitu, zasahujú do sveta a tak ho menia a pretvárajú. Ak sa ale schopnosť 

mravného subjektu konať zníži, jeho potenciál zabezpečenie prevahy pozitívnych sociálnych 

dôsledkov nad negatívnymi je v určitej miere znížený.  

Ak by som mala navrhnúť nejaké prvotné chápanie zdravia v ESD, chápala by som ho 

ako niečo, čo je dobrom (keďže pomáha napĺňať náš život šťastím a pocitom príjemného), ale 

aj inštrumentom, ktorý nám pomáha dosahovať rôzne iné ciele našich životov s dôrazom na 

najvyšší cieľ života mravného subjektu; morálneho dobra.29 Prečo by sme ale mali považovať 

zdravie za čosi dobré?  

V prvom rade si treba uvedomiť, že dobré zdravie je niečo, čo napĺňa náš život 

pocitom spokojnosti, radosti, šťastia, sociálnej stability, bezpečia, atď. Ak sa nachádzame 

v takomto stave, sme schopní napĺňať svoj život a napĺňať svoje životné ciele. Po druhé, byť 

zdravý znamená aj byť schopný konať a tak dosahovať svoje predtým stanovené ciele. Ak 

sme zdraví, sme schopní pracovať, byť nezávislí, sme schopní interakcie so spoločnosťou 

a napĺňať svoju spoločenskú úlohu v nej (či už v užšom alebo širšom spoločenskom 

kontexte). Možno teda povedať, že výskyt ochorenia silno narúša schopnosť mravného 

subjektu dosahovať prevahu pozitívnych sociálnych dôsledkov nad negatívnymi. V takejto 

situácii nie je mravný subjekt schopný vykonávať ani bežné každodenné konania, ktoré mu 

predtým boli samozrejmými. Je preto zjavné, že schopnosť zabezpečiť prevahu pozitívnych 

sociálnych dôsledkov nad negatívnymi je takisto ovplyvnená.  

Napriek takémuto chápaniu zdravia je nutné podotknúť, že je to len veľmi všeobecné 

koncipovanie zdravia, ktoré však nepostačuje na primeranú teoretickú a praktickú diskusiu 

v rámci medicínskej etiky. Preto som sa pokúsila nájsť komplexnú teóriu zdravia, ktorá by 

(ako som už spomínala) aspoň čiastočne splývala so základnými myšlienkami ESD. 

Holistická teória zdravia, je založená na normatívnom chápaní zdravia a je možné nájsť určitú 

podobnosť medzi ňou a chápaním dobra v ESD. Práve pre tento spoločný základ a iné 

                                                 
29 V ESD prevaha pozitívnych sociálnych dôsledkov nad negatívnymi.  
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podobnosti, ktoré sa v oboch teóriách vyskytujú, som sa rozhodla rozvinúť chápanie zdravia 

v ESD o myšlienky HTH.  

Nordenfetova holistická teória zdravia vychádza z niekoľkých základných klasických 

vplyvov a snaží sa vytvoriť koncept zdravia a choroby, ktorý by bol založený na 

normatívnosti a chápaní spoločenských vzťahov. Základné myšlienky, ktorými sa Nordenfelt 

snaží podporiť svoju teóriu sú, po prvé, jednotlivec je vždy súčasťou spoločnosti a zložkou 

siete spoločenských vzťahov. Po druhé, zdravie a choroba sú prejavmi určitého pocitu, buď 

spokojnosti alebo utrpenia. V neposlednom rade je pre koncipovanie zdravia dôležité 

poznanie, že jednotlivec napĺňa svoj život a svoj život v spoločnosti pomocou dosahovania 

cieľov, ktoré si sám stanovuje a pocit zdravia alebo choroby majú priamy vplyv na to, ako a či 

je schopný dosiahnuť tieto ciele  (Nordenfelt 1993).  

Sám kladie najväčší dôraz na chápanie schopnosti človeka, keďže táto schopnosť hrá 

dôležitú úlohu v dosahovaní životných cieľov a vždy ovplyvňuje vzťahy a spoločenskú úlohu 

človeka v spoločnosti. Na základe toho Nordenfelt definuje zdravie takto: „A je úplne zdravý 

vtedy a iba vtedy, ak má A schopnosť za bežných podmienok dosiahnuť všetky svoje vitálne 

ciele“ (Nordenfelt 2007, s. 7). 

