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KU GÉNOVÝM TECHNOLÓGIÁM A BIOTECHNOLÓGIÁM 
 

Adela BLAHOVÁ 

 

 súvislosti s narastajúcou biotechnizáciou nášho kultúrneho priestoru, čoraz častejšie 

narastá záujem i o bioetické otázky. Ide predovšetkým o otázky života, jeho podstaty, 

pôvodu, hodnoty a kvality v humánnej i environmentálnej sfére, ako aj akceptáciu nových ty-

pov hodnotových očakávaní a morálnych postojov, ktoré sa viažu na medicínske a genetické 

objavy. Filozoficko-etická reflexia sa usiluje o uchopenie života už oveľa skôr, no až aplikácia 

biotechnológií nám umožňuje „prekročiť hranicu medzi možným a skutočným, ale aj hranicu 

medzi prirodzeným a umelým“ (Smolková, 2007, s. 106). Spolu s „ľudskými možnosťami“ sa 

tak dostávajú do popredia i axiologické, filozofické a etické reflexie génových technológií 

a biotechnológií. Do centra pozornosti odbornej i laickej verejnosti sa v súvislosti s čoraz in-

tenzívnejším vedeckým skúmaním života na poli prírodných, technických i spoločenských 

vied dostávajú názory na to, akým spôsobom a či vôbec ovplyvňovať život (a teda i ľudskú 

podstatu?) a vstupovať tak do prirodzeného poriadku vecí. 

Cieľom tohto príspevku je posúdenie v súčasnosti pomerne často diskutovanej otázky vy-

medzenia, chápania ľudskej prirodzenosti (podstaty) z pohľadu slovenskej odbornej verejnos-

ti. O tom, že ide o pomerne často diskutovanú a „eticky spornú“ otázku „kto, alebo čo je 

vlastne človek?“ svedčí množstvo (prevažne zahraničných) publikácií, venovaných práve gé-

novým manipuláciám a technológiám v súvislosti s ich aplikáciou na človeka. Základný spor, 

ktorý sa vedie, spočíva vo vymedzení a chápaní toho, čo je „ľudská prirodzenosť a ľudsky 

prirodzené“. Preto považujem za nevyhnutné pri posudzovaní problematiky etického rozmeru 

klonovania, resp. génových zásahov do ľudského organizmu venovať danej problematike širší 

priestor. Ukotvenie tohto problému je predpokladom ďalšieho (aj morálneho) posúdenia 

ovplyvňovania ľudskej podstaty a to nielen kultúrnym pôsobením (výchovou), ale čoraz väč-

šími možnosťami človeka zasahovať do vlastnej genetickej informácie prostredníctvom géno-

vých technológií a biotechnológií. Príspevok sa snaží zmapovať danú problematiku v sloven-

skom kultúrnom a odbornom priestore, pričom reflektuje predovšetkým filozofické a prírodo-

vedecké názory na danú problematiku. O aktuálnosti danej témy svedčí i nedávne rakúsko-

slovenské sympózium s názvom „Ľudská prirodzenosť ako skúšobný kameň etiky“, ktorá sa 
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konala 13. marca 2007 v Bratislave pod záštitou ministra zdravotníctva Slovenskej republiky 

MUDr. Ivana Valentoviča. Účasť na nej prijali rakúski i slovenskí filozofi a prírodovedci, teo-

lógovia, ktorí predstavili tak biologické, ako aj sociálne, duchovné určenie človeka. Sympó-

zium však neprinieslo konečné vymedzenie chápania človeka, ponúklo však širšie spektrum 

skúmania nastolených problémov. Našej pozornosti by nemal ujsť ani nedávno riešený (2003 

– 2005) projekt VEGA SAV v Bratislave v spolupráci s katedrou filozofie filozofickej fakulty 

UCM v Trnave s názvom „Ľudská prirodzenosť a kultúrna identita“, ktorého úspešným zavŕ-

šením je vydanie publikácie s rovnomenným názvom vo vydavateľstve Ikar v roku 2006. 

