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1. Etika ako filozofická disciplína 
 
Etika vyjadruje filozofickú disciplínu, ktorá sa zaoberá skúmaním morálky. Vysvetľuje pôvod, 
podstatu a funkcie morálky. Dominantným cieľom je odlíšiť dobro od zla, morálne od nemorálneho, 
správne od nesprávneho. 
Ako najvyššia hodnota môže vystupovať šťastie (eudaimonizmus), rozkoš (hedonizmus), užitočnosť 
pre ľudí (utilitarizmus), resp. zdokonaľovanie ľudských vlôh (perfekcionizmus) atď. 
 
Empiristická etika hľadá pôvod morálky v samom bytí človeka. 
Transcedentálna etika nachádza základ ľudskej morálky mimo empirickej skúsenosti ľudí. 
 
1. Metaetika – má výlučne teoretický charakter, jej cieľom je kritická analýza základných etických 
pojmov, morálnych súdov a metód skúmania v etike. Cieľom metaetiky je dosiahnuť pravdivé 
poznatky o etike. G. E. Moore sa považuje za zakladateľa metaetiky.  

Kognitivizmus vychádza z principiálnej poznateľnosti morálky: 
Naturalizmus – morálne úsudky sa odvodzujú z pravdivých viet 
o človeku a svete. Presvedčivejší je predsa jeden konkrétny morálny 
úsudok ako syntéza jedného empirického a jedného normatívneho. 
Intuitivizmus považuje základné morálne úsudky za prístupné len 
intuitívnemu poznaniu. (G. E. Moore, William D. Ross, Harold A. 
Prichard). 

Nonkognitivizmus je smer, ktorý popiera objektívnu a pravdivú platnosť morálky. 
Emotivizmus hovorí o tom, že morálne úsudky vyjadrujú naše 
výlučne subjektívne pocity alebo postoje a apelatívne vplývajú na 
ľudí. (Alfred J. Ayer, Charles L Stevenson). 
Preskriptivizmus – V koncepcii Richard M. Hare-ho sa všeobecné 
základy uznávajú ako poznateľné a zovšeobecniteľné. 

Etický logizmus definuje špecifické argumentačné metódy pre morálny diskurz. 
 
2. Normatívna etika sa zaoberá predovšetkým praktickými problémami, vyriešenie ktorých má dať 
odpoveď na otázku, ako by sa mali ľudia správať. 

Teologická etika za najvyššiu požiadavku pokladá slúžiť božej vôli (kresťanstvo, 
islam). 
Utilitarizmus považuje za najvyššiu morálnu požiadavku blaho všetkých 
zúčastnených. 
Egoistická etika považuje za najvyššiu požiadavku dlhotrvajúce blaho len vo 
vlastnom záujme. 
Deontologická etika považuje konanie za morálne správne vtedy, keď sa pridržiava 
maxím, v ktorých je samo dobro, napr. dobrom je sľuby ako také dodržiavať. (Kant, 
Ross). 

 
3. Deskriptívna etika skúma rozmanité fenomény morálky a mravov. Popisuje tieto javy, vysvetľuje 
a interpretuje ich. 
 
Morálka označuje mrav, obyčaj, módu. Používa sa na označenie normatívnej regulácie správania 
ľudí, ich mravov, predstáv o dobre a zle, ich reálneho morálneho sveta. Obsah morálky tvoria normy 
správania sa, motívy konania, kritériá morálneho konania, morálne hodnoty, formy medziľudských 
vzťahov. Je založená na „nepísaných“ zákonoch, ktoré sa ale spravidla dodržiavajú s väčšou 
dôslednosťou ako zákony písané.  
 
Verejná mienka – k jednej a tej istej udalosti sa môže v spoločnosti zaujať z hľadiska morálneho 
a právneho celkom odlišný postoj. 
 
Dobro a zlo vymedzujú protiklad morálneho a nemorálneho, t.j. toho, čo má kladný alebo negatívny 
morálny význam. 
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Dobro odráža záujmy, želania a nádeje ľudí. Vyjadruje to, čo je hodné nasledovania, to, čo si 
zasluhuje potvrdenie, súhlas ostatných. Celá etika je v podstate hľadaním významu a podstaty dobra. 
 
