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VÝSKUM KME ŇOVÝCH BUNIEK Z POH ĽADU FILOZOFIE A ETIKY 
(POKUS O VYMEDZENIE MORÁLNEHO STATUSU 

ĽUDSKÉHO EMBRYA) 

Adela BLAHOVÁ 

Výskum kmeňových buniek zaznamenáva v súčasnosti veľký rozvoj. Spolu s ním sa však 

vynárajú mnohé otázky z oblasti medicíny, biológie, práva, ale i filozofie a etiky. Príspevok 

je reflexiou etického zhodnotenia danej problematiky s dôrazom na otázky vymedzenia 

statusu ľudského embrya. V úvode sa pokúsime o krátke biologické a medicínske ukotvenie 

nami zvolenej problematiky. 

Napriek narastajúcim vedeckým poznatkom zostáva definícia kmeňových buniek naďalej 

otvorená. Vo všeobecnosti sú však kmeňové bunky chápané ako nediferencované 

(nešpecializované) bunky schopné produkovať diferencujúce sa bunky a súčasne sú schopné 

neobmedzenej sebaobnovy (t. j. produkujúce samé seba) (Filip a kol., 2006, s. 210). 

Zabezpečujú teda regeneráciu prirodzene starnúcich a poškodených tkanív. Tieto funkcie 

plnia vo všetkých fázach vývoja organizmu. V priebehu vývoja organizmu vzniká celá 

hierarchia kmeňových buniek, ktoré sa líšia stupňom svojej diferenciácie (Filip a kol, 2006, s. 

15, 210; Pedersen, 2005, s. 60). „Z uvedeného vyplýva, že kmeňové bunky sú v tkanivách po 

celú dobu ich života, pričom sa šírka diferenciačného potenciálu kmeňových buniek líši 

podľa ich hierarchického usporiadania – ontogeneticky staršie kmeňové bunky majú širší 

potenciál než kmeňové bunky tkanivovo špecifické“ (Filip a kol, 2006, s. 16). To, čo odlišuje 

rôzne druhy kmeňových buniek, je ich schopnosť vytvárať mnohé typy bunkových 

fenotypov, t. j. schopnosť pluripotencie, multipotencie a unipotencie. 

Embryonálne kmeňové bunky (embryonic stem cells) človeka sú v tomto smere 

ontogeneticky najstaršie, teda aj ich diferenciačný potenciál (pluripotencia) je najvyšší. 

Súčasne sa vyznačujú vysokým stupňom imortality (vďaka vysokej aktivite telomerázy), t. j. 

možno ich neobmedzene kultivovať; sú prakticky „nesmrteľné“ (Filip a kol, 2006, s. 17—19, 

53). V budúcnosti by teda mohli slúžiť ako vysoko efektívne in vitro modely pre výskum 

bunkového starnutia, regenerácie kmeňových buniek, pre výskum liečiv, ako i obnoviteľným 

a nevyčerpateľným zdrojom buniek pre transplantačné účely. Tým sme vlastne zdôvodnili, 

prečo je vyšší „dopyt“ po embryonálnych kmeňových bunkách (v porovnaní s dospelými 

kmeňovými bunkami), ktorých výskum a použitie v prípade liečby človeka vyvolávajú 

najkontroverznejšie etické a morálne otázky. Tie spočívajú predovšetkým v spôsobe ich 

získavania. 
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Okrem embryonálnych kmeňových buniek sa rozlišujú i dospelé kmeňové bunky (adult 

stem cells) s nižšou schopnosťou produkovať špecializované bunky. Ide o kmeňové bunky 

kostnej drene, mozgu, pupočníkovej krvi, placenty a pod. Vedecké výskumy však dokazujú, 

že ich reprogramovaním je možné túto schopnosť zlepšiť, ako i to, že dospelé kmeňové 

bunky sa vyznačujú schopnosťou migrovať medzi tkanivami a uhniezdiť sa v novom 

tkanivovom mikroprostredí (Filip a kol, 2006, s. 99). To však implikuje riziko, že takto 

reprogramované dospelé kmeňové bunky sa dostanú do iných tkanív a diferencujú sa 

v konečné bunkové typy. Tým by sa mohlo stať, že pri transplantovaní orgánu (získaného za 

pomoci reprogramovaných dospelých kmeňových buniek) by mohlo dôjsť k zmene a 

ovplyvnení hostiteľovej genetickej informácie (Filip a kol, 2006, s. 69). Ďalší moment, ktorý 

je potrebné v súvislosti s kmeňovými bunkami spomenúť, je hrozba vzniku nádorových 

ochorení. Vedecké výskumy zatiaľ nepotvrdili ich súvislosť, existujú však mnohé argumenty, 

ktoré by mohli tieto domnienky potvrdiť. Máme na mysli nediferenciáciu a imortalitu, ktorá 

je obom typom buniek podobná (Filip a kol, 2006, s. 99-101). 

