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vahy, diskusie a rôzne polemiky o morálnom stave spoločnosti v súčasnoti, alebo 

v minulosti tvorili a aj tvoria integrálnu súčasťu celých ľudských dejín od čias, kedy naši 

dávni predkovia dospeli do stavu sebauvedomenia. Jedným z veľmi dôležitých výsledkov 

v procese historického vývoja humanizácie vzťahov medzi ľuďmi je morálka, čiže súbor 

uznávaných mravných noriem vyplývajúcich z určitého chápania mravných hodnôt, ich pova-

hy a hierarchie. (Piaček – Kravčík, 1999, s. 1) 

Je akousi formou ľudskej reflexie a uvedomovania si miesta človeka medzi ostatnými ľud-

skými subjektmi, obsahuje normy medziľudských vzťahov regulujúce ľudské konanie s po-

chopením človeka a jeho života ako základnej hodnoty. Ako hodnoty najvyššej, pretože člo-

vek ako jedinec, indivíduum bez ľudí, mimo ľudí nemôže byť, tým pravým v svojom zmysle 

slova človekom, nemôže ako človek jestvovať. Mravná kultúra je ľudským výtvorom, formu-

júcim sa v jeho vývoji. Táto mravná kultúra asi najvýraznejšie vyjadruje „počlovečenie“ člo-

veka. Dnešná spoločnosť jedincov, ľudí, odlišujúca sa od iných skupín svojimi záujmami, 

charakteristickými vzťahmi, inštitúciami alebo spoločnou kultúrou. Dáva v súčasnoti vynik-

núť jednotlivcom, rôznym subjektom. Človek ako subjekt spoločnosti nachádza v nej svoj 

zmysel a uvedomuje si svoju dôležitosť a význam v nej. Spoločnosť je však závislá na jednot-

livcovi a ten priamo na nej. Tento vzťah je recipročný a v ňom si jedinec, človek, subjekt nie-

len pripisuje, ale aj realizuje mravnú, morálnu hodnotu. Človek aj keď je prírodnou bytosťou, 

sa práve myslením, morálkou a jej pomocou vydelil z prírody a touto „slabosťou“ sa stal sil-

ným. 

Domnievam sa, že práve morálkou dáva človek zmysel svojmu duchovnému rozmeru 

svojho bytia. Preto vlastne morálka by mala smerovať k vyšším hodnotám a ideálom, aspoň 

sa približovať k nim, aj keď dosiahnutie nejakého mravného ideálu, nie je si myslím v živote 

človeka možné vôbec. Je morálkou aj to všetko čo je vlastne teraz okolo nás? Mravné hodno-

ty, ktoré sa sústreďujú okolo pojmu dobra, s ktorým morálka úzko súvisí, majú svoj význam 

iba vo vzťahu k človeku. Človek k tomu, aby bol človekom, potrebuje človeka, spoločnosť 

a spoločnosť jeho. Potrebuje ho ako živú, prírodnú i ako duchovnú, mysliacu a cítiacu bytosť. 

Aj keď sa človek oddelil sebou samým a svojimi výtvormi od prírody, ostal na nej závislý aj 
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tak. V súčasnom svete, kde sa ekologická kríza, ktorú vytvoril človek, blíži veľmi rýchlo 

a nezastaviteľne. Je smutné, že ani teraz človek ešte nevidí, alebo nechce vidieť, ako svojím 

mocenským postojom k prírode prispieva k postupnému rozkladu prírody. No analogicky by 

sme tento princíp mohli použiť aj na vzťah človeka k človeku, človeka k spoločnosti a opač-

ne. Tým, že každý človek je jedinečný, originálny, inak štruktúrovaný, každý z nás má rôzne 

potreby a záujmy. Univerzálnosť, ktorá by platila pre všetkých sa pomaly vytráca a nastupuje 

mnohoraká diferenciácia. Svet, ktorý si človek sám vytvoril len na svoje uspokojenie potrieb 

sa začal jemu samému odcudzovať, je proti nemu v opozícii a veci, ktoré človek vytvoril len 

pre seba mu začínajú vládnuť. 

