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iadna z mnohých stránok ľudskej psychiky nie je záhadnejšia, než je slobodná vôľa, cie-

lené správanie, vôľové rozhodovanie. Problematikou slobody vôle sa filozofia zaoberá už 

vyše 2000 rokov. Táto téma sa postupne stala predmetom záujmu aj v iných vedných odbo-

roch. Napriek tomu problém slobody vôle nie je vyriešený skôr naopak, s každým ďalším no-

vým poznatkom sa viac problematizuje. Pravdou však je, že ľudská sloboda je fakt potvrdený 

skúsenosťou. Potvrdzuje sa v situácii voľby, ktorá vedie k rozhodnutiu. Denne zažívame situ-

ácie, keď sa rozhodneme pre nejaké konanie a pritom vieme, že sme sa mohli rozhodnúť aj 

inak. Ale sú tieto naše presvedčenia o vôľovom rozhodovaní, o vedomom kontrolovaní svojho 

konania skutočne pravdivé a spoľahlivé, nie je to len ilúzia naprogramovaná evolúciou kvôli 

väčšej šanci prežiť? Je teda naše správanie a konanie úplne determinované našou biológiou, 

psychickými či sociálnymi faktormi? Presvedčenie či viera v slobodnú vôľu, viera že môžeme 

veci robiť ináč sa spája s predstavou o našej morálnej zodpovednosti a našej vlastnej povahe 

(Searle, 1992, s. 192). 

Mravný charakter osobnosti ovplyvňujú v procese nášho mravného uvažovania, rozhodo-

vania a predovšetkým konania, mnohé aspekty, či už biologické, psychické alebo sociálne. 

Ale môžeme povedať, že determinujú celé naše konanie? Niektoré štúdie uvádzajú do vzťahu 

biochémiu mozgu a rysy osobnosti, teda že základné rysy osobnosti (ako napr. introverzia 

a extroverzia) sú kódované geneticky a vplyv prostredia je malý, no a vlastnú slobodnú vôľo-

vú aktivitu nepripúšťajú už vôbec. Poznatky genetiky, molekulárnej biológie a neurovied do-

kazujú, že s veľkou časťou základných charakteristík osobnosti sa človek už rodí a že mnoho 

odlišností v osobnosti jedincov je dané práve odlišnosťou génov, ktoré sme zdedili. Sme vý-

sledkom evolúcie trvajúcej milióny rokov. Svoju osobnosť si nemôžeme vybrať, pretože je 

vrodená. S takouto definíciou môžeme súhlasiť len sčasti. Osobnosť13 je totiž tvorená nie len 

temperamentom s biologickým základom, ale aj charakterom dotváraným v interakcii so sve-

tom. Tieto dve zložky dohromady vytvárajú osobnosť. Temperament je podobne ako inštinkt, 

prirodzenou a neodmysliteľnou časťou a schopnosťou človeka. Nemožno ho len tak jednodu-

                                                 
13 Pod osobnosťou rozumiem súhrn duševných, emočných, sociálnych a fyzických znakov jedinca. Osobnosť 

určuje jeho adaptáciu na prostredie a jeho charakteristické spôsoby správania a prežívania. Osobnosť určuje 

ako sa správame k iným ľuďom, ako komunikujeme, ako myslíme a ako vyjadrujeme svoje emócie. 

Ž 
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cho zmeniť, skôr pretrváva aj do dospelosti. Ak sme napríklad v detstve boli ustráchaní alebo 

výbušní, tak pravdepodobne takí budeme aj ako dospelí. Individuálne rozdiely v temperamen-

te sú do istej miery dané biologicky. Temperament ovplyvňuje dynamiku jedinca predovšet-

kým v citovej oblasti, vyjadruje, akým spôsobom jedinec činnosť vykonáva a ako ju prežíva. 