V čom teda spočíva význam a prínos kmeňových buniek pre človeka? Predovšetkým 

v možnosti bunkovej terapie a regeneračnej medicíny takých chronických chorôb, akými sú: 

diabetes mellitus (cukrovka), Parkinsonova choroba, traumatické poranenie miechy, 

Purkyňova bunková degenerácia, zlyhanie pečene a srdca, Duchennova svalová dystrofia 

a osteogenesis imperfecta. V súčasnosti spočíva základná liečba týchto chorôb 

v medikamentóznej terapii a v možnostiach transplantácie. Problémom transplantácie je však 

nedostatok orgánov a tkanív  mŕtvych darcov, hrozba odmietnutia orgánu (tkaniva), ako 

i vedľajšie účinky imunosupresívnych liečiv. Vysoké nádeje, ktoré sa vkladajú do bunkovej 

terapie kmeňovými bunkami, spočívajú predovšetkým v ich pluripotencii (a multipotencii) 

vyprodukovať špecifický bunkový typ a v schopnosti potlačiť alebo tlmiť odpoveď 

imunitného systému nového hostiteľa, resp. v možnosti ich genetickej modifikácie, ktorá by 

im túto vlastnosť dala (Filip a kol, 2006, s. 11). Otázne však zostáva, či sa naozaj 

v podmienkach in vivo budú schopné špecializovať na nami požadovaný bunkový typ so 

správnou fyziologickou funkciou a nezvrhnú sa na tumory. 

V úvode etického zhodnotenia danej problematiky je nevyhnutné poznamenať, že etické 

problémy získavania a využitia  kmeňových buniek odmietame redukovať len na problém 

vymedzenia statusu ľudského embrya. Implikujú totiž i mnohé ďalšie morálne a etické 

otázky, ako napr.: Je morálne prípustné používať ľudské („nadpočetné“ a potratené) embryá 

ako zdroj kmeňových buniek? Môžeme morálne ospravedlniť vytváranie ľudských embryí 

(napr. metódou terapeutického klonovania) na lekárske výskumné a liečebné účely, teda 

s úmyslom vytvoriť a ničiť ich pre prípravu embryonálnych kmeňových buniek? Môže snaha 
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o dosiahnutie dobra (použitím kmeňových buniek na liečebné účely) morálne ospravedlniť 

likvidáciu embrya? Bude používanie dospelých kmeňových buniek (ako náhrada 

embryonálnych) riešením mnohých etických problémov, súvisiacich s bunkovou terapiou? Sú 

tu i ďalšie sociálne a právne otázky, napr.: vymedzenie statusu embrya a  fétusu; odber 

buniek a dodržiavanie informovaného súhlasu darcov, vytváranie a používanie línií 

embryonálnych kmeňových buniek, (ne) komercionalizácia darcovstva ako i samotnej 

terapie, rešpektovanie práv darcov (napr. mať zodpovednosť za vlastné zárodky) vs. práva 

nenarodeného dieťaťa a pod. Odborná i laická verejnosť v podstate nemajú námietky voči 

samotnej terapii kmeňovými bunkami, ktorá je v konečnom dôsledku pre pacienta prospešná. 

Otázniky vzbudzujú predovšetkým metódy a oprávnenosť izolácie kmeňových buniek zo 

zdrojového tkaniva. To však vnímame len ako čiastkový etický problém. Domnievame sa, že 

univerzálne platnú odpoveď na tieto otázky nájdeme len veľmi ťažko (ak vôbec). 

Prevládajúci fenomén pluralistickej spoločnosti totiž znamená axiologickú roztrieštenosť 

každej kultúry. 

Ide o tak citlivé témy, ktoré už nie je možné riešiť opieraním sa o tradičné etické systémy, 

nakoľko v rámci týchto tradičných etických teórií či filozofie (metafyziky a epistemológie, 

filozofickej antropológie, sociálnej a politickej filozofie) riešené ešte neboli. Domnievame sa, 

že ani ľudská (morálna) skúsenosť nemôže byť v danej situácii vhodným pilierom, pretože je 

nedostatočná. Mnohí sa prikláňajú k myšlienke riešiť novovzniknuté problémy (najmä 

z oblasti prírodných vied, ako napr.: genetiky, genomiky, embryológie, medicíny a pod.) 

vytvorením nových etických systémov. Tieto nové filozoficko-etické koncepcie súčasnosti 

adekvátne reagujú na medicínske a biologické postupy implikujúce úplne nové etické a 

morálne problémy, ktorým je potrebné prispôsobiť i spôsob ich filozofického a etického 

nazerania (opieraním sa o najnovšie vedecké poznatky). V príspevku venujeme priestor 

názorom súčasných filozofov a (bio) etikov v rámci nášho kultúrneho priestoru (Európske 

krajiny). Domnievame sa, že z tohto diskurzu nie je možné vylúčiť ani americkú (bio) etiku 

a filozofiu, pretože práve USA sa považuje za „kolísku“ bioetiky, ako jednu z aplikovaných 

etík a v súčasnosti sa vyznačuje vysokokvalifikovanými odborníkmi z oblasti bioetiky. 

Pre väčšinu nižšie spomenutých názorov (napr. J. McMahan, J. Harris, H. T. Engelhardt 

a i.) je charakteristický tzv. konzekvencialistický (prevažne utilitaristický) postoj. Jeho 

dominancia v našej práci nie je náhodná, keďže sa i my sami opierame o humanistický 

sekularizmus a (neutilitaristický) konzekvencializmus. Netvrdíme však, že v danej otázke 

zdieľame s autormi ich (utilitaristické) stanoviská. Utilitaristickým koncepciám sa totiž často 

vyčíta, že nedokážu akceptovať niektoré ľudské hodnoty, ako napr. ľudskú dôstojnosť. 