O obľúbenosti tejto témy (aj v česko-slovenskom kultúrnom priestore) svedčí i číslo 1/2004 

časopisu „Antropos: časopis pre humanitné a sociálne poznanie“, venované práve problemati-

ke ľudskej prirodzenosti. 

Môžeme skutočne povedať, že podstatu človeka tvorí nejaká základná vlastnosť (resp. sú-

bor vlastností), ktoré nás robia tým, čím sme a prečo sa správame tak, ako sa správame? Exis-

tuje vôbec niečo také ako ľudská prirodzenosť? Je táto esencia raz a navždy daná a nemenná? 

Čo je teda človeku prirodzené a čo nie? Je možné ľudskú prirodzenosť zmeniť, alebo je sta-

tická? Čo vlastne znamená byť človekom? Odpovede na tieto otázky sa snažil nájsť človek už 

dávno, pričom za základné kritérium naplnenia pojmu ľudskej podstaty chápal to, čím sa člo-

vek odlišuje od iných „prirodzených“ bytostí. Išlo o myslenie, vedomie, ducha, sebauvedo-

menie a pod. Môžeme smelo povedať, že každý z nás má nejakú predstavu o tom, kto sme 

a čo znamená byť človekom. V súčasnosti s vrcholiacimi poznatkami prírodných (neurovedy, 

evolučná a kognitívna psychológia, genetika správania), ako aj sociálnych (antropológia, dis-

kurzívna psychológia, vedy o kultúre a pod.) vied v oblasti skúmania človeka sa mení pohľad 

na chápanie ľudskej prirodzenosti. Vo všeobecnosti môžeme hovoriť o dvoch póloch vyme-

dzenia tohto problému – prírodovedeckej vs. sociálnej tradície. Prvý pól sa orientuje prevažne 

na zákonitosti prírody, kým ten druhý, na spoločenské pravidlá a normy, v ktorých hľadá 

ukotvenosť podstaty človeka. 

„Pojmom ‚ľudská prirodzenosť‘ sa dnes myslí súhrn behaviorálnych, kognitívnych a mo-

rálnych charakteristík človeka, determinovaný skôr génmi, ako výchovou a prostredím“ (Gál, 

2004, s. 14). Je to špecifický systém vzájomných vplyvov a transformácií biogénnych, psy-

chogénnych a sociogénnych subsystémov. Vo všeobecnosti by sme mohli hovoriť o troch ty-

poch chápania ľudskej prirodzenosti. Inak ju vymedzujeme z pohľadu teológie, filozofie a ve-

dy. V príspevku budeme najširšiu pozornosť venovať predovšetkým filozofickému a vedec-

kému pohľadu na danú problematiku. 
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Teológia pristupuje k tejto otázke z pohľadu viery. Kresťanské chápanie človeka hovorí 

o človeku stvorenom na Boží obraz a podobu. „Jednota duše a tela je taká hlboká, že dušu tre-

ba považovať za  ‚formu‘ tela; to znamená, že vďaka duchovnej duši je telo, zložené z hmoty, 

ľudským a živým telom. Duch a hmota nie sú v človeku dve spojené prirodzenosti, ale ich 

spojenie vytvára jednu jedinú prirodzenosť“.9 „Všetci ľudia, stvorení na obraz jediného Boha 

a obdarení rovnakou rozumovou dušou, majú rovnakú prirodzenosť a rovnaký pôvod. ... všetci 

majú teda rovnakú dôstojnosť“.10 Teologické vymedzenie podstaty človeka je teda duchovné. 

