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MORÁLNE POZADIE GÉNOVÝCH TECHNOLÓGIÍ 
 

Adriana ŠVIRKOVÁ 

 

„Väčšina ľudí sa rozhodne zaoberať filozofiou preto, aby si odpovedali na 

otázky, ktoré nás trápia od najranejšieho detstva: Existuje Boh? Je duša? Je 

svet konečný, alebo nekonečný? Pretrváme, alebo smrťou zanikáme? Má ži-

vot nejaký zmysel? Prečo žijem práve ja a práve teraz? ...“  

(Petrů, 2005, s. 15). 

 

ÚVOD 

aždá kultúrna epocha sa vyznačuje špecifickými otázkami a problémami, pred ktorými 

je postavená a musí sa s ním vyrovnať. V posledných desaťročiach sa začínajú zobra-

zovať otázky, ktoré načrtáva vývoj vied o živote a človeku. Ide o otázky, ktoré pred nás kladie 

vývoj biomedicínskych technológií. V súčasnosti je totiž možné meniť fyzické ale aj biopsy-

chické vlastnosti človeka a to aj človeka ešte nenarodeného. Vývoj prírodných vied nás núti 

znovuotvoriť niektoré prastaré filozofické problémy, ako napr. otázky kto je vlastne človek?, 

čo sú to hodnoty?, a aký je ich ontologický status a na základe toho sa pokúsiť nájsť kritérium 

morálneho zohľadňovania, teda kritérium toho čo môžeme alebo máme robiť. Táto úloha pri-

náleží predovšetkým filozofom, pretože práve oni hľadajú odpoveď na otázku: „Čo má byť?“ 

Podobne filozofia novovekej medicíny si kladie otázku: „Kde je choroba?“ Ak spoznáme kde 

je choroba a čím je spôsobená môžeme proti nej zasiahnuť liečbou. Pretože skutočne účinná 

môže byť len liečba zameraná na príčinu, preto je nutné objavovať pravé príčiny ochorení 

a nezameriavať sa len na liečbu symptomatickú, teda liečbu zameranú len na zjavné problé-

my. Vzhľadom k súčasným možnostiam medicíny, ktorá dokáže meniť človeka od základu je 

nutné položiť ďalšie otázky: Čo je choroba? Čo je zdravie? Čo je normálne a patologické? Ak 

chceme teda navrhnúť správnu liečbu, musíme odkryť pravé príčiny našej nevoľnosti, ktoré 

nemusia byť zhodné so subjektívnou anamnézou. Je nutné preskúmať ľudskú povahu, ľudskú 

prirodzenosť, situáciu do ktorej sa človek rodí. 

„Už starým stoikom bolo zrejmé, že o ľudskej prirodzenosti, o zmysle života indivídua, o jeho ceste za 

šťastím bez pochopenia podstaty všetkého rozsiahleho a zložitého spoločenského a prírodného diania, 

v ktorom je život indivídua len malou súčasťou. Preto stoici a podobne napr. taoisti – dôsledne podriadili 
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otázku po zmysle individuálneho ľudského života, a problémy etiky vôbec, filozofii – teórii všeobecných 

zákonov prírody a spoločnosti, o poznanie ktorých sa usilovne snažili.“ (Petrů, 2005, s. 26). 

V 20. storočí sme boli svedkami hneď niekoľkých revolúcií. Okrem revolúcie v elektroni-

ke a vo výpočtovej technike náš život poznamenávali najmä terapeutická a biologická revolú-

cia. Terapeutická revolúcia začala okolo roku 1937 objavom sulfonamídov, ktoré dali človeku 

zbraň proti chorobám ako je tuberkulóza, syfilis, zápal endokrinných žliaz a podobne. Dôleži-

tou sa stala najmä biologická revolúcia, ktorá je pokusom mnohých rozlúštení štruktúry DNK 

na začiatku päťdesiatych rokov. Táto revolúcia má ďalekosiahle dôsledky pre celé ľudstvo, 

dotýka sa samotnej podstaty človeka. Prakticky dokážeme ovládnuť tri oblasti nášho života – 

reprodukciu, dedičnosť a nervový systém. 

 

1 GÉNOVÁ TECHNOLÓGIA 

Pod týmto názvom rozumieme umelú zmenu dedičného materiálu spojovaním a rozmno-

žovaním stavebných prvkov dedičnej hmoty u rôznych druhoch živých bytostí. Cieľom géno-

vej technológie je vytvoriť ich nové typy s novými vlastnosťami a schopnosťami. Pod dedič-

nou hmotou rozumieme kyselinu deoxyribonukleovú, v ktorej je zakódovaná informácia 

o všetkých vitálnych aktivitách fyziologických procesov. Gén je úsekom reťazca DNK, v kto-

rom je obsiahnutá informácia o niektorej z mnohých vitálnych funkcií organizmov. Informá-

cia, prenášaná génom, je daná poradím prvkov, s ktorých je zložená DNK. „Všetky gény vy-

zerajú rovnako, práve tak ako magnetofónové pásky. Podstatné rozdiely medzi génmi vyjdú 

najavo až v ich prejavoch. To väčšinou znamená účinky na embryonálny vývoj, a teda na tele-

snú stavbu a správanie.“ (Dawkins, 2003, s. 212). V súčasnosti sa podarilo niektoré gény 

identifikovať a izolovať. Tieto izolované gény môžeme rozmnožovať, meniť niektoré ich sta-

vebné prvky a tým meniť informáciu, ktorej nositeľom sú dotyčné gény. Takto upravené gény 

môžeme opäť zabudovať do organizmu tak, aby mohli plniť svoju funkciu. „Organizmus, kto-

rý je ‚príjemcom‘ upravených génov, môže byť iný, než organizmus, z ktorého gény pochá-

dzajú. To je základ génovej technológie.“ (Ondok, 2005, s. 119). 

Génová technológia má v súčasnej dobe množstvo dôležitých aplikácií: 

Získava prirodzené látky, ako napr. hormóny, ktoré sa v tele vyskytujú v malých, alebo ne-

dostatočných množstvách. Génová technológia umožňuje získať hormóny umelou cestou, pre-

tože niektoré gény je možné zmeniť tak, že v inom organizme napr. v baktériách alebo štruk-

túrach buniek sú vysoko aktívne. Týmto spôsobom môžeme získať požadované látky vo väč-

šom množstve. Etický problém spočíva v riziku, že geneticky pozmenené organizmy (napr. 
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baktérie) by mohli byť nepredvídateľné a mohli by mať negatívny účinok na vonkajšie pro-

stredie, pokiaľ by sa do tohto prostredia nejakým spôsobom dostali. 

