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Psychologicko-etický problém človeka na pozadí etiky sociálnych dôsledkov 

 

Lenka DEMBICKÁ 

 

ÚVOD 

Povedomie o ľudskej prirodzenosti a podstata obrazu o človeku neboli v rôznych 

časových obdobiach dejín rovnaké. Človek nahliadal sám na seba z rôznych uhlov pohľadu. 

Tým si aj svoju ľudskú prirodzenosť interpretoval mnohými spôsobmi. Koniec 19. storočia 

a začiatok 20. storočie je špecifickým obdobím, kedy sa okrem iných priziem vnímania 

ľudského fenoménu do popredia dostáva aj výlučne biologický determinizmus, ktorému som 

sa v tomto článku rozhodla hlbšie venovať. 

Človek nie je vo svojej podstate podmienený len biologickými determinantami ale aj 

vplyvom prostredia a inými faktormi. Sociálnym determinantom a rovnako aj iným faktorom 

sa v tejto analýze nebudem venovať z dôvodu hlbšej analýzy vplyvu biológie a rôznych 

biologicko-vedeckých teórií prítomných a pôsobiacich v spomínanom období. Svoj pohľad 

zameriavam na relevantné vedecké teórie posudzovaného obdobia, medzi ktoré patria také 

vedné oblasti a teoretické prístupy ako neuropsychológia so svojim neurobiologickým 

prístupom, psychofyziológia, neodarwinistické teórie (darwinovské teórie obohatené 

o poznatky z genetiky a molekulárnej biológie) a iné. Na uvedené poznatky aplikujem etiku 

sociálnych dôsledkov Vasila Gluchmana. 

Cieľom príspevku je poukázať na fakt, že spomenuté bio-vedecké teórie minulých 

storočí mali disjunktívny charakter voči etike ako takej, pretože etiku, respektíve mravnosť 

napádali v jej základe. Tieto teórie tvrdia, (slovami ich predstaviteľov), že akákoľvek mravná 

voľba podlieha biologickej prirodzenosti človeka a teda nie je možná.31  

Bio-teórie predierajúce sa z prírodných vied do vied humanitných majú tendencie 

redukovať človeka na sled chemických reakcií, na vždy prítomné pôsobenie génov a teda 

jednostranne materialisticky, čím sa znižuje hodnota a význam človeka a jeho slobodnej, 

mravnej a zodpovednej ľudskej podstaty. Prírodno-biologická nevyhnutnosť popiera to, že 

človek ako mravný subjekt disponuje slobodnou zložkou, podľa ktorej dokáže uskutočňovať 

morálnu voľbu a ktorá nie je striktne viazaná len na  jeho biologickú podstatu. 

                                                 
31 V  príspevku sa budem zameriavať výlučne len na jeden extrémne jednostranný a to biologický pohľad 
existencie človeka.  Nie je mojím zámerom popierať biologický faktor, avšak chcem poukazáť, že ak sa táto 
stránka uvedie do svojho extrému implikuje neblahé sociálne dôsledky ako aj akákoľvek iná krajná prezentácia 
akéhokoľvek iného faktoru. 
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V nasledujúcej časti sa pokúsim o analýzu úvah  sociobiológa Edwarda Wilsona  a  

tvrdení evolučného psychológa Róberta Wrighta a etológa Konrada Lorenza, ktoré majú 

polemickú a miestami až kontroverznú povahu. 

 

Edward Wilson verzus Róbert Wright a Konrad Lorenz  

Známy zakladateľ sociobiológie Edward Wilson vo svojom diele O lidské přirozenosti 

prezentuje presvedčenie, že pravdivý obraz o svete a človeku dostaneme jedine vtedy, ak sa 

na človeka začneme pozerať optikou biológie. Preto biológia by mala byť bázou pre iné 

humanitné smery skúmajúce podstatu ľudského bytia ako napríklad pre psychológiu, 

antropológiu, sociológiu a iné. Odporúča syntézu týchto disciplín s biológiou, pretože len 

