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Úvod 

V predloženom príspevku sa pokúsim o reflexiu etickej koncepcie Vasila Gluchmana – etiky so-

ciálnych dôsledkov –, ktorá je formou neutilitaristického konzekvencializmu s dôrazom na pozitívne 

sociálne dôsledky ako kritérium mravnosti. Táto reflexia nemá byť kritikou, keďže moja východisko-

vá pozícia je, ako to označuje Gluchman, nie-konzekvencialistická, a nie je pre mňa ľahké pracovať 

s vnútornou logikou tejto teórie. Vybrala som si preto len niekoľko základných východísk, resp. čŕt, 

ktoré mne evokujú základné východiská, a ktoré sú podľa mňa najväčšmi diskutabilné. Tieto východi-

ská som zaradila pod problematiku morálky, problematiku teórie správneho a problematiku ľudskej 

dôstojnosti. Cieľom práce je v prvom rade ponúknuť argumentáciu pre odlišný pohľad na tieto otázky, 

v neposlednom rade aj snaha o vyvolanie diskusie a zváženia možnosti revízie konkrétnych aspektov. 

 

1 Problematika morálky 

Pre každú etickú teóriu je kľúčová formulácia vlastného chápania morálky. Z idey morálky totiž 

môžeme abstrahovať vymedzenie sféry morálneho, ako aj stanoviť morálne ciele či už danej teórie, 

alebo ľudstva ako takého, čo záleží od toho, nakoľko si daná teória trúfa ašpirovať na univerzálnu 

akceptáciu. Vasil Gluchman si o svojej etike sociálnych dôsledkov (ESD) myslí, že nie je jediným 

správnym riešením na morálne problémy ľudstva, považuje ju však za jedno z riešení možných 

a reálnych (Gluchman, 1995, s. 107). Práve dôraz na „reálnosť“ v rámci jeho koncepcie ma inšpiroval 

k reflexii jedného zo základných aspektov ESD – problematiky morálky. 

Gluchman morálku nechápe „ako ideál, ku ktorému sa máme približovať, ako kráľovstvo božie či 

komunizmus, ku ktorým sa ešte len treba cnostným životom dopracovať. Morálka je aktuálny stav, 

v ktorom žijeme“ (Gluchman, 1996, s. 56). Morálka je teda podľa neho „aktuálny stav mravného ve-

domia a mravných vzťahov, ktoré vládnu v sociálnej komunite a v celej spoločnosti“, no zahŕňa aj 

morálne predstavy, ciele a ideály spoločnosti, ktoré vyjadrujú určitú morálnu perspektívu (Gluchman 

1997, s. 13 – 14). V jeho chápaní je morálka predovšetkým sociálnym javom. Zdôrazňuje však tiež 

biologický rozmer morálky: „Naša morálka má [...] prvotný biologický základ vyplývajúci z nášho 

úsilia [...] o prežitie a rozmnožovanie“ (Gluchman, 2003, s. 121). V týchto bodoch s autorom bez 

výhrad súhlasím, aj keď nepovažujem túto charakteristiku za kompletnú. 

Gluchman zastáva názor, že etika má vytvoriť taký model človeka, ktorý je založený na jeho reál-

nych možnostiach, t.j. taký, ktorý formuluje také kritériá a ideály mravnosti, ktoré by boli dosiahnu-

teľné pre väčšinu ľudí. Abstraktné, perfekcionistické koncepcie mravnosti považuje za kontraproduk-

tívne, pretože môžu dokonca demotivovať človeka v jeho úsilí byť mravný (Gluchman 1996, s. 36). 

Aj samotné mravné ideály by podľa neho mali byť odvodené z „mravnej skutočnosti“, a nie 

z „platónskej ríše ideí“, aby boli uskutočniteľné aj pre „priemerného človeka“ (Gluchman 1996, 

s. 56). Obávam sa však, že mravná skutočnosť priemerného človeka, vzhľadom na jeho ľudské (prí-
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padne aj „neľudské“) nedostatky, môže len ťažko poslúžiť ako spoľahlivé východisko pre tvorbu 

mravných ideálov, pretože to často speje k dosahovaniu morálnych miním vždy, keď je to možné. 

