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ÚVOD 

Etika starostlivosti v súčasnosti predstavuje jeden z najinšpiratívnejších 

a najdynamickejšie sa rozvíjajúcich smerov v priestore morálneho myslenia. 

Vyjadruje sa k širokému spektru tém a otázok, ktoré nie sú len tradičnou doménou 

morálnej filozofie, ale vedú sa o nich diskusie aj na poli sociálnej a politickej filozofie 

a teórií, ako aj rôznorodých oblastí skúmania nielen filozofie samotnej, ale aj 

v ďalších špeciálnovedných disciplínach (bioetika, pedagogika, medicína, sociálna 

práca, a podobne).  

Etika starostlivosti ponúka inšpiratívne spôsoby, ako premýšľať o vzťahoch 

a spojeniach, ktorých sme súčasťou. Poskytuje nové/ neobvyklé čítanie/ 

porozumenie ľudských vzťahov, a tým nám umožňuje novým spôsobom a adekvátne 

reagovať na niektoré empirické výzvy (Pettersen 2011, s. 51). Ešte pred dvadsiatimi 

piatimi rokmi bolo uvažovanie o starostlivosti spojené s rozhodnutiami žien v privátnej 

sfére týkajúcimi sa ich osobných dilem a problémov. V priebehu posledných dvoch 

desaťročí zástancovia etiky starostlivosti ukázali, že ideál starostlivosti má potenciál 

byť regulatívom nielen súkromného správania, ale aj ľudských interakcií vo 

všeobecnosti. V súčasnosti majú myšlienky o starostlivosti silu meniť spôsob, ako 

hodnotíme osobné vzťahy, profesionálne správanie, verejnú politiku, medzinárodné 

vzťahy a globálne otázky. Relevancia etiky starostlivosti v toľkých širokých oblastiach 

života, z ktorých mnohé sa vyznačujú vzájomnými inkompatibilitami a protichodnými 

záujmami, je podmienená viacerými faktormi, avšak jedným z najvýznamnejších je 

práve tvorivosť a plodnosť myslenia predstaviteliek a predstaviteľov etiky 

starostlivosti, ktoré/í vyvíjajú etické koncepcie, modely a metódy schopné uchopiť 

a analyzovať ľudské vzťahy v celej ich rôznosti (Petersen 2011, s. 52). Etika 

starostlivosti totiž v porovnaní s tradičnými etickými koncepciami a teóriami z oblasti 

morálnej filozofie prináša radikálne odlišné súbory modelov a normatívnych 

koncepcií. V súčasnosti je to práve feministická etika starostlivosti, ktorá ponúka 

kritické premyslenie starostlivosti v priestore morálnej filozofie, etiky a sociálnej 

filozofie. 
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Cieľom predkladanej publikácie je identifikovať pojem, predmet, prístup, 

filozofické základy a východiská, ako aj možnosti aplikácie etiky starostlivosti ako 

špecifického morálneho prístupu, a zároveň ako špecifickej morálnej teórie na poli 

spoločenskovedného a humanitného skúmania. V slovenskom akademickom 

prostredí na uplatnenie etiky starostlivosti ako špecifického morálno-filozofického 

prístupu   zamerala svoju pozornosť najmä Zuzana Kiczková, a to osobitne v oblasti 

ekofilozofie, rodových štúdií  a bioetiky, pričom čiastkové problémy etiky starostlivosti 

rozpracovávala aj Marianna Szapuová.1 

V predkladanej publikácii sa opieram o viaceré svoje predchádzajúce práce, 

v ktorých som sa zamerala buď priamo na etiku starostlivosti alebo partikulárne 

aspekty praxe starostlivosti.2 Mojím cieľom je ponúknuť komplexnejší pohľad na etiku 

starostlivosti ako svojbytný morálny prístup a teóriu, ktorú považujem za jeden 

z najinšpiratívnejších prúdov súčasného kritického myslenia. V jednotlivých 

kapitolách postupne prechádzam od tematizácie starostlivosti ako kategórie našej 

každodennej sociálnej praxe a pojmu v kontexte bežného jazykového diskurzu, 

aj ako pojmu v historickom kontexte filozofického myslenia (1.kap.), cez načrtnutie 

kontextu formovania etiky starostlivosti s osobitným dôrazom na prácu zakladateľky 

etiky starostlivosti Carol Gilliganovej (2.kap.), k identifikácii a objasneniu jednotlivých 

aspektov etiky starostlivosti ako špecifického morálneho prístupu a teórie v tretej 

kapitole, v ktorej sa podrobne zaoberám vymedzením pojmu a predmetu skúmania 

etiky starostlivosti, jej filozoficko-teoretickými základmi a východiskami, ako aj jej 