„biológia je kľúčom k ľudskej prirodzenosti a  bádatelia z oblasti sociálnych vied si nemôžu 

dovoliť ignorovať jej stále solídnejšie prístupy“ (Wilson 1991, s. 23). Ľudského činiteľa 

definuje ako produkt vytvorený interakciou génov a prostredia, a teda  dôraz na bio-

determinanty vylučuje akékoľvek mravné náležitosti ako sú sloboda, morálna voľba, 

svedomie. Človeka Wilson redukuje len na procesy biológie a dokladá, že aj celý duševný 

život je determinovaný týmito procesmi. „Duševný život sa dá omnoho presnejšie vysvetliť 

ako sprievodný jav neurónových mechanizmov v mozgu. Tieto mechanizmy sú zase 

produktom genetickej evolúcie riadenej prostredníctvom prírodného výberu...“ (Wilson 1991, 

s. 186) V mozgu máme podľa neho vrodených cenzorov a motivátorov, ktorí ovplyvňujú naše 

etické predpoklady bez účasti nášho vedomia. Celý náš citový a teda aj duševný život sú 

podľa sociobiologickej  definície iba výtvorom  genetického vývoja nervových 

a senzorických tkanív. 

Vyššie duchovné skutočnosti v historickej skúsenosti ľudstva ako napríklad 

náboženstvo sa cez uhol pohľadu sociobiológie menia na bezduché mechanické deje, pretože 

Wilson deklaruje, že náboženstvo a rovnako aj dogmatické ideológie, môžu byť vysvetľované 

a systematicky analyzované opäť ako produkt evolúcie mozgu. O etike premýšľa výlučne 

v kontexte biológie ako o biologickej etike. Wilson v súvislosti s morálkou ďalej podčiarkuje 

názor, že ak chceme pátrať po novej morálke založenej na oveľa pravdivejšej definícii 

človeka ako doteraz, je nevyhnutné „rozpitvať“ mechanizmus mysle a uskutočnovať morálnu 

voľbu len a len na základe etických predpokladov biologickej prirodzenosti človeka. Samotná 

ľudská prirodzenosť na pozadí koncepcie Wilsona je „zložená z prvkov ako sú zákonitosti 

procesu učenia, mechanizmy emocionálneho posilňovania a slučky hormonálnej spätnej 

väzby.“ (Wilson 1991, s. 186) 
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Oponujúcimi argumentami k argumentom Wilsona sú názory Róbert Wright, ktorý 

však vyslovuje nesúhlas s názormi Wilsona  a vo svojom diele Morální zvíře poukazuje na 

fakt dominancie vied prírodných v aplikácii na človeka a dokladá argumentami typu „keď 

napríklad muž podvádza svoju manželku alebo utláča slabých a vyhovára sa, že je to 

„prirodzené“, nemusí tým nutne myslieť, že je to dané zhora. Môže byť len predvedčený, že 

tieto pohnútky sú tak hlboko zakorenené, že sa im vlastne nedá ubrániť. To, čo robí, nemusí 

byť práve správne, ale nemôže si pomôcť.“ (Wright 1995, s. 364) Ironicky ďalej oponuje „čo 

je v záujme našich génov, to sa zdá „správne“ – z hľadiska morálneho, objektívneho, 

z akéhokoľvek pohľadu, tak ako sa to práve hodí.“ (Wright 1995, s. 343)  Wright skúma 

všetky bio-determinujúce názory, avšak jeho stanovisko je stanoviskom, ktoré pravdivo 

nahliada a ironicky poukazuje na nezmyselnú jednostrannosť koncepcií, ktoré vyčleňujú 

slobodu a slobodnú vôľu. Wright však prehlasuje, že nie je pravdou, že touto slobodnou 

vôľou človek nedisponuje a teda si autori Wilson a Wright oponujú v základe chápania 

podstaty človeka. 

Wright na inom mieste posmešne kritizuje extrémny biologický determinizmus 

slovami „prírodovedci nachádzajú súvislosť medzi zločinom a nízkou hladinou serotonínu. 