Zlo je najvšeobecnejším výrazom pre vyjadrenie toho, čo je nemorálne, čo zasluhuje odsúdenie. 
Spravidla sa ním označujú také ľudské skutky, ktoré ubližujú iným ľuďom, zraňujú ich ľudskú 
dôstojnosť alebo sa určitým spôsobom narušujú zaužívané a všeobecne platné idey o tom, čo sa 
v spoločnosti „môže“. 
 
Šťastie označuje subjektívny stav človeka, ktoré je prejavom vnútornej spokojnosti s vlastným 
existovaním. Je vyjadrením predstáv človeka o tom, aký má byť život človeka, čo je preňho najvyššou 
hodnotou. Je šťastie v tom, že dávame my niečo svetu alebo v tom, že svet dáva niečo nám? Pravda 
o šťastí sa raz hľadá v sebe, inokedy vo svete. Kresťanská etika ju umiestňuje mimo hraníc tohto 
sveta. Šťastie spočíva v usilovaní o šťastie, v stálej aktivite, v nepretržitej činnosti, v prekonávaní 
prekážok, nezdarov, sklamaní, v zdolávaní nešťastí. 
 
Svedomie vyjadruje schopnosť človeka uskutočňovať morálnu sebakontrolu. Svedomie napriek svojej 
hlbokej subjektívnosti a individuálnosti, je späté s hodnotami, presvedčeniami, kultúrou a morálnymi 
požiadavkami sveta, v ktorom žije.  
 
Spravodlivosť ako právny pojem vyjadruje dodržiavanie a vykonávanie práva. Ako etická kategória 
vyjadruje morálne hodnotenie spoločenských javov. 
 
2. Morálne normy 
 
Morálne normy predstavujú základ morálky. Sú najjednoduchšou formou morálnych požiadaviek. 
Sú to vzory správania sa, ktoré by mali ľudia uplatniť v rovnakých situáciách. Morálna norma 
prikazuje, zakazuje alebo doporučuje, čo má človek robiť, čo je správne. V podstate možno vznik 
nových noriem odôvodniť dvoma základnými spôsobmi – autoritou a diskurzom (Anzenbacher). To 
znamená, že zdôvodnenie založenia normy pochádza buď od inštancie, ktorá má dôležité postavenie 
v spoločnosti, alebo sa ľudia určitého spoločenstva dohodnú v záujme všetkých na dodržiavaní 
určitých noriem. 
 
Morálne princípy majú podobu najvšeobecnejších morálnych zásad, v ktorých sa vyjadruje sama 
podstata morálnych požiadaviek skupiny alebo spoločnosti. 

Egoizmus – človek sa riadi vo svojom konaní iba vlastnými záujmami, pričom 
neberie do úvahy záujmy ostatných ľudí. Spravidla je hodnotený negatívne. 
Altruizmus spočíva v potlačení vlastného egoizmu, v nezištnej obeti v prospech 
druhého, v ochote obetovať svoje vlastné záujmy záujmom iných ľudí. 

 
Morálny ideál je najzložitejší prvok spomedzi morálnych požiadaviek. Ukazuje konečný cieľ, 
konečné smerovanie spoločnosti. Je to najvyšší morálny vzor človeka o dosiahnutie ktorého by mal 
usilovať každý jednotlivec daného spoločenstva. Vyjadruje nesúlad medzi tým, čo skutočne existuje 
a tým, čo je žiadúce (SEIN und SOLLEN), medzi skutočným a požadovaným v oblasti morálnych 
medziľudských vzťahov.  V kresťanskej etike je to Ježiš Kristus. 
 
1. Morálny relativizmus sa najčastejšie rozumie ako stanovisko, ktoré popiera všeobecnú platnosť 
určitých morálnych pravidiel. 