Duchovný rozmer bytia úzko súvisí so sociálnym rozmerom ľudského bytia, ten totiž člo-

vek charakterizuje ako bytosť mysliacu, cítiacu a vyjadrujúcu súbor jeho tvorivých síl. Na 

tento rozmer sa viažu potreby duchovného života ľudí. No aj ľudské poznanie môže byť ob-

medzené, plné omylov, spôsob myslenia nesprávny a vedomie deformované, teda mnohí ľudia 

môžu namiesto skutočných humánnych hodnôt uznávať pseudohodnoty, či antihodnoty a pod-

ľa toho konajú, pôsobia vo vzťahoch medzi ľuďmi. Ak takáto orientácia pôsobí na báze vec-

ného spoločenského mechanizmu, aj ona sa môže stať odcudzenou silou, obmedzujúcou slo-

bodu ľudí. A preto sa nemôžme diviť, že ľudia konajú, ako konajú, ak nie sú vedomí svojich 

omylov. Pretože vychádzajú z nie správneho morálneho základu. No to je ešte ten lepší prí-

pad, pretože ak ľudia sú si vedomí, že konajú zlo a vedia to tak také správanie nie je morálne. 

Dejiny ľudského myslenia priniesli mnoho názorov, ktoré na ceste hľadania a poznávania 

ľudskej podstaty redukovali človeka iba na jeden, čiastkový rozmer. Človeka, jeho podstatu, 

povahu jeho bytia možno však bez deformácií pochopiť len pri pohľade na človeka ako celku 

a v kooperujúcej jednote týchto základných rozmerov jeho bytia. Na tomto základe je posta-

vené aj chápanie zmyslu ľudského života a šťastia i možnosti ciest, či spôsobov jeho naplne-

nia skutočnými hodnotami. Čím sa na človeka pozeráme z užšieho a špecifickejšieho pohľa-

du, tým je miera ochudobnenia uvažovania, sebauvedomenia jednotlivca a jeho reflektovania 

druhých ľudí väčšia. 

V súčasnosti, keď je „všetko dovolené“ stále viac sa človek domáha po novom prehodno-

tení hodnôt, s ktorými sme žili. Nové hodnoty by mali ľudstvo vyviesť zo situácie, v ktorej 

človek je vďaka preceňovaniu svojich schopností, no hlavne postavením materiálnych hodnôt 

na najvyšší piedestál v koncoch. Človek chce hodnoty, ktoré by rešpektovali ľudskú dôstoj-

nosť a tieto mravné hodnoty by sa mali stať bytostným záujmom človeka a sociálneho spolo-

čenstva, ale naozaj mu o to ide. Nie je v našej pozornosti len obava čo sa nám môže stať 

a preto by sme to zrazu mali riešiť. Tu sa pred nami však vynára otázka, aké hodnoty doteraz 
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človek presadzoval a v čí prospech, keď pozeral na svoje egoistické ciele, tak ako to, že sa 

tieto ciele nenaplnili, keď si ich sám stanovil, išlo mu len o ne. Môžeme asi vyhlásiť, že ani 

cesta, ani cieľ totiž neboli vôbec správne. A čas tento výsledok len potvrdil. 

Rozvoj ľudskej osobnosti je proces, ktorý má hlbokú morálnu podstatu. Byť človekom, 

znamená byť osobnosťou mravne rozvinutou a túto schopnosť sme začali potláčať, keďže sme 

sa mylne domnievali, že nás iba brzdí. 

Človek ako bytosť tvoriaca tento svet ale zároveň aj ním ovplyvňovaná. Bytosť, ktorá sa 

zaoberá reflexiou seba samého a otázkami o svojej podstate, nenachádza od začiatku svojej 

existencie jednoznačnú odpoveď na otázku o sebe samom. Človek si svojimi rozumovými 

schopnosťami a nadaním vytvoril mnoho vied, tie veľmi úzko špecializoval a nimi sa pokúša 

objasniť, vysvetliť a pochopiť seba samého. Či sa už na seba pozerá ako na bytosť biologickú, 

sociálnu, duchovnú atď. No dodnes sa mu to ešte nepodarilo a to vďaka tomu, že v súčasnosti 

má ľudstvo o sebe mnoho informácií, môžeme povedať až príliš. Čím viac je výpovedí 

o rozmanitých stránkach života človeka, tým nečitateľnejší, nezreteľnejší a hmlistejším sa 

stáva obraz človeka. 