Človek sa síce rodí s určitým temperamentom, ale neznamená to, že sme od narodenia „uväz-

není“ vo svojej osobnosti, ktorú by sme nijako nemohli zmeniť. Práve naopak. Jedným z ry-

sov temperamentu je, že je v ňom obsiahnutá pružnosť, ktorá nám umožňuje prispôsobiť sa 

rôznorodým prekážkam a výzvam. Temperament pri narodení nie je niečo hotové. Postupne si 

ho od detstva dotvárame ako odozvu na prostredie. V priebehu svojho vývinu sa učíme nielen 

poznávať svet okolo nás, ale tiež vysporiadať sa sami so sebou. Táto časť osobnosti sa ozna-

čuje ako charakter. Charakterové vlastnosti vyjadrujú vzťah jedinca k iným ľuďom, veciam, 

práci, aj k sebe. Charakter sa v priebehu života vyvíja – od non-morálneho u kojenca, cez pro-

spešný v ranom detstve, uvedomovaný v adolescencii, až k altruistickému u zrelých dospe-

lých. Každý z nás má schopnosť osobnostne rásť a meniť sa v každej etape svojho života. 

Temperament a charakter sú navzájom hlboko prepojené. Charakter môže modifikovať 

temperament, umožňuje ľuďom využiť užitočné časti temperamentu a potláčať menej žiaduce 

biologické sklony a inštinkty. Môžeme sa poddať svojej povahovej slabosti, alebo ju preko-

nať. Môžeme využiť svoje pozitívne vlastnosti, ktoré nám boli dané alebo ich zanedbať. 

V živote nás lákavé príležitosti môžu niekedy zviesť a inokedy si ich odoprieme. Podstata 

charakteru tkvie v tom, ako sami seba chápeme. Ide o to, či sa považujeme za zodpovedných 

za svoje vlastné konanie alebo či si myslíme, že sme vydaní napospas vonkajším silám. Alebo 

či sa pokladáme za nedeliteľnú súčasť spoločnosti, alebo stojíme mimo nej a konáme iba pod-

ľa vlastných názorov. (Hamer – Copeland, 2003, s. 12 – 21) 

Gény predstavujú určitú predispozíciu nášho správania, ale neriadia toto správanie. Zobe-

rme si príklad alkoholovej závislosti. Podľa výskumov sa ukázalo, že niektoré etniká, nemajú 

genetické predpoklady pre alkoholizmus pretože im chýba istý konkrétny gén, ktorý toto 

správanie spúšťa. Naproti tomu Európania týmto génom disponujú. Ak by naše správanie bolo 

riadené výlučne génmi, z toho by potom vyplývalo, že všetci Európania musia byť nevyhnut-

ne alkoholici. To či sa človek stane alkoholikom alebo nie závisí na jeho vlastnom rozhodnutí 

a nie na nevyhnutnosti správania vyplývajúcej z jeho genetickej konštitúcie. Aj človek ná-

chylný k alkoholizmu (aj keby mal 99 % sklony k alkoholizmu) by zrejme nikdy nezačal piť, 

keby si nedal prvý pohárik. Podľa niektorých odborníkov osobnostná črta, ktorá sa s najväč-

šou pravdepodobnosťou podieľa na tom, že si niekto dá drogu prvýkrát, je vyhľadávanie no-

vého. A toto vyhľadávanie nového je podľa nich geneticky daná povahová črta, ktorá zahŕňa 
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túžbu po niečom novom, neznášanie monotónnosti a nedostatok zábran. Táto povahová črta je 

najsilnejšou pohnútkou pre prvé požitie alkoholu alebo drogy. Človek sa nudí, je nespokojný, 

chce skúsiť niečo nové a nebojí sa riskovať či už to, že bude pristihnutý, bude mu zle alebo že 

sa stane závislým. (Hamer – Copeland, 2003, s. 115 – 119). Možno súhlasiť s tým, že človek 

má genetickú predispozíciu byť otvorený či citlivý k novým podnetom, k vyhľadávaniu nové-

ho a k riskovaniu. Bez tejto citlivosti by sme zrejme nedosiahli taký civilizačný a kultúrny 

stupeň vývoja na akom sa dnes nachádzame. Avšak nudu a nespokojnosť (s čímkoľvek) nepo-

važujem za geneticky danú povahovú črtu. Je vedecky dokázané, že alkoholizmus v rodine 