Génová diagnostika – génová technológia umožňuje skúmať genetický materiál organiz-

mov v počiatočnej fáze ich vývinu a umožňuje tak predvídať jeho vlastnosti. To znamená, že 

u človeka môžeme zistiť pred pôrodom niektoré jeho budúce vlastnosti. Môžeme predvídať 

výskyt ochorení alebo abnormalít, ktoré sú dané geneticky. Existuje viac typov génovej dia-

gnostiky, pričom najrozšírenejšia je preimplantačná a prenatálna diagnostika. Preimplantačná 

diagnostika sa používa pri umelom oplodnení „in vitro“. Z embrya sa vyberú bunky v štádiu 

delenia na osem buniek a prevedie sa analýza DNK behom 8 – 12 hodín. Pokiaľ normálne 

bunky nevykazujú defekt, sú prenesené do maternice. Prenatálna diagnóza zahŕňa vizuálnu 

metódu stanovenia genetických defektov pomocou ultrazvukovej techniky a stanovenie týchto 

defektov pomocou genetickej analýzy plodovej vody. Ide o metódu nazývanú amniocentéza. 

V rámci preimplantačnej diagnostiky je etickým problémom manipulácia s embryami pri 

odoberaní buniek pre genetickú analýzu, behom ktorej dochádza k odumieraniu použitých 

oplodnených buniek, čo pre rigoróznu etiku to predstavuje umelý potrat. Liberálna etika po-

važuje tento postup za eticky ospravedlniteľný a poukazuje na to, že aj v prirodzenom priebe-

hu tehotenstva dochádza k prirodzenému potratu oplodnených buniek, pretože len jedna 

z nich sa uhniezdi v maternici a začne sa vyvíjať v plod. 

Génová terapia – génová technológia zasahuje aj terapeutickú dimenziu, ktorá so sebou ne-

sie niektoré bioetické problémy. Technológia v tomto smere umožňuje upravovať nejaký de-

fekt napr. zavedením zdravého génu do bunky s defektným génom, odstránením defektného 

génu alebo jeho modifikáciou. Prostredníctvom génovej terapie môžeme liečiť dedičné cho-

roby spôsobené chýbaním funkcie schopného génu a to tak, že sa do buniek implantuje prí-

slušný chýbajúci gén. Prenos génov sa môže uskutočniť metódou „ex vivo“, pri ktorej sa vy-

berú z tela pacienta bunky, ktoré sa „opravia“ mimo tela pridaním normálnych génov a sú po-

tom opäť vrátené do tela. Druhým postupom je metóda „in situ“, v ktorej dochádza k prenosu 

génov priamo do tela pacienta na miesto, ktoré je postihnuté chorobou, (napr. do tkaniva za-

siahnutého rakovinou). Gén je prenesený pomocou nosiča, ktorým je napr. určitý druh vírusu, 

alebo pomocou DNK. Ďalším spôsobom je metóda „in vivo“, ktorá pozostáva z prenosu génu 

do krvnej tekutiny, ktorá ho dopraví do príslušného postihnutého tkaniva. Táto metóda je 

predmetom skúmania, zatiaľ sa nepodarilo nájsť vhodný nosič na prenos génu týmto spôso-

bom. Pri génovej terapii, ktorá používa zárodočné bunky sa táto procedúra aplikuje na vajíčko 

alebo na spermiu, pričom na rozdiel od somatickej génovej terapie dochádza k zmene gene-

tickej informácie bunky organizmu a táto zmena je dedičná. V rámci génovej terapie sa skôr 
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môžeme stretnúť s jej pomocou voči človeku, než by vyvolávala nejaký vážny morálny prob-

lém, ak áno, tak pravdepodobne by súvisel so samotnou manipuláciou vajíčka či spermie ako 

základných nositeľov genetickej informácie, keďže dochádza pri tejto manipulácii k ich zme-

ne. Pokiaľ je však táto zmena pozitívna, nevidím dôvod pre takúto manipuláciu, pretože môže 

priniesť pozitívne dôsledky v rámci človeka ako jednotlivca, čo sa vlastne v konečnom dô-

sledku stáva aj významným pre spoločnosť, keďže ona sama sa usiluje o zdravie každého člo-

veka a táto snaha o jeho zdravie je aj odrazom humanizmu ako jedného z princípov, o dosa-

hovanie ktorého sa spoločnosť na úrovni jej jednotlivcov usiluje. 

Genetická úprava „zárodočnej cesty“ – jej cieľom je zásah do normálneho organizmu so 

zámerom zmeniť jeho génové vybavenie. Táto technológia sa používa napr. pri pestovaní rast-

lín na zvýšenie ich produktivity po celom svete, stáva sa užitočnou najmä tam kde je katastro-

fická situácia v zásobovaní potravinami. Čo sa týka vyšších organizmov, ako napr. človeka 

vzniká problém, či táto génová technológia neskrýva nebezpečenstvo ak by sa vymkla spod 

kontroly, čo by mohlo viesť k nepredvídateľným dôsledkom. Príkladom je riziko zneužitia 

tejto metódy pre voľbu pohlavia podľa priania rodičov. Niektorí radikálni zástancovia etickej 

oprávnenosti genetického programovania budúceho človeka vychádzajú z predpokladu, že 

biologická evolúcia človeka povedie k stále sa zhoršujúcej genetickej konštitúcii človeka, a že 

teda umelé riadenie tejto genetickej konštitúcie je nutné, pokiaľ nechceme, aby evolúcia člo-

veka skončila apokalyptickou katastrofou. Myslím si, že nemáme priame podklady, ktoré by 

nám objektívne dokazovali, že budúcnosť vývoja človeka je skutočne ohrozená a jeho jediná 

záchrana by bola len v možnosti, ktoré nám poskytuje génová technológia a to v snahe gene-

tickej úpravy v jej zárodku. Zatiaľ sú to len dohady, no zdá sa, že chápanie človeka je vážnym 

a komplikovaným filozofickým problémom, nemožno ho redukovať len na úroveň „buniek“, 

takže sa naskytá otázky, či skutočne, resp. do akej miery zohráva svoju úlohu genetika a čo 

všetko spôsobuje túto našu degeneráciu, ku ktorej spejeme. Je nutné upravovať gény, alebo 

myslenie človeka? A do akej miery má naše myslenie, s ktorým súvisí aj naše sebaporozume-

nie či porozumenie sveta a v neposlednom rade aj samotne konanie a správanie človeka pre-

pojenie s jeho genetickým vybavením? 