Základným východiskom týchto koncepcií sú totiž princípy konzekvencie, hedonizmu, 
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eudaimonizmu, maximalizmu a impartiality (nestrannosti). Mnohí odporcovia 

utilitaristických teórií odmietajú predovšetkým ich maximalizáciu úžitku (šťastia a dobra), 

ktorý by mal z dôsledkov konania vyplynúť, keďže sa tým upierajú práva menšiny, čo môže 

v niektorých prípadoch implikovať i nemorálne konanie. 

Kedy ľudský život nadobúda morálnu významnosť, dôležitosť? Z hľadiska problému 

terapie embryonálnymi kmeňovými bunkami je problém vymedzenia statusu ľudského 

embrya východiskový, nakoľko „nedokážeme“ izolovať/derivovať embryonálne kmeňové 

bunky z embryí bez embryí. Základný problém teda spočíva v tom, či je možné prisúdiť 

ľudskému embryu plný morálny status ľudskej osoby od momentu počatia (splynutia), alebo 

ho vnímať „len“ ako istý stupeň vo vývoji človeka, čím by sme mohli „ospravedlniť“ jeho 

inštrumentalizáciu vo vedeckom výskume. 

Vo vedeckých kruhoch sa objavuje niekoľko atribútov, ktoré sú pripisované embryu. 

V príspevku si v krátkosti predstavíme najdôležitejšie z nich. Prvým je tvz. princíp 

potencionality — aktívny potenciál embrya stať sa ľudskou osobou, na základe ktorej 

prisudzujeme embryu plný morálny status ľudskej osoby. Podľa neho sa ľudské embryo 

a pre-embryo nechápe len ako jednoduchý zhluk (súbor) buniek, ale ide „o plne integrovanú 

štruktúru s potenciálom vyvinúť sa v plnohodnotnú ľudskú bytosť“ (A. Holland, 1990, s. 33). 

Tento argument nachádzame najmä v názoroch mnohých predstaviteľov teologickej 

(kresťanskej katolíckej) etiky. 

Jedným z odporcov princípu potencionaliy je John Harris, podľa ktorého jediný potenciál 

k akému smerujeme, je naša smrteľnosť/konečnosť. Potom by všetci mohli tvrdiť, že sme 

potencionálne mŕtvi (keďže náš život nevyhnutne smeruje k smrti), no napriek tomu sa k sebe 

nesprávame ako k už mŕtvym. Moment potencionality sa najčastejšie spája s potenciálom 

embrya stať sa osobou. J. Harris v tejto súvislosti argumentuje, že princíp potencionality 

potom nemôžeme redukovať len na embryo. Ak je totiž potenciálom embrya stať sa ľudskou 

bytosťou, čo má potom potenciál stať sa zygotou? Neoplodnené vajíčko? Spermia? Môžeme 

potom tvrdiť, že i oni majú potenciál stať sa dospelým človekom, keďže sú potencionálnou 

zygotou. Ako autor dodáva, nové poznatky embryológie a genetiky umožnia správnou 

stimuláciou dosiahnuť, aby sa i neoplodnené vajíčko (vrátane ľudského) začalo deliť 

a vyvíjať a to aj bez oplodnenia spermiou (partenogenéza). Klonovanie a techniky prenosu 

jadra posunú hranice potencionality ešte ďalej. Ak teda budeme rešpektovať tento princíp, 

každá bunka ľudského tela (nielen zygota) si bude zasluhovať rovnakú úctu a rešpekt, 
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nakoľko bude mať rovnaký potenciál stať sa osobou.1 Vymedzovanie morálneho statusu 

embrya, opieraním sa o jeho potenciál stať sa dospelou osobou, je nedostatočne racionálne 

podložené. Autor sa ďalej domnieva, že jeden zo spôsobov, akým vyjadriť rešpekt voči 

ranému štádiu embrya, je zaistiť jeho správne a bezpečné použitie vo výskume, ktorý sleduje 

také hodnoty, ako je napr. zmiernenie ľudského utrpenia (Bortolotti, Harris, 2005, s. 72-74; 

Devolder, Harris, 2007, s. 157 – 160, 164). 

Oveľa viac pozornosti vyvoláva iný pohľad na začiatok ľudského života – a to 

v súvislosti s poznatkami embryogenézy a s aktivitou ľudského mozgu (racionalitou). Túto 

pozíciu zastáva anglický filozof Michael Lockwood či americký filozof Jeff McMahan. 

Potenciál stať sa ľudskou osobou implikuje skutočné právo na život. Aký je potom rozdiel v 

„zabití“ nenarodeného a novonarodeného dieťaťa? M. Lockwood sa domnieva, že odpoveď 

na túto otázku si vyžaduje zadefinovať rozdiely medzi žijúcim ľudským organizmom, osobou 

a ľudskou bytosťou.2 Autor sa vo svojich úvahách opiera o najnovšie vedecké poznatky, 

pričom vychádza z koncepcie J. Locka, podľa ktorej spočíva podstata ľudskej bytosti ako 

osoby v mentálnej schopnosti, čo značí, že priamo súvisí s fungovaním ľudského mozgu. 