výrazne zvyšuje riziko alkoholizmu u detí, to však ešte neznamená, že každé dieťa pochádza-

júce z takejto rodiny sa stane alkoholikom. Pravdepodobne k takémuto správaniu prispievajú 

aj iné ako genetické faktory. To isté platí aj pre ostatné drogové závislosti. Aj keď musíme 

pripustiť, že genetická výbava tiel a mozgu niektorých ľudí umožňuje zvýšenú náchylnosť 

a toleranciu k drogám, ešte vždy to však neznamená, že takýto ľudia sa nevyhnutne stanú zá-

vislými. Myšlienku o genetickej determinovanosti nášho správania preto považujem za scest-

nú. 

Ernest L. Rossi14 považuje myšlienku genetickej determinácie za mýtus. Tento psychotera-

peut navrhuje nazerať na náš „zastaralý“ organizmus nanovo, brať do úvahy omnoho viac so-

ciálny gén,15 gén ktorého celá funkcia je spojená s mnohými rôznymi funkciami tela. Je to 

gén, ktorý umožňuje nový pohľad na mind-body dualizmus, ktorý už tak dlho trápi náš du-

ševný obraz ľudskej osoby. Naše myšlienky, emócie, správanie a zjavná slobodná vôľa sú 

v asociácii s moduláciami génovej expresie16 v osobnej skúsenosti a sociálnom (spoločen-

skom) živote. „Mozog, telo a genóm17, všetky tri, sú spriahnuté v spoločnom ‚tanci‘. Genóm 

je rovnako pod kontrolou mozgu a tela ako oni sú kontrolované ním (genómom). Zapínanie 

a vypínanie ľudských génov môže byť ovplyvňované vedomými alebo nevedomými vonkaj-

šími udalosťami... gény potrebujú byť zapnuté a vonkajšie udalosti (diania) – alebo slobodné 

vôľové (zámerné) správanie – môžu gény zapnúť.“ (Rossi, 2004, s. 11). Podľa neho myseľ 

riadi telo, ktoré riadi genóm, teda že psychologické je nadriadené fyzickému (telesnému). 

                                                 
14 Ernest Lawrence Rossi – americký neuropsychológ a psychoterapeut, tvorca nového smeru v psychoterapii 

„Psychosociálna genomika“. 
15 Sociálny gén u Rossiho nie je mém. Sociálny gén v jeho ponímaní je gén, ktorý je citlivý nie len na chemické 

reakcie tela, ale aj na sociálne vplyvy, ktoré spôsobujú zmeny génovej expresie, aj keď sú tieto prenášané ne-

geneticky. 
16 Modulácia génovej expresie = zmeny prejavov génov. 
17 Genetická informácia. 
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Z toho potom vyplýva, že naše správanie a konanie je riadené našim vedomím uvažovaním 

a rozhodovaním aj keď na druhej strane, uvažovanie a rozhodovanie je biologicky, psychicky 

a sociálne podmienené. Sociálne vplyvy na správanie pôsobia prostredníctvom zapínania 

a vypínania génov. Regulácia génovej expresie cez sociálne faktory zapríčiňuje všetky telesné 

funkcie, vrátane funkcií mozgu a umožňuje sociálne vplyvy. Tieto sociálne vplyvy budú vpí-

sané v zmenených expresiách v špecifických génoch v špecifických nervových bunkách 

v špecifických častiach mozgu. Sociálne ovplyvnené zmeny sú však prenášané (odovzdávané) 

kultúrne. Nie sú vpísané v spermii a vajíčku a preto nie sú prenášané geneticky. 

Pre väčšinu z nás je skôr udivujúce dozvedieť sa, že všetky bežné aspekty nášho denno-

denného života, také ako prebúdzanie, spanie, snívanie, pracovanie, hranie, učenie, relaxova-

nie, spomienka, stres, konflikt, zdravie a choroba sú v asociácii s jedinečnou individuálnou 

zákonitosťou génovej expresie. Veľa našich génov sú aktívnymi hráčmi odpovedajúcimi adap-

tívne, kooperatívne a kreatívne na podnety, výzvy a možnosti našej stále sa meniacej dennej 

skúsenosti. 