Génová technológia a eugenika. So vznikom génovej technológie sa objavili nové možnos-

ti vylepšovania ľudskej populácie. Identifikáciou celej sekvencie ľudského génomu a na zá-

klade vedomostí získaných analýzou komponentov tejto sekvencie môžeme nájsť postihnuté 

gény, vymieňať ich a meniť tak ľudský génom. V extrémnom chápaní môžeme „projektovať 

človeka podľa svojich predstáv“. Otázkou je, kto rozhodne o kritériách, ktoré by mal takto 

upravený človek spĺňať. Aký typ človeka bude najvhodnejší pre prežitie v danom životnom 
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prostredí? Teda v súlade s touto témou vznikajú problémy s vymedzením ideálnej osoby a jej 

charakteristík. (Ondok, 2005). Opäť v tomto smere vyznieva otázka nutnosti takéhoto „vylep-

šovania“. Okrem toho vystupuje otázka spravodlivosti a práva. Je spravodlivé, že sme sa 

mohli narodiť, akoby akousi náhodou a sme práve tým či sme v rámci nášho sebautvárania 

a niekomu bude táto možnosť odopretá? Máme teda vôbec právo na takéto zásahy? Pod túto 

otázku môžeme subsumovať ďalšiu, ktorá sa týka samotnej slobody človeka, ktorá je ťažko 

riešiteľná aj na úrovni súčasného človeka, rovnako ako bola problémom minulosti, stáva sa aj 

problémom dneška. Zdá sa akoby nám práve tento rozmer umožňoval robiť mnohé rozhodnu-

tia, ktoré však majú dopad na iných, zatiaľ ešte ani nenarodených ľudí. Na druhej strane, mô-

žeme uvažovať o tom, že sloboda sa práve dotýka každého človeka a funguje nezávisle na 

tom, aké má on genetické informácie. V praxi to môže znamenať aj to, že mi síce môžeme 

niekoho „navrhnúť“ a vytvoriť podľa svojich predstáv, ale nakoniec práve rozmer slobody 

každého jednotlivca, nám môže ukázať ako sme sa mýlili, keď nakoniec aj on sám môže po-

vedať veciam Nie a opäť ich meniť. 

Prvou krajinou, ktorá schválila génovú technológiu bola Čína, ktorá vidí v možnostiach 

biotechnológií zlepšovanie zdravia svojich obyvateľov. Krajina s vážnymi hospodárskymi 

ťažkosťami Kuba, urobila významné biotechnologické pokroky v oblasti zdravia. Príkladom 

je vakcína proti meningitíde, ktorú v roku 1980 Kuba predstavila. Nedá sa teda odoprieť pozi-

tívny charakter génových technológií, ale je dôležité ustrážiť pomyslené hranice, za ktorými 

by sa mohla nachádzať len hlboká priepasť. 

 

2 SOMATICKÉ GÉNOVÉ ÚPRAVY 

Ide o genetické manipulácie, ktoré umožňujú meniť genetickú výbavu živých bytostí. Etika 

zohľadňuje dve roviny možných manipulácií. Na jednej strane môžeme zasahovať do genómu 

somatických buniek s cieľom opraviť geneticky podmienené funkčné poruchy niektorých or-

gánov. Zavedením funkčného génu je možné opraviť poruchu pričom zvyšok organizmu zos-

tane nemenná. Táto zmena je geneticky neprenosná na ďalšiu generáciu. „Podarilo sa lokali-

zovať približne 600 génov, ktorých patogénna forma spôsobuje nejaké dedičné ochorenie. 

Preto sa zdá byť logické zacieliť terapiu na opravu samotnej genetickej príčiny, než pôsobiť 

na fyziologické dôsledky, ktoré táto porucha spôsobuje.“ (Petrů, 2005, s. 163). Takéto génové 

inžinierstvo by nemuselo vyvolávať príliš vážne etické problémy. Prenos génov do somatic-

kých buniek je z etického hľadiska je zrovnateľný s transplantáciou orgánov (napr. obličiek). 

Problematickejšou rovinou genetických manipulácií je manipulácia germinálna, t. j. zasaho-
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vanie do genetickej výbavy zárodočných buniek – vajíčok a spermií. Takýto zásah môže spô-

sobiť zmenu indivídua od základu, vrátane jeho psychickej štruktúry. Táto zmena by bola tr-

valá a prenosná na ďalšie generácie. Etickým problémom je, že v podstate ide o zásah do de-

dičných vlastností „niekoho“, kto nemá možnosť voľby, a kto bude nosiť zmenený gén na zá-

klade rozhodnutia niekoho iného – napr. rodičov. 

„V prípade somatických génových manipulácií ide o ‚medicínu‘, v prípade manipulácií germinálnych 

o ‚eugenizmus‘. Akokoľvek je medzi obidvoma týmito rovinami genetických manipulácií značný rozdiel, 

je skutočne tak zásadný aj z hľadiska etického? Pretože ak sme usúdili, že určitá chyba je nežiaduca, a ro-

bíme všetko, aby sme postihnutú osobu tejto choroby zbavili, prečo pripustiť, aby rovnaká chyba postihla 

s neúprosnou nutnosťou aj jej potomstvo? Nie je logické postihnúť príčinu už na úrovni germinálnej lí-

nie?“ (Petrů, 2005, s. 165). 

 

3 NOVÝ EUGENIZMUS 

Súčasné eugenické zásahy do prirodzenosti vecí sú viazané s túžbou rodičov splodiť zdra-

vých potomkov. V dnešnej medicíne existuje niekoľko postupov, ktoré eugeniku istým spôso-

bom prevádzajú. Ide o terapeutické prerušenie tehotenstva, darcovstvo gamiet a o umelé 

oplodnenie a následnom prenose embrya do maternice. Aj súčasná spoločnosť aj keď v tichos-

ti akceptuje eugenické praktiky či už pozitívne alebo negatívne, čo môžeme sledovať pri bež-

nej praxi terapeutického prerušenia tehotenstva, na ktoré väčšina matiek pristane vo chvíli 

keď po prenatálnej diagnostike je im oznámené, že ich dieťa je postihnuté nejakou vážnou 

anomáliou chromozómu. Poprípade, ak sú pohlavné bunky z jedného alebo obidvoch budú-

cich rodičov natoľko deficientné, že nie sú schopné oplodnenia, alebo sú natoľko patogénne, 

že si to rodičia neprajú, v tomto prípade mnohé páry môžu pristúpiť na darcovstvo gamiet. 

Čím sa dostávame do roviny pozitívnej eugeniky. Jednou z biomedicínskych praktík, ktorá 

v sebe nesie bohatý eugenický potenciál, je metóda IVF – ET (In Vitro Fertilization – Embryo 

Transfer), čiže oplodnenie in vitro. V prvej fáze tohto postupu sa pomocou hormonálnej sti-

mulácie ženských vaječníkov získa namiesto jedného niekoľko zrelých oocitov. Tie sú potom 

oplodnené in vitro, a to injektovaním niekoľkých spermií priamo pod obal oocitov. Po dvoch 

týždňoch vo vývoji v skúmavke je jedno alebo viac takto oplodnených vajíčok implantova-

ných do maternice. V dôsledku stimulovanej produkcie oocitov sa vytvorí množstvo nadby-

točných embryí. A tu sa otvára etická otázka pýtajúca sa na zaobchádzanie s takto vzniknutý-

mi „novými životmi“. Preimplantačná diagnostika umožní previesť genetický test všetkých 

embryí a do maternice sa prenesie to, pre ktoré sa rozhodnú rodičia, aby sa stalo ich dieťa-