Na rozdiel od teológie, ktorá definuje prirodzenosť človeka vo vzťahoch (človek – Boh, 

človek – človek, človek – svet), filozofia ju vníma cez fenomén subjektivity – sebauvedomo-

vania (vzťah človeka k sebe samému). Ide o schopnosť človeka ako vedomej a slobodnej by-

tosti, uvedomovať si vlastnú druhovú špecifickosť, založenú na racionalite. Práve rozum a reč 

mu umožňujú poznávať prírodu (kozmos), morálne kategórie dobra a zla, uvedomovať si 

temporalitu (ukotvenosť v čase) ako aj individuálne konanie (Nemčeková, 2004, s. 18 – 19; 

Sýkora, 2007, s. 1). Mária Nemčeková (2004, s. 19 – 20) v súvislosti s vzťahovaním sa člove-

ka k sebe ako k prirodzenej bytosti hovorí o dvoch krajných polohách: 

• preceňovaní prirodzených dispozícií,11 ktoré vyúsťuje do biologizácie – biologického re-

dukcionizmu človeka. Podľa autorky, ak by sme to vzťahovali na oblasť medicíny a ošetro-

vateľstva, potom by išlo o problémy absolutizácie farmakoterapie, genetiky a génovej tera-

pie, ako aj o problémy ospravedlňovania ľudského konania zo zodpovednosti za vzniknuté 

ochorenia, 

• podceňovaní biologických dispozícií a absolutizácii sociálnych vplyvov, teda o sociologi-

zácii človeka. 

Filozofické koncepcie človeka sa podľa Petra Sýkoru (2007, s. 1) domnievajú, že ľudská 

podstata je poznateľná len „zvnútra“, samotnou mysľou, teda nie „zvonku“ pomocou ob-

jektívnych empirických vied. On sám sa však snaží ponúknuť i empirický, vedecký pohľad na 

ľudskú podstatu. Upozorňuje na silnejúci vplyv výsledkov prírodných vied, predovšetkým 

                                                 
9 

http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&nazov=Spojenie%20tela%20a%20du%9Ae%20vytv%E

1ra%20%BEudsk%FA%20prirodzenos%9D&pstring=365 [17. 4. 2007] 
10 

http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&nazov=V%9Aetci%20%BEudia%20maj%FA%20rovnak

%FA%20prirodzenos%9D&pstring=1934 [17. 4. 2007] 
11 Autorka má na mysli biologickú prirodzenosť, teda vzťah k pudom, fyziologickým potrebám, nadaniu, emo-

cionalite, vlohám a pod. (Nemčeková, 2004, s. 20). 
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genetiky a neurofyziológie, ktoré sa snažia definovať podstatu človeka geneticky, resp. fun-

govaním ľudského mozgu. Nedávne genetické výsledky: porovnanie kyseliny deoxyribonuk-

leovej (DNA) šimpanza s človekom poukázali len na 1,5 % rozdiel, čím potvrdili ich blízku 

druhovú príbuznosť. „Nemenej šokujúcim sa stal údaj, ktorý priniesla sekvencia ľudskej 

DNK – totiž, že obsahuje len cca 23 tisíc génov. To je asi toľko, čo dážďovka!“ (Sýkora, 

2007, s. 2). Podľa P. Sýkoru sa tým rozpútala diskusia medzi humanitnými a prírodnými ve-

dami o skutočnej podstate človeka. Zástancovia humanitných vied tieto výsledky interpreto-

vali tak, že to, čo je špecificky ľudské nemôže byť určené geneticky, resp. biologicky „pretože 

tak malý počet génov jednoducho nemôže informačne stačiť kódovať špecificky ľudské vlast-

nosti“ (Sýkora, 2007, s. 2). Táto „ľudská špecifickosť“ je výsledkom socializácie, vplyvu kul-

túry, výchovy a učenia, teda výsledkom vplyvu vonkajšieho prostredia, tzv. kultúrnej evolú-

cie. Na druhej strane sa zástancovia prírodných vied utvrdili v tom, že ľudská podstata je vý-

sledkom „pomerne malej modifikácie už existujúcich genetických predispozícií našich zviera-

cích predkov“ (Sýkora, 2007, s. 2). 