 

V etike sociálnych dôsledkov môžeme mravné subjekty hodnotiť a rozdeliť na základe 

týchto premenných: 1. základných hodnôt tvoriace jadro etiky sociálnych dôsledkov (humán-

nosť, ľudská dôstojnosť a morálne práva, to všetko samozrejme v kontexte s pozitívnymi so-

ciálnymi dôsledkami). 2. skupina hodnôt (spravodlivosť, zodpovednosť, tolerancia a povin-

nosť). Mravný subjekt v etike sociálnych dôsledkov má veľmi dôležité postavenie a to aj na-

priek tomu, že dôraz sa tu predovšetkým kladie na skúmanie konania a jeho dôsledkov. Vy-

tvoriť typologizáciu mravných subjektov v kontexte etiky sociálnych dôsledkov, znamená 

skúmať a snažiť sa pochopiť predpoklady konania mravného subjektu a s väčšou pravdepo-

dobnosťou predvídať určité druhy konaní u istých typov mravných subjetov, ako aj dôsledky 

vyplývajúce z týchto konaní. Základným eticko-filozofickým východiskom pre vymedzenie 

rozličných typov morálky v kontexte etiky sociálnych dôsledkov je miesto rozumu a racionál-

neho uvažovania v aktivite mravného subjektu a úloha slobodnej vôle v procese uvažovania, 

rozhodovania a konania mravného subjektu. Na tomto základe možno vyčleniť zvykovú či 

skupinovú morálku a reflexívnu morálku. Týmto typom morálky zodpovedajú do určitej mie-

ry tieto typy mravných subjektov. Na úrovni skupinovej morálky ide predovšetkým o opako-

vané uskutočňovanie mravných noriem a hodnôt, ktoré sú platné v danej sociálnej komunite. 

ravný subjekt v tejto spoločnosti, komunite koná v súlade s požiadavkami, ktoré naň kladie 

konkrétna spoločnosť, komunita kde sa nachádza. Je to jeho mravnou povinnosťou takto ko-
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nať a správať sa na základe týchto noriem stanovených spoločnosťou. No aj tu môžeme ešte 

skupinovú morálku ešte rozdeliť, na základe toho ako mravný subjekt koná. Či koná dobro-

voľne, čiže v úplnom súlade požiadaviek vyplývajúcich z mravných noriem a hodnôt spoloč-

nosti, alebo konanie, ktoré je viac, či menej vynútené zo strany spoločnosti na mravný sub-

jekt. Prvý typ mravného subjektu vedome koná, alebo sa usiluje konať v súlade s mravnými 

normami a napĺňať mravné hodnoty, ktoré sú akceptované spoločnosťou. Druhý typ uvažuje 

o podstate týchto princípov, noriem a hodnôt, formuluje, tvorí svoje vlastné princípy, hodnoty 

a normy, ktoré nemusia byť identické s tými, ktoré vytvára spoločnosť, ale ale nesmú byť 

v rozpore so základnými mravnými hodnotami. U prvého typu môžeme povedať, prevláda 

určité „myslenie v klišé“. Zatiaľ čo myslenie druhého typu by sme mohli charkterizovať ako 

jasné, logické. To však neznamená, že iba jeden z týchto subjektov, koná mravne správne, 

a druhý nie. Výsledok konania subjektu, nie je závislý od spôsobu morálneho uvažovania. 

Jedna z najvýznamejších úloh v procese morálneho uvažovania mravného subjektu pripadá 

kognitívnemu aspektu toho myšlienkového procesu, ktorý hrá pri charakteristike schopností 

morálneho uvažovania takmer rozhodujúcu úlohu. Čiže velmi dôležité sú kognitívne schop-

nosti subjektu. Dôsledky konania mravných subjektov v rovine humánnosti potvrdzujú, že 

všetky subjekty konajú v podstate humánne, rešpektujú ľudskú dôstojnosť a aj práva ostat-

ných mravných subjektov. Rozdiel medzi týmito typmi mravných subjektov spočíva predo-

všetkým v prístupek uskutočňovaniu humánnosti, ľudskej dôstojnosti a práv človeka. Pasívny 

mravný subjekt má skôr živelný prístup na základe naučeného modelu správania a konania, 

ktorý je daný zvykovou morálkou. Takže aj s istým návodom na konanie. Kďežto aktívny 

mravný subjekt samostatne a nezávisle morálne uvažuje o otázkach humánnosti, ľudskej dôs-

tojnosti a práv človeka v kontexte konkrétnych situácií čiže aj so zvažovaním toho, kto a do 

akej miery si zaslúži plný rešpekt a úctu ako ľudská a predovšetkým mravná bytosť. Ďalším 