ťom. Ostatné embryá sú likvidované. V tomto smere sa javí byť morálnym problémom postoj 
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k človeku, ktorý sa síce ešte len nachádza na úrovni pár buniek, ale je to len uhol pohľadu, či 

chceme vidieť len tie bunky, alebo vidieť v nich človeka. „Asistovaná reprodukcia spolu s ge-

netickou diagnostikou vytvárajú nové podmienky pre kontrolu kvality potomstva. Rodičia 

môžu odmietnuť aj veľmi ľahký handicap, ktorý by musel byť prijateľný pri diagnostike rea-

lizovanej behom tehotenstva.“ (Petrů, 2005, s. 182). V prípade preimplantačnej diagnostiky 

nejde len o prijatie či odmietnutie zrodenia dieťaťa ale ide o výber medzi množstvom mož-

ných detí také, ktorého charakteristiky budú najžiaducejšie. Tento eugenizmus je na jednej 

strane pozitívny pretože umožňuje predávanie len tých najlepších génov a na druhej strane 

negatívny, pretože vyraďuje nežiaduce vlastnosti. Dnes dokáže prenatálna diagnostika odhaliť 

mnoho monogenetických ochorení a postupne sa začína s odkrývaním polygenetických fakto-

rov, ktoré spôsobujú mnohé ochorenia. V budúcnosti môžeme zoraďovať testované vajíčka 

podľa „zdravotného stavu“. Okrem výberu na základe patologických kritérií, môže dochádzať 

k výberu kritérií estetických alebo sociálnych. Myslím si, že etika nemusí mať výhradu, po-

kiaľ skutočne bude možnosť odstránenia chorôb už na úrovni génov. Výber najlepších génov 

(žiaducich potomkov), ktoré budú rozhodujúce pre utváranie jeho nositeľa nám môže pouká-

zať na morálny problém, ktorý sa týka slobody jednotlivca a z ňou spojenej zodpovednosti za 

seba, pokiaľ môžeme predpokladať aj to, že sa jej bude chcieť a môcť zbavovať a prenášať ju 

na tých, ktorí o ňom v podstate rozhodli. Isteže, táto možnosť prenášania zodpovednosti je 

otvorená každému, kto sa do tohto sveta narodí, pretože otázka dobrovoľného vstupu do živo-

ta, akoukoľvek cestou, aj tou ktorú vnímame ako prirodzenú, teda bez akéhokoľvek umelého 

zásahu, je komplikovaná a tým je komplikovaná aj samotná otázka zodpovednosti. Ak je člo-

vek ten, ktorý je napr. náchylný na omyly, ak je ten, ktorý trpí svojou nedostatkovosťou, naj-

mä biologickou, ako sa o tom zmieňuje napr. Gehlen, môže za seba niesť zodpovednosť ak 

nevie, prečo je tým, čím sa narodil? Ale môžeme sa domnievať, že čím viac sa s človekom 

manipuluje, aj keď úmysel môže byť dobrý (napr. šťastný a plnohodnotný život), predsa len 

sa zdá byť o to väčšia zodpovednosť iných za neho, a to v dôsledku rozhodnutia, ktoré usku-

točnili, pokaľ nevieme, čo je vlastne pre človeka dobré. S tým súvisí aj otázka hodnoty, najmä 

v smere uvedomovania si vlastnej hodnoty, ako hodnoty človeka, ktorý ju má pretože je člo-

vekom a nie len „žiaducim človekom.“ Etika môže argumentovať s poukázaním aj na Kanto-

vu reflexiu človeka, ktorému uznáva hodnotu, a neakceptovať takúto tendenciu výberu žiadu-

cich či nežiaducich jednotlivcov. Pretože, je šťastný ten, ktorý je prijímaný a milovaný práve 

taký aký je, alebo len ak spĺňa isté kritériá? 
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„V Spojených štátoch bolo v máji 2001 stvorené prvé geneticky modifikované ľudské dieťa, ktoré ako 

embryo prešlo preimplantačným testom, kvôli vylúčeniu Li – Fraumeuiho syndrómu – dedičnej dispozícii 

k rakovine v dôsledku mutácií tumor – supresívneho génu p53. Dieťa vzniklo z génov troch ľudí (rodičov 

a darcu) s použitím techniky nazývanej ooplazmatický transfer. Ide o prenos mitochondrií z darcovskej 

germinálnej bunky do normálne neplodného vajíčka budúcej matky. Takto modifikované a k oplodneniu 

pripravené vajíčko je následne oplodnené in vitro. Takáto germinálna genetická modifkácia je potom po-

chopiteľne prenesená do ďalších generácií.“ (Petrů, 2005, s. 184). 

Takáto možnosť, a v budúcnosti mnohé jej podobné, sa javia ako tie, ktoré budú môcť zná-

sobovať dobrá pre človeka a spoločnosť a teda môžu byť prijímané aj na úrovni morálky ako 

žiaduce. 

 

4 METÓDA UMELÉHO OPLODNENIA A JEJ PRAKTICKÉ MOŽNOSTI 

Ľudský život predstavuje jednu z najdôležitejších hodnôt, ktorá vyžaduje od človeka pat-

ričný rešpekt, povinnosť aj zodpovednosť. Etickým problémom, ktorý sa vynára vďaka rozvo-

ju medicínskej praxe je umelé oplodnenie, ktoré umožňuje rodičovstvo aj tam, kde chýbajú 

prirodzené podmienky, napr. fyziologická neschopnosť ženy otehotnieť alebo nespôsobilosť 

muža k manželskému aktu a pod.. Medicínske zásahy, ktoré umožňujú prekonať tieto prekáž-

ky nám predstavujú technológie, ktoré môžu sledovať aj iné ciele, než napomáhať rodičom 

k dieťaťu, a môžu byť zneužité pre eticky nesprávne ciele, napr. pre eugenicky motivovanú 

manipuláciu s človekom. Umelé oplodnenie je preto dnes jedným z najčastejších diskutova-

ných problémov bioetiky.  

Metóda spojenia zárodočnej bunky so spermiou „in vitro“ umožňuje prevádzať genetické 

výskumy a experimenty s ľudskými kmeňovými bunkami mimo tela matky. Už rozmnožova-

nie s lekárskou asistenciou viedlo k praktikám, ktoré sú mimoriadnym zásahom do generač-

ných vzťahov a do tradičného vzťahu sociálneho rodičovstva a biologického pôvodu. Ide 

o náhradné materstvo a anonymné darcovstvo spermií a darcovstvo vajíčka, ktoré umožňuje 

tehotenstvo po menopauze, alebo neprirodzene časovo posunuté používanie zmrazených zá-

rodočných buniek. Až stretnutie reprodukčnej medicíny s génovou technikou viedlo k metó-

dam preimplantačnej diagnostiky a otvorilo vyhliadky na pestovanie orgánov a na zásahy do 

genómu k terapeutickým účelom. Preimplantačná diagnostika umožňuje podrobiť genetickej 

skúške embryo v osembunečnom štádiu. Tento postup je ponúkaný rodičom, ktorí sa chcú vy-

hnúť riziku prenosu dedičných chorôb. Embryo vyšetrené v skúmavke nie je matke spätne 

zavedené, a tak je ušetrená umelého prerušenia tehotenstva (interrupcie). Rovnako výskum 

totipotentných kmeňových buniek sa posúva do lekárskej perspektívy zdravotnej prevencie. 
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Výskum aj farmaceutický priemysel sa snažia nedostatok v transplantačnej chirurgii prekonať 

pestovaním špecifických orgánových tkanín z embryonálnych kmeňových buniek a tým sa 

snažia napraviť ťažké monogeneticky podmienené choroby korigujúcim zásahom do genómu. 