Mozgovou smrťou teda prestávame existovať ako osoby. Naša existencia začína aktivitou 

mozgu a schopnosťou vnímať („brain life“).3 Podľa neho potom právo na život deklaruje 

nielen potencionalita, ale i fakt identity. Novonarodené dieťa ešte nie je osobou (je však 

ľudskou bytosťou), nakoľko nie je mysliacou bytosťou a nie je schopné rozumového 

uvažovania a reflexie (vrátane sebareflexie) (Lockwood, 2005, s. 17). To, čo „existuje od 

momentu počatia, je len potencionálna ľudská bytosť. Až mozgovou aktivitou môžeme 

                                                 
1 V danom konštatovaní sa opierame skôr o tvrdenia A. Saganovej a P. Singera, podľa ktorých potenciál stať sa 
dospelou osobou nemá každá bunka, keďže medzi bunkami existujú značné rozdiely v ich diferenciačnom 
potenciáli (Sagan, Singer, 2007, s. 265, 269). 
2 Autor sa opiera o výskumy anglickej biologičky a gynekologičky Dr. Anne McLarenovej, podľa ktorej ľudské 
embryo ešte nie je ľudskou bytosťou nie preto, že nemá „správnu“ formu (menej primitívny vzhľad), ale preto, 
že sa ešte nestalo individuálnou ľudskou bytosťou. Tou sa stáva až po sformovaní primitívneho predchodcu 
miechy (primitive streak), kedy je jasné, ktoré bunky budú tvoriť embryo (či pôjde o jednotlivca alebo dvojičky, 
trojičky) a ktoré jeho obaly, napr. placentu. Z uvedeného vyplýva, že „pre-embryo“ ešte nemôžeme označovať 
za jednotlivca s identitou (ani za kompaktnú entitu). Pre-embryo je v tomto štádiu považované za špecifického 
tvora, ktorý môže byť so súhlasom rodičov použitý na vedecké účely – vedecký výskum, embryonálne kmeňové 
bunky, dokonca i zničený a pod. Na základe vedeckých experimentov sa zistilo, že schopnosť vnímať bolesť 
(mozgová aktivita) sa u embrya objavuje okolo 13. týždňa života (začiatok druhého trimestra) (A. Holland, 
1990, s. 29-32; Lockwood, 2005, s. 19).  
3 Psychologické štúdie sa opierajú o tvrdenie, že schopnosť vnímať (bolesť) je podmienená fungovaním takých 
anatomických štruktúr, akými sú: zmyslové receptory (schopné odpovedať na stimuly (bolesti)) a nervy 
(zabezpečujúce prepojenie nervových impulzov zo zmyslových receptorov s centrálnou nervovou sústavou – 
miechou a mozgom). Behaviorálne východisko predpokladá výskyt reflexnej odpovede organizmu. Nervy, 
zodpovedajúce za prenos vnemov z pokožky do miechy sa vyvíjajú približne na konci 7. týždňa tehotenstva. 
Thalamus (časť mozgu, do ktorého sú impulzy pociťovania bolesti prenášané) začína fungovať cca vo 8. týždni 
tehotenstva. Na to, aby celý tento prenos fungoval je nevyhnutné fungovanie synaptických spojení (synapsia – 
spojenie nervových buniek v mozgu) v rámci mozgu, čo je približne v treťom trimestri tehotenstva. Na základe 
týchto tvrdení je predpoklad najskoršej možnosti cítiť bolesť u embryí v období okolo 8. týždňa tehotenstva. 
Nakoľko pre-embryá túto schopnosť ešte nemajú, nejde o cítiace bytosti (Bortolotti, Harris, 2005, s. 72). 
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s vážnosťou hovoriť o ľudskej bytosti s potenciálom — konkrétne s potenciálom stať sa 

osobou“ (Lockwood, 2005, s. 18-19). 

Podobné argumenty môžeme nájsť i u Jeffa McMahana. Ten odmieta tvrdenia, že sme 

kedysi boli embryami, resp. že máme rovnaký morálny status vo všetkých štádiách nášho 

života. Naopak prezentuje prekvapujúce tvrdenie a síce, že „nie sme ľudskými 

organizmami“. Autor sa totiž domnieva, že všeobecná mienka – „zabitie embrya = zabitie 

(vražda) ľudského organizmu“ – je v danom prípade morálne irelevantná. Ide totiž o to, že to, 

kým v skutočnosti sme, je metafyzická, nie biologická či vedecká otázka (McMahan, 2007, s. 