Nordenfelt venuje pomerne široký priestor definovaniu cieľov a ich úlohy v jeho teórii 

zdravia. Je to dôležitým základom jeho holistického chápania zdravia, ktoré vychádza 

z chápania zdravia ako čohosi, čo nám v prvom rade pomáha dosahovať a napĺňať životné 

ciele jednotlivca. Rozlišuje dva druhy cieľov a to, po prvé základné biologické ciele, ktoré sú 

vlastné všetkým živým bytostiam (ako reprodukcia, zachovanie života, prežitie). Druhým 

typom cieľov sú vitálne ciele, ktoré si jednotlivec stanovuje a určuje sám na základe svojich 

schopností a podmienok, v ktorých žije. Práve tie sú dominantné v definovaní zdravia. Pre 

holistickú teóriu zdravia je byť zdravým schopnosť napĺňať tieto ciele.  

To, čo z môjho pohľadu chýba HTH je zdôrazňovanie etických aspektov 

v jednotlivých otázkach tejto teórie. Lennart Nordenfelt postavil svoj koncept zdravia na 

uvažovaní o zdraví v rámci bioetických diskurzov, kde o ňom uvažoval z pohľadu kvalitného 

života a jeho popísaniu v rámci medicínskej praxe. HTH nie je teóriou postavenou na 

etických aspektoch. Na druhej strane nemožno tvrdiť, žeby Nordenfelt v plnej miere 

ignoroval etické aspekty diskusie a pri uvažovaní, prečo bol problém kvality života začlenený 

do medicínskych diskusií považuje túto rovinu ako „doplnenie ku každodenným objektívnym 

medicínskym súdom vo vzťahu k zdraviu človeka“ (Nordenfelt 1999, s. 5). Vytvorenie týchto 

konceptov má preto morálne vysvetlenie. Aj napriek takémuto postoju, hlbšie postihnutie 
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morálnych otázok absentuje. V najbližších riadkov skúsim poukázať aspoň na niektoré 

z týchto problematických miest v HTH. 

Jedným z prvých momentov, o ktorých možno z tohto pohľadu uvažovať sú vitálne 

ciele. Ako som skôr naznačila, Nordenfelt považuje vitálne ciele za „také životné situácie, 

ktoré sú potrebné a zároveň nevyhnutné pre zabezpečenie dlhodobého minimálneho šťastia 

pre jednotlivca“ (Nordenfelt 2009, s. 93). Možno si tak povšimnúť teleologické a normatívne 

princípy, na ktorých je holistická teória zdravia postavená, kde cieľom je zabezpečenie 

šťastného a hodnotného života. Zároveň toto šťastie nemusí byť chápané ako utilitaristická 

orientácia tejto teórie (priklonenie sa k maximalistickému princípu čo najväčšej miery šťastia 

pre čo najväčšie množstvo ľudí). Vedomá aktivita, ktorá vedie k naplneniu vitálnych cieľov je 

to, na čo sa holistická teória zdravia zameriava. 

Druhým dôležitým aspektom vitálnych cieľov je analýza dlhodobých dôsledkov, ktoré 

sú spojené s dosiahnutím, resp. nedosiahnutím vitálnych cieľov. Z tohto pohľadu je nutné 

uvažovať o stanovení si vitálnych cieľov ako o racionálnom, vedomom a dobrovoľnom 

rozhodnutí osoby, keďže schopnosť určiť si tieto dlhodobé dôsledky svojich konaní 

a rozhodovaní nie sú vlastné pre všetky žijúce bytosti. Je dôležité, aby človek pri stanovení si 

vitálnych cieľov bral do úvahy aj dôsledky naplnenia/nenaplnenia cieľov. Musí vedieť 

predpokladať dopad svojho konania tak ako pri iných rozhodnutiach.  

Takéto nastavenie, určenie si vitálnych cieľov je priestorom, v ktorom môže vzniknúť 

priestor pre morálne problémy. Ako príklad možno uviesť príbeh atlétky Lillie,30 ktorá chce 

zlepšiť svoje výkony, no nedarí sa jej to a tým pádom nenapĺňa svoje vitálny cieľ (Schramme 

2007, s. 15). Je možné ju pokladať za zdravú, ak nedokáže naplniť svoje plány? Alebo ju 

možno považovať za chorú aj napriek jej skvelému fyzickému stavu? Nordenfelt obhajuje 

svoju teóriu podobne, ako už bolo spomenuté vyššie. Reaguje, že vitálne ciele si nemožno 

stanoviť len na základe svojich túžob a prianí, ale zároveň treba racionálne zvážiť schopnosti 

jednotlivca, ktoré sú nevyhnutné pre naplnenie daného vitálneho cieľa. 