Psychosociálna genomika je nová perspektíva roly (funkcie) génov ako aktívnych hráčov 

v psychologickej praxi. Ohniská psychosociálnej genomiky ako vysoko osobné a subjektívne 

štáty ľudského vedomia môžu modulovať génovú expresiu v mozgu a telo na chorobu alebo 

zdravie (Rossi, 2004, s. 11). 

Východiskom psychosociálnej genomiky je päť princípov súčasného pohľadu na vzťah du-

ša – telo, ktoré formuloval Eric Kandel:18 

Princíp 1. Všetky duševné procesy, dokonca i najzložitejšie psychologické, vyplývajú 

z činnosti mozgu. Základnou podstatou tohto pohľadu je názor, že to, čo bežne nazývame 

mysľou, dušou (mind), je paleta funkcií vykonávaných mozgom. Činnosť mozgu nie je iba 

základom pre relatívne jednoduché motorické správanie, ako je chôdza alebo jedenie, ale pre 

všetky komplexné kognitívne úkony, vedomé i nevedomé, ktoré spájame so špecificky ľud-

ským správaním, napr. myslením, rečou alebo tvorbou literárnych, hudobných a iných ume-

leckých diel. Z toho potom logicky vyplýva, že behaviorálne poruchy, charakteristické pre 

duševné choroby, sú poruchami funkcie mozgu a to dokonca aj v takých prípadoch, kedy prí-

činy poruchy sú zreteľne vonkajšie. 

Princíp 2. Gény a ich bielkovinové produkty sú dôležitými determinantmi v rámci vzá-

jomného prepojenia medzi neurónmi mozgu i detailov v ich fungovaní. Gény, najmä potom 

                                                 
18 E. R. Kandel – laureát Nobelovej ceny v roku 2000 za objavenie mechanizmu krátkodobej a dlhodobej pamä-

te. 
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kombinácie génov, vykonávajú dôležitú kontrolu správania. Z toho vyplýva, že jeden kompo-

nent prispievajúci k rozvoju závažných duševných porúch je genetický. 

Princíp 3. Poškodené gény nevysvetľujú sami o sebe všetky varianty závažných duševných 

porúch. Veľkou mierou k nim prispievajú tiež sociálne a vývojové faktory. Práve tak ako 

kombinácia génov, prispievajú k typu správania aj sociálne faktory, ktoré ovplyvňujú činnosť 

mozgu a spätnou väzbou modifikujú génovú expresiu a tým opäť i fungovanie nervových bu-

niek. Učenie, vrátané takého, ktoré ústi v dysfunkciu správania, spôsobuje zmeny v génovej 

expresii. A tak sa akékoľvek vonkajšie i vnútorné podnety nakoniec pretvárajú v biologickú 

formu. 

Princíp 4. Zmeny génovej expresie indukované učením vedú k zmenám utvárania neuro-

nálnych spojov. Tieto zmeny prispievajú nielen k biologickému základu jedinca, ale sú zod-

povedné i za iniciáciu a udržiavanie abnormálneho správania, ktoré je indukované nepredví-

dateľnými sociálnymi vplyvmi. 

Princíp 5. Pokiaľ sú psychoterapia alebo poradenstvo účinné a vedú k dlhodobým zmenám 

správania, deje sa tak podľa všetkých predpokladov cestou učenia, vytváraním zmien génovej 

expresie, ktoré menia pevnosť synaptických spojov a cestou štrukturálnych zmien, ktoré me-

nia anatomické usporiadanie vzájomných spojení medzi nervovými bunkami mozgu. (Kandel, 

1998, s. 457 – 469). 