Kultúrny relativizmus vyžaduje právo rešpektovať rozličné kultúry a ich tradície. 
Podporuje však všeobecne platné normy, ako napr. zákaz incestu, príkaz neklamať... 
Etický relativizmus: 

Eticko-normatívny znamená uznanie mnohorakosti a rozmanitosti 
hodnôt, ale aj morálnych noriem. Popiera, že existujú striktné normy, 
ktoré by mali platiť ako univerzálne kultúrne normy. 
Metaetický relativizmus tvrdí, že neexistujú žiadne všeobecne platné 
kultúrne metódy, ktoré by vedecky zdôvodňovali univerzálnu 
platnosť morálnych systémov jednej kultúry vo vzťahu k iným 
kultúram. 
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Konceptuálny relativizmus vychádza z toho, že rozličným 
životným oblastiam zodpovedajú rozličné rečové útvary, preto nie je 
možné transparentné porovnanie rozmanitých morálnych systémov. 
Konceptuálny relativizmus chápe rôzne morálky ako uzavreté 
systémy, medzi ktorými nemožno nájsť spoločný prienik a racionálne 
ich porovnať. 

 
2. Morálny absolutizmus pripúšťa existenciu večných morálnych hodnôt a večných morálnych 
princípov, ktoré platia vždy, vo všetkých časoch, vo všetkých spoločenských pomeroch, v každej 
situácii. 
 
3. Morálny pluralizmus: 

Radikálny pluralizmus – ľudia, ktorí sa pridržiavajú určitých radikálne odlišných 
názorov (majú nezmieriteľné názory o morálke), neformujú spoločnosť.  
Pluralita morálnych princípov vo vnútri spoločnosti nerobí nemožnou existenciu 
morálnej rozdielnosti. Pluralizmus na tejto úrovni je kompatibilný so sociálnou 
dohodou o morálke mnohých základných praktík. (vraždiť je nesprávne) 
Pluralizmus na úrovni špecifických konaní – aj keď existuje základná dohoda 
o princípoch, nie všetky morálne pramene sú zrejmé a jasné. 
Pluralizmus v oblasti sebarealizácie – pokiaľ členovia spoločnosti dodržiavajú 
základné morálne normy, sú ponorení do určitej pluralitnej spoločnosti, v ktorej 
existujú rôzne hodnoty a rôzne štýly života. 

 
Toleranciou sa všeobecne rozumie akceptovanie, či rešpektovanie iných názorov a spôsobov konania 
(Hölfe). Aby ľudia v dôsledku nezvládnutia nezhody a odlišnosti iných nevstupovali do násilných 
konfliktov, je nevyhnutné dohodnúť sa na určitých minimálnych etických pravidlách, ktoré by 
umožnili ľudskému spoločenstvu rozvíjať sa ďalej pri zachovaní dissensu a mnohosti názorov 
a presvedčení. 
 
Procedurálne chápanie tolerancie ako nenásilnej komunikácie je založené na uznaní slobody ako 
imanentnej stránky ľudského bytia, na autonómii človeka a na myšlienke nedotknuteľnosti 
základných ľudských práv. Ľudia sa síce dobrovoľne zriekajú časti svojich práv v prospech štátu, aby 
mohli vedľa seba žiť, ale to neznamená, že štát má právo zasahovať do obsahu vedomia človeka. 
 
Všeobecná deklarácia ľudských práv – 10.12.1948 OSN – každý má právo na slobodu myslenia, 
svedomia a náboženstva. Toto právo zahŕňa slobodu zmeniť svoje náboženstvo alebo vieru a slobodu 
sám či spoločne s inými, verejne alebo súkromne, prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru vo 
výuke, v praktickom živote, bohoslužbe a obradoch. 
 
Demokratické štáty majú princíp tolerancie jednoznačne zakotvený v ústavách. 
 
Tolerancia predstavuje kontrolu JA nad pudmi. Tolerancia je vlastne výzva k jednotlivcovi, aby 
premohol agresívno-deštruktívne tendencie správania, prípadne želania pudov, pri realizácii ktorých 
môže dôjsť k vnútornému psychickému tlaku alebo k sociálnemu tlaku homogenity. Tolerancia je 
znášanie iného s cieľom lepšie ho pochopiť. (Mitscherlich). 
 
Ľudia sa nerodia ako tolerantné bytosti, tolerantnými sa stávame, schopnosti byť tolerantnými sa 
učíme v procese socializácie, v komunikácii s inými bytosťami. 
 