1 Bližšie pozri: Kiczková, Z. 1998. Príroda: vzor žena!? Bratislava: Aspekt.; Kiczková, Z. 1999. O čom 
sa diskutuje vo feministickej etike ? In: Filozofia výchovy a problémy vyučovania filozofie. Bratislava: 
SFZ IRIS, s. 129 – 138., Kiczková, Z. 2001. Etika starostlivosti alebo ako začarovať „odčarovanú 
prírodu“? In:  Szkice ze wspólczesnej slowackiej.- Toruń: Wyd. Adam Marszalek, 2001. S. 135-149; 
Kiczková, Z., Szapuová, M. 2005. Rovnosť príležitostí cez prizmu etiky starostlivosti, alebo 
o starostlivosti ako sociálnej a politickej praxi. Sociální práce/ Sociálna práca 3/ 2005, s. 56 – 70.;
Kiczková, Z. 2015. Normatívny rámec etiky starostlivosti. In: Plašienková, Z. (ed.). 2015. Bioetické 
výzvy a súčasnosť. Bratislava: STIMULUM., s. 91 – 98. 
2 Pozri Jesenková, A. 2012. Marginalizácia starostlivosti v učiteľskej profesii na Slovensku - faktory, 
mechanizmy, kontext. Gender, rovné příležitosti, výzkum. - ISSN 1213-0028. - Roč. 13, č. 1 (2012), 
s.62-72., Jesenková, A., Klimková, A. 2012. Vzťah starostlivosti a moci v kontexte vzťahov lekár/ka a
pacient/ka. In: Human Rights Forum 2012 - Medicínske právo interdisciplinárne : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie : 20. - 21. marec 2012, Košice. - Bratislava : Eurokódex, 2012. - ISBN 
9788089447879. - S. 95-107.; Jesenková, A. 2015. Osamelosť z perspektívy etiky starostlivosti. In: 
Osamelosť v kontexte zmyslu života. - Banská Bystrica : Belianum, 2015. - ISBN 9788055710143. - S. 
126-141.; Jesenková, A. 2016. Etika starostlivosti podľa Virginie Held. Glosolália : rodovo orientovaný 
časopis. - ISSN 1338-7146. - Roč. 5, č. 3 (2016), s. 147-153.  
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komparáciou  s niektorými morálnymi prístupmi (etika cností, deontologická etika, 

utilitaristická etika). Napokon, v štvrtej kapitole sa sústreďujem na objasnenie etiky 

starostlivosti ako sociálnej a politickej perspektívy, sociálno-politických dôsledkov 

akceptácie a integrácie etiky starostlivosti ako teoreticko-analytického nástroja pre 

účely sociálno-etického skúmania ako sociálnovedného a humanitného skúmania, 

ako aj pre účely sociálnoetickej expertízy. 

Mojím zámerom je ponúknuť publikáciu, ktorá prispeje k objasneniu relatívne 

málo známej etickej teórie  a konceptu etiky starostlivosti, a najmä jej potenciálu ako 

výskumného a aplikačného prístupu, ktorý nás núti k rekonceptualizácii viacerých 

tradičných kľúčových kategórií a pojmov, nielen v etickom myslení, ale aj v ďalších 

sociálnovedných a humanitných disciplínach.  
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1 STAROSTI SO STAROSTLIVOSŤOU 

 

V rôznych svojich podobách je starostlivosť samozrejmou súčasťou našich 

každodenných životov, a to tak na individuálnej úrovni, ako aj v živote spoločnosti 

ako celku. Neustále uskutočňujeme rôzne druhy aktivít, ktorých cieľom je postarať sa 

o to, aby sme boli v poriadku, v pohode, v dobrom stave  my sami/y (staráme sa 

o seba), aby boli v poriadku ostatní, aby bolo v poriadku a dokázalo prežiť celé naše 

prostredie. Staráme sa o seba, o iných, o svet, ktorého sme súčasťou. Táto 

starostlivosť sa uskutočňuje v rôznej forme, na rôznych úrovniach sociálneho života 

(individuálnej, organizačnej, systémovej i globálnej), v rôznej miere a intenzite, 

uskutočňuje sa najmä uspokojovaním rôznych potrieb subjektov a objektov, o ktoré 

sa staráme.  Staranie sa je jednoducho súčasťou života, a tam, kde zlyháva alebo je 

nedostatočné, tam sa kvalita života či už individuálnych ľudských bytostí, alebo 

sociálnych celkov, ktorých sú súčasťou, znižuje, upadá, stáva sa neuspokojivou.  

Samozrejmosť starostlivosti má často za dôsledok, že jej jednotlivé aspekty, 

problémy, faktory, ale najmä aktérky a aktéri a ich vzťahy sa pre nás stávajú takmer 

neviditeľnými,  a často aj  nepodstatnými. Vnímame ich ako natoľko prirodzené, že 

našu zodpovednosť za ich formovanie, spoluvytváranie a reprodukovanie si 

prestávame uvedomovať,  a niekedy aj vedome na ňu rezignujeme a zbavujeme sa 

jej. Starostlivosť sa tak stáva v našich životoch marginálnou, dostáva sa na okraj 

záujmu. Dôsledky tejto marginalizácie sú vážne: zanedbávanie starostlivosti vedie 

k neochote porozumieť procesom, ktoré sa v súčasnej praxi starostlivosti dejú, 

a tento nezáujem a neochota nám potom zabraňujú identifikovať príčiny, faktory 

a mechanizmy, ktoré sa podieľajú na uskutočňovaní tých vzťahov starostlivosti 

v rôznych oblastiach života, ktorých sme sami súčasťou. Avšak bez porozumenia nie 

je možná ani diagnóza, a ani následné žiaduce účinné riešenie problémov a výziev, 

ktorým v súčasnosti v moderných spoločnostiach čelíme či už na úrovni lokálnej, 

regionálnej alebo globálnej, vo sfére individuálnych životov a vzťahov alebo v našich 

sociálnych životoch a vzťahoch. 
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1.1 STAROSTLIVOSŤ AKO VÝZVA 