Podľa neurofyziológov sú prefrontálne laloky mozgu nositeľkou tzv. sociálnej nadstavby 

ľudskej psychiky, sú akýmsi mravným centrom. Patrí sem empatia, flexibilná adjustácia, 

schopnosť internalizovať morálne hodnoty, rozvíjať vyššie emócie, prepájať erotiku a sexuali-

tu. Z ich aktivity generuje aj iniciatíva, afiliatívne a asertívne správanie atď. Teda motivovať 

sociálne správanie umožňujú mechanizmy uložené v prefrontálnych zónach mozgu. Na zákla-

de vyhodnotených údajov o jeho účinnosti potom ovplyvňujú príjem a ďalšie spracovávanie 

informácií v bazálnych a zadných štruktúrach mozgu. Ich poškodenie vedie k sociálne nežia-

dúcemu až antisociálnemu správaniu. V ľudskom mozgu teda zrejme existujú systémy orien-

tované prevažne na uvažovanie, a to predovšetkým na jeho spoločenskú zložku. Následkom 

poškodenia mozgu sa môže stratiť rešpekt k predtým nadobudnutým spoločenským konven-

ciám a etickým pravidlám, napriek tomu, že základný intelekt poškodený nie je. „... v mozgu 

je čosi, čo sa zaoberá špecificky jedinečnými ľudskými rysmi, napríklad schopnosťou pred-

pokladať budúcnosť a plánovať v súlade so zložitým spoločenským prostredím, zmyslom pre 

zodpovednosť k sebe aj iným a nachádzať slobodne z vlastnej slobodnej vôle cestu k prežitiu“ 

(Damasio, 2000, s. 21). Podľa Damasia špecifické poškodenie mozgu spôsobuje neschopnosť 

prežívať city, ktoré sú nevyhnutné pre naše racionálne (a teda aj morálne) jednanie. 
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Aj podľa Gluchmana jedným z podstatných momentov poukazujúcich na úroveň rozvoja 

mravného charakteru je (okrem poznania, myslenia a hodnotenia) úloha mravného cítenia 

v procese morálneho uvažovania mravných subjektov. Pod mravným cítením rozumie emócie, 

ktoré vznikajú u mravného subjektu v súvislosti s určitými vlastnými alebo cudzími konania-

mi, ako napríklad radosť, príjemné, šťastie, bolesť, hanba, nenávisť atď. Tieto emócie sú vy-

jadrením morálnej senzitívnosti mravných subjektov na otázky dobra a zla, správneho a ne-

správneho (Gluchman, 1997, s. 64). Nedostatočne rozvinuté vyššie city sú na jednej strane vo 

veľkej miere výsledkom negatívneho vplyvu vonkajšieho prostredia, najmä výchovy, na dru-

hej strane môžu byť výsledkom rôznych chorôb a porúch osobnosti. Napríklad anetičnosť 

(moral insanity) je porucha citov sociálnych. Je to vystupňovanie citového defektu do krajné-

ho egoizmu, bezcitnosti a bezohľadnosti. Táto porucha býva častejšie vrodená, niekedy je 

však podmienená citovou depriváciou v detstve. Alebo porucha citov mravných sa prejavuje 

ako emočná depravácia.19 Pri nej dochádza k miznutiu morálnych zábran a k stupňovaniu pu-

dového konania pri celkovom úpadku osobnosti. Postihnutí sa stávajú bezohľadnými, netakt-

nými, sú tak povediac „bez hanby“, zaujímajú sa len o svoj prospech. Emočná depravácia sa 

vyskytuje u toxikomanov, alkoholikov a pri organickom postihnutí mozgu (Höschl – Libiger – 

Švestka, 2002, s. 313). 

 

Položme si však niekoľko otázok: ak je ľudská psychika (či už ju nazývame duša, duševno, 

psychično alebo vnútorný svet človeka) determinovaná výlučne činnosťou mozgu, ako potom 

vysvetlíme také fenomény ako napríklad jástvo (ja) alebo slobodnú vôľu? Alebo kde je 

v mozgu „rozpriestranená“ štruktúra osobnosti? Aká je teda podstata osobnosti? Môžeme po-

vedať, že pozostáva z neurónov, neurotransmiterov, neurohormónov a priestorovo konštituo-

vaných dráh, ktorých holistické vlastnosti a spôsob ako spracovávajú informácie, vedie 

k vzniku existencie osobnosti? „Problémom je uchopiť fakt, že biochemické a bioelektrické 

javy umožňujú vznik psychických javov, ktoré napríklad nesú subjektívny pocit sebaúcty, se-

baakceptácie, sebavedomia atď., alebo umožňujú meditatívny charakter chvíle, kedy sme po-

norení do vlastného procesu a ja je subjektom i objektom súčasne“ (Vašina, 1999, s. 198 – 
                                                 