Diskurz je jedným z najefektívnejších spôsobov formovania schopnosti tolerancie vo výchovno-
vzdelávacom procese. V diskurze sa otvára nielen priestor pre rozvíjanie a zdôvodňovanie vlastných 
myšlienok, ale predovšetkým sa formuje schopnosť počúvať druhého, resp. schopnosť vypočuť iného. 
 
Človeka treba priviesť k inému názoru presviedčaním, a nie použitím fyzického či psychického 
násilia. (Apel). 
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3. Významné etické teórie 
 
1. Kantova deontologická etika – „Konaj tak, aby maxima tvojej vôle mohli vždy platiť ako princíp 
všeobecného zákonodárstva.“ 
 
Pod pojmom maxima rozumie praktické zásady ktorým sú podriadené viaceré iné praktické pravidlá. 
Pre človeka je však toto pravidlo imperatívom, t.j. takým pravidlom, ktoré predstavuje povinnosť 
a požaduje určitý typ konania. Imperatívy sú teda všeobecne platné pravidlá, čím sa líšia od maxím, 
ktoré majú povahu subjektívnych zásad.  
 
Človek a príroda sa ocitli v dvoch rôznych, protikladných svetoch – vo svete nevyhnutnosti, ktorý 
predstavuje kráľovstvo prírody a vo svete slobody, ktorý tvorí kráľovstvo mravov. V prvom je človek 
ovládaný, v druhom vládne sám. 
 
Kant rozdelil na dve časti aj ľudskú vôľu. Na empirickú, ovládanú zmyslovosťou, a na čistú, 
rozumovú, na vôľu v pravom zmysle slova. 
 
Podľa Kanta človek koná mravne vtedy, keď: „Konaj tak, aby si vo svojej osobe i v osobe každého 
iného človeka používal ľudstvo vždy zároveň ako účel a nikdy nie len ako prostriedok!“. Mravný 
zákon je založený na úcte k sebe, ale aj ku každému človeku, ku každej ľudskej bytosti. Je založený 
na rešpektovaní existencie druhej bytosti, na uznaní dôstojnosti človeka ako takého. 
 
2. Utilitaristická etika nachádza zdroj morálky v prirodzenom úsilí človeka vyhľadávať slasť 
a vyhýbať sa utrpeniu. Nemá morálny význam samotné konanie, ale dôsledky tohto konania, na 
rozdiel od deontologických koncepcií, v ktorých hrá dominantnú úlohu samotné konanie. 
Utilitaristické zdôvodňovanie konania je rozšírené medzi podnikateľmi a manažérmi. 
 
Vo všetkých smeroch vrámci utilitarizmu dominujú 4ri základné princípy, ktoré tvoria jeho jadro: 

Princíp následkov – morálny úsudok sa vzťahuje práve na to, čo morálne konanie 
spôsobuje. 
Princíp úžitku – utilitarizmus považuje za najväčšiu hodnotu či za najväčšie dobro – 
dobro samo osebe.  
Princíp slasti – podstata dobra v tomto zmysle spočíva v uspokojovaní ľudských 
potrieb a záujmov, t.j. v slasti, radosti, vitalite, kráse, v hedonicky chápanom šťastí. 
Najvyšší cieľ spočíva v čo možno najväčšom uspokojovaní potrieb a záujmov, 
prípadne v čo najmenšom zlyhaní pri ich uspokojovaní, v čo najmenšej frustrácii. 
Sociálny princíp – v morálnom kalkule nejde o šťastie jednotlivca, ale ani o šťastie 
určitej skupiny, spoločnosti alebo kultúry, ale o šťastie všetkých, ktorí sú v konaní 
zainteresovaní. Pritom nejde len o teraz žijúcich ľudí, ale aj o ďalšie generácie 
a pokolenia, čo má osobitný zmysel napr. pri ekologických problémoch. 

 
R. B. Brandt – utilitarizmus pravidiel – správnosť alebo nesprávnosť konania sa určuje pomocou 
dobrých alebo zlých dôsledkov pravidla, podľa ktorého má konať každý, kto sa nachádza v podobnej 
situácii. 
 