Voči týmto myšlienkam mám tak niekoľko výhrad. Po prvé, čo by malo zabraňovať tomu, aby tzv. 

platónske ideály boli uskutočniteľné aj pre priemerného človeka? Uskutočňovať ideál, t.j. prejavovať 

vo svojom konaní napríklad atribút spravodlivosti, predsa zďaleka nie je nemožné. Ideály, ktoré 

Gluchman chápe ako platónske idey, by som prirovnala k formičkám na medovníky. Množinu všet-

kých možných činov človeka, celý jeho život, si predstavme ako plech na pečenie, vyplnený beztva-

rou masou medovníkového cesta. Len ak použijeme formičku na medovníky, dostaneme tvar, vďaka 

ktorému je možné označiť kúsok cesta za medovník. Všetko ostatné budú len nedefinované útvary 

z medovníkového cesta. Podobne je to podľa mňa s ideálmi – ak si konkrétny ideál individualizujeme, 

resp. prispôsobíme si ho tak, ako nám to v konkrétnej chvíli vyhovuje, ignorujúc jeho presne stanove-

né podmienky, je to akoby sme tvar medovníka z masy cesta vyškrabávali lyžičkou. Stále je to me-

dovníkové cesto, dá sa to tiež konzumovať, no nie je to medovník. Symbolicky by sa tiež dalo zdô-

razniť, že beztvará masa cesta na plechu na pečenie napĺňa svoje určenie či zmysel až vtedy, keď ju 

„usmerníme“ formičkou. Vzhľadom na to, že formičky, plech na pečenie i cesto sú nám k dispozícii 

(zadarmo), myslím, že jediné, čo by mohlo pri uskutočňovaní platónskych ideálov chýbať, je prvok 

hýbateľa – t. j. vôľa. 

Po druhé, požiadavka odvodzovania ideálov z mravnej skutočnosti je podľa mňa prinajmenšom 

zvláštna. Ak si aj odmyslíme ontologické rozdiely medzi bytím ideálnym a reálnym, ako by sme moh-

li zabezpečiť, aby ideály, ktorých východisko a základ je situácia „tu a teraz“, neboli zaťažené aj prí-

padnými chybami a nedostatkami „tu a teraz“? Podľa Gluchmana „na to, aby sme mohli formulovať 

to, čo má byť, musíme najprv poznať to, čo je, a nie naopak“ (Gluchman, 1997, s. 17). Na prvý po-

hľad logické tvrdenie. Otázkou však zostáva, či „to, čo je“ poznáme a vieme zhodnotiť dostatočne 

adekvátne na to, aby sme mohli vytvárať jeho ideál. Okrem toho si myslím, že keby ľudstvo poznalo 

napríklad iba stav vojny, a z vojny ako východiska malo vychádzať, nebolo by len na základe toho 

schopné koncipovať ideál mieru. A idea mieru je odjakživa ideálom, pretože vyjadruje ideálny stav 

spoločenstva racionálnych bytostí.  

Ak je morálka primárne tým, čo je, t. j. aktuálnym stavom spoločnosti, ako vôbec môže byť nejaký 

aktuálny stav „morálnejší“ ako iný? A ak by sme aktuálnu morálku spoločnosti mali hodnotiť, na 

základe čoho by sme tak mohli učiniť? Porovnávali by sme morálku s ideálom morálky? Bolo by 

podľa mňa oveľa produktívnejšie, keby sme vychádzali najskôr z morálnych ideálov, a na základe 

nich hodnotili a usmerňovali aktuálnu morálku spoločnosti. To je však už idealistické stanovisko. 

Gluchman síce neredukuje svoje chápanie morálky len na jej aktuálnu podobu, no mravné ciele, ktoré 

z nej odvodzuje, by podľa neho mali byť dosiahnuteľné pre väčšinu mravných subjektov. Na základe 

toho považuje svoju pozíciu za umiernenú, zameranú na „ideál humanity“, nie na „ideál čistoty“ 

(Gluchman, 1997, s. 16). V súvislosti s čistotou a ušľachtilosťou mravných ideálov tiež pripomína, že 

morálka nie je vynálezom filozofov, ale javom života v spoločnosti, preto morálka nepotrebuje mo-

rálnu teóriu a jestvovala by aj bez nej.  

