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Gabriela PLATKOVÁ                                                                                         
Metodologické otázky výučby bioetiky na školách v rámci etickej výchovy 
 
 Cieľom príspevku je načrtnúť etické a spoločenské východiská uvažovania a prístupov učiteľa 
k výučbe bioetickej tematiky, ktorá sa stáva súčasťou etickej výchovy (ide najmä o témy týkajúce sa 
morálnych aspektov interrupcie, eutanázie, vzťahu k chorým a postihnutým a pod.) a formuje morálny 
úsudok študenta. Cieľom etickej výchovy je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou 
orientáciou, v ktorej úcta k človeku (a spolupráca, prosociálnosť, tolerancia, empatia, humánnosť, 
práva človeka) má významné miesto. Študent si má v procese vyučovania osvojiť morálne hodnoty, 
vypestovať pozitívny vzťah k životu a ľuďom, byť schopný morálne usudzovať a rozhodovať sa 
a niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia a činy. Bioetické otázky sa stávajú aktuálnymi najmä 
v dôsledku pokroku biológie a používania nových technológií, ktoré zasahujú do ľudského života 
a výrazne ho ovplyvňujú. V bioetike sa tak otvárajú nové problémy a s nimi súvisiace morálne otázky. 
Normatívna bioetika sa snaží zdôvodňovať morálne hodnoty, ktoré je potrebné zohľadňovať v každom 
jednotlivom prípade, čo však nepotvrdzuje absolútnosť morálnych hodnôt, ale skôr ich relatívnosť 
uprednostnením situačného prístupu. Metodika výučby bioetiky (a jej zvlášť citlivých morálnych 
problémov) závisí do slobodného rozhodnutia učiteľa a metód (či prístupov), ktoré zvolí (s tým 
sa však nevyhnutne spája aj zodpovednosť). Etika cnosti (etika charakteru učiteľa) výrazným 
spôsobom ovplyvňuje sprostredkovanie bioetickej problematiky. Učiteľ môže zvoliť utilitaristický, 
deontologický, náboženský či iný prístup (pluralita etických prístupov) v nadväznosti alebo 
v integrácii s informáciami interdisciplinárneho charakteru. Výučba nemá viesť k 
mechanickému memorovaniu, ale k tomu, že sa študent dôstojne oboznámi s problematikou, pochopí 
ju, dokáže k nej zaujať kritické stanovisko a je schopný riešiť morálne dilemy bioetiky, teda  morálne 
usudzuje a argumentuje. Výchovným cieľom výučby bioetiky by mala byť osobnosť žiaka, ktorá je 
tiež založená na (a podporuje) hodnote ľudského života, šíri lásku k človeku, uznáva jeho dôstojnosť 
a práva. 
 
 
Corneliu SIMUT                                                                                                   
Vito Mancuso and his Theory of Disability: A Theological Inquiry 
 

Vito Mancuso, one if Italy's most acclaimed but also highly criticized lay theologians, debates 
the issue of disability from a standpoint which opposes the traditional teaching of the Roman-Catholic 
Church concerning anthropology in general. Thus, he is convinced that the church is practically silent 
in this fundamental issue because while it professes many doctrines and affirmations, it does not come 
up with valid ideas. Having gone through a series of historical developments regarding disability, 
Mancuso postulates what he calls the theological drama in connection to the existence of evil as well 
as the image of God presented both as love and creator. Then, the comes closer to a Christological 
approach with specific reference to the person of Jesus of Nazareth, who lies at the basis of the 
definition of disability as innocent suffering. 

 
           

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