John. J. C. Smart – utilitarizmus činu – je presvedčený, že dosiahnutie čo najväčšieho šťastia je 
nevyhnutne spojené s racionálnym konaním. 
 
3. Etika ľudských práv – jej východiskom je priznanie, že ľudia disponujú určitými právami. 
 
Dnes sa pod prirodzeným právom rozumie spravidla súbor právnych noriem, ktoré sú záväzné vždy 
a všade pre všetkých ľudí na základe ich spoločnej podstatnej povahy (prirodzenosti) aj bez všetkých 
pozitívnych, predovšetkým štátnych zákonov a nariadení, v prípade konfliktu dokonca proti nim. Ide 
teda o normy, ktoré sú zakotvené v samotnej prirodzenosti človeka. (Rich). 
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Etika prirodzeného práva je etika, ktorá vychádza z uznania rovnosti ľudí pred zákonom, z idey 
existencie takých ľudských práv, ktoré vychádzajú zo samotnej existencie človeka ako rodovej 
bytosti. 
 
Anglická listina práv (Bill of Rights) 1689, americká revolúcia – Deklarácia nezávislosti 4.7.1776, 
Listina Práv 12.7.1776. Všeobecná deklarácia ľudských práv – OSN 10.12.1948 - v prvom článku sa 
píše „Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach. Sú obdarení rozumom 
a svedomím a mali by sa k sebe správať v duchu bratstva.“ 
 
4. Etika cnosti – pojem cnosť označuje schopnosť konať na základe určitých hodnôt. Jej 
charakteristickým znakom je vnútorný súlad medzi šťastím a cnosťou. 
 
Predpokladá sa, že človek, ktorý je spravodlivý, bude vo všetkých situáciách spravodlivý, štedrý bude 
vždy štedrým... 
 
Platón uznáva 4ri základné cnosti: 

- Múdrosť 
- Statočnosť 
- Rozvážnosť 
- Spravodlivosť 

 
Podľa Aristotela: 

- Etické cnosti 
- Dianoetické (teoretické) cnosti 

 
Tomáš Akvinský: 

- Mravné 
- Teologické 

 
V novoveku boli tradičné cnosti popreté tzv. sekundárnymi cnosťami – inštrumentálnymi 
a funkcionálnymi občianskymi cnosťami. 
 
5. Etika diskurzu vychádza z Kantovej etiky a z neomarxistických úvah o demokratizácii všetkých 
sfér spoločenského života. 
 
Etika diskurzu rozvíja východisko zdôvodňovania takých zásad, ktoré by umožnili nenásilné, 
racionálne a všeobecne akceptovateľné riešenie konfliktov. Obsahy aplikovaných noriem, ako 
i konkrétny obsah riešenia, závisí od toho, na čom sa uzhodnú v praktickom diskurze všetky stránky 
zainteresované na konflikte. 
 
Apel a Habermas vychádzajú z dvojstupňovej diskurznej etiky. Na prvom stupni ide o apriórne 
základné normy a regulatívne princípy, ktoré sa musia nevyhnutne predpokladať v konkrétnej 
argumentácii. Na druhom stupni diskurznej etiky ide o to, aby sa v praktickom diskurze dospelo 
k normám či princípom, ktoré sú relevantné danej situácii a obsahovo sú výsledkom konsenzu. 
 
Aké podmienky sú nevyhnutné pre úspešnú komunikáciu a hľadanie konsenzu v diskurzných 
situáciách? 

- Logická úroveň produktov 
- Dialektická úroveň procedúr 
- Rétorická rovina procesov 

 
Základná charakteristika modernej etiky 
 
Moderná etika vyrastá z tradície Conditio humana a je založená na vzájomnom uznaní práv iného 
človeka. To znamená, že priznať právo druhému človeku na také isté základné práva, aké požadujem 
pre seba samého sa stáva morálnou povinnosťou alebo novodobou morálnou normou. V podstate ide 
o reciprocitu elementárneho medziľudského uznania. Etický princíp reciprocity sa považuje za 
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najvyšší morálny princíp pre eticko-rozumové zdôvodnenie zovšeobecniť normatívne záväzky medzi 
všetkými ľuďmi. Ide o tzv. princíp univerzalizácie.  
 