Molekulárni biológovia sa snažia – zatiaľ s menšími úspechmi, ale stále dokonalejšie – nájsť 

gény, ktoré v mozgu vyvolávajú sklon k duševným chorobám. Prirodzene sa vyskytujúca 

látka oxytocín podporuje lásku. Z noviniek v genetike, molekulárnej biológii, farmakológii, 

neurológii a endokrinológii v ľuďoch vzniká povedomie, že sme všetci stroje, pohybujú nami 

sily, ktoré nedokážeme sami rozoznať...“ (Wright 1995, s. 370) Aj dnes fungujúci  biologický 

determinizmus vo svojej jednostrannosti sa nás snaží presvedčiť, že napríklad mužské 

záletníctvo je „prirodzené“, že je to iba biochemicky podmienené nutkanie, a že následný 

manželkin hnev je vlastne iba náhodný výsledok biológie, dodáva Wright. 

Inými protestujúcimi autormi proti jednostrannému biologizmu sú Martin Daly 

a Margo Wilsonová, ktorí vo svojej publikácii Vražda si kladú rečnícku otázku kedy sa 

dočkáme na súdoch obhajoby vysokou hladinou testosteronu u mužov, ktorí niekoho 

zavraždili? Obľúbenou chorobou advokátov je, ako tvrdia,  „porucha z posttraumatického 

stresu“, ktorý vraj vedie ľudí nielen k trestným činom, ale aj k tomu, aby pri tom urobili 

chyby s podvedomým cieľom nechať sa chytiť.“ (Wright 1995, s. 372) R. Wright k tomuto 

dodáva „pochopiteľne, že všetci títo zločinci majú slobodnú vôľu, bez ohľadu na stav ich 

endorfínov, hladiny cukru v krvi a všetko ostatné. Ak by biochémia popierala slobodnú vôľu, 

potom by slobodnú vôľu nemal nikto z nás! A my vieme, že to tak nie je. Nemám pravdu?“ 

(Wright 1995, s. 372) Názory takzvaného „biochemického správania“ privádzajú Wrighta 
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k záveru odvodzovať dôsledky až k úpadku trestnej zodpovednosti. Tvrdí, že ak nás cukor 

dokáže zmeniť na robota, znamenalo by to, že nikto by si za svoje konanie nezasluhoval 

potrestanie a ak by sme sa vonkoncom vzdali svojej slobodnej vôle, nikto by si v skutočnosti 

nezasluhoval ani odsúdenie, ale ani pochvalu, pretože sme všetci nakoniec aj tak otroci 

biológie. Dokonca aj Darwin na zlého človeka pozeral ako na „chorého človeka“. 

R. Wright sa obáva, že ďalších dvadsať rokov biologického výskumu a prílišných 

biologizujúcich tendencií bude prinášať oveľa viac škody ako úžitku. Dnes prebiehajú 

polemiky o tom, či je alkoholizmus choroba a či sú sexuálne zločiny prejavom závislostí 

a iné. 

Autor dovádza tieto polemiky do dôsledkov a prehlasuje, že s postupom vedeckého 

poznania takýmto spôsobom najväčšie nebezpečenstvo hrozí práve v oblasti morálky, kde 

moderná veda nepriemo nahlodáva morálnu silu spoločnosti. Stotožňovať sa s týmito 

názormi, dovolím si tvrdiť, znamená nulovú zodpovednosť napríklad v trestnej oblasti a teda 

implikuje závery v posudzovaní fenoménu kriminality, čomu sa budem venovať neskôr. 

V. Gluchman v článku Biologické a sociálne v etike sociálnych dôsledkov (o 

determinácii a slobode vôle, respektíve mravnej slobode) definuje slovné spojenie 

sociologická nadstavba, (ktorú tvoria skutočnosti typu: pomoc chorým, chudobným, 

hladujúcim, starým a bezmocným ľuďom, či tým, čo sa nachádzajú v núdzi) ako sféru, „ktorá 

v mnohých situáciách môže byť v protiklade s našou biologickou determináciou a môže byť 

rozhodujúcim momentom našej morálky.“ (Gluchman 2003, s. 113) Existujú teda mnohé 

teórie, ktoré silnému, jednostrannému biologizmu odporujú. Jednou z nich je aj názor etológa 

