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Vasil GLUCHMAN 
Bioetika – rozdielnosť metodologických východísk a záverov 
 

Máme viacero druhov bioetiky na základe toho, čo rozumieme pod bioetikou a aké sú 
metodologické východiská prístupu k danej problematike. Minimálne môžeme uvažovať o filozoficko-
etickom prístupe k bioetike, biologicko-medicínskom, nábožensko-teologickom a prípadne 
právnickom prístupe k bioetike. Zatiaľ čo etici a filozofi chápu bioetiku ako oblasť etických 
a morálnych problémov týkajúcich sa vo všeobecnosti otázok života a smrti, biológovia a lekári ju 
často chápu ako vyložene otázku biologickú a medicínsku, ktorá za istých okolností môže mať aj 
etický a morálny rozmer, niekedy sa dokonca bioetika chápe ako medicínska profesijná etika. 
Teológovia interpretujú bioetiku ako metafyzicko-eschatologickú otázku presahujúcu náš život 
a pozemský svet, právnici vidia v bioetike predovšetkým problematiku legislatívneho zakotvenia 
otázok týkajúcich sa života a smrti, pretože človek je subjektom ľudských práv. Často sa zdá, že len 
veľmi ťažko sa hľadajú spoločné prieniky a porozumenie pre prístup či postup druhej strany, najmä 
pokiaľ ide o kompetencie a závery vyplývajúce z rozdielnych metodologických východísk.  
 
 
Vasil GLUCHMAN 
Dignity and Human Dignity as Methodological Basis of Bioethics 
    

Human dignity is a very important concept of the UNESCO Declarations on bioethics. 
However, there is a problem concerning the understanding human dignity. I see a concept of dignity 
and human dignity as a methodological core of bioethics at all, not only human bioethics. This paper 
argues for acceptance of dignity as a concept that we use to describe an aggregate of values and 
qualities of someone or something that deserve esteem and respect. The primary value that creates the 
right to have dignity is life. The degree of dignity according to a particular life form depends on its 
place in the evolutionary scale. Human beings are the highest form of life, so they possess the highest 
degree of dignity. However, there is necessary to distinguish the different stages in human 
development (embryo, fetus, newborn child, etc.) and assign them a different type of dignity. 

 
 

Marta GLUCHMANOVÁ  
Učiteľská etika a výučba bioetiky 
 

Autorka vo svojom príspevku uvažuje o možnostiach využitia princípov a hodnôt etiky 
sociálnych dôsledkov v prístupe učiteľa k výučbe bioetiky. Za najdôležitejšie z týchto princípov 
a hodnôt pri výučbe bioetiky považuje princíp humánnosti, ľudskej dôstojnosti a morálneho práva 
človeka (na život). Pri výučbe bioetiky treba vychádzať z rešpektu k morálnemu právu človeka na 
život, na jeho ochranu a rozvoj, čo okrem iného znamená, že všetko, čo sa týka bioetiky, teda otázok 
života a smrti, má sa uskutočňovať v súlade s humánnosťou (či už v jej aktívnej alebo pasívnej 
podobe) a má rešpektovať ontologický rozmer ľudskej dôstojnosti, ktorý získava každá ľudská bytosť 
svojím narodením. Pri výučbe bioetiky v kontexte princípov a hodnôt etiky sociálnych dôsledkov treba 
zdôrazňovať potrebu produkovania prevahy pozitívnych sociálnych dôsledkov nad negatívnymi. 
Významnú úlohu pri výučbe bioetiky určite zohráva aj princíp a hodnota tolerancie v prístupe učiteľa, 
keďže často ide o otázky, ktoré v súčasných kultúrnych, náboženských, politických, ideologických 
atď. kontextoch môžu byť vnímané kontroverzne.  

 
 
 
 
 
 
 
 