Všetky deontologické prístupy majú tri základné znaky – sú: 

- Deontologické 
- Univerzálne 
- Formálne 

 
4. Morálna sloboda a zodpovednosť 
 
Morálna sloboda je etická kategória, ktorá vyjadruje možnosť a schopnosť človeka byť samostatnou, 
tvorivou, iniciatívnou a zodpovednou bytosťou, ktorá prostredníctvom morálnej voľby uskutočňuje 
svoju ľudskú podstatu. 
 
Sloboda vôle – v najvšeobecnejšom zmysle predstavuje schopnosť človeka samostatne určovať svoj 
život, konať podľa vlastného uváženia a niesť zodpovednosť za svoje konanie. Sloboda vôle znamená 
kompetenciu človeka k sebaurčeniu. 
 
Sloboda vôle ako etická kategória vyjadruje možnosť a schopnosť jednotlivca uskutočňovať morálnu 
voľbu medzi dobrom a zlom, medzi morálnym a nemorálnym, medzi správnym a nesprávnym. 

Voluntarizmus – jednotlivec sa riadi a určuje svoje konanie a myslenie výlučne 
svojím vlastným myslením a cítením. 
Fatalizmus – dejiny i život človeka sú vopred určené, t.j. predurčené. Ľudský život je 
predurčený alebo bohom, alebo objektívnym zákonom, a preto ho nie je možné ho za 
žiadnych okolností zmeniť, ani aktivitou indivídua. Fatalizmus odsudzuje ľudí na 
pasívne prijímanie všetkého, čo život so sebou prináša. 

 
Morálna voľba – rozumieme akt vedomej duchovnej činnosti človeka, ktorá predchádza rozhodnutiu. 
Predstavuje kompetenciu ľudského indivídua slobodne sa rozhodnúť, myslieť a konať určitým 
spôsobom, vytvoriť si vlastnú hierarchiu hodnôt, vybrať si medzi správnym a nesprávnym. 
 
Morálny konflikt predstavuje situáciu, v ktorej je subjekt voľby postavený pred nevyhnutnosť zvoliť 
si jedno z dvoch navzájom vylučujúcich sa správaní. 
 
V procese riešenia konfliktu rozhoduje človek často z pozície, keď nepozná všetky súvislosti, pri 
nedostatku informácie, ako aj v stave silného emotívneho vzrušenia. 
 
Charakteristické znaky morálneho konfliktu: 

Morálny konflikt má zásadne alternatívny charakter je voľba „alebo – alebo“. 
Vzniká vtedy, keď sa treba rozhodnúť medzi dvoma alternatívami, z ktorých aspoň 
jedna má morálny obsah, morálnu hodnotu alebo formu morálnej požiadavky. 
Morálny konflikt má osobnostný charakter – nevznikol z vlastnej vôle subjektu. 
Bol „nanútený“ človeku vonkajšími okolnosťami, vonkajšou nevyhnutnosťou. Ťarchu 
rozhodnutia a zodpovednosť zaň nesie človek sám. Vyriešenie môže byť pre okolie 
nepochopiteľné a udivujúce. 

 
Morálna zodpovednosť môže mať podobu morálneho odsúdenia zo strany spoločnosti, právneho 
postihu, ale aj pocitu viny alebo výčitiek svedomia. 
 
Zodpovednosť ako trojjediný vzťah: 
KTO? individuálny subjekt, skupinový subjekt 
ZA ČO? za všetky zapríčinené účinky, za všetky predvídateľné dôsledky, za všetky náročky 
spôsobené efekty, za všetky neoprávnené, nie náročky spôsobené efekty za dôsledky s ktorými môže 
byť v spojení 
PRED KÝM? svedomie, Boh, spoločnosť, skupina, budúce generácie, príroda 
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Kto? Existujú situácie, keď človek nekoná podľa slobodnej vôle a na základe vlastného rozhodnutia, 
vtedy je človek spravidla právne, sociálne i morálne oslobodený od toho, aby niesol za svoje konanie 
zodpovednosť. 
 
