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Ivan HRUŠKA                                                                                                      
Stanislav FILIP                                                                                                     
Horor bioetiky (anebo o interdisciplinárních problémech evolučně ontologické axiologie a 
etiky)? 
 

Stať se zaměřuje na interdisciplinární otázky filosofie, etiky, bioetiky a etiky medicíny. 
Soudíme, že obecná i aplikovaná etika byla tradičně značně konzervativním auto-regulačním faktorem 
lidských dějin. Dokladem toho může být „příběh kmenových buněk“, popsatelný např. takto: 

(1) "Je embryo takové, že si zaslouží úctu jako kulturou kultivovaná lidská osoba?" 
(2) „Anebo se jedná u některých (ne všech vzniklých) embryí o nadbytečný produkt přírody či 

současné medicíny (např. u asistovaného mateřství ap.), který lze využít k výzkumu i léčení – 
byť za cenu plánované ztráty či „zničení nevyužitého zbytku“? 
I když se problematika kolem „jiných“ kmenových buněk dále vyvíjí, naše stanovisko se i tak 

stále ještě kloní ke druhé variantě, jež by (i vedle ostatních cest) neměla být opomíjena: předem 
nevíme, která z cest nakonec bude užitečnější. 
 Pokud to vše více zobecníme, lze se ptát: je lidstvo vůbec k sobě natolik nedisciplinované, že 
v sobě nepěstuje tolik žádoucí evolučně axiologický (nekantovský) imperativ v podobě rozvíjení 
etických, morálních a dalších hodnotových otázek předem – a to dřív, než si o jejich užití „řekne“ ta či 
ona činnost lidí v evoluci kultury fakticky (například naděje léčení nemocných kmenovými buňkami 
ap.)?  
 V nejisté teorii bývá prvním pomocníkem historie. Jsme toho názoru, že v dějinách člověka 
byly prvními hodnotami, vhodnými pro vznik, udržení a rozvoj jeho života a chování přírodní 
anorganické a organické hodnoty. Až druhotně to byly hodnoty lidského chování (solidarita, pomoc) a 
další hodnoty (materiální výroby, směny ap.).  
 Jádrem našeho záměru je poukázat na akutní význam včasného, aktivního a prognostického 
filosofického a interdisciplinárního axiologického a etického zkoumání a také uvědomělého a 
uvážlivého uplatňování evolučně přírodně i kulturně vhodných hodnot, existenčně nezbytných dnes i 
v budoucnosti.  
           
 
Petr JEMELKA                                                                                                   
Bioetická inspirace v přípravě budoucích učitelů 

 
Námi preferované pojetí bioetiky se opírá o ústřední hodnotu – život. Zahrnuje proto 

hodnotovou a morální dimenzi existence mimolidských životních forem - tedy  i onu relativně 
autonomní oblast etiky environmentální. Ani příprava kvalifikovaných učitelů společenskovědních 
předmětů se neobejde bez tohoto k životní praxi výrazně směřujícího aspektu filosofie a etiky. 

Bioetické otázky se mohou stát konkrétní podobou toho, jak se žáci a studenti setkávají s 
aktuálními tématy a problémy soudobého světa. Bioetickou problematiku lze z těchto důvodů zřejmě 
považovat za cestu, která může úspěšně dokázat opřít výchovné a vzdělávací aspekty o  zajímavá a 
důležitá témata, do nichž lze převést původně mnohdy značně nezáživnou všeobecnou podobu 
vyučování. Přes tato témata tak vede jedna z cest ke skutečně tvořivé škole. 
               
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 


