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Ján KALAJTZIDIS                                                                                              
Eugenika z pohladu ekonomie 

 
Autor sa v článku zameral na deskripciu diskusií, ktoré prebiehajú prevažne na prelome 19. 

a 20. storočia medzi predstaviteľmi eugeniky a ekonómami. Eugenika, ako náuka a sociálne- 
filozofický smer, zameraný na štúdium metód zlepšovania genetického fondu človeka, vyvolávala už 
v čase svojho vzniku veľké množstvo diskusií a polemík. Na základe názoru, že  ľudské vlastnosti ako 
inteligencia, charakter či zdravie je možné do určitej miery geneticky ovplyvniť a pomocou 
eugenických metód geneticky zlepšovať, je založený predpoklad pozdvihnutia ekonomického 
potenciálu  a zlepšenia hospodárskeho blahobytu spoločnosti. V príspevku autor uvádza  tri základné 
spôsoby možného zefektívnenia fungovania mechanizmu  hospodárskej jednotky  (chápanej v tomto 
kontexte ako národ), ktoré schvaľovali ekonómovia ovplyvnení názormi eugeniky.  Podľa mienky 
niektorých autorov, eugenická charakteristika rasy ovplyvnila ekonomickú analýzu a riešenie 
ústredného problému ekonomiky - problému voľby a rozhodovania o tom, čo, ako a pre koho vyrábať.  
Dochádzalo však zároveň k popretiu humanity (ako jedného z najvyšších mravných ideálov) a jeho 
požiadaviek, harmonického rozvoja duchovnej a rozumovej stránky človeka, zabezpečenie ľudskej 
dôstojnosti, slobody, práva a podmienok pre uplatňovanie osobnej zodpovednosti. 
           
 
Ján KALAJTZIDIS                                                                                              
Economical view of eugenics 

 
 The author’s main aim is to describe the discussions between supporters of eugenics and 
economists, which were very common at the turn of the 20th century. Eugenics is a scientific, political, 
potentially racist and moral ideology, a movement regarded by its advocates as an effort to improve 
the gene pool of a particular population. The simple economic argument in favor of eugenics is based 
on the notion that citizen’s genetic quality, especially with regard to intelligence, character and health 
can be improved by different kinds of eugenics techniques. By improving those genetic qualities, the 
genetic make-up of the economic unit (in this context, the nation) and the general economic welfare of 
the community will be improved. In the paper, the author will present three sets of eugenics policies 
which were endorsed by those economists (influenced by eugenics) to improve the genetic make-up of 
the economic unit. Some economist even began to argue that the intertemporal decision-making of a 
“superior” race might not be applicable to an “inferior” race, because of differences in IQ points. 
Many authors claim that there is sufficient knowledge now about the importance of genetic factors to 
indicate that, over time, income could be raised by eugenics. But is that right?  
  
 
Zuzana KICZKOVÁ  
Znovu/premyslenie argumentačných koncepcií (na príklade problematiky interrupcií) 
 

V bioetike sa častokrát odohrávajú ostro vypolarizované polemiky, príkladom  čoho je aj 
nedávna diskusia o interrupciách. Budeme si klásť otázku, akú úlohu môže zohrávať filozofická 
reflexia argumentačných koncepcií použitých v rôznych otázkach bioetiky. Jednu z konkrétnych 
odpovedí budeme hľadať znovupremyslením vzájomného vzťahu medzi právom na život 
a povinnosťou toto právo rešpektovať, pričom teóriu o vzťahu medzi právami a povinnosťami 
prehĺbime koncepciou dynamickej autonómie.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