Vo všeobecnosti možno identifikovať viaceré relevantné trendy vyžadujúce si 

adekvátnu reakciu zo strany politických a morálnych aktérov na troch úrovniach: 

v priestore globálnych vzťahov, v priestore samotnej rôznorodej praxe starostlivosti, 

a napokon v časopriestore regionálnych a lokálnych vzťahov. 

Globálne trendy, ktoré zásadným spôsobom vstupujú do formovania súčasnej 

praxe a vzťahov starostlivosti, predstavujú osobitne ohrozenie bezpečnosti 

terorizmom, zvyšovanie medzinárodného napätia vo forme vojenských konfliktov, 

globalizácia vo forme ekonomizmu a neoliberalizmu, prehlbovanie sociálnych 

rozdielov a rozširovanie chudoby, nemenej klimatické zmeny a ekologická kríza, 

a jeden z najviac v súčasnosti diskutovaných fenoménov, ktorým je kríza demokracie 

a demokratických inštitúcií.  

Selma Sevenhuijsen, holandská filozofka a predstaviteľka súčasnej politickej 

etiky starostlivosti  upozorňuje na to, že potreba vytvoriť nový normatívny rámec, 

vychádzajúci z koncepcie starostlivosti, je indikovaná dvoma paralelne 

prebiehajúcimi a vzájomne súvisiacimi procesmi, ktoré sa odohrávajú v súčasnej 

spoločnosti: sú to procesy premiestňovania – relokácie politiky a relokácie 

starostlivosti. Pod termínom relokácia politiky Sevenhuijsen chápe presun politických 

aktivít z centier moci (z vlády aj parlamentu) do sféry občianskej spoločnosti a jej 

rôznych inštitúcií, kde sa rozhodnutia prijímajú obrazne povedané „v pracovniach 

manažérov, na chodbách európskych a nadnárodných inštitúcii, v sálach národných 

a nadnárodných súdov“ a pod. (Sevenhuijsen 1998, 2003).  

Procesy relokácie starostlivosti prebiehajú v troch rovinách: 

a) Starostlivosť sa presúva od žien k mužom, tým sa má na mysli, že ženy čoraz viac 

presúvajú svoje aktivity do verejnej sféry a sú aktívne vo svete platenej prace, kultúry 

a politiky. Vzniká tým potreba, aby muži viac prispievali k dennej starostlivosti o deti, 

partnerov a členov rodiny. Tento pohyb sa však uskutočňuje v oveľa pomalšom 

tempe ako presun žien do verejnej sféry. 

b) Druhú líniu relokácie možno charakterizovať ako „zvnútra smerom von“. 

Starostlivosť, ktorá sa predtým uskutočňovala v domácnostiach, sa stále viac 

presúva do sveta mimo domácnosti, teda z privátnej do verejnej sféry, na kolektívne 
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a komerčné služby, napr. v prípade mimoškolskej dennej starostlivosti, starostlivosti 

o chorých, starých rodičov a príbuzných, atď. 

c) Tretia línia relokácie sa uskutočňuje vo svete zdravotníctva a má významné 

dôsledky pre sociálnu starostlivosť. V tejto rovine môžeme hovoriť o významnom 

posune od liečby k starostlivosti, čo súvisí napr. s nárastom chronických ochorení, s 

nárastom dĺžky života, dlhšej aktivity, a vyžaduje si nové spôsoby myslenia o kvalite 

života atď. 

V dôsledku uvedených procesov relokácie starostlivosti sa ukazuje výrazná 

potreba značnej diferenciácie v ponúkanej starostlivosti. Všetky tieto posuny sú 

výzvou, aby sme začali uvažovať o starostlivosti novým spôsobom a vytvárali nový 

normatívny rámec politických programov a dokumentov, ktoré sa starostlivosti, či už 

priamo, alebo nepriamo, týkajú.  

Starostlivosť sa zdá byť natoľko samozrejmou súčasťou našich každodenných 

životov, či už na úrovni individuálnej alebo v spleti sociálnych interakcií, až sa 

vynárajú pochybnosti o možnosti jej uchopenia prostredníctvom exaktných pojmov 

a kategórií. Napriek tomu, ba možno práve preto si vyžaduje morálnofilozofickú 

reflexiu, ktorá môže byť teoretickým východiskom pre konkrétnejšie etickú analýzu 

starostlivosti ako aspektu medziľudských vzťahov, ale i vzťahov ľudských bytostí so 

svetom mimoľudským, ako súčasti osobných individuálnych vzťahov v našich 

privátnych životoch a svetoch, ale i vzťahov uskutočňovaných vo verejnom priestore  

a na úrovni politického života, ako aj globálnych sociálnych, kultúrnych, 

ekonomických i politických interakcií. Starostlivosť si vyžaduje našu pozornosť, 

pretože napriek samozrejmosti starostlivosti sme zároveň každodenne v individuálnej 

i sociálnej praxi a realite konfrontovaní s rôznymi formami jej nedostatočnosti, s jej 

zlyhávaním, s jej nedostatkom, ako aj s negatívnymi dôsledkami tohto stavu. 