V preimplantačnej diagnostike je dnes veľmi ťažko udržať hranicu medzi selekciou nežia-

ducich a optimalizáciou žiaducich dedičných vlôh. Ak máme na výber viac než len jeden po-

tenciálne „prebytočný mnohobunečný organizmus“, nestojíme už pred binárnym rozhodnutím 

kedy musíme voliť medzi áno, alebo nie. Pojmová hranica medzi prevenciou narodenia ťažko 

chorého dieťaťa a zlepšením dedičnej výbavy, teda eugenickým rozhodnutím, už nie je taká 

ostrá. V súvislosti s výberom embryí sa ukazuje rozmer demokracie než jej hrozba. Je potreb-

né hľadať limity pre voľnú požiadavku eugeniky. 

„Pri tomto hľadaní si je však potrebné uvedomiť, že genóm nie je posvätný. Človek nie je definovaný 

svojim genotypom. Za ‚posvätné‘ môžeme len prehlásiť niektoré naše hodnoty, ako je požiadavka slobo-

dy či rovnostiam, ktoré sú viazané na našu predstavu ľudskosti. Genóm nie je osoba, a je preto možné ho 

meniť s cieľom slúžiť človeku, a než by bola akokoľvek postihnutá jeho ľudskosť.“ ( Petrů, 2005, s. 187). 

Uvedené medicínske technológie sú spojené s množstvom etických problémov. Ich riešenie 

závisí od rôznych antropologických koncepcií, voľby etických kritérií a závisia od rôznych 

náboženských tradícií. Rímskokatolická cirkev považuje používanie reprodukčných technoló-

gií za eticky neospravedlniteľné, aj keď na druhej strane niektorí morálni teológovia diskutujú 

o možnosti jej aplikácie v niektorých prípadoch. Technika inseminácie a oplodnenie „in vitro“ 

bola vyvinutá so zámerom umožniť rodičovstvo v prípadoch, kedy nie je možné otehotnenie 

prirodzenou cestou alebo je ohrozený pôrod. Katolícka morálna teológia tradične odmieta 

akékoľvek umelé oplodnenie. Hlavným dôvodom bolo, že ide o umelý zásah do reprodukčné-

ho procesu, ktorý odporuje ľudskej prirodzenosti a jej prejavom. Novodobý katolícki moralis-

ti spochybňujú niektoré z týchto argumentov, poukazujú na to, že pri inseminácii a oplodnení 

in vitro, pri ktorom dôjde k odumretiu vajíčka sa nejedná o potrat, a že prenos vajíčka do ma-

ternice nevedie k závažnému riziku vývinu defektného plodu. Ich hlavným argumentom je 

fakt, že umelé oplodnenie je aktom proti prírode. Títo moralisti argumentujú tým, že dieťa má 

byť počaté aktom lásky. Námietkou proti tomuto tvrdeniu je, že sexuálny akt nie je jediným 

ani najzávažnejším prejavom manželskej lásky. Ďalšou námietkou je skutočnosť, že v rámci 

umelého oplodnenia spojeného s eventuálnym potratom možno poukázať na prirodzené potra-

ty oplodnených vajíčok v samotnom prirodzenom procese vzniku tehotenstva, jedná sa o tzv. 

minipotraty. 
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R. A. McCormick sa domnieva, že existujú vážne dôvody fyziologickej povahy na to, aby 

sme hodnotili rôznym spôsobom oplodnené vajíčka pred a po implantácii. Umelá procedúra 

podľa neho nevedie k väčším stratám oplodnených vajíčok, než ako ich nachádzame v priro-

dzenom procese počatia. Naskytá sa otázka, či je umelé oplodnenie skutočne aktom proti prí-

rode? Existuje jednoznačné kritérium, čo je a čo nie je aktom proti prírode? Pojem „konanie 

proti prírode“, by sme mohli definovať ako takú umelú činnosť, alebo zásah do prirodzeného 

procesu, ktorý smeruje proti prirodzenej teológie tohto procesu, teda proti cieľu, ku ktorému 

je táto činnosť prirodzene zameraná. (Zjednodušene povedané, znamená to, že pokiaľ dochá-

dza k prirodzenému potratu je to to, čo sa odohrávať bezprostredne môže, kým potrat, ku kto-

rému došlo cez umelé oplodnenie sa odohrať nemusel). Obhájiteľným stanoviskom je, že 

umelé oplodnenie nie je vo všetkých prípadoch proti prírode a teda nie je eticky neprípustné, 

ale môže napomôcť dosiahnuť prirodzenému cieľu reprodukčnému procesu tam, kde je do-

siahnutie cieľa ohrozené vo svojej funkcii napr. somatickou alebo inou deficienciou. Takéto 

stanovisko istým spôsobom vychádza z otázky, či je vôbec prirodzené, že niektoré páry nie sú 

schopné počatia, a ďalej, či je prirodzené, že niektorí jedinci sa rodia s istým defektom či 

handicapom? 

Ďalšie problémy pokrývajúce dimenziu morálky sa týkajú oblasti embryonálnej medicíny 

a týkajú sa najmä experimentov s embryami. Čo sa týka experimentov sa vývinom embryí „in 

vitro“, katolícka etika sa voči týmto procesom stavia odmietavo, pretože ich pokladá za akty, 

ktoré nerešpektujú základnú úctu k životu. O praktických aplikáciách sa domnieva, že dopo-

siaľ nie je možné definitívne vypovedať. 

„Podľa predpovedí niektorých biotechnológov môžeme predvídať vývoj komplikovaných inkubátorov, 

ktoré budú fungovať ako umelé maternice. Podľa niektorých odhadov sa pôrod pomocou umelej materni-

ce uskutoční už v roku 2013. V Nemecku bol natočený film s názvom Narodený 1999, o chlapcovi, ktorý 

sa narodil v umelej maternici. V knihe Výroba detí autori Peter Singer a Deane Wellsová, tvrdia, že teho-

tenstvo v inkubátore by mohlo skrátiť čas potrebný na vývin plodu len na 5 mesiacov. Španielsky zákon 

o procesoch asistovanej reprodukcie z roku 1988 zavrhuje techniku pôrodu pomocou inkubátoru ako 

umelej maternice a nazýva tento prípad ‚ektogenéziou‘. Tú definuje ako ‚produkciu alebo vytváranie in-

dividuálnej ľudskej bytosti v laboratóriu‘. Logickým dôsledkom by bola strata postavenia ženy ako mat-

ky, čo by ovplyvnilo život celej spoločnosti. V tejto súvislosti sa hovorí o ‚sociálnom‘ rodičovstve, ktoré 

by malo nahradiť prirodzené biologické rodičovstvo. Bolo by však takéto rodičovstvo dostatočným zá-

kladom rodiny?“ (Ondok, 2005, s. 91). 