171-172, 181). „Naša odpoveď súvisí napr. s presvedčením o konci života. Ak je minimálny 

stupeň bunkovej koordinácie, ktorý sa uvádza, deň alebo čas hneď po oplodnení, postačujúci 

na deklarovanie existencie živého ľudského organizmu, potom sa zdá, že by sme nemuseli 

veriť, že smrť mozgu je biologickou smrťou človeka“ (McMahan, 2007, s. 180). Smrť mozgu 

sa totiž spája so zvyškovou aktivitou medzi bunkami, tkanivami a orgánmi, ktorá je 

v mnohých prípadoch viac koordinovaná ako aktivita buniek dvojdňového alebo šesťdňového 

embrya. Náš organizmus je tak „nažive“ i po smrti. Všeobecná definícia začiatku a konca 

našej existencie sa spája s našim vedomím, t. j. so „stelesnením našej mysle“. Organizmy, 

v ktorých sa toto vedomie nachádza, tak môžu existovať aj bez neho. Na základe toho potom 

platí tvrdenie J. McMahana o tom, že sme nikdy neboli embryami. A keďže sme nimi nikdy 

neboli, nemôžu mať ani rovnaký morálny status ako my. Niektorí by mohli namietať, že sme 

duchovné a biologické organizmy zároveň, resp. že duša vstupuje do embrya. Predchádzajúci 

argument však vylučuje i toto tvrdenie (McMahan, 2007, s. 183, 185). Človek je teda 

v McMahanovom chápaní „stelesnením svojej mysle“ a spolunažíva so svojím organizmom 

(telom). Jeho existencia sa potom začína fungovaním ľudského mozgu (McMahan, 2007, s. 

186). 

Z tvrdení oboch autorov potom vyplýva, že pre-embryo nemôžeme ešte považovať za 

ľudskú bytosť a experimentovanie na ľudských embryách (vrátanie ich abortu a zničenia) je 

morálne ospravedlniteľné. V danej súvislosti sa prikláňame skôr k názorom M. Lockwooda, 

nakoľko nesúhlasíme s McMahanovým tvrdením, že „to, kým sme“ je výlučne v kompetencii 

filozofie, konkrétne metafyziky. V našom chápaní je človek bio-psycho-sociálnou bytosťou 

a nie je možné ho redukovať „len“ na mysliacu bytosť tak, ako je to v prípade J. McMahana. 

Práve sociálny rozmer sa podieľa na tom, že človek participuje na morálke (ako sociálnom 

jave). Tým však neznižujeme význam biologického a psychologického určenia človeka. 

Domnievame sa totiž, že práve biologická (genetická) podstata človeka sa výraznou mierou 
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podieľa na tom, že sa stane rozumnou bytosťou, vďaka ktorej bude schopný manifestovať 

i svoju sociálnu podstatu.4 

Americký filozof Hugo Tristram Engelhardt je vo svojich konštatovaniach radikálnejší a 

tvrdí, že „nie všetci ľudia sú si rovní (rovnocenní)...“, ako i to, že „... osoby, nie ľudia, sú 

výnimočné...“ (Engelhardt, 1996, s.135). Morálne kompetentní ľudia (osoby) majú ústredné 

morálne postavenie, ktoré neprislúcha ľudským plodom a dokonca ani malým deťom. Len 

osoby – slobodne sa rozhodujúce, seba-vedomé, racionálne entity s aspoň minimálnym 

morálnym cítením,5 majú v rámci sekulárneho humanizmu výnimočné postavenie. 

Menovaného autora nezaujíma, kedy ľudský život začína, ale kedy sa z ľudského tvora stáva 

osoba. Neakceptuje ani argument potencionality v prípade ľudských embryí, na základe 

ktorých embryám prislúchajú práva. Domnieva sa, že hodnota embryí, fetusov a zygôt je 

primárne vyjadrená hodnotou, akú majú pre skutočné osoby (Engelhardt, 1996, s. 140, 143). 

Pre tohto autora nie je počiatok biologického života aj počiatkom osoby ako morálneho 

subjektu (Engelhardt, 1996, s, 253). Zygoty, embryá, plody nemajú hodnotu samy o sebe, ale 

túto hodnotu im prisudzujú konkrétne osoby (Engelhardt, 1996, s. 143, 255). Podľa vyššie 

uvedeného tvrdenia potom prenatálny život človeka nemá žiadnu morálnu hodnotu okrem 

sociálnej hodnoty, ktorú embryám pripisujú tí ľudia, ktorí ich chcú. Ľudské embryo nie je o 

nič viac ako gaméta, nemôže byť teda považovaná za ekvivalent človeka. V tomto 

konštatovaní si dovolíme s autorom polemizovať. Určite nesúhlasíme s tvrdením, že 

prenatálny život človeka nemá žiadnu morálnu hodnotu. Vo svojich tvrdeniach sa prikláňame 

skôr ku koncepcii etiky sociálnych dôsledkov Vasila Gluchmana, ktorý píše, že „ľudské bytie 

spočíva v existencii ľudského života a v úsilí o jeho zachovanie na všeobecnej a takisto 

individuálnej úrovni“ (Gluchman, 2005a, s. 146). 6 To je však podľa autora možné len pri 

rešpektovaní humánnosti a ľudskej dôstojnosti mravného subjektu, ktorý sám neporušuje 