Významným predpokladom adekvátnej odpovede a účinných riešení našich starostí 

so starostlivosťou na praktickej rovine je aj porozumenie konceptualizácii 

starostlivosti na teoretickej rovine, a to tak v priestore každodenného diskurzu, 

v priestore diskurzu filozofického a morálneho myslenia, ako aj odborného diskurzu 

pri výkone konkrétnych profesijných praxí starostlivosti. 
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1.2  STAROSTLIVOSŤ AKO POJEM BEŽNÉHO JAZYKA 

Čo je to teda starostlivosť, o čom hovoríme, keď hovoríme o starostlivosti? Z  

hľadiska toho, akú skúsenosť máme so starostlivosťou ako s javom (fenoménom), sa 

nevyhnutne musíme pýtať na spôsob, akým zakúšame starostlivosť v jazyku, keďže 

naša skúsenosť je minimálne čiastočne konštituovaná jazykom a spôsobom, ako 

používame jazyk a jeho prvky. O starostlivosti hovoríme viacerými spôsobmi 

v rôznych kontextoch. „Mať niečo na starosti“ znamená, že za niečo – nejakú osobu, 

vec, priebeh udalosti a pod. nesieme zodpovednosť, zodpovedáme za jej zdar, 

úspešný priebeh, uchovanie, prípadne za rozvoj a rast či prospievanie osôb 

a vzťahov. V podobnom význame používame aj spojenie „starať sa o niečo alebo 

niekoho“, keď máme na mysli prijatie zodpovednosti za niečo alebo niekoho – a to 

tak za všetko dobré, správne, príjemné, čo je s niečím/ niekým spojené, ako aj za to, 

čo môže byť identifikované ako nie dobré resp. zlé, nevhodné, nesprávne či 

nepríjemné. Starostlivosť tak možno určiť ako činnosť, aktivitu „starania sa“, ktorá je 

spojená nevyhnutne so zodpovednosťou. Iné slovné spojenie „mať starosť o niekoho/ 

niečo“ naznačuje, že sa o niečo resp. niekoho zaujímame, máme záujem o jeho/ jej 

stav, pocity, názory, čokoľvek, čo je s ním/ s ňou späté, čo sa ho/jej týka. „Mať 

starosť o niečo/ niekoho“ však naznačuje aj ďalší aspekt, a tým je trápenie spojené či 

vyplývajúce zo skutočnosti, že „máme starosť o niečo/ niekoho“. „Starať sa 

o niekoho/ niečo“ v zmysle prijatia zodpovednosti za niečo/niekoho je totiž veľmi 

často náročné, zložité, nepríjemné, rozhodne nie pohodlné, nie bez námahy, nie „bez 

starostí“, a teda nie bezstarostné. Starostlivosť nás oberá o pokoj, často prináša 

práve znepokojenie. Zodpovednosť znamená starosti prichádzajúce spolu so 

staraním sa čiže starostlivosťou. A tak zo stavu charakterizovaného tým, že „mám 

starosť“,  je už len krôčik k stavu, keď „mám starosti“. Záujem o čokoľvek môže totiž 

viesť k staraniu sa, t. j. k starostlivosti ako súboru činností a aktivít, a tie môžu byť 

späté – a aj často sú – s mnohými rôznorodými starosťami, problémami, trápeniami. 

Starostlivosť nie je bezstarostná.  

V živote sa stáva, že niekedy „máme niečo na starosti“, ale pri  uskutočňovaní 

tejto zodpovednosti zlyhávame, pretože nemáme starosť o to, o čo sa máme 

postarať, netrápi nás, nezaujíma nás, ako to dopadne, aký bude výsledok našej 

činnosti.  Stáva sa teda, že je starostlivosť realizovaná bez starosti, čiže 

nestarostlivo, pretože chýba záujem o jej výkon. Stáva sa tiež, že síce záujmu 
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a starosti o niečo či niekoho resp. niektorých je dostatok, ale chýba vôľa prijať 

zodpovednosť za reálne vykonávanie starostlivosti. Starostlivosť si teda vyžaduje 

prechod od vôle k činu, ku konaniu – práve v tom spočíva prijatie zodpovednosti za 

starostlivosť – až vtedy sa naozaj „staráme“.  No i v prípade, že nechýba záujem ako 

starosť o niečo či niekoho, a nechýba ani prechod od vôle ku konaniu ako výraz 

prijatia zodpovednosti za toho či to, kto alebo čo potrebuje našu starostlivosť, i tak 

nemožno v každom prípade predpokladať alebo zabezpečiť, že výsledkom starania 

sa bude žiaduce poskytnutie starostlivosti, t. j. dobrá, kvalitná alebo aspoň uspokojivá 

či dostatočná starostlivosť. Starostlivosť si totiž vyžaduje určité zručnosti, schopnosti, 

jednoducho kompetencie.  