Sám autor je zástancom skôr biologického vymedzenia ľudskej prirodzenosti. Tým si však 

nenárokuje na to, že ľudská prirodzenosť je výlučne záležitosťou génov, ktoré podľa autora 

„ovplyvňujú“ kognitívne schopnosti človeka. Pokiaľ by však bola, bolo by možné do nej za-

sahovať, resp. ovplyvňovať ju. P. Sýkora (2007, s. 4) predpokladá nielen pokračujúce tenden-

cie kyborgizácie (robotické končatiny a umelé orgány, implantácia čipov do ľudského moz-

gu), ale i expandujúce výsledky biomedicíny a biotechnológií, ktoré budú (a už aj sú) schopné 

meniť genetickú informáciu človeka. 

Podobný názor vo vzťahu k prírodnému vymedzeniu ľudskej podstaty zastáva i Jana Plich-

tová (2004, s. 104), keď sa domnieva, že ľudské sociálne správanie a racionálna kontrola pod-

lieha emocionálnej, fyziologickej a hormonálnej regulácii. Povedané zjednodušene, sociálne 

(spoločenské) správanie človeka má biologický základ, nemôže byť teda určujúce pri vyme-

dzení ľudskej podstaty. Autorka to dokladá viacerými neurobiologickými poškodeniami a po-

ruchami mozgu, ktoré podmienili zmenu sociálneho správania u mnohých pacientov. „Ľudský 

mozog teda disponuje nielen pudmi a inštinktami, ale aj prostriedkami, ktoré sú na osvojova-

nie spoločenského poznania a správania potrebné“ (Plichtová, 2004, s. 107). Autorka však 

odmieta jednostrannú redukciu ľudskej podstaty na čisto biologickú, resp. sociologickú, pre-

tože biologické mechanizmy nie sú geneticky naprogramované v celej úplnosti, ale nadobúda-

jú svoju funkciu až vďaka vplyvu prostredia a spoločnosti. Teda neplatí celkom teória „čistej 

tabule“ ani hotových, geneticky naprogramovaných mechanizmov. Autorka sa domnieva, že 

by bolo vhodnejšie hovoriť nie o dvojakej, ale o trojakej prirodzenosti človeka. 
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„Pre človeka ako druh je totiž charakteristická taká regulácia, ktorá je výsledkom trojakého tvarovania – 

biologického, spoločensko-kultúrneho a kognitívno-hodnotovo-vôľového. Ľudskú reguláciu konania 

a myslenia preto treba skúmať vo vzťahu k danej kultúre, k všeobecnej neurobiológii, ako aj k psychic-

kým štruktúram samotného jedinca (súbor presvedčení, hodnôt, cieľov, teórií a ich hierarchia)“ (Plichová, 

2004, s. 108). 

Emil Višňovský (2007, s. 4, 6 – 7) uvažuje naopak o možnom ovplyvňovaní, „formovaní“ 

ľudskej prirodzenosti prevažne v súvislosti s kultúrnym pôsobením, pričom i on odsudzuje 

jednostranný pohľad na danú problematiku. Domnieva sa, že nie je správne skúmať človeka 

izolovane ako čisto prírodný, resp. sociálny objekt. Odmieta i myšlienku vymedzenia ľudskej 

podstaty ako čohosi univerzálneho. Naopak v jeho teórii sa objavuje pojem kultúrnej identity 

(ako základnej určenosti človeka), ktorá „sa spája s ideou partkularity, resp. multikulturality: 

ak sme všetci ľudia, môžeme byť aj rôzni“ (Višňovský, 2007, s. 7). Táto kultúrna identita sa, 

podľa autora, usiluje zodpovedať otázku „kto sme?“ (identita určitej komunity), čo je predpo-

kladom odpovede na otázku „kto som?“ „... kultúra teda predchádza našu identitu pretože 

komunita predchádza našu existenciu. Rodíme sa do konkrétnej komunity a jej kultúra utvára 

našu identitu. Kultúrnu identitu môžeme definovať ako súhrn postojov, návykov, tradícií, 

hodnôt, interpretácií a sebainterpretácií, spôsobov myslenia, cítenia a konania (vzorcov sprá-

vania), ktoré charakterizujú istú komunitu...“ (Višňovský, 2007, s. 8). 