Uvedené tvrdenia sú podľa mňa v princípe pravdivé, no len ak sa pokúšame o faktickú deskripciu 

morálneho bytia. Samozrejme, že morálka jestvovala aj bez morálnej teórie – preto však vznikla etika. 

Myslím si, že etika je v prvom rade pokusom o teoretické uchopenie morálky, no nielen v zmysle 

konštatovania morálneho stavu spoločnosti, ale aj vysvetlenia a zdôvodnenia potreby jeho usmerňo-

vania, čo, domnievam sa, nie je možné bez filozoficko-etických skúmaní samotnej morálky. Inými 

slovami, morálka si vyžaduje filozofickú interpretáciu. Nemôžeme o morálke filozofovať, ak ju ne-

vieme filozoficky popísať. Z tohto hľadiska by podľa mňa každá etika mala byť najskôr morálnou 

filozofiou. Teoretickou (re)konštrukciou morálky by sme mali dospieť k idey morálky vôbec, čím sa 

nám odokryje sféra ideálna, v rámci ktorej sa následne môžeme pokúsiť o hľadanie, resp. určenie 

normatív.  

Nevyhnutnosťou pri tomto sú však ontologické skúmania etiky, voči ktorým zaujíma Gluchman 

odmietavý postoj, pretože „riešenie metafyzických a ontologických otázok bezprostredne neovplyv-

ňuje riešenie praktických morálnych problémov súčasnosti a ich hodnotenie“, pričom metafyziku 

a ontológiu ako súčasti teoretickej etiky považuje za historicky prekonané (Gluchman 1995, s. 84). 

S týmto názorom sa nestotožňujem, pretože fakt, že súčasnej filozofii a etike sa už do týchto tém ako-
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si „nechce“, vôbec neznamená, že sú historicky prekonané. Okrem toho, aj v súčasnosti je možné 

nájsť množstvo autorov, ktorí svoju etiku rozvíjajú práve v rámci metafyzických skúmaní
1
. To, či 

tieto skúmania môžu bezprostredne ovplyvňovať riešenie praktických morálnych problémov, je disku-

tabilné. Ak však vezmeme do úvahy napríklad problematiku interrupcií, nemožno jednoznačne po-

prieť, že by tieto skúmania mohli významne prispieť do etickej diskusie. 

 

2 Problematika teórie správneho 
Kalajtzidis uvádza príklad lekára Xenofóna, ktorý vynašiel liek na smrteľnú chorobu, ktorou trpí 

jeden milión obyvateľov planéty – z toho 400 000 žije v USA, 400 000 v EÚ a 200 000 v Ruskej fe-

derácii. Ak by sa Xenofón rozhodol poskytnúť liek chorým v Rusku a EÚ, no nie chorým v USA, 

z hľadiska ESD možno jeho konanie označiť za správne, pretože odmietnutím princípu maximalizácie 

sa ťažisko hodnotenia konania prenáša na prevahu pozitívnych sociálnych dôsledkov nad negatívny-

mi. Takéto konanie je potom hodnotené ako správne, aj keď nie morálne.  

Východiskom tejto dištinkcie je neidentickosť teórie správneho a teórie dobra v ESD. Podľa 

Gluchmana „konanie dobra nie je stanovené ako kritérium pre určenie toho, čo je správne konanie“ 

(Gluchman, 1997, s. 33). Z toho potom logicky vyplýva, že človek môže vedome konať zlo, a aj tak 

konať správne. Uvedomujem si, že tieto myšlienky sú pokusom obhájiť nedokonalosť priemerného 

mravného subjektu, ktorý by pod drobnohľadom prísnejších etických teórií len málokedy konal mo-

rálne správne. Napriek tomu však podľa mňa obhajujú viac zlo, ako dobro, pretože na základe nich 

možno ospravedlniť napríklad konania, ktoré by mohli byť aj lepšie. Nie mali by byť; mohli by byť. 