Konráda Lorenza, ktorý pri skúmaní správania zvierat dospel k názoru (tento názor prezentuje 

v diele Odumírání lidskosti), že „človek sám osebe  nie je vôbec človekom: plným človekom 

môže byť len ako príslušník určitej duchovnej skupiny. Duchovný život je životom 

nadindividuálnym.“ (Lorenz 1997, s. 45-46) Gluchman a Lorenz netvrdia, že celá naša 

morálka je len genetický determinizmus, ako to tvrdil Wilson, ale postulujú tu „duchovnú 

nadstavbu“, ktorá prisudzuje človeku pravý rozmer ľudskosti, v ktorom sa môže realizovať 

slobodná, mravná voľba každej individuality.  

V spomínanom článku V. Gluchmana sa dozvedáme o tendenciách v súvislosti 

s nárastom svetového terorizmu hľadať genetické kódovanie terorizmu a násilia. Gluchman 

píše: „V jednom popularizačnom novinovom článku sa objavil prehľad niektorých 

biologických a psychologických teórií zaoberajúcich sa skúmaním antisociálnych osobností. 

Záver vyplývajúci z tohto článku možno zhrnúť do takejto podoby: poruchy v oblasti 

čelového laloku mozgu sa prejavujú na úrovni myslenia, poruchy v podkôrovej časti mozgu 
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k tomu pridávajú ešte poruchy na úrovni emócií, pocitov a ich výsledkom je  antisociálna 

osobnosť – terorista, agresor, vrah.“ (Gluchman 2003, s. 113) Príklad vedeckého charakteru 

v oblasti psychológie odopiera človeku jeho výsostne ľudské privilégium a to slobodu. 

Zobrazuje človeka ako „uzlík“ mechanizmov, ktorému sa podriaďujú  aj jeho vyššie zložky. 

Takéto teórie konca 19. a začiatku 20. storočia včleňovali striktne do humanitných vied 

prírodovedný pohľad, čo neprinieslo podľa môjho názoru dobré sociálne dôsledky.  

 

 Etika sociálnych dôsledkov a jej súvislosti  

 Ako jednu z možných a vhodných etických teórií súčasnosti  na  riešenie uvedených 

problémov považujem aj  etickú koncepciu Vasila Gluchmana. Etika sociálnych dôsledkov 

vychádza z princípov etiky konzekvencializmu, konkrétne umierneného  neutilitaristického 

konzekvencializmu.  

Mravnosť v etike sociálnych dôsledkov vymedzuje ako najvyššie kritérium, ktorým sú 

dobré sociálne dôsledky. Kritériom mravnosti sú dôsledky, ktoré „vyplývajú z rozhodovania 

a konania, či názorov a postojov morálneho subjektu. Ide o dôsledky, ktoré vznikajú vo 

vzťahu k človeku a prostrediu, v ktorom človek žije a pracuje a svojím konaním na neho 

vlastne pôsobí.“ (Gluchman 1994, s. 11) Gluchman dodáva, že všetky dôsledky nášho 

konania majú sociálny rozmer a preto ich možno použiť ako spoločného menovateľa pre 

zjednotenie týchto dôsledkov ako kritérium mravnosti. „Ďalšími kritériami sú úmysel a motív 

konania. Najvyšším mravným princípom sú pozitívne sociálne dôsledky, ktorých základným 

predpokladom je humánnosť a zákonnosť  konania mravného subjektu.“ (Gluchman 1996, 

s.10-11) Táto koncepcia je poznamenaná situačným prístupom s prejavmi umierneného 

relativizmu. Dôraz sa tu kladie na správne konanie, ktoré je schopné priniesť viac 

pozitívnych, než negatívnych dôsledkov. „Jadro tejto etickej koncepcie tvoria princípy 

a hodnoty pozitívnych sociálnych dôsledkov, humánnosti, ľudskej dôstojnosti, morálnych 

práv, spravodlivosti, zodpovednosti, tolerancie a mravnej povinnosti. Ľudská dôstojnosť spolu 

s pozitívnymi sociálnymi dôsledkami, humánnosťou a  morálnymi právami je 

fundamentálnym aspektom spomínanej koncepcie. Pozitívne sociálne dôsledky konštituujú 

najvyšší morálny, resp. etický princíp, sú rozhodujúcim kritériom hodnotenia v etike 

sociálnych dôsledkov.“ (Gluchman 2004, s. 504) 

 Prečo vôbec dávam do súvislosti extrémne biologické názory na podstatu človeka do 

súvislosti s dôsledkami, ktoré vyplývajú z konania človeka? Ako som uviedla slovami V. 