Zaujímavý je postreh Miroslava Poppera (2004, s. 8), ktorý v protiklade k možným nega-

tívnym dôsledkom genetického inžinierstva, rovnako uvažuje i o hraniciach sociálneho inži-

nierstva (napr. budovanie komunizmu). Mohli by sme povedať, že medializácia genetických 

zásahov do ľudského genómu v súčasnosti, je len jednostranným pohľadom na možné hrozby 

„formovania“ človeka. Na podobný problém prílišnej jednostrannej medializácie genetického 

klonovania na úkor tzv. „memetického klonovania“12 upozorňuje i V. Gluchman (2003, 

s. 132).  

                                                 
12 Autor sa v príspevku venuje biologickým a sociálnym determináciám ľudského správania vo vzťahu k vlast-

nej koncepcii etiky sociálnych dôsledkov ako forme neutilitaristického konzekvencializmu. Ako príklad čisto 

sociálnej determinácie ľudského správania uvádza publikáciu S. Blackmoreovej „Teorie mémů: Kultura a její 

evoluce“ (Praha: Potrál 2001), v ktorej autorka vymedzuje tzv. mémy (imitácia, napodobňovanie myšlienok 

a správania iných ľudí), ktoré sa prenášajú prostredníctvom jazyka, čítania alebo priamej výzvy (Gluchman 

2003, s. 129 – 132). „Záver memetikov je taký, že mémy nás riada, ovládajú, manipulujú nami“ (Gluchman 

2003, s. 129). V. Gluchman nesúhlasí s jednostrannými tvrdeniami Susan Blackmoreovej o čisto kultúrnej, 

sociálnej determinácii ľudského správania. 
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V súvislosti s vymedzením a používaním samotného pojmu „ľudská prirodzenosť“, je po-

trebné uviesť názor antropológa Martina Kanovského (2004, s. 43), ktorý ostro vystupuje pro-

ti jeho používaniu: „Tvrdím vlastne iba to, že tento pojem je zbytočný a mätúci. Nie mylný, či 

nepravdivý, ale nepotrebný. Ak totiž čokoľvek označíme za ‚súčasť ľudskej prirodzenosti‘, 

nič tým nevysvetlíme, iba zavlečieme svoj problém do ... zmätočných a neplodných diskusií“. 

Menovaný autor (Kanovský 2004, s. 46) poukazuje taktiež na možné zneužitie tohto pojmu 

v súvislosti s morálnym posudzovaním rôznych sociálnych javov ako tzv. „neprirodzených“, 

iných, či odsúdeniahodných. Ide napr. o problémy používania antikoncepcie, partnerského 

spolužitia bez inštitucionálneho posvätenia, či inú sexuálnu orientáciu a pod. Domnieva sa, že 

najväčšie nebezpečenstvo pre spoločnosť plynie z ľudských predstáv a predsudkov, ktoré sa 

stávajú základným meradlom sveta, prírody iných ľudí. Podľa M. Kanovského totiž slovné 

spojenie „ľudská prirodzenosť“ nepatrí do empirického, ale do filozofického skúmania. Ak 

vynecháme tento pojem, neznamená to, že tým poprieme univerzálne (všeľudské) procesy, 

ktorým podlieha ľudské správanie. Naopak, budeme riešiť skutočné problémy (genetická vs. 

sociálna podmienenosť ľudského konania), a nie iba pseudoproblém zvaný „ľudská prirodze-

nosť“. 

Domnievam sa, že súčasné vedecké, ako aj náboženské koncepcie človeka (slovenskú od-

bornú verejnosť nevynímajúc) sú len parciálne a je veľmi zložité (ak vôbec možné) vytvoriť 

celostný obraz o človeku, tak aby nebol jednostranne biologizovaný, resp. sociologizovaný. 