                                                 
4 V tejto súvislosti súhlasíme s tvrdeniami Vasila Gluchmana o tom, že „naša genetická, respektíve biologická  
„výbava“ je ... skôr určitou možnosťou, predpokladom alebo predispozíciou pre naše správanie a konanie 
v budúcnosti. Možno potom konštatovať, že tak ako morálka, aj naša mravnosť má určitý biologický základ, 
ktorý sa však ďalej rozvíja v závislosti na množstve ďalších faktorov“ (Gluchman, 2008, s. 38). Podľa autora ide 
o spolupôsobenie sociálnych, kultúrnych, duchovných, intelektuálnych, vzdelanostných, psychologických 
a iných faktorov (Gluchman, 2008, s. 39). „Morálku, respektíve mravnosť teda nemožno redukovať na jeden 
zdroj, pretože ich fungovanie je výsledkom interakcie biologického, sociálneho a mentálneho“ (Gluchman, 
2008, s. 54).  
5 Teda nie všetky ľudské bytosti (pozn. Blahová). 
6 Etika sociálnych dôsledkov považuje základné ontologické a metafyzické otázky (týkajúce sa bytia človeka 
a ľudského rodu vôbec) za vyriešené, preto im autor v koncepcii nevenuje primárnu pozornosť. Neznamená to 
však, že ich úplne ignoruje a ako sám hovorí sú súčasťou konania človeka v sebapotvrdzovaní ľudských bytostí 
ako ľudských bytostí. Toto sebapotvrdzovanie je pritom chápané ako konanie v súlade s princípmi humánnosti. 
„Teda každý mravný subjekt nezávisle na jeho schopnostiach mravného uvažovania svojím konaním musí 
dokazovať svoju ľudskú podstatu, a to práve prekonávaním toho, čo Kant nazýval našou zvieracou podstatou. 
Rešpekt k podstate ľudského bytia (vyjadrený v podobe rešpektu k ľudskému životu) je základným mravným 
imperatívom ďalšej existencie ľudstva“ (Gluchman, 2005a, s. 144 - 145).  
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princípy humánnosti a dôstojnosti vo vzťahu k iným.7 To, že patríme k jednému druhu 

(Homo sapiens) znamená síce, že si zasluhujeme rovnakú mieru ľudskej dôstojnosti ako 

i morálnej rovnocennosti, no podľa V. Gluchmana ide len o tzv. východiskový stav. Ten sa 

mení (rastie alebo klesá) naším vývojom a vo veľkej miere našim správaním a konaním. 

Dôstojnosť človeka je teda premenlivou konštantou, ktorá je priamo úmerná konaniu 

jednotlivca a nezakladá sa len na samotnom fakte ľudskej existencie (bytia), hoci je z nej 

primárne odvodená (Gluchman, 2005a, s. 148, 152; Gluchman 2005b, s. 79, 82). Z daného 

tvrdenia potom môžeme vyvodiť predpoklad, že podstatným je teda situačný, nie ontologický 

rozmer ľudskej dôstojnosti. Dalo by sa taktiež predpokladať, že existuje istá stupňovitosť 

ľudskej dôstojnosti (v závislosti od fyzického, psychického a mravného vývoja jednotlivca), 

resp. že „miera dôstojnosti jednotlivých foriem života závisí od ich miesta v evolučnej 

vývojovej škále. Kvalitatívne najvyššou formou života je ľudský život, takže najvyššiu mieru 

dôstojnosti sme pripísali práve životu ľudských bytostí“ (Gluchman, 2005b, s. 79). To však 

neznamená absolutizovanie dôstojnosti ako takej. Takéto chápanie ľudskej dôstojnosti 

vnímame vo vzťahu k celkovej úrovni morálky spoločnosti ako i mravnosti jednotlivca za 

produktívnejšie. Jej produktívnosť spočíva v tom, že neustále motivuje človeka (sociálnu 

skupinu) ku konaniu v súlade s morálnymi požiadavkami spoločnosti. Prináša teda celkový 

prospech morálke ako takej. „Akceptácia hodnoty dôstojnosti jednotlivých foriem života zo 

strany ľudských bytostí prináša pozitívne dôsledky jednak pre ľudský život a rovnako aj pre 

iné formy života, pretože umožňuje ich zachovanie, resp. ich rozmnožovanie“ (Gluchman, 

2005b, s. 80). Ako však autor dodáva, v prípade niektorých druhov zvierat je možné hodnotiť 

ich dôstojnosť i na základe pozitívnych dôsledkov, ktoré pre spoločnosť prinášajú (napr. 

vodiace či záchranárske psy). Vďaka nim je možné, aby si zasluhovali vyššiu dôstojnosť ako 

iní príslušníci ich druhu. 

V. Gluchman sa nepriamo vyjadruje aj k problematike statusu ľudského embrya a plodu 

a to vo vzťahu k problematike interrupcií. Tvrdí totiž, že abort nie je porušením ľudskej 

