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Daniela KOVAĽOVÁ                                                                                           
Modely a metódy bioetiky 
  

Vývoj bioetiky potvrdil nielen dôležitosť a nevyhnutnosť etických požiadaviek vo vzťahu 
k "vedám o živote", ale aj dôležitosť a nevyhnutnosť formulovania a teoretického zdôvodňovania 
etických noriem v tejto oblasti. Táto úloha bioetiky je však náročná a často komplikovaná, pretože ju 
sprevádza pluralizmus názorov a rôznorodé a často protirečivé spektrum teórií a metód. Pluralizmus a 
široké spektrum prístupov v bioetike sú charakteristické hlavne pre angloamerickú odbornú 
literatúru, kde prakticky od vzniku bioetiky prevládal principialistický prístup /založený na princípoch 
neškodnosti, prospešnosti, autonómie a spravodlivosti/, dnes je kritizovaný. Postupne sa vytvorili aj 
ďalšie bioetické prístupy ako kazuistická a naratívna etika, hermeneutická bioetika a feministická 
bioetika, ktoré sú charakteristické aj pre "európsku bioetiku". V tomto kontexte jednou z 
najdôležitejších "tém" bioetiky je diskusia o hodnotách a princípoch, z ktorých treba v procese 
formulovania a zdôvodňovania etických úvah vychádzať a následne poukázať na rozdiel medzi 
"dovoleným a nedovoleným", resp. "prípustným a neprípustným".V tejto diskusii zohráva dôležitú 
úlohu aj metaetika,resp. metabioetika. V rámci súčasných /aj metaetických/ diskusií o bioetike existujú 
viaceré modely, ktoré vyjadrujú rôzne postoje a smery myslenia, ktoré vo svojom príspevku 
načrtávame a analyzujeme /liberálny, resp. liberálno-radikálny model, utilitaristický, sociobiologický a 
personalistický model bioetiky. 
  
 
Josef KUŘE                                                                                                            
Budoucnost v současných koncepcích bioetiky 
 

Kategorie budoucnosti byla důležitým momentem v raných konceptech bioetiky. Později se 
jednotlivé bioetické metody a přístupy fundamentální bioetiky začaly zaměřovat především na 
praktické (a pragmatické) řešení nově vznikajících etických dilemat v biomedicíně a biotechnologiích; 
bioetický diskurs byl ovlivněn multidisciplinaritou a rostoucím pluralismem metodických přístupů. 
Tento vývoj s sebou přinesl umenšenou pozornost fundamentální bioetice (je třeba řešit vzniklé akutní 
otázky a nikoliv teoretizovat) a tím i pro kategorii budoucnosti bylo málo prostoru. Bioetika se 
postupně stala převážně retrospektivní etikou post quam, reagující na etické dilema až po jeho vzniku 
(např. poté, co se výsledky výzkumu staly známými). Jakkoli je retrospektiva esenciální pro etickou 
reflexi, nelze přitom opomíjet prospektivní moment neboť ten patří ke kontinuu času i k základním 
rysům lidského konání. Jako etika ex ante zůstala především environmentální etika (Green Bioethics), 
zdůrazňující naši odpovědnost vzhledem k budoucnosti, odpovědnost za budoucí a odpovědnost vůči 
budoucím generacím a kladoucí budoucnost do středu uvažování. Naproti tomu v Red Bioethics 
převažoval retrospektivní přístup produkující normativní nástroje regulující etické problémy 
biomedicíny. V současném vývoji bioetiky lze identifikovat nejméně dva momenty, které nově 
zdůrazňují budoucnost jako významnou kategorii bioetického diskursu, totiž globální bioetika a 
udržitelný rozvoj medicíny. 

Studie tak vychází z analýzy hlavních metodologických a přístupů a koncepcí bioetiky se 
zřetelem na kategorii budoucnosti a všímá si jaký význam má kategorie budoucnosti v analyzovaných 
bioetických přístupech. Dále si studie všímá paradigmatické změny v současné bioetice, jíž je 
prospektivní přístup. Na základě provedených analýz jsou identifikovány prvky, které se ve 
zkoumaných metodologických přístupech a konceptech bioetiky jeví jako nosné pro budoucnostně 
orientovanou bioetiku (etika ante quam); včetně přínosu pojetí, která nepatří k hlavnímu směru 
bioetiky jako je například Diskursethik nebo Ethics of Care. 

 
 
 
 
 
 
 