Adriana ŠVIRKOVÁ 
 

157

G. Murin prirovnáva takúto hru s prírodou k šachovej partii. V tejto partii s prírodou mô-

žeme vyhrať prvý až tretí ťah, ale ďalšie ťahy vedie príroda sama! Tá nám vracia, každý zlý 

ťah ako bumerang, ktorý nás zasiahne na neočakávanom mieste. 

 

5 ETICKÉ PRINCÍPY A ICH MOŽNOSŤ VYUŽITIA V BIOETIKE 

Pri riešení týchto vzniknutých bioetických problémov sa môžeme opierať o princípy, ktoré 

vyplývajú z rôznych koncepcií bioetiky a jej systému hodnôt. Ide o: 

1) princíp ľudskej dôstojnosti osoby – tento princíp hovorí, že: „Všetky etické rozhodnutia, 

vrátane tých, ktoré sa týkajú starostlivosti o zdravie, musia uspokojovať vrodené aj kultúrne 

potreby každej ľudskej osoby ako člena ľudskej spoločnosti.“ Otázka zdravia a celkovej zdra-

votnej starostlivosti spadá pod spoločenský záujem. Je to deklarované Chartou ľudských práv 

z roku 1948, ktorá je príkladom tejto spoločenskej povinnosti. Po jej vzniku boli vypracované 

ďalšie dokumenty, ktoré bližšie špecifikovali niektoré základné práva zhodné v Charte vzhľa-

dom ku bioetickým problémom. Napríklad v roku 1996 bol prijatý Výborom pre bioetiku pri 

Rade Európy projekt ochrany ľudských práv a dôstojnosti človeka z hľadiska aplikácie bioló-

gie a medicíny. Dôstojnosť ľudskej osoby je obsiahnutá v pastorálnej konštitúcii II. Vatikán-

skeho konzilu gaudium et spes (radosť a nádej) v 1. kapitole. Dôstojnosť osoby vyplýva 

z paktu jej slobody a taktiež pramení z tajomstva ľudskej smrti. Človek ako jediný medzi 

ostatným tvorstvom si uvedomuje svoj zánik, svoju smrť a nevyhnutné spenie k tomuto ukon-

čeniu svojho konečného bytia. Princíp ľudskej dôstojnosti je kritériom pri väčšine etických 

rozhodovaní. Týka sa napr. ochrany vznikajúceho života – problém interrupcie; ukončenie 

života – problém eutanázie; umelého oplodnenia „in vitro“, génovej technológie, transplantá-

cií, experimentovanie s človekom atď. Ľudskou dôstojnosťou sa v svojej koncepcii zaoberá aj 

I. Kant, ktorý najmä cez ideu humanity vyjadruje rešpekt k dôstojnosti každého človeka ako 

rozumnej bytosti. Peter Volek vo svojej štúdii dospieva k záveru, že život každej ľudskej zy-

goty treba bezpodmienečne chrániť. (Sýkora, 2006, s. 564). K svojmu tvrdeniu dospel na zá-

klade tvrdenia Damschena a Schönechera o ľudskej dôstojnosti každého vývoja schopného 

ľudského embrya. Damschen a Schönecher v súlade s pojmom ľudská dôstojnosť tvrdia, že 

každé ľudské telo, ktoré je nositeľom potenciálnych vlastností φ, má dôstojnosť; a každé vý-

vojaschopné embryo je živým ľudským telom, ktoré je nositeľom potenciálnych vlastnosti φ; 

2) princíp totality a integrity – vychádza z toho, že ľudská prirodzenosť je otvorený systém 

s hierarchiou jednotlivých funkcií. Súlad všetkých týchto funkcií je zahrnutý pod pojmom in-

tegrita. Všetky funkčné kapacity, ktoré stanovujú osobu človeka nesmú byť narúšané. Tento 
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princíp by teda vylučoval akýkoľvek zásah do genómu človeka. (Ondok, 2005, s. 62). Zdá sa, 

že na druhej strane by bol diskutabilný v prípade, ak by bolo nutné urobiť zásah do génov, 

práve z dôvodu poškodenia ich funkčnosti, ktoré by v konečnom dôsledku život človeka sťa-

žovali. Mohli by sme sa oň oprieť v prípade riešenia otázok týkajúcich sa zásahov do normál-

nych genetických informácií človeka; 

3) princíp služobnosti a kreativity – tento princíp je skôr partikulárnym a nie je veľmi uvá-

dzaný medzi bioetickými princípmi. Pojem „služobnosť“ je používaný aj v súvislosti s etic-

kým vzťahom človeka k prírode a životnému prostrediu a má náboženskú konotáciu. Je vy-

jadrením toho, že človek nemá absolútnu dominanciu nad prírodou, ale má ju chrániť a ucho-

vávať neporušenú. Ekologické krízy dokazujú, že človek tento vzťah k prírode narušil. Pojem 

„kreativita“ znamená akúkoľvek ľudskú aktivitu, ktorá napomáha k vytváraniu podmienok 

pre život a zvyšovanie kvality života. Ide aj o aktivity, ktoré súvisia s technickým pokrokom, 

s umelými terapeutickými zásahmi pri liečení, resp. experimentovaní, s genetickým inžinier-

stvom. Tento princíp služobnosti a kreativity tvrdí, že všetky schopnosti obsiahnuté v ľudskej 

prirodzenosti a hodnoty životného prostredia človeka majú byť používané s rešpektom voči 

jej prirodzenej teleológii; 

4) princíp profesionálnej komunikácie – tento princíp sa týka predovšetkým lekárov a lie-

čebného personálu, ktorý má na starosti pacienta a zahŕňa povinnosť načúvať pacientovi, ve-

riť mu a hovoriť mu pravdu. Aj pacient má právo na súkromie, ktoré lekár musí rešpektovať. 

Medzi lekárom a pacientom by mal existovať vzťah dôvery tak na emocionálnej ako aj racio-

nálnej úrovni. Naskytá sa však problém, či je vhodné povedať pacientovi všetky fakty v prí-

pade, ak predpokladáme, že plne vypovedaná pravda o jeho zdravotnom stave môže viesť 

k rezignácii či depresii a tie môžu následne ohroziť terapeutický účinok pacienta. Táto sku-

točnosť môže vyvolať rôzne názory, ale v každom prípade platí lekárska zásada, že v prvom 

rade sa nesmie pacientovi škodiť (primum non nocere). Princíp dôveryhodnosti nepripúšťa, 

aby lekár poskytoval informácie o zdravotnom stave pacienta osobnosti, ktoré nemajú k nemu 

príbuzenský vzťah, alebo nie sú jeho opatrovateľmi. (Ondok, 2005, s. 66); 

5) princíp spoločného dobra a subsidiarity – dôstojnosť a hodnota osoby predpokladá spo-

ločenstvo, v ktorom má každý povinnosť k spoločnému dobru. „Spoločné dobro zahŕňa súhrn 

všetkých podmienok sociálneho života, v ktorom jednotlivci, rodiny a sociálne skupiny môžu 

dosiahnuť plnej sebarealizácie. Griese nazýva tento princíp ‚princípom všeobecného dobra‘.“ 