                                                 
7 Ľudská dôstojnosť je v danom prípade chápaná autorom ako morálna rovnosť - rešpektovanie „iného človeka 
bez ohľadu na jeho pohlavie, rasu, svetonázor či náboženské presvedčenie, minimálne ako rovnocenného sebe 
samému“ (Gluchman, 2005a, s. 150). Je to súbor „hodnôt a vlastností niekoho, resp. niečoho, čo si zaslúži úctu 
a rešpekt“ (Gluchman, 2005b, s. 79). Zatiaľ, čo prvé vymedzenie (ktoré sa viaže k prvému vydaniu knihy 
„Človek a morálka“ z roku 1997) sa akoby redukuje len na ľudskú sféru, v druhom už autor uvažuje 
o dôstojnosti v širších súvislostiach, najmä vo vzťahu k iným žijúcim entitám. Toto chápanie dôstojnosti tak 
v sebe nepriamo zahŕňa ľudskú i mimoľudskú sféru (zvieratá). Autor rozlišuje medzi pojmami humánnosť 
a princípy humánnosti. „Humánnosť je určitý mravný ideál, ktorý je založený práve na rešpekte a uskutočňovaní 
ľudskej dôstojnosti a tento mravný ideál je konkretizovaný cez mravné princípy a jednotlivé mravné normy, 
ktoré vymedzujú konkrétne spôsoby uskutočňovania  humánnosti v živote jednotlivca, morálnej komunity 
a celého ľudského spoločenstva“ (Gluchamn, 2005a, s. 154). Pod princípmi humánnosti má autor na mysli 
všeobecne akceptované mravné princípy, ako napr. úcta k starším (a k ľuďom vôbec), čestnosť, spravodlivosť, 
tolerancia, vzájomne prospešná spolupráca a pod. Princípy humánnosti sú teda akýmsi morálnym návodom na 
uskutočňovanie mravného ideálu, ktorým je humánnosť (Gluchman, 2005a, s. 151, 154). 
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dôstojnosti, nakoľko embryo (plod) ešte nie je ľudskou bytosťou a nemá teda ani hodnotu 

ľudskej dôstojnosti. Je len potencionálnou ľudskou bytosťou a má dôstojnosť, ktorá mu 

prislúcha v danom štádiu vývoja. Miera jeho dôstojnosti je tak v porovnaní s matkou 

niekoľkonásobne nižšia. Na základe týchto konštatovaní V. Gluchman uzatvára, že výkon 

interrupcie je z morálneho a etického hľadiska akceptovateľný (správny), avšak nie morálny. 

Predpokladáme, že akceptácia (správnosť) konania v danom prípade znamená prevahu 

pozitívnych sociálnych dôsledkov nad negatívnymi, ktoré vyplývajú z rozdielneho stupňa 

ľudskej dôstojnosti u embrya (plodu) a matky (Gluchman, 2005b, s. 79). 

Ak by sme mali zhodnotiť a zhrnúť nami prezentované argumentácie vymedzenia 

morálneho statusu ľudského embrya, priklonili by sme sa skôr k argumentom, ktoré sa 

opierajú o vedecké poznatky o človeku v súvislosti s jeho racionalitou. Odôvodňujeme to 

väčšou relevanciou vo vzťahu k nášmu chápaniu ľudského embrya z pohľadu etiky 

sociálnych dôsledkov. Tento argument však odmietame stotožňovať s utilitaristickým 

chápaním. Ak sa prikloníme k etike sociálnych dôsledkov a budeme požadovať presné 

zadefinovanie pojmov, potom skoré štádium embrya (pre-embyo) i embryo samotné 

nechápeme ešte ako osoby, ale súčasne ani ako obyčajné objekty.8 Pred tým, ako dosiahnu 

fázu individuality a jednoty, sú tzv. „špeciálnymi entitami“ a pokiaľ vývojovo nesmerujú k 

plodu, chápeme ich ako prostriedok a nie ako cieľ. V prípade ich smerovania k plodu sú 

potencionálnymi ľudskými bytosťami. Princíp potencionality teda nevyplýva z ich 

ontologickej podstaty a nie je ani určujúcim kritériom vymedzenia ich statusu. Mnohí by 

teraz mohli namietať argumentom inštrumentalizácie ľudského života, ktorá je v rozpore 

s princípom ľudskej dôstojnosti ako jedným z východiskových princípov etiky sociálnych 

dôsledkov. To nepopierame. Avšak koncepcia, o ktorú sa opierame, spája princíp ľudskej 

dôstojnosti primárne s konaním mravného subjektu a s dôsledkami, ktoré z neho vyplývajú. 

V danom prípade však nemôžeme ľudskému embryu (plodu) prisúdiť štatút mravného 

subjektu,9 keďže nespĺňa jeho základné kritériá. Okrem toho sa domnievame, že opieranie sa 

o princíp ľudskej dôstojnosti (ako základné východisko posúdenia morálneho opodstatnenia 

výskumu embryonálnych kmeňových buniek) môže v mnohých prípadoch znamenať 

nestabilnú pôdu. Tento princíp totiž môžeme uplatniť u tých bytostí, u ktorých je atribút 

ľudskej dôstojnosti „hodnoverný“ a tým sú podľa nás osoby. Osobou pritom chápeme 

racionálne mysliacu bytosť, schopnú vnímania (radosti vs bolesti) a sebauvedomenia 

(sebareflexie). Je schopná subjektívne myslieť, má túžby a priority a je autonómna – je 
                                                 
8 Ako sú často prezentované mnohými bioetikmi (pozn. Blahová). 
9 Mravný subjekt je v etike sociálnych dôsledkov chápaný ako rozumná bytosť, ktorá si uvedomuje svoje 
morálne práva a povinnosti a na základe toho je schopná i rozhodovať sa a konať. V neposlednom rade je 
schopná niesť za svoje konanie i dôsledky, ktoré z neho vyplývajú, t.j. má cit pre morálnu zodpovednosť 
(Gluchman,1996 , s. 45; Gluchman, 2005b, s. 82).  
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schopná konať na základe vlastných rozhodnutí. Má teda všetky znaky mravného subjektu. 