K znakom aktéra patria: 

- aby sa subjekt mohol považovať za zodpovedného, musí mať aspoň minimálne 
poznatky o normách konania a dôsledkoch svojho konania (nespĺňajú deti a mentálne 
retardovaní) 
- jeho konanie musí byť dobrovoľné, môže konať, ako chce on sám (neplatí pre malé 
deti), (Tugendhat) 

 
Morálne normy určujeme nasledovne: 

negatívne povinnosti znamenajú zrieknutie sa priameho škodenia iným ľuďom 
(nezabiješ) 
striktne pozitívne povinnosti sú povinnosti, ktoré nás vyzývajú vyplniť prevzaté 
úväzky (pomôžeš v núdzi) 
široké pozitívne povinnosti (supererogátorské), ktoré vyzývajú resp. odporúčajú 
vykonávať dobročinnosť 

 
Za čo? Skutočne človek nesie vždy a všade, za každých okolností, zodpovednosť za svoje 
rozhodnutie? Obzvlášť, ak koná pod nátlakom, v prostredí duševného alebo fyzického teroru? 
(William Styron – Sophiina voľba). 
 
Pred kým? rodič je zodpovedný pred svojimi deťmi, dieťa pred rodičmi, politik pred spoluobčanmi, 
... Život je priveľmi zložitý, aby sme mohli určiť len jednu jedinú inštanciu, pred ktorou sa 
zodpovedáme za dôsledky svojho konania. 
 
Etika zmýšľania, podobne ako normatívna a situačná etika, požaduje morálne konanie, ktoré sa 
nezaoberá dôsledkami svojho konania, ale vychádza z určitého princípu, ktorý je platný univerzálne 
alebo vždy pre daný prípad.  (Max Weber). 
 
Etika zodpovednosti sa nazýva vnímavosť pre zodpovednosť za predvídateľné dôsledky svojho 
konania. (Höffe, Rich). Požaduje nielen sledovanie vyšších princípov a noriem, ale predovšetkým 
požaduje, aby subjekt vo svojom rozhodovaní uvažoval o dôsledkoch svojho konania a o prevzatí 
zodpovednosti za tieto dôsledky. Max Weber v súčasnosti rozširuje aj na akceptáciu a zodpovednosť 
za nepredvídateľné dôsledky. 
 
Difúzia zodpovednosti je známy fenomén :( - napr. neposkytnutie nevyhnutnej pomoci v mase ľudí. 
Každý človek by mohol pomôcť a každý vie, že jeden by pomôcť mal – ale pretože všetci sú oslovení, 
nepociťuje nikto osobnú zodpovednosť. Aj pri ochrane životného prostredia je etické správanie 
jednotlivca zanedbateľné, pokiaľ sa tak nesprávajú všetci ostatní... Reakciou na tieto javy sú potom 
kontroverzné úvahy o význame zodpovednosti. 
 
5. Spravodlivosť ako etický princíp 
 
Spravodlivosť patrí k najstarším pojmom etickej teórie. Je priesečníkom etických, sociálnych, 
politických a ekonomických predstáv o rovnosti, slobode a právach človeka. Nemožno ju oddeliť od 
pojmov sloboda a rovnosť ľudí. 
 
Ak prijmeme predstavu o tom, že ľudia sú si svojou podstatou podobní a rovní, preto majú právo na 
rovnaké prirodzené práva, zároveň prijímame predstavu o tom, že ľudia sa vo vzájomnom 
spolunažívaní musia dennodenne vyrovnávať so slobodou a právami druhých ľudí. Akceptovanie 
takéhoto vyrovnávania sa je vlastne aplikovaním princípu spravodlivosti v sociálnych vzťahoch. 
 
Ľudia sú síce rovnakí, ale každý je zároveň iný vo svojej individualite. Preto každý človek má právo 
byť uznaný nielen v jeho rovnosti, ale aj v jeho odlišnosti, v jeho individuálnosti. 
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Def.: Pod pojmom spravodlivosť rozumieme férové, korektné rozdelenie predností a nevýhod medzi 
jednotlivých ľudí a to tak, že sa pritom rešpektuje ich rovnosť a aj odlišnosť. 