Laická verejnosť na Slovensku (aj pod vplyvom dominantného postavenia katolíckej cirkvi) 

vo vzťahu k danej problematike preferuje skôr teologické vymedzenie chápania človeka. Čo 

sa týka odbornej verejnosti na Slovensku, tá sa ničím nelíši od iných krajín, v ktorých sa vedie 

dávny spor sociálne vs. biologické vo vzťahu k človeku. Súhlasím s názorom M. Poppera 

(2004, s. 8), že nájsť možné riešenie toho sporu dvoch radikálnych stanovísk, zaujatím pozície 

stredu, je skoro to isté ako nepovedať nič. Konštruktívnejším sa javí zosúladenie poznatkov 

oboch krajných stanovísk, ktoré by si vo svojich podstatných záveroch nemali navzájom pro-

tirečiť. Človek je predsa bio-psycho-sociálnou bytosťou a to stále platí. Neviem, či je rozum-

né, snažiť sa vyjadriť túto charakteristiku v číslach, resp. pomernom zastúpení. Domnievam 

sa, že nie je možné určiť presný vzorec na výpočet toho, čo robí človeka človekom. Vidí sa mi 

nelogické, ak sa vedci pokúšajú zredukovať ľudskú bytosť na čísla či percentá. Myslím si, že 

ľudské bytosti sú predsa natoľko rozdielne a originálne, že nie je možné vytvoriť všeobecnú 

charakteristiku ľudského druhu vyslovením tézy, napr.: „Človek je determinovaný z 45 % bio-

logicky a z 55 % sociálnym prostredím.“ 
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Nemalý tlak na riešenie tejto otázky súvisí i s vedeckým pokrokom v oblasti prírodných 

vied (génové zásahy, génová terapia, manipulácia s DNA a pod. predovšetkým pokiaľ ide 

o človeka), ktorý naberá na čoraz väčšej intenzite. Táto situácia by však nemala vyústiť do 

unáhleného a univerzálneho zadefinovania toho, čo robí človeka človekom (tobôž v percentu-

álnom vyjadrení). Domnievam sa však, že biologické „vylepšovanie“ človeka bude neustále 

narastať, a podľa mňa pôjde o ovplyvňovanie „ľudskosti“ s väčšími dôsledkami, ako je to len 

v prípade sociálneho pôsobenia. Otázne však sú etické a morálne aspekty týchto genetických 

manipulácií. Mám na mysli nielen morálne, ale i sociálne a politické hrozby, ktoré plynú 

z genetického inžinierstva a sú podmienené možnosťou vytvárať eugenické programy. Ide 

taktiež o ekonomické a politické záujmy vyspelých krajín, ako aj narastajúci tlak biotechnolo-

gických a farmaceutických spoločností (za účelom vyšších finančných ziskov), ktorý akoby 

cielene posúval hranice toho, čo sa smie a čo je dovolené. 

Naozaj môžeme génovými manipuláciami a génovým inžinierstvom zmeniť podstatu člo-

veka? Moja odpoveď znie: Áno, môžeme. Musíme však pozorne rozlišovať medzi jednotli-

vými zákrokmi v rámci génového inžinierstva a neodsudzovať dopredu to, čo nám môže zlep-

šiť kvalitu života. Niektorí môžu namietať, či tým neotvoríme „pandorinu skrinku“, ak povo-

líme zásahy do biologického určenia človeka. Ja si myslím, že tzv. „pandorinu skrinku“ sme 

už dávno otvorili v súvislosti s narastajúcou ekologickou krízou, či pretrvávajúcimi vojnový-

mi konfliktami vo svete. 

Odpovede na základné otázky ohľadom ľudskej prirodzenosti budú tým lepšie, čím menej 

budú ignorovať poznatky súčasných vied o človeku (predovšetkým prírodných vied) a o ľud-

skej povahe. Čím lepšie pochopíme povahu ľudskej prirodzenosti, tým lepšie sa s ňou doká-

žeme vyrovnať a možno i zmeniť pohľad na samých seba. Vedecké výsledky v humanitných 

vedách majú tendenciu ovplyvňovať predmet svojho skúmania. Otázne však je, aké spoločen-

ské, politické, no najmä morálne konzekvencie prinesie širšie odkrytie poznania ľudskej pod-

staty. 
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