Dobrú starostlivosť zvykneme slovne ohodnotiť napríklad výrazom, že 

o toho/tú/to je  „dobre postarané“. Čo to znamená? Naznačujeme, že boli vykonané 

určité konkrétne činnosti pre uspokojenie potrieb toho, o koho sa staráme alebo kto 

potreboval našu starostlivosť. Dobrá starostlivosť bude teda spätá so schopnosťou 

identifikovať potreby, ktoré je nutné uspokojiť, a spôsob, akým ich možno uspokojiť.3 

Nesprávna identifikácia potrieb, neschopnosť porozumieť tomu, čo potrebuje ten/ tá/ 

to, o čo alebo o koho sa staráme, nám môže úplne znemožniť  dobre uskutočniť 

starostlivosť.  

Staranie sa ako komplex rôznych druhov činností, v ktorých a prostredníctvom 

ktorých sa dotýkame druhých, interagujeme so svojím prostredím, môže totiž 

podmieňovať a spôsobovať také zásahy do intímneho priestoru a sféry jednotlivých 

aktérov a aktérok procesov starostlivosti, že to môže mať za následok zmeny v ich  

integrite a identite. Aj to vyjadruje ďalšie zaužívané slovné spojenie „starať sa do 

niekoho“, ktoré označuje starostlivosť, ktorá už je za hranicou toho, čo je 

akceptovateľné pre tých, o ktorých sa staráme. Preto často požívame výraz „nestaraj 

sa do mňa“ alebo „to je moja starosť“, aby sme vyjadrili, že takáto starostlivosť nie je 

uspokojivá resp. má nedostatky, lebo je zasahovaním do toho priestoru, o ktorý sa 

chceme „postarať“ sami. 

                                                           
3 Je zrejmé, že identifikácia potrieb jednotlivcov  sa odvíja z chápania človeka, t. j. z antropologických 
východísk, ktoré však majú svoje sociokultúrne a historické špecifiká. Napríklad chápanie potrieb 
dieťaťa, a teda aj očakávania vo vzťahu k tým osobám, ktoré sa starajú o malé dieťa, sa v priebehu 
historických období menili. Pozri Badinter, E. 1998. Materská láska od 17. storočia po súčasnosť. 
Bratislava: Aspekt.  
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 Aj na základe takéhoto jednoduchého predbežného skúmania našej jazykovej 

skúsenosti s fenoménom starostlivosti sa ukazuje, že starostlivosť má viaceré 

významné  aspekty. Napríklad: uskutočňuje sa vo vzťahoch medzi tými, ktorí/ktoré 

„majú niečo/ niekoho na starosti“, a tými, o ktoré/ktorých sa staráme alebo „máme 

starosť“, alebo  ktorých/ ktoré „máme na starosti“. Za tieto vzťahy a procesy 

starostlivosti a ich aktérov a aktérky prijímame (alebo neprijímame) zodpovednosť. 

Starostlivosť vyrastá zo starosti – záujmu.  Staranie sa prináša, spôsobuje starosti, 

znepokojenie, trápenie. Starostlivosť je súbor aktivít, ktoré môžu mať ambivalentný 

charakter, teda nielen pozitívny, ale aj negatívny – môžu poškodzovať, ubližovať, 

teda spôsobovať opak toho, k čomu má starostlivosť viesť. Starostlivosť si tak 

vyžaduje zručnosti, schopnosti, ktoré získavame v rôznych procesoch socializácie.4  

Zdá sa, že sa nám podarilo naznačiť niektoré základné aspekty starostlivosti. 

Toto je však príliš abstraktná úroveň, aby sme mohli posúdiť ďalšie významné 

aspekty starostlivosti ako konkrétnej aktivity v konkrétnych podmienkach. Aby sme 

mohli porozumieť príčinám, a mechanizmom, ktoré sa podieľajú na súčasných 

podobách a stave rôznych praxí a vzťahov starostlivosti, potrebujeme porozumieť aj 

štruktúre sociálnej reality, ktorá spolukonštituuje súčasné praxe starostlivosti. Našou 

úlohou bude preskúmať historické súvislosti, v akých sa formovalo súčasné 

premýšľanie a uvažovanie o praxi a vzťahoch starostlivosti. Potrebujeme sa pozrieť 

na to, ako bola kategória starostlivosti konceptuálne uchopená v teoretickom, najmä 

filozofickom myslení európskej kultúry. 