Na tomto mieste by mala vstúpiť do diskusie potreba mravnej výchovy a jej 

dôležitosť. Takáto výchova by mala byť postavená na poznaní morálneho a psychologického 

vývinu jednotlivca (napr. mladý človek musí pochopiť dôsledky nechráneného sexu, 

univerzitný študent si musí stanoviť také ciele pri štúdiu a splnením požiadaviek na 

absolvovanie skúšky, ktoré berú do úvahy jeho schopnosti a nadania. Nie každý totiž môže 

                                                 
30 Tento príklad používa T. Schramme, kde chcel upozorniť na slabé stránky Nordenfeltovej teórií zdravia, keď 
poukázal na to, že Lillie nemožno považovať za chorú kvôli tomu, že nezabehne trať dostatočne rýchlo. 
Nordenfelt sa k tomuto príkladu neskôr vracia a skúša naň odpovedať v jednom zo svojich štúdií.  
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mať A hodnotenie a preto spokojnosť s horším ohodnotením môže človeka povzbudiť do 

ďalšieho štúdia rovnako ako iného môže sklamať).  

Za podobný príklad, kde možno uvažovať o dôležitosti mravnej výchovy v diskusiách 

o zdraví a ochorení, považujem situácie, keď sa človek vyskytne v zajatí extrémnych emócií, 

napríklad extrémna radosť alebo smútok. V takýchto situáciách sa nedokáže človek sústrediť 

na svoje vitálne ciele, preto by sme ho mohli považovať za chorého. Na druhej strane, 

dočasné iracionálne stavy mysle podľa tejto teórie nemožno považovať za ochorenie. 

V takýchto situáciách je najdôležitejšou úlohou pre človeka vyrovnať sa s  extrémnymi 

emóciami. Len tak sa mu podarí čo najskôr obnoviť svoje štandardné, bežné schopnosti 

napĺňať vitálne ciele. To, ako sa človeku podarí vyrovnať sa s extrémnymi emóciami je tiež 

ovplyvnené ich morálnym a psychologickým vývinom a je to zároveň jedna zo schopností 

človeka, ktoré sú potrebné pre úspešný spoločenský život a interakcie s inými členmi 

spoločnosti.  

Pri stanovení si vitálnych cieľov Nordenfelt tvrdí, že človek musí brať do úvahy 

dlhodobé dôsledky, ktoré z nich vyplývajú. Je však nutné podotknúť, že jeho uvažovanie 

o dlhodobých dôsledkov smeruje skôr k ekonomickému, spoločenskému a emocionálnemu 

životu jednotlivcov. V tom vidím nedostatok HTH, keďže táto teória zdravia obchádza 

morálnu rovinu a dôležitosť morálnych dôsledkov konceptu zdravia. Človek pri uvažovaní o 

svojich životných cieľoch musí brať do úvahy aj normatívne ciele svojich plánov (v prípade 

ESD je to prevaha pozitívnych sociálnych dôsledkov nad negatívnymi). Preto si v tejto 

diskusii musíme uvedomovať, ako ochorenie dokáže ovplyvniť morálku a jej normy. Môže 

byť veľmi zaujímavé zodpovedať si otázky typu ako môže zdravie, ochorenie, alebo 

chronické ochorenie ovplyvniť hierarchiu hodnôt človeka? Ako je človek schopný napĺňať 

vyššie morálne ciele v čase, keď je zdravý alebo chorý? Ako byť zdravým alebo chorým 

ovplyvňuje schopnosť človeka naplniť svoje životné ciele, ktoré nie sú prepojené len s jeho 

vlastným životom ale aj životmi iných členov spoločnosti? Je potrebné si uvedomiť, akú 

úlohu ochorenie zohráva v schopnosti človeka naplniť svoje vyššie morálne ciele (pozitívne 

sociálne dôsledky) a o akých priamych či nepriamych vplyvoch na túto schopnosť možno 

uvažovať.  

Cieľom tohto príspevku bolo sformulovanie konceptu zdravia v etike sociálnych 

dôsledkov. Za týmto účelom som predstavila niektoré z relevantných princípov etiky 

sociálnych dôsledkov pre uvažovanie o problémoch medicínskej etiky a zamerala sa na akési 

prvotné chápanie zdravia ako kvalitného života v ESD. Pre určitú prílišnú všeobecnosť 
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takéhoto chápania zdravia som ju porovnala s holistickou teóriou zdravia, pomocou ktorej 

som poukázala na dôležitosť životných cieľov pri uvažovaní o zdraví.  

Takže ako by teda mohla ESD definovať koncept zdravia? Súhlasím s tým, že musíme 

uvažovať o zdraví ako o schopnosti človeka napĺňať za štandardných okolností svoje vitálne 

ciele (ciele, ktoré si vedome a dobrovoľne stanovuje človek s tým, že za ich naplnenie dokáže 

niesť zodpovednosť). Je však nevyhnutné zvážiť etické aspekty konceptu zdravia, najmä 

z pohľadu rozumného procesu stanovenia si cieľov a ako je človek schopný tieto ciele 

naplniť. Schopnosť stanoviť si vitálne ciele je istým druhom morálnej zručnosti, ktorú si 

človek má rozvíjať počas celého života a má byť adekvátna jeho morálnemu vývoju.  
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