Gluchmana v predošlej časti, dôsledky nevyplývajú len z konania a rozhodovania, ale aj 

z názorov a  postojov morálneho subjektu. Podľa V. Černíka, J. Viceníka  a  E. Višňovského 
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každý človek vo svojej postate disponuje tromi základnými mohutnosťami ľudského ducha 

a to: racionalitou, emocionalitou a voluntaritou.32 Autori sa zhodujú, že tieto tri zložky sú 

navzájom prepojené, pospájané vzájomnými vzťahmi, neustále vo vzájomnej interakcii 

a komunikácii a vyslovujú presvedčenie, že sféru racionality nemožno skúmať bez ďalších 

dvoch príbuzných zložiek – emocionality a voluntarity : „Racionalita je komplikovane spätá  

s ostatnými mohutnosťami  ľudského ducha – emocionalitou a voluntaritou. Funguje len 

v interakcii s nimi v rámci jedného celku ľudskej mentality.“ (Černík, Viceník, Višňovský 

1997, s. 9) 

Z predošlého argumentu je evidentné, že z prepojením rácia, emócií i vôle sa názorové 

stanoviská a postoje „vlievajú“ do vôle, konania a teda interagujú s ňou. Slovami Gluchmana 

sociálne dôsledky môžu vyplývať nielen z činov, ale aj z názorov a postojov morálneho 

subjektu. V týchto súvislostiach zdôrazňujem fakt33, že aj z názorových postojov 

sociobiológie, evolučnej psychológie, neuropsychológie a iných existujúcich a pôsobiacich 

vedných disciplín konca 19. a začiatku 20. storočia vyplývajú pre spoločnosť určité dôsledky. 

Vtedajšou vedou postulované poznatky34, ktoré podávajú obraz o človeku ako o neslobodnom 

„otrokovi biológie“ bez akejkoľvek slobody, ktorá je slovami Wilsona konieckoncov len 

sebaklamom, predpokladám, že nevyhnutne nevyplývajú dobré sociálne dôsledky, ale 

dôsledky opačné. Mentalita implikuje voluntaritu, teda jednostranné názory vylučujúce 

slobodnú duchovnú, mravnú zložku človeka aktivujú neblahé konanie. Tým chcem 

podčiarknúť súvislosť medzi celospoločensky prezentovanými poznatkami a tendenciami ku 

konaniu práve v duchu týchto poznatkov, ktoré otvárajú priestor aj na diskusiu pre oblasť 

kriminálnych činov. 

 

Kriminálne sociálne dôsledky 1. polovice 20. storočia 

Z histórie je nám známe, v akom duchu sa niesli dejiny prvej polovice minulého 

storočia. Prvá a druhá svetová vojna. Príčiny vojnových konfliktov prenechám skúmaniu 

historikov, avšak opäť cez prizmu koncepcie etiky sociálnych dôsledkov by som si dovolila 

konštatovať, že genetický determinizmus konca 20. storočia rozhodujúcou mierou ovplyvnil 

genocídu druhej svetovej vojny. Genocída znamená zbavovanie obetí  ich ľudskosti, ich 