 

1.3 KONCEPTUALIZÁCIA STAROSTLIVOSTI VO FILOZOFICKOM MYSLENÍ  

  Z perspektívy skúmania starostlivosti ako morálno-filozofickej kategórie 

v rovine historicko-filozofického kontextu možno konštatovať, že pojem starostlivosti 

v zmysle každodenných sociálno – reproduktívnych činností ako téma morálno-

filozofickej reflexie absentuje. Je to podmienené aj spôsobom, akým bola 

                                                           
4 Pod pojmom procesy socializácie chápeme množstvo inštitucionalizovaných 
i neinštitucionalizovaných, formalizovaných i neformálnych procesov socializácie, v rámci ktorých 
vedome i nevedome prijímame, modifikujeme a ďalej reprodukujeme modely a vzorce starostlivosti. 
Vysoko inštitucionalizovaným a formalizovaným socializačným procesom, v ktorom môžu členky 
a členovia spoločnosti získať zručnosti, schopnosti a kompetencie poskytovať špecifické druhy 
starostlivosti,  sú procesy vzdelávania a získavania profesionálnej odbornej kvalifikácie napr. pre 
výkon a poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ošetrovateľskej starostlivosti, vzdelávacej a výchovnej 
starostlivosti.  
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starostlivosť a jej príbuzné aktivity konceptualizovaná už v antickom myslení 

a filozofii. 

Na konštituovaní chápania pojmu a kategórie starostlivosti sa výrazne podieľal 

dualizmus západného európskeho myslenia. Dualizmus je vo filozofickom myslení 

antiky prítomný v explicitnej podobe minimálne od pôsobenia Phytagora a jeho 

filozofickej školy (duálne protiklady ako arché t. j. prvopočiatok fyzis).5 Tento 

dualizmus sa ďalej reprodukuje a často i prehlbuje, pričom nadobúda až 

dichotomickú povahu, kedy sú jednotlivé protikladné stránky chápané ako navzájom 

sa vylučujúce.6  

Duálna konceptualizácia sa uplatňuje aj pri rozlíšení medzi verejnou 

a súkromnou sférou, pričom práve priepasť medzi verejnou a súkromnou sférou 

považuje Joan Tronto za jeden z hlavných koreňov súčasného „deficitu starostlivosti“ 

(Tronto 2013). V explicitnej podobe nachádzame toto rozlíšenie v Aristotelovej 

Politike (1988). Pre Aristotela polis predstavovala verejný priestor, v ktorom ako 

jedinom sa môže človek realizovať v súlade so svojím špecifickým určením,  a teda 

byť zoon politikon, logon a echon čiže byť bytosťou spoločenskou, mysliacou, 

a rozumejúcou.  Dobrý život a dosiahnutie blaženosti (eudaimónie) je možné len 

prostredníctvom účasti na živote polis, a teda život v polis je hodnotnejší a nadradený 

akémukoľvek inému druhu života. Verejná sféra sa tak koncipovala ako priestor 

slobodných, rovnocenných a plnohodnotných ľudských existencií, zatiaľ čo sféra 

oikos7 – domova a domácnosti bola vyčlenená pre bytosti závislé, neslobodné 

a neplnohodnotné (Aristoteles 1988).  

V polis čiže vo verejnej sfére sú si občania navzájom rovní a slobodne sa na 

základe rozumového úsudku rozhodujú, a tak  podieľajú na určovaní fungovania 

                                                           
5 Pythagorejci označujú za arché všetkého protiklady, ktoré vystupujú buď ako konkrétne protiklady, 
v ktorých pojmy na pravej strane označujú dokonalé (jedno, mužské, určité/ vymedzené/obmedzené, 
štvorec, nepárne) a pojmy na ľavej strane označujú nedokonalé (mnohé, ženské, neurčité/ 
nevymedzené/neobmedzené, obdĺžnik, párne) alebo ako ľubovoľné protiklady. Pozri Antológia z diel 
filozofov. I.zv. Predsokratici a Platón. Bratislava: Epocha, 1970. Práve vymedzenie konkrétnych 
protikladných pojmov a ich označenie za dokonalé, resp. nedokonalé má za dôsledok na symbolickej 
rovine dichotomizáciu duálneho systému pojmov.  
6 Dichotomický štýl uvažovania pracuje s rozdielmi ako binaritami, medzi ktorými je hierarchický vzťah. 
„Dichotomické myslenie nevyhnutne hierarchizuje a zoraďuje dva polarizované pojmy tak, že jeden sa 
stane privilegovaným a druhý potlačeným, subordinovaným, negatívnym náprotivkom. Subordinovaný 
pojem je iba negáciou alebo popretím, absenciou alebo nedostatkom primárneho (základného) pojmu. 
Primárny pojem sa definuje vylúčením svojho iného a v tomto procese etabluje svoje vlastné medze 
a hranice, aby si vytvoril svoju vlastnú identitu.“ Grosz, E. 1997. Miznúce telá. ASPEKT č.2, s. 4 -5. 
7 Oikos (gréc.) – dom, domov, domácnosť.  
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obce. V oikos čiže privátnej (súkromnej) sfére sú jej členovia a členky navzájom 

v nerovnom postavení, pričom činnosti/ aktivity, ktoré sú v nej uskutočňované, sa 

nedejú na základe slobodného rozumového uvažovania a rozhodovania -  

s výnimkou otca a pána rodiny, ale každý robí to, čo je pre neho prirodzené, čo teda 

vyplýva z jeho špecifického určenia/ podstaty/ prirodzenosti. Podľa Aristotela 

dokonalá domácnosť (oikos) sa skladá z otrokov a slobodných, pričom pôvodnými 

a najmenšími zložkami rodiny sú pán a otrok, manžel a manželka, otec a deti. Otrok 

je svojou prirodzenosťou podľa Aristotela akýsi živý nástroj a majetok, ktorý je časťou 

domácnosti. Vládu v domácnosti Aristoteles charakterizuje ako samovládu, ktorá je 

vládou nad slobodnými, pričom vo vzťahu k manželke má vládnuť muž štátnicky t. j. 