(Ondok, 2005, s. 67) Ide o sociálne spravodlivosť vyžadujúcu distribúciu spoločných dobier, 

pričom kritérium nie je len zásluha, ale potreba. Pojem subsidiarity vyjadruje práve tento as-

pekt rozdielnych prostriedkov podľa individuálnej potreby, solidárnu pomoc a podporu. Podľa 
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tohto princípu je povinnosť štátu aby prispieval k zaisťovaniu lekárskej starostlivosti pre všet-

kých, ktorí ju nutne potrebujú. Štát má zaisťovať dostatočnú starostlivosť zameranú na zdra-

votnú potrebu občanov, zariaďovať potrebné poradenské strediská a ďalšie inštitúcie slúžiace 

konkrétnym úlohám medicínskej praxe. Pod spoločným dobrom je zahrnutý aj výskum no-

vých liečebných metód, ktorý si vyžaduje aj experimentovanie s ľudskými subjektmi pri tes-

tovaní ich účinnosti. Ide o hľadanie liekov proti chorobám, nové chirurgické terapie, nové prí-

strojové medicínske techniky ako napr. laparoskopia, ultrazvuk, endogénna protetika a ďalšie. 

Kritérium spoločného dobra určuje podmienky za akých je experimentovanie v oblasti vý-

skumu eticky prijateľné; 

6) princíp dvojakého účinku – bioetické rozhodovanie môže byť ťažké v situácii ak cieľ 

liečebného zákroku je sám o sebe etický ale v danej situácii môže viesť k výsledku, ktorý je 

sám o sebe neetický – napr. odstránenie rakovinového nádoru spojené s rizikom usmrtenia 

plodu. V tomto smere sa aplikuje princíp dvojakého efektu – za určitých podmienok je možné 

pripustiť konanie, ktoré môže viesť nepriamo k dôsledku, ktorý je sám o sebe negatívny. Pri 

rozhodovaní je nutné rešpektovať isté podmienky: a) zamýšľaný cieľ musí byť eticky správ-

ny; b) v úmysle konajúceho musí byť dosiahnutie dobrého účinku vystríhať sa škodlivým 

účinkom; c) z konania musia vyplývať rovnako prospešné účinky ako aj škodlivé; d) predví-

dané prospešné účinky musia byť väčšie ako účinky škodlivé; 

7) princíp nonmaleficiencie a beneficiencie – tieto princípy boli už v staroveku vyjadrené 

jedinou myšlienku: Neškodiť, pomáhať alebo aspoň neškodiť. Tento princíp uplatňuje princíp 

najmenšieho zla v jednote s princípom dobrodenia. (Nemčeková, 2000, s. 69). Je ho možné 

použiť najmä v oblasti medicínskej etiky, napr. pri riešení otázok vzťahu zdravotník – pacient; 

8) princíp rastu cez utrpenie – jeho základom je kresťanské chápanie choroby a ľudského 

utrpenia. Utrpenie a choroba ak sú znášané v duchu kresťanskej nádeje, môžu a majú byť vy-

užité k osobnému duchovnému rastu tak v súkromnom ako aj v spoločenskom živote. Tento 

princíp má však len obmedzené použitie. Niektoré utrpenia môžu byť podnetom k ďalšiemu 

pozitívnemu rozvoju a rastu osobnosti. Niektoré sú však tak strastiplné, že nenechá v mysli 

priestor pre nič iné. Takéto utrpenia môžeme nazvať aj utrpením absolútnym. Navyše nepo-

známe kritérium, ktoré by rozhodlo o tom, ako dlho a v akej intenzite je nutné trpieť, aby sme 

mohli povedať, že takéto utrpenie rozhodne napomáha k rastu, alebo naopak stáva sa len ne-

znesiteľným utrpením samým o sebe. O tento princíp by sme sa mohli oprieť pri riešení otáz-

ky eutanázie, pričom je podľa mňa nutné prehodnocovať aj samotný význam, či zmysel utr-

penia, pretože by sa mohol dostať do rozporu s princípom humanizmu, z pohľadu ktorého by 

utrpenie mohlo byť v rozpore s dobrom. (Ondok, 2005, s. 72); 
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9) princíp humanizmu a spravodlivosti– podľa Jána Vajdu v morálnej praxi dnešného člo-

veka fungujú ako princípy správania a rozhodovania najmä princíp humanizmu, spravodlivos-

ti, rovnosti, čestnosti a svedomitosti (Gluchman, 2000, s. 45). Princíp humanizmu predstavuje 

lásku človeka k človeku, úcta k ľudstvu, národu a vlasti. Tento princíp zároveň rešpektuje slo-

bodu a osobnosť iného človeka. Princíp spravodlivosti a rovnosti sa vzťahuje k spravodlivosti 

a rovnosti v prístupe k ľuďom, k rešpektovaniu a ochrane práv iných. Spravodlivosť teda 

znamená rovnaké právo žiť a realizovať sa pre každého jedinca. Spravodlivosť sa spája s rov-

noprávnosťou, čo znamená rovnaký nárok na rovnaké možnosti. V praxi by to znamenalo, že 

každý má právo na život, čo by vylučovalo napríklad prevádzanie interrupcií, či pokusy s em-

bryami, kde sa rozhoduje o ešte síce nenarodenom ale potenciálnom človeku, ktorý v zmysle 

spravodlivosti má právo na žitie. Humánnosť v etike sociálnych dôsledkov je vyjadrená zjed-

nodušene ako rešpektovanie ľudského bytia vôbec, v jeho podstate. Vo filozoficko – etickej 

podobe môžeme vyjadriť princíp humánnosti v podobe zlatého pravidla mravnosti, alebo 

v podobe Kantovho kategorického imperatívu; 

10) princíp pozitívnych sociálnych dôsledkov – z tohto princípu, spolu s princípom humán-

nosti a zákonnosti vychádza etika sociálnych dôsledkov. Pričom princíp humánnosti a zákon-

nosti tvoria rámec pre konanie mravného subjektu v súlade s princípom pozitívnych sociál-

nych dôsledkov. Z toho vyplýva, že konanie možno považovať za mravné len za predpokladu, 

že je humánne. Etika sociálnych dôsledkov a princípy, ktoré používa nám môžu pomôcť pri 

riešení takých otázok, ktoré sú spojené napr. s otázkou interrupcie, eutanázie, ale aj s otázka-

mi génových technológii, ktoré súvisia napr. s klonovaním, ak by sme mohli predpokladať, že 

v budúcnosti môžem táto technológia pomáhať človeku v smere udržania jeho zdravia. 