Vynikajúcim príkladom je uvedený Kalajtzidisov príbeh. Je síce osebe dobré, že sa Xenofón rozhodol 

zachrániť 600 000 ľudí, no ak zároveň dobrovoľne poslal na smrť 400 000 ľudí s vedomím toho, že 

práve a jedine on by ich mohol zachrániť, a tiež s tým, že zachrániť ich nie je nemožné, označiť takéto 

konanie za správne je podľa mňa diskutabilné.  

Problematickým je najmä fakt, že Gluchman mravné ciele svojej teórie vymedzuje ako minimalis-

tické, v opozícii voči cieľom maximalistickým. Odmietnutie princípu maximalizácie sa v ESD vysky-

tuje, ako som spomínala, predovšetkým pri teórii správneho (Kalajtzidis, 2013, s. 141). Takéto chápa-

nie správneho definuje to, že v ESD sa reálne pracuje s teóriou menšieho zla. Podľa Gluchmana môže 

byť za správne konanie považované aj menšie zlo, keďže nevyhnutnosť konať dobro je maximalistic-

kým cieľom. Zároveň však za minimalistický cieľ, ku ktorému sa osobne prikláňa, postuluje nekona-

nie zla (Gluchman, 1997, s. 33).  

Myslím si, že požiadavka nekonania zla a požiadavka konania menšieho zla, resp. akéhokoľvek zla 

sa navzájom vylučujú. Okrem toho vidím tiež problém v tom, že tzv. menšie zlo môže mať 

v konkrétnej situácii viacero možných interpretácií. Pokúsim sa uviesť príklad. Predstavme si situáciu 

z roku 2009 počas druhého kola prezidentských volieb, do ktorého sa dostali kandidáti Ivan Gašparo-

vič a Iveta Radičová. Mravný subjekt A ani mravný subjekt B, u ktorých prebieha rozhovor o tejto 

situácii, nefavorizujú žiadneho z kandidátov, a tak sa obaja o svojej nadchádzajúcej voľbe vyjadrujú 

ako o voľbe menšieho zla.  

Mravný subjekt A sa takouto metódou prikláňa ku kandidátke I. Radičovej, čo odôvodňuje tým, že 

v nej vidí reprezentatívnejšiu, kompetentnejšiu a celkovo vhodnejšiu osobu na zastávanie postu prezi-

denta SR. Neformálne uvažovanie by mohlo prebiehať napríklad takto: „Budem asi voliť Radičovú, 

lebo je slušná a ľudská a aspoň rozpráva o etike, a celkovo je určite lepšia ako Gašparovič“.  

Na druhej strane mravný subjekt B, prikláňajúci sa k voľbe I. Gašparoviča, odôvodňuje svoje uva-

žovanie tým, že práve jeho voľba by bola plnohodnotnou voľbou menšieho zla. Spôsob uvažovania by 

totiž v takom prípade mohol vyzerať asi takto: „Ten už toho veľa nepokazí, nenakradne a okrem toho, 

čím menej jednotlivých prezidentov, tým menej bude musieť SR platiť za prezidentské dôchodky 

a iné výdavky.“  

Ani jednému z tvrdení nemožno uprieť istú logiku a značnú mieru racionality. Ako však adekvátne 

rozhodnúť o tom, ktoré z uvedených stanovísk je skutočne voľbou menšieho zla? V reálnom živote sa 

vyskytuje množstvo situácií na podobnej báze, iste aj s väčším morálnym akcentom, v ktorých je 

                                                      
1
 Pozri napr. publikáciu J. Letza Netomistické metafyziky (2009), kde sa v tretej časti autor venuje metafyzikám 20. 

storočia. 
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možné vyargumentovať niekoľko tzv. menších ziel. Je teda rozumné stavať na tejto požiadavke teóriu 

správneho? Nemala by stáť na pevnejších základoch? 