ako nad slobodnou a rovnako postavenou, vo vzťahu k deťom kráľovsky. Žena totiž 

podľa Aristotela síce má uvažovaciu schopnosť, ktorá otrokovi chýba, ale bez 

schopnosti rozhodovať, podobne ako dieťa, ktoré tiež má uvažovaciu schopnosť, ale 

nedokonalú (Aristoteles 1988, s 23 – 43 ).  

Polis a oikos, verejný a privátny priestor sú teda od začiatku koncipované 

dualisticky a opozične. Zároveň je sociálny priestor antiky v aristotelovskej 

konceptualizácii rodovo8 štruktúrovaný.9 Sféra súkromia – privátna sféra sa 

koncipovala ako priestor nevyhnutnosti, životných potrieb, a hierarchických na moci 

postavených vzťahov. Aktivity a činnosti, ktoré sa v nej uskutočňujú, majú sociálno-

reproduktívnu povahu – ich funkciou je zabezpečiť, postarať sa o každodenný chod 

oikos (domácnosti, hospodárstva), ide o to, aby všetko v oikos (v dome) fungovalo, 

bolo v poriadku. V oikos sa teda uskutočňujú také každodenné aktivity ako varenie, 

zabezpečovanie obživy pestovaním a zberom plodín, chovom a lovom zvierat, 

upratovanie, telesná hygiena, starostlivosť o telo, ošetrovanie, opatrovanie, i liečenie 

v prípade potreby, čistenie odevov, tiel i priestorov, výchova najmenších, opatrovanie 

                                                           
8 Rod (anglic. gender) je sociálna charakteristika ženskosti (femininity) a mužskosti (maskulinity) 
podmienená sociálnymi, historicko-kultúrnymi podmienkami. Je to súbor vlastností, činností a znakov, 
ktoré majú svoj pôvod v sociálnom, historicko-kultúrnom prostredí. Ako jeden zo základných 
sociálnych konštruktov sa premieta do všetkých rovín a oblastí sociálneho života. Rod zároveň 
predstavuje významný konceptuálno-analytický nástroj skúmania, ktorý umožňuje efektívne skúmať 
rodové nerovnosti (Bosá 2014). Rod ako komplexný teoretický koncept možno identifikovať podľa S. 
Harding v procesoch na troch rovinách: 1) ako rodovú identitu; 2) ako rodovú štruktúru; 3) ako rodový 
symbolizmus (Harding 1986 in Šmausová 2007). 
9 Rodová štruktúra ľudských aktivít odkazuje na priraďovanie rodových charakteristík celým oblastiam 
ľudských činností a inštitúcií. Hovoríme v tejto súvislosti tiež o inštitucionálnej rovine rodu. Vzhľadom 
na hierarchický vzťah medzi „mužským“ a „ženským“ potom aj tieto činnosti nesú hodnotenie, ktoré sa 
viaže s mužskosťou a ženskosťou (napr. definovanie ženskosti prostredníctvom emocionality, 
starostlivosti má za dôsledok definovanie aktivít vykonávaných ženami ako emocionálnych, a aj 
priestoru, v ktorom je činnosť vykonávaná ako ženského a emocionálne nasýteného priestoru) (pozri 
Bosá, M. 2014). 
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a ošetrovanie chorých a starých. Vykonávajú ich podľa svojej prirodzenosti tí/ tie, 

ktoré sa pre túto činnosť nerozhodujú, ale je im takpovediac vlastná, prirodzená, a sú 

teda pre ňu stvorení/ é, určení/ é. Práve z tejto perspektívy je zrejmé, ako sa 

formovalo hlboké presvedčenie, že starostlivosť je feminínna aktivita, t. j. činnosť 

prirodzene spätá so ženami, a teda pohlavne t. j. biologicky  determinovaná. Zároveň 

to znamená, že sa týmto stotožnením starostlivosti ako aktivity, vlastnosti a roly 

s takto definovanou femininitou formovali predpoklady pre redukcionistické chápanie 

starostlivosti ako non-racionálnej činnosti založenej na pudovosti, inštinktoch, 

afektivite a emocionalite.  

Starostlivosť uskutočňovaná v oikos nemá morálne relevantný charakter, 

pretože nepatrí medzi zámerné, na základe rozumovej úvahy, a teda slobodne 

uskutočňované konanie, ale má charakter nevyhnutnosti vyplývajúcej z prirodzenosti, 

nie je teda konaním, ktorým sa možno dostať do stavu blaženosti, k najvyššiemu 

dobru. Starostlivosť nie je zlá, nie je ani dobrá (nemá morálnu váhu/ hodnotu), je 

nutná a povaha fyzis je taká, že niektoré bytosti sú na ňu určené.  Jediným 

spôsobom dobrého a cnostného života, teda morálne plnohodnotného života v antike 

bol život slobodného občana oslobodeného od aktivít v rámci privátnej sféry 

a majúceho možnosť podieľať sa na vláde a správe spoločných vecí. Privátna sféra 

bola teda z morálneho hľadiska irelevantná, pretože nebola priestorom pre cnostné 

konanie, ktoré si vyžaduje rozumné usudzovanie  a na ňom postavené cieľavedomé 

rozhodnutie slobodnou vôľou obdareného jednotlivca.  