momentom pri rozlišovaní mravných subjektov je to, čo považujú mravné subjekty za zdroj 

morálnej autority. Do akej miery sú závislý do vonkajšej mravnej autority, resp. do akej miery 

dokážu byť sami sebe mravnou autoritou. Prvý typ mravného subjektu podlieha zväčša hete-

ronómnej pozícii, kde je príznačná veľká miera konformity morálnych hodnôt a noriem, ktoré 

používa tento mravný subjekt ako návod pri svojom morálnom rozhodovaní a konaní. Zdro-

jom tejto autority je obyčajne väčší sociálny organizmus, ktorého je jednotlivec členom. 

Zväčša to býva buď zvyk, tabu, náboženský rituál, sila verejnej mienky, zákon, ktoré vyjadru-

jú záujem formálnej, alebo neformálnej sociálnej komunity, kde členom je mravný subjekt. 

V autonómnej pozícii je obyčajne zdrojom morálnej autority sám jedinec. Tento mravný sub-

jekt dokáže formulovať svoje mravné hodnoty, princípy a prípadné pravidlá nezávisle od 
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ostatných mravných subjektov v rámci sociálnej a morálnej komunity, ktorej je členom. Veľ-

mi dôležité a podstatné je však, aby mravné hodnoty týchto autonómnych mravných subjek-

tov boli v čo najväčšom súlade s humánnosťou a ľudskou dôstojnosťou človeka. Schopnosť 

uvedomenia si vlastnej zodpovednosti je ďalším dôležitým kritériom mravného subjektu. 

Rozdiely medzi jednotlivými typmi mravných subjektov potom možno vyjadriť vo vzťahu 

k morálnej zodpovednosti aj cez kvalitatívne odlišnosti v ich schopnosti uvedomovať si a ak-

ceptovať morálnu zodpovednosť vyplývajúcu z ich konania. Zodpovednosť mravného subjek-

tu prvého typu je skôr založená na bezprostrednom dosahu uvedomenia si tejto zodpovednos-

ti, ktorá vyplýva z priamych dôsledkov jeho konania. U tohto typu ďalej výraznejšie chýba 

schopnosť predvídania dôsledkov a zodpovednosti. Konkrétne to znamená, že schopnosť uve-

domenia si tejto zodpovednosti sa vzťahuje na veľmi malý okruh konania a na veľmi krátky 

časový interval. Prvý typ si totiž veľmi často neuvedomuje svoju sprostredkovanú morálnu 

zodpovednosť a zodpovednosť za dôsledky konania, ktoré neboli bezprostredne výsledkom 

jeho úmyslov. U mravného subjektu druhého typu ide však o kvalitatívnejší vyšší druh morál-

nej zodpovednosti, pretože tento typ subjektu uvažuje o svojom konaní, o dôsledkoch z neho 

vyplývyjúcich, a teda aj o morálnej zodpovednosti, ktorá sa naň vzťahuje. Uvedomuje si aj 

zodpovednosť, ktorá je mimo rámca jeho bezprostredných motívov a úmyslov konania. Patrí 

tu aj akceptovanie sprostredkovanej morálnej zodpovednosti v širšom časovom a priestoro-

vom horizonte. Podstatné je však to, že reálne sa nemenia dôsledky vyplývajúce z faktu zod-

povednosti pre tieto mravné subjekty. (Gluchman, 1998, s. 523 – 537) 

 

Skúmanie človeka ako mravného subjektu spoločnosti v rámci etiky sociálnych dôsledkov 

ako formy neutilitaristického konzekvencionalizmu je veľmi zložitou a podstatnou činnosťou 

na to, aby sme vedeli lepšie pochopiť konaie mravného subjektu, a vedeli s väčšou pravdepo-

dobnosťou určiť niektoré druhy konaní u istých typov mravných subjektov, ako aj samozrej-

me ich dôsledky vyplývajúce z ich konaní. Čo je však dôležité a podstatné je to, že rôzne typy 

mravných subjektov ak sa na ich konanie pozeráme z etiky sociálnych dôsledkov majú zväčša 

rovnaké praktické dôsledky. Takže nemožno skonštatovať, že jeden, alebo druhý typ mrav-

ných subjektov má väčšiu, alebo menšiu hodnotu a je morálne a mrave lepší ako druhý z po-

hľadu etiky sociálnych dôsledkov. 
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