 

3 Problematika ľudskej dôstojnosti 
Podľa M. Gluchmana sa v rámci ESD považujú ľudské bytosti za autonómne subjekty disponujúce 

životom, z ktorých sa postupným vývojom stávajú mravné subjekty. Preto im možno pripísať ľudskú 

dôstojnosť na základe tých hodnôt a atribútov, ktoré si zaslúžia úctu a rešpekt (M. Gluchman 2013, 

s. 169). V. Gluchman hovorí o dvoch rovinách dôstojnosti: prvá, ontologická, odvodzuje ideu dôstoj-

nosti zo samotného faktu ľudskej existencie. V medziach druhej, situačnej roviny, možno na základe 

konania jednotlivého mravného subjektu stanoviť aj mieru jeho dôstojnosti (Gluchman 2004, s. 504). 

Podľa Leškovej Blahovej (2011) je práve ontologická rovina chápania dôstojnosti zabezpečením mi-

nimálnej miery ochrany života a záujmov tých, ktorých nemožno považovať za mravné subjekty. 

Človek si teda zasluhuje aspoň minimálnu úctu a rešpekt už len na základe samotného faktu svojej 

existencie, z čoho vyplýva, že ľudský život je už na východiskovej úrovni hodný ochrany.  

Dôstojnosť osoby a rešpekt iných voči svojej osobe však musí každý mravný subjekt potvrdzovať 

svojím správaním a konaním (Gluchman 2013, s. 170). Podľa Gluchmana je totiž podstatným vyme-

dzením dôstojnosti tzv. mravná rovnocennosť, ktorá musí byť subjektom potvrdzovaná, pričom 

v prípade konania nerešpektujúceho túto mravnú rovnocennosť dochádza k strate dôstojnosti a úcty 

voči osobe (Gluchman 2004, s. 505). Ľudská dôstojnosť je teda človeku daná ako apriórne, tak aj „za 

odmenu“. Gluchmanovým úmyslom bolo bezpochyby vyjadrenie rozhorčenia nad najväčšími krutos-

ťami, ktorých je človek (a len človek) schopný, a stratu dôstojnosti takto postuluje ako dôsledok dô-

sledkov, ktoré vyplývajú z nehanebného konania jednotlivca. Na jednej strane pochopiteľné (a ľud-

ské, v tom najlepšom slova zmysle) uvažovanie, na strane druhej však môže viesť k ďalšej nevýslov-

nej krutosti. 

Na viacerých zahraničných serveroch nedávno vyšiel článok, ktorý opisuje osud Daryella Dickso-

na Menesesa Xaviera, obvineného zo zneužitia a zabitia svojho 1-ročného nevlastného syna (Mitchell 

2014). Xavier sa po nástupe do väzenia stal obeťou sexuálneho zneužitia, ktorého sa dopustilo 20 jeho 

spoluväzňov. Po útoku skončil v nemocnici. Po návrate do väzenia sa scenár zopakoval – spoluväzni 

mu dotrhali stehy a sexuálne sa na ňom vyvŕšili. Údajným motívom k týmto útokom bola zúrivosť 

a pohoršenie z činu, z ktorého bol Xavier obvinený. 

Nemožno pochybovať o tom, že Xavierov čin (ak mu bude dokázaná vina) bol natoľko krutý 

a neľudský, že si zaslúži označenie morálna beštia. Osobne tiež nepochybujem o tom, že pohľad na 

človeka, ktorý spáchal takéto zlo, vyvoláva zúrivosť. Pochybujem však o tom, že by sa takýmto spô-

sobom dalo počínanie spoluväzňov ospravedlniť. K takýmto činom vedie strata úcty voči dôstojnosti 

ľudskej osoby – a práve v tom ťažko zlyhal sám Xavier, čo bolo vlastne príčinou celej tejto situácie. 

Žiadnu spravodlivosť však nemožno dosiahnuť znásobením krutosti. Ak aj Xaviera označíme za mo-

rálnu beštiu, je potrebné si všimnúť, že samotný pojem beštia evokuje pojem zvieraťa. Xavier stratil 

svoju ľudskosť; svojím spôsobom je zvieraťom. Pamätajme však na to, ako by sme sa mali správať 

voči zvieratám! Ani voči zvieraťu by si žiadna ľudská bytosť nemala dovoliť to, čo vykonali Xaviero-

vi spoluväzni.  