1. Subjektívna – rozumie sa individuálne korektné, férové správanie jednotlivca. 
Aby človek rešpektoval vo vzťahu k iným, nielen k svojim priateľom, rodine 
a známym, ale ku všetkým ľuďom, s ktorými prichádza do styku. 
2. Objektívna – vystupuje ako základné normatívne pravidlo pri kooperácii činností 
ľudí a pri riešení konfliktov medzi nimi. 

- politická 
- právna 
- sociálna 
- ekonomická 

 
Rovnosť – požiadavka rovnosti je požiadavkou všímať si rovnako všetkých členov spoločnosti 
a spolunažívať podľa princípov, ktoré sú prijateľné pre všetkých. 
 
Teória spravodlivosti Johna Rawlsa – nadväzuje na myšlienku kooperácie ľudského konania. Rawls 
vytvára myšlienkový experiment, v ktorom sa ľudia nachádzajú akoby v pôvodnej situácii a majú sa 
v nej rozhodnúť, v akých princípoch by chceli žiť. Ide o hypotetickú situáciu rozhodovania 
a vytvárania nových pravidiel komunikácie. Spravodlivosť podľa Rawlsa môže byť len výsledkom 
dohody slobodne konajúcich racionálnych aktérov. Spravodlivosť a sloboda sú u Rawlsa nerozlučne 
späté. Je presvedčený o tom, že ľudia by sa mohli dohodnúť na spravodlivých princípoch 
spolunažívania len vtedy, keby nepoznali svoju vlastnú pozíciu v spoločnosti. Rawls teda modeluje 
takú situáciu, keď sa ľudia rozhodujú o základných princípoch „pod závojom nevedomosti“. 
 
Dva základné princípy spravodlivosti: 

- každá osoba má mať rovnaké právo na čo najširšiu základnú slobodu zlučiteľnú 
s podobnou slobodou iných. 
- sociálne a ekonomické nerovnosti musia byť usporiadané tak, aby bolo možné 
obidvoje spájať s rozumným očakávaním, že budú v prospech každého 
a s postaveniami a úradmi, ktoré sú rovnako prístupné všetkým. Rozdelenie bohatstva 
a dôchodku nemusí byť rovnaké, musí však byť v prospech každého. 

 
Robert Nozick – spravodlivosť ľudských práv – je predovšetkým koncepciou dodržiavania 
a rešpektovania ľudských práv a slobôd. Pre Nozicka spočíva základný problém v tom, koľko práv 
môže indivíduum odovzdať v prospech štátu tak, aby neporušilo svoju vlastnú integritu. Za potrebné 
uznáva len také opatrenia, ktoré vedú k ochrane vlastníctva a zabezpečeniu prirodzených ľudských 
práv. Spravidla sa nazýva koncepcia minimálneho štátu. 
 
Friedrich Von Hayek o sociálnej spravodlivosti – má odmietavý postoj k sociálnej spravodlivosti. 
V trhovom systéme každý môže využívať svoje znalosti pre svoje vlastné účely. Za morálne legitímne 
považuje také vlastníctvo, ktoré sme pôvodne získali morálne čistou cestou. Ak vlastníctvo vzniklo 
nelegitímnym spôsobom, nemôžu si ani ďalší potomkovia nárokovať na jeho morálnu oprávnenosť. 
 
Arthur Okun hovorí „...konflikt medzi rovnosťou a efektívnosťou je našou najväčšou sociálno-
ekonomickou dilemou, ktorá nás trápi v nespočetných oblastiach sociálnej politiky. Nemôžeme mať 
na jednej strane koláč trhovej efektívnosti a na druhej ho rovnomerne rozdeliť...“. 
 
Čo sa týka ekonomických možností – všetci by mali mať rovnaký prístup ku vzdelaniu, k najlepším 
školám, pracovným príležitostiam... Mala by byť likvidovaná akákoľvek diskriminácia. Svet 
rovnakých (neobmedzených) možností. 
 
Štát vynakladá na humánne ciele určité náklady. Podľa systému „nič nie je zadarmo“. V spoločnosti 
však vzniká eticko-ekonomická dilema: Koľko zníženej efektívnosti sme ochotní zaplatiť za väčšiu 
mieru rovnosti, resp. za nižšiu mieru nerovnosti? 