                                                 
32 Uvedené v diele ČERNÍK, V., VICENÍK, J., VIŠŇOVSKÝ, E. (1997): Historické typy racionality. Bratislava, 
IRIS. Inak by sme mohli tieto tri mohutnosti ľudského ducha nazvať jednoducho aj ako rozum, cit a vôľa, 
ktorými sa nepopierateľne riadi každý z nás a každý z nás si dáva tieto tri zložky do vzájomnej súvislosti 
a vzájomných vzťahov. 
33 Autormi Černíkom, Viceníkom a Višňovského vopred  postulovaný fakt 
34 Myslím len poznatky jednostranného biologického determinizmu. 
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individuality35 a teda nachádzame určitú súvislosť a analógiu s (je v tomto smere podobným 

prvkom ako vyššie popísané) s koncepciami radikálneho biologizmu, ktoré neuznávajú 

mravnú individualitu. Práve tá má možnosť uskutočňovať slobodnú morálnu a nepodmienenú 

voľbu na základe vlastných špecifických skúseností a vlastných individuálnych racionálnych 

daností, v ktorých je každý jednotlivec neopakovateľný originál. 

Nacisti sa v období druhej svetovej vojny netajili tým, že uvádzajú výsledky 

vedeckých teórií svojej doby do praxe. Nemecký nacistický politik Rudolf Hess zdôvodnil 

nacizmus tak, že nacizmus nie je ničím iným ako aplikovanou biológiou, teda nacizmus má 

súvislosť s genetickým determinizmom.  

 

ZÁVER 

V tomto príspevku bolo mojím cieľom poukázať na fakt, aké sociálne dôsledky 

vyplývajú z jednostranne pochopenej podstaty ľudskej bytosti, redukovanej na sled 

biochemických dejov na pozadí etiky sociálnych dôsledkov. Upozorňujem na fakt, že z týchto 

radikálnych, nie-etických teórií (pretože mravnosť ako takú vylučujú) vyplývajú negatívne, 

priam až kriminálne sociálne dôsledky ako boli konzekvencie genocídy druhej svetovej vojny. 

Túto súvislosť potvrdzuje aj ďalší fakt, že etikou sociálnych dôsledkov postulované princípy 

humánnosti, ľudskej dôstojnosti, tolerancie a iné boli hrubým spôsobom porušované. 

Domnievam sa, že existuje vnútorná príčina (mylné chápanie človeka), ktorá implikuje 

kriminálne36 zaobchádzanie s bytosťou človeka ako následok – dôsledok. Toto tvrdenie 

nechávam v rovine domnienok a úvah. 

 

 

Použitá literatúra: 

ČERNÍK, V., VICENÍK, J., VIŠŇOVSKÝ, E. (1997): Historické typy racionality. Bratislava, 

IRIS 

GLUCHMAN, V. (1994): Angažovanosť, solidarita, zodpovednosť. Prešov, UNIVERSUM 

GLUCHMAN, V.(1996): Etika sociálnych dôsledkov a jej kontexty. Prešov, PVT Bratislava  

a. s. 

                                                 
35 Podľa Andreja Tusičisného páchateľ prestáva rozoznávať svoje budúce obete na základe ich individuálnej 
identity. Jednotlivci sú vnímaní ako v zásade rovnaké bytosti... 
36 V diele LUBELCOVÁ, G. Kriminalita ako spoločenský fenomén, VEDA, Bratislava: 2009 : sa uvádza, že 
z etymologického hľadiska označenie kriminality pochádza  z latinského crimen, ktoré ma viacero významov, 
a to: obvinenie, žaloba, príčina, zámienka, chyba, výčitka, vina, previnenie, prečin. Slovenský ekvivalent slova 
zločin má výraznú etickú konotáciu. Vyjadruje činenie zla druhému, teda ubližovanie či poškodzovanie iných 
ľudí (zločin ako krajná, odsúdeniahodná podoba zla). 



 
 

160

GLUCHMAN, V. (2003): Biologické a sociálne v etike sociálnych dôsledkov (o determinácii 

a slobode vôle, respektíve mravnej slobode). In: Filozofia, roč. 58 

GLUCHMAN, V. (2004): Ľudská dôstojnosť a neutilitaristická konzekvencialistická etika 

sociálnych dôsledkov. In: Filozofia, roč. 59, č. 7 

LORENZ, K. (1997): Odumirání lidskosti. Praha, Mladá fronta 

WILSON, E. O. (1991): O lidské přirozenosti. Praha, NLN 

WRIGHT, R. (1995): Morální zvíře. Praha, NLN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