Pre-embryo ani embryo však tieto znaky nemajú, preto ich za osoby nepovažujeme. Naše 

konštatovania však neredukujú rané štádia vývoja človeka na objekty bez hodnoty. Tieto 

„špeciálne entity“ hodnotu majú a tá je priamo úmerná stupňu ich vývoja. Nie je však totožná 

s hodnotou ľudskej dôstojnosti, ktorú manifestuje mravný subjekt (osoba) vo svojom konaní. 

Tvrdíme teda, že pre-embryá (nie však embryá) je možné (morálne akceptovateľné, 

správne) použiť vo vedeckom výskume, nakoľko to neodporuje princípu ľudskej 

dôstojnosti.10 Dodávame však, že takéto konanie nebude morálnym — spravodlivým (keďže 

bude porušovať hodnotu, aká prislúcha vývojovému štádiu pre-embrya), avšak bude 

znamenať prevahu pozitívnych sociálnych dôsledkov nad negatívnymi, resp. povedie 

k minimalizácii negatívnych. Tie vidíme v možnom skvalitnení života ľudskej populácie 

prostredníctvom skvalitnenia liečebných postupov, ktoré z výskumu embryonálnych 

kmeňových buniek vyplynú. V odlišnosti od utilitaristických teórií nezakladáme naše tézy 

primárne na glorifikácii terapeutického potenciálu embryonálnych kmeňových buniek, resp. 

maximalizácii úžitku, ktoré z tohto výskumu pre spoločnosť vyplynú. Naše tvrdenie si však 

dovolíme doplniť o názor, že akceptujeme výskum na pre-embryách, pokiaľ je skutočne 

nevyhnutým, morálne opodstatneným, neexistuje alternatíva (napr. použitie „organicky 

mŕtvych embryí“, „nadpočetných“embryí a embryí vytvorených technikami extrakcie 

blastoméry/ér) a je riadne legislatívne ošetrený. V chápaní „nevyhnutného“ sa v danom 

prípade opierame o najnovšie poznatky prírodných, technických a sociálnych vied, ktoré 

dokážu najlepšie zhodnotiť, do akej miery je tento výskum nevyhnutný. V danej súvislosti si 

dovolíme poukázať na nové vyhlásenia britského vedca a „otca“ klonovanej ovce Dolly Iana 

Wilmuta, ktorý sa nedávno vyjadril, že končí s výskumom klonovania ľudských embryí, 

nakoľko boli jeho japonskí kolegovia úspešnejší a dokázali, že rovnaký diferenciačný 

potenciál ako u embryonálnych kmeňových buniek, je možné získať reprogramovaním 

buniek ľudskej kože. 11 

Niekoľko vedcov poznamenáva, že výskum embryonálnych kmeňových buniek smeruje 

k narastaniu sebeckej túžby lipnúť po živote za každú cenu. Čo sa občas prehliada, je hlboká 

ľudská pravda, že utrpenie a smrť sužujú nie iba jednotlivcov. Naše životy sú totiž prepletené 

                                                 
10 Hoci je v danom prípade morálne akceptovateľným použitie pre-embryí i embryí zároveň, na základe nových 
poznatkov embryogenézy (pozri poznámku 3) sa prikláňame skôr k používaniu pre-embryí na vedecký výskum. 
Domnievame sa totiž, že výskum v danej oblasti nie je ešte natoľko „starý“, aby dokázal relevantne posúdiť 
biologické (medicínske) a psychologické dôsledky pokusov na embryách z dlhodobého hľadiska, resp. je tu 
stále možnosť, že sa objaví nové tvrdenie o schopnosti embryí vnímať (bolesť) a pod. (pozn. Blahová).  
11 Ide o prevratnú metódu, ktorú na sklonku roku 2007 zverejnil tím Prof. Šinja Yamanaka z Kjótskej univerzity. 
Vedci budú vďaka nej schopní  reprogramovať bunky kože na embryonálne kmeňové bunky. Počiatočné riziká, 
ktoré sa s uvedením metódy spájajú, spočívajú najmä vo zvýšenom riziku nádorových ochorení. Vedci teraz 
hľadajú spôsob, ako nájsť vhodnú kombináciu génov, ktorá zabezpečí reprogramovanie buniek, ale súčasne 
zaručí, že sa nezvrhnú na tumory.  
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so životmi našich blízkych a milovaných. Ich utrpenie a smrť nás dokážu úplne pohltiť. Ak 

pomáhame trpiacemu, nepomáhame len indivíduu, ale i tým, ktorí ho milujú. Dovoľujeme si 

tvrdiť, že ak je to len trochu v možnostiach človeka a neprieči sa to popieraniu morálnych 

hodnôt iných, potom je morálnou povinnosťou človeka znižovať ľudské utrpenie vo svete. 

Tvrdíme taktiež, že výskum kmeňových buniek je jednou z týchto možností. 
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