V rámci otázky eutanázie, je to najmä princíp humanizmu, ktorý je nosným princípom v etike 

sociálnych dôsledkov. (Gluchman, 1999). V tejto otázke je nutná analýza všetkých aspektov, 

ktoré sa dotýkajú danej problematiky, ak by sme v budúcnosti uvažovali o zlegalizovaní euta-

názie, t.z. napr. prehodnocovanie motívov ktoré vedú k jej uplatneniu, práva človeka na slo-

bodné rozhodnutie, otázky dôstojnosti ľudského života a pod. Pri otázkach génových techno-

lógií je nutné zvažovať dôsledky vyplývajúce z ich používania, pričom je nutné zvlášť rozlíšiť 

tie metódy jej používania, ktoré sú spojené s účelom terapie, ak by sme uvažovali o tom, že 

zdraví jedinec znamená a predpokladá zdravú spoločnosť. 

Riešenie bioetického problému môže vychádzať z rozdielnych koncepcií, preto môže byť 

veľakrát diskutabilné. Všeobecný konsenzus neexistuje, aspoň pri riešení niektorých bioetic-

kých problémov. Pri zložitejších prípadoch sa názory bioetikov líšia v závislosti od toho o akú 

koncepciu bioetiky, alebo aký systém hodnôt ide. Napr. Theo van Willigenburg chápe morálne 
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princípy a pravidlá skôr ako produkt určitej reflexie našej vlastnej morálnej skúsenosti a po-

važuje morálne princípy len za vzory, ktoré nám objasňujú určité hlavné črty obrazu, ktorý 

bol poznaný našou morálnou intuíciou (Gluchman, 2000, s. 46). Etika pragmatizmu, najmä 

klasickí pragmatisti odmietali etický dogmatizmus a autoritárstvo a formovali metódu inteli-

gentného etického myslenia a konania, aplikovateľnú na konkrétnu situáciu. Deweyho in-

štrumentalizmus vníma etické normy ako ľudský produkt a nástroj na riešenie morálnych 

problémov a situácií. Pragmatizmus pristupuje k bioetickým otázkam ako filozofia a etická 

koncepcia, ktorá sleduje predovšetkým to, aby bola relevantná pre život. „Bioetická skúse-

nosť má interaktívny, komunikatívny charakter a jej výsledok môže byť iba produktom kon-

verzácie a konsenzu.“ (Višňovský, 2007, s. 242). Pragmatisti odmietajú akékoľvek zjednodu-

šené riešenia z komplexnosti bioetických problémov. V prípade takých riskantných podujatí, 

ako sú genetické manipulácie a tendencie k eugenickým vylepšeniam, zaujímajú pragmatisti 

skôr uvážený než nadšený postoj. Opierajú sa najmä o princíp dôsledkov a priority dobra pred 

pravdou. Pragmatisti sa usilujú pochopiť fenomén genetiky a vedecké genetické informácie, 

ale upozorňujú na to, že všetko má svoj sociálny a kultúrny kontext, ktorý je pre človeka tak 

dôležitý ako aj pokrok vo vede. Apelujú na to, že v tejto situácií majú mimoriadnu zodpoved-

nosť rodičia a vychovávatelia ďalších generácií. Poukazujú na to, že súčasná kultúra je po-

sadnutá honbou za perfektnosťou po všetkých stránkach, ale umelé vylepšovanie človeka za 

pomoci genetiky odlišujú od obnovy zdravia a terapie. Teda kým liečebné účely genetického 

výskumu a klonovania sú jedna vec, tak akékoľvek iné zdokonaľovanie človeka je prehreše-

ním voči tradičnej morálke a aj voči budúcim možnostiam života. Naopak, jamesovská kon-

cepcia meliorizmu je práve koncepciou vylepšovania sveta aj človeka (Višňovký, 2007, 

s. 242). 

 

ZÁVER 

Na prelome 18. a 19. storočia dochádza k potrebe vytvoriť novú vednú disciplínu. V tomto 

období vystúpilo nezávisle od seba niekoľko prírodovedcov s programom novej prírodnej ve-

dy, ktorú pomenovali biológia. Jeden z jej tvorcov, francúzsky vedec Jean Baptiste Lamarch 

definuje v roku 1802 biológiu ako vedu, ktorej predmetom je „to, čo je spoločné rastlinám 

a zvieratám“ ako vedu skúmajúcu pôvod a vývoj utvárania sa živých bytostí. A nastupuje no-

vá etapa usilujúca sa odkrývať neobjavené nové prírodné zákony, ktoré prinesú ľudstvu nový 

zrod, alebo záhubu (Sýkora, 1989). 
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Súčasné storočie už stojí pred mnohými problémami, ktoré priniesli výdobytky vedy, a kto-

ré je nútené riešiť tak na úrovni filozofie ako aj etiky. Čo si vyžiadalo aj vznik novej disciplí-

ny spadajúcu do kategórie aplikovaných etík a tou je bioetika. Svojou prácou som preto chce-

la priblížiť problémy bioetiky, keďže táto téma začína byť predmetom mnohých diskurzov. 

Bioetika ako aplikovaná etika má určovať morálne dôležité hodnotenia a normy v špecifickej 

oblasti ľudského konania. Ide napr. o situácie, v ktorých dochádza k ohrozeniu ľudského živo-

ta (kóma, smrť), alebo sú to situácie, pri ktorých nevieme urobiť jednoznačné rozhodnutia, 

pretože sa jedná o veľmi citlivú oblasť, ktorú vyvoláva otázka eutanázie. V súlade s týmito 

problémami je nutné riešiť aj existenciálnu otázku človeka. Ďalšími situáciami sú tie, ktoré sú 

spojené s možnými zásahmi do človeka, a ktoré môžu ľudstvu priniesť nepredvídateľné ná-

sledky. Ide najmä o génové manipulácie napr. na úrovni klonovania, alebo sú to zásahy súvi-

siace s otázkami eugenizmu. Inými situáciami sú tie, ktoré prináša možnosť umelého oplod-

nenia spojeného s možnosťou preimplantačnej diagnostiky, ktorá umožní zistiť poškodenie 

štruktúry či funkčnosti génu, ale ktorý je aj spojený s možnosťou použitia metódy „umelej 

maternice“. No a práve v rámci tejto skutočnosti hrozí možnosť budúceho rodenia sa jednot-

livcov v „laboratóriách“, pokiaľ sa prekročia určité hranice, aj keď samotná metóda by bola 

dobrým riešením problému otehotnenia žien, ktoré nemôžu donosiť, alebo počať dieťa v dô-

sledku napr. atrophie uteru. Zdá sa, že veda a technika a najmä oblasť molekulárnej biológie, 

nám prinášajú rad možností, ktoré môžu priniesť človeku mnohé pozitíva, ale aj ich pravý 

opak. Bioetika v súčasnosti uznáva pluralitu morálok a rôznych prúdov v etike. Záujem teore-

tikov sa sústreďuje na deontologizmus, ktorý vychádza z princípu povinnosti, keďže súčasný 

biologicko-technický pokrok ohrozuje ľudstvo i samotného človeka, takže pravdepodobne 

bude nutné nastoliť nepodmienené imperatívy. Faktom však je, že v otázke princípov pre bio-

etiku v podstate neexistuje jeden univerzálny princíp. Sú to napr. aj princíp humanizmu, zod-

povednosti, dôstojnosti či autonómie, o ktoré sa môže bioetika pri riešení svojich problémov 

oprieť. 
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