Morálne zlyhanie jedného nemá inšpirovať ďalších; zlo nás nesmie inšpirovať. Za najväčšie mo-

rálne zlo, najhlbšie morálne bahno považujem zbytočnú krutosť (a krutosť je väčšinou zbytočná). 

Nazdávam sa, že neodňateľné právo na priznanie ľudskej dôstojnosti by takýmto situáciám malo za-

braňovať. Xavier vykonal neľudský čin, zradil svoju ľudskosť, ale stále je človekom, a toto ontolo-

gické minimum by mu malo zaručiť právo na úctu voči jeho osobe. Táto úcta nemusí byť láskavá, 

súcitná. Ale hoci hovoríme už len o ontologickom minime dôstojnosti, aj tak sa voči človeku musíme 

správať aspoň tak, ako by sme sa mali správať voči zvieratám. Nemali by sme redukovať aplikáciu 

chápania ontologickej roviny ľudskej dôstojnosti len na deti, mentálne postihnuté osoby a pod., ale na 

všetky žijúce ľudské bytosti. 

Podľa Leškovej Blahovej je chápanie kvalitatívneho vyjadrenia dôstojnosti ako nezávislého od 

nášho konania v kontextoch jeho (ne)morálnosti neproduktívne z hľadiska aktívneho morálneho sna-

ženia (Gluchman 2013, s. 174). S uvedeným stanoviskom v podstate súhlasím, môže sa to zdať ne-

produktívne, no nemyslím si, že by nadobúdanie akejsi vyššej dôstojnosti malo byť motivačným fak-
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torom konania. Presnejšie povedané, ak je nadobúdanie ľudskej dôstojnosti motívom konania mrav-

ného subjektu, nie je to správny motív. Úcta voči ľudskej osobe je podľa môjho názoru vhodnejším 

motívom konania. Človek tak potvrdzovaním dôstojnosti iných, v zmysle zachovávania úcty voči 

nim, potvrdzuje svoju vlastnú dôstojnosť. V lévinasovskom zmysle tak úcta dôstojnosti dokonca 

predchádza. Situačná rovina dôstojnosti človeka podľa mňa postihuje práve tento princíp – dôstojnosť 

nie je na tejto úrovni ničím iným, než úctou voči dôstojnosti druhého.  

Podľa Gluchmana z ontologickej roviny chápania ľudskej dôstojnosti vyplýva, že pozitívne sociál-

ne dôsledky sú funkciou ľudskej dôstojnosti, zatiaľ čo zo situačno-sociálnej roviny chápania dôstoj-

nosti vyplýva, že ľudská dôstojnosť je funkciou pozitívnych sociálnych dôsledkov vyplývajúcich 

z nášho konania (Gluchman 2013, s. 171). Okrem toho však tiež tvrdí, že rešpekt (či úcta) voči dru-

hým osobám, aj rešpekt iných voči mne ako osobe sa prejavuje zachovaním humánnosti v týchto 

vzťahoch (Gluchman 2013, s. 170). Ak teda ide o samotné zachovanie humánnosti, t.j. zachovanie 

princípu úcty k druhému, prečo by mala byť dôstojnosť funkciou dôsledkov? Ak je predsa v správaní 

sa voči druhým dodržaný tento princíp, konanie je humánne a podporuje dôstojnosť mňa i iných aj 

bez ohľadu na dôsledky. Dôsledky nemôžu adekvátne vypovedať o tom, či bolo konanie humánne, 

alebo nie (pre príklad možno uviesť medicínske pokusy na zvieratách). To, či bol dodržaný princíp 

humánnosti, je podľa mňa zjavné zo samotného činu, ktorý tak z tohto hľadiska nie je len prostried-

kom dosiahnutia či realizácie východiskovej hodnoty, ako tvrdí Gluchman (Gluchman 2013, s. 170), 

ale plnohodnotným obsahom konania. 