19 Pojmom depravácia sa označuje regresívna, zväčša ireverzibilná porucha osobnosti, charakterizovaná stratou 

kultúrno-civilizačných návykov a otupením vyšších citov (môže byť dôsledkom choroby, senilnej demencie 

alebo toxikománie a alkoholizmu). Naproti tomu deprivácia (emočná), neznamená stratu, ale neposkytnutie, 

nedostatok citových vzťahov, ktorý je závažný najmä v detskom veku a nepriaznivo ovplyvňuje emocionálny 

život človeka. Emočná deprivácia v podstate znamená nerozvinutie vyšších citov, kdežto u depravácie ide 

o stratu predtým nadobudnutých citov. 



Alexandra BOJARSKÁ 
 

91

199). Fakt, že celá naša psychika je výsledkom činnosti mozgu musíme prijať, ak len ne-

chceme uznať existenciu nejakého homunkula, ktorý sídli v našej hlave a všetko riadi. Vedo-

mie, Ja a slobodná vôľa sú fakty, potvrdené skúsenosťou. Všetci sa zhodneme na tom, že exis-

tujú, aj keď je pre nás ťažké pochopiť ako v mozgu vznikajú.20 

„Spoločenské a morálne poznanie, spoločenské a morálne správanie nie sú o nič menej činnosťami moz-

gu, než iný druh poznania alebo správania. Túto skutočnosť musíme reflektovať veľmi jasne a otvorene, 

ak máme pochopiť našu morálnu povahu. Musíme ju reflektovať, ak sa máme vôbec niekedy efektívne a 

ľudsky zapodievať našimi príliš častými sociálnymi patológiami. A musíme ju reflektovať, ak si máme 

vôbec niekedy uvedomiť náš plný sociálny a morálny potenciál“ (Churchland, cit. podľa Stekauerová, 

2003, s. 56). 

Výsledky neurovied sú nesporne prínosné, pretože pomáhajú vysvetliť niektoré nežiaduce 

javy v spoločnosti a to najmä v súvislosti s poruchami mozgu. Problém však vidím v tom, aké 

dôsledky z tohto poznania pre nás vyplývajú. Ako napríklad vysvetliť fakt, že antisociálne 

správanie sa vyskytuje aj u neurotypicky zdravých ľudí. Ak naše správne racionálne myslenie, 

rozhodovanie a konanie vyplýva z génovej a neuronálnej expresie a antisociálne správanie je 

výsledkom chybnej modulácie génov a neuronálnych spojov, tak potom každý antisociálne 

konajúci jedinec má poškodený mozog. A na druhej strane nevieme koľko ľudí s poškodením 

v oblasti prefrontálnych lalokov sa medzi nami pohybuje bez toho aby boli antisociálnymi 

osobnosťami. 

Myšlienka genetickej determinácie podľa mňa neobstojí. Gény síce predstavujú určitú 

predispozíciu nášho správania, ale neriadia toto správanie. Genetická výbava nie je niečím, na 

základe čoho možno vydedukovať alebo predpokladať naše správanie a konanie v budúcnosti 

(Gluchman, 2003, s. 124). Psychologická determinácia asi tiež v spore o slobodnú vôľu neob-

stojí. Niekedy ľudia sú v zajatí podvedomých nutkaní, ktoré nevedia ovládať, lenže sú takýto 

vždy? Je celé ich konanie determinované týmito psychologickými tlakmi? „Psychologický 

determinizmus tvrdí, že predchádzajúce psychologické vplyvy determinujú celé naše konanie, 

podobne ako determinujú konanie hypnotizovaného objektu alebo subjektu závislého od hero-

ínu. Z tohto hľadiska je každé konanie tým či oným spôsobom psychologicky vynútené. 

... V skutočnosti keď konáme, zvyčajne konáme na základe svojich intencionálnych stavov – 

vier, nádejí, strachov, túžob a pod. – a v tomto zmysle naše mentálne stavy fungujú kauzálne. 