 

Záver 
Po bližšom oboznámení sa s etikou sociálnych dôsledkov a reflexii niekoľkých jej východísk mô-

žem povedať, že v nej vidím, okrem iného, zaujímavú koncepciu realistických morálnych očakávaní 

a hodnotení. V rámci predmetov mojej reflexie, t.j. problematiky morálky, teórie správneho a ľudskej 

dôstojnosti, som dospela k záveru, že by nebolo zbytočné prehodnotiť: a) vymedzenie vzťahu medzi 

morálkou a mravnými ideálmi, v tejto súvislosti možno hlbšie preskúmať aj problematiku ľudskej 

prirodzenosti v kontexte mravnosti; b) teóriu správneho ako celok, resp. sa tiež pokúsiť o naplnenie 

pojmu morálneho dobra (nie vymedzenie, teda redukcia, ale napĺňanie pojmu); c) problematiku mož-

nosti odoberania ľudskej dôstojnosti, v ktorej sa podľa mňa významne stráca princíp humánnosti. 

Zámerom môjho príspevku nebola kritika, a tak ťažiskové otázky prenechávam kompetentnejším 

mysliteľom, najmä samotnému autorovi teórie, ktorý zároveň je, ako správny filozof, otvorený kon-

štruktívnej kritike i prípadným modifikáciám. Vychádzajúc len z mojich subjektívnych dojmov pri 

čítaní by som chcela autorovi odporúčať, aby sa pokúsil o systematickú, hĺbkovú formuláciu svojej 

teórie bez pričastej prezentácie či konfrontácie názorov iných autorov. Chápem, že takýto postup nad-

väzuje na tradíciu analytickej etiky, no celá koncepcia by tak bola lepšie pochopiteľná a pôsobila by 

koherentnejšie, nehovoriac o tom, že by to veľmi potešilo čitateľov, ktorí radi čítajú súvislé a ucelené 

teórie – teda aj mňa.  

 

 

Literatúra: 

GLUCHMAN, M.: Vývoj a chápanie ľudskej dôstojnosti v etike sociálnych dôsledkov. In: Etika 

na Slovensku v súčasnosti (od 2. polovice 20. storočia). Ed. V. Gluchman. Prešov: FF PU 2013, s. 167 

– 176. 

GLUCHMAN, V.: Etika konzekvencializmu. Prešov: ManaCon 1995. 116 s. 

GLUCHMAN, V.: Etika sociálnych dôsledkov a jej kontexty. Prešov: PVT 1996. 132 s. 

GLUCHMAN, V.: Človek a morálka. Brno: Doplněk 1997. 203 s. 

GLUCHMAN, V.: Biologické a sociálne v etike sociálnych dôsledkov (o determinácii a slobode 

vôle, respektíve mravnej slobode). In: Filozofia, 2003, roč. 58, č. 2, s. 119 – 137. 

GLUCHMAN, V.: Ľudská dôstojnosť a neutilitaristická konzekvencialistická etika sociálnych dô-

sledkov. In: Filozofia, 2004, roč. 59, č. 7, s. 502 – 507. 



10. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA 

 

54 

KALAJTZIDIS, J.: Etika sociálnych dôsledkov ako forma neutilitaristického konzekvencializmu. 

In: Etika na Slovensku v súčasnosti (od 2. polovice 20. storočia). Ed. V. Gluchman. Prešov: FF PU 

2013, s. 135 – 150.  

LEŠKOVÁ BLAHOVÁ, A.: Hodnota života v etike sociálnych dôsledkov. In: Gluchman, V. 

a kol.: Hodnoty v etike sociálnych dôsledkov. Prešov: Grafotlač 2011, s. 47 – 64.  

LETZ, J.: Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy. III. Netomistické metafyziky. Trna-

va: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, 

vydavateľstva Slovenskej akadémie vied 2009. 391 s. 

MITCHELL, A.: Child Killer Raped, Tortured In Prison: Justice? [Cit. 2014-26-04.] Dostupné na 

internete: <http://www.inquisitr.com/1226280/child-killer-raped-tortured-in-prison-justice/> 

 

 

 