Lenže táto forma príčiny a účinku nie je deterministická. Mohli by sme mať presne rovnaké 
                                                 

20 Neuronálne vysvetlenie subjektívneho vedomia a jástva ponúka napr. Damasio v práci Descartesův omyl, 

kap. 9, s. 10. 



Človek a sloboda vôle (Interdisciplinárny pohľad) 92 

mentálne stavy, a predsa by sme nemuseli konať tak ako sme konali. Pokiaľ ide o psychické 

príčiny, mohli by sme konať ináč“ (Searle, 1992, s. 192). 

Je teda človek determinovaný sociálne? Je nesporné, že okrem biologickej predispozície 

nášho správania aj sociálne faktory zohrávajú významnú úlohu v procese formovania mrav-

ného charakteru, rozhodovania a konania, ale to neznamená, že ho celé determinujú. Naprí-

klad prostredie, v ktorom človek vyrastá a žije môže mať vplyv na jeho konanie. Ak niekto 

pochádza zo sociálne slabého či kriminálneho prostredia, existuje vysoká pravdepodobnosť, 

že takýto človek bude páchať trestnú činnosť, ale to neznamená, že sa kriminálnikom stane 

nevyhnutne. Naopak aj ľudia zo sociálne silného prostredia môžu páchať trestnú činnosť 

(Gluchman, 2003, s. 124). Príčinou môže byť nuda, vidina rýchleho a ľahkého zisku, slabá 

vôľa, egoizmus, bezcitnosť atď. Skinner, jeden z popredných predstaviteľov behaviorizmu, 

napriek tomu, že bol zástancom sociálneho determinizmu tvrdil, že „človek môže byť ovlá-

daný svojím prostredím, ale je to prostredie, ktoré je takmer celé jeho produktom. ...človek 

veľmi zmenil sám seba zároveň s tým, ako mení svet, v ktorom žije“ (cit. podľa Gluchman, 

2003, s. 126). Z toho môže vyplývať, že možnosť uskutočnenia slobody vôle sa prejavuje 

v produkcii, v tvorbe vonkajšieho prostredia, teda v schopnosti byť aktívny. (Gluchman, 2003, 

s. 126) Na základe tejto schopnosti byť aktívny Gluchman rozlišuje slobodnú vôľu a mravnú 

slobodu u dvoch typov mravného subjektu. Mravnú slobodu pripisuje reflexívnemu typu 

mravného subjektu na základe toho, že tento si sám aktívne volí mravné ciele a prostriedky na 

ich uskutočňovanie bez toho, aby bol bezprostredne viazaný mravnými normami platnými 

v spoločnosti. Slobodnú vôľu pripisuje konformným mravným subjektom, pretože u týchto 

mravných subjektov sú deterministické vplyvy väčšie. Tento typ mravného subjektu sa v pod-

state len prispôsobuje morálke, ktorá existuje v spoločnosti. Je závislý na vonkajšej mravnej 

autorite. Hlavnou motiváciou mravného konania sú v tomto prípade sila verejnej mienky, ta-

bu, autorita zvyku, či inštitucionálne násilie (Gluchman, 1997, s. 45 – 60). 

Závažným problémom vo vzťahu k slobodnej vôli a morálnemu správaniu sa javia dôsled-

ky psychopatológie na morálku a mravnosť. Neurobiologické výskumy mozgu – problematika 

vzťahu mozgu a vedomia, chápanie slobodnej vôle z pohľadu neurovied – umožňujú vyjadriť 

sa k biologickým základom morálky. Problematické sa tu javí určenie hranice medzi morál-

kou a biológiou, pretože poukazovaním na čisto biologický základ morálneho správania sa 

znižujem význam pojmu morálna zodpovednosť. 

Aj keď je naše správanie a konanie ovplyvňované rôznymi faktormi, ich absolutizovanie 

vedie k spochybneniu slobodnej vôle, a to v konečnom dôsledku vedie k spochybneniu mrav-

nej zodpovednosti človeka za svoje konanie. 
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