Starostlivosť uskutočňovaná vo verejnej sfére, ktorá predstavovala spoločný 

priestor kolektívneho politického konania, je z morálneho hľadiska relevantná.10 

Vo verejnom priestore sa uskutočňuje starostlivosť o bezpečnosť obce navonok 

i dovnútra a o správne politické rozhodnutia určujúce život polis. Napokon i výchovu 

starších detí a mládeže uskutočňujú muži paedagogos, a takáto výchova 

a vzdelávanie je chápaná ako príprava na život v polis, jej obranu (strážcovia) 

a riadenie (vládcovia).  Aristoteles vo svojej Politike zastáva názor, že do siedmich 

                                                           
10 Jean Bethke Elshtain v tejto súvislosti hovorí o Aristotelovskej mocensko-politickej paradigme, 
v ktorej rozlíšenie medzi polis (verejným svetom) a oikos (privátnym svetom) je zároveň diferenciou 
medzi verejnou morálkou a privátnou morálkou, a tiež medzi osobami s privilégiom plnej osobnosti 
vyznačujúcim sa duálnym statusom verejných i privátnych osôb – prináležiacim iba mužom, 
a osobami, ktoré neboli považované za osoby s plnou osobnosťou (full personhood), ale len 
s jednoduchým statusom privátnych osôb patriacich do privátnej sféry (oikos). Pozri Elshtain, J. B. 
1982. Aristotle, the Public-Private Split, and the Case of the Suffragists. In: Elshtain, J.B. (ed.) 1982. 
The Family in Political Thought. The University of Massachusetts Press.  s. 51 - 65. 
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rokov majú byť deti vychovávané doma (v oikos), a potom by mala byť výchova 

vecou verejnou, mala by byť spoločná, nie súkromná. Avšak výchova má byť 

zameraná na učenie sa „slobodným činnostiam“, t. j. takým, ktoré nebránia telu 

a intelektu slobodných ľudí cnostne konať (mravne konať) (Aristoteles 1988, s. 256 – 

260).11 

 Otázkou sa z tejto perspektívy stáva otázka subjektu/ subjektov, ktoré 

realizujú dané aktivity,  ktoré označujeme ako starostlivosť. Sú to ženy alebo otroci, 

teda bytosti neslobodné, pričom takéto určenie ich povahy subjektov uskutočňujúcich 

starostlivosť vo sfére oikos je považované za prirodzené. Pokiaľ totiž predmetom 

filozofického skúmania je to, čo je zadefinované ako nemenné, trvalé, stále, večné, 

a jediná cesta, ako sa k skutočnému poznaniu takéhoto predmetu dostať,  je 

disponovať úplnou kompetentnosťou v rozumovej sfére, tak vylúčenie aktivít 

starostlivosti sociálnoreproduktívneho druhu vykonávaných v oikos ženami, 

manželkami a matkami, ako aj otrokmi a otrokyňami,  vyplývalo nevyhnutne tak 

z povahy týchto činností, ako aj z nekompetentnosti a nedokonalosti či handikepu 

bytostí, ktoré ju každodenne realizovali.12  

Stredoveké európske myslenie a jeho najväčšia postava Tomáš Akvinský 

v zásade takéto poňatie prirodzenosti a prirodzeného poriadku zdieľa. Myšlienka 

podriadenosti žien pretrváva počas celých dejín filozofického myslenia o ženách: 

francúzsky revolučný mysliteľ J. J. Rousseau v 18. storočí obhajoval názor, že 

ženám sa od detstva musí vštepovať myšlienka podriadenosti mužom, pretože 

v inom prípade dôjde k rozpadu spoločnosti. Jeden zo zakladateľov európskeho 

osvietenstva a otcov liberalizmu nemecký filozof  I. Kant založil morálku výlučne na 

rozume a zdieľal názor, že ženy majú nedostatočné rozumové schopnosti, a teda nie 

sú schopné byť v plnom zmysle morálnymi osobami. Zakladateľ psychoanalýzy 

                                                           
11 V tejto súvislosti si možno položiť otázku, či príčinu, faktor podmieňujúci tento spôsob 
konceptualizácie starostlivosti spojenej so sociálnoreproduktívnymi čiže každodenný život 
zabezpečujúcimi činnosťami, máme hľadať v umiestnení týchto aktivít v priestore oikos (dom, 
domácnosť, domov) alebo v povahe, identite, charakteristike týchto činností ako často opakujúcich sa, 
stereotypných (podobných), zautomatizovaných (často skĺzavajúcich do bezmyšlienkovitého výkonu 
bez rozumovej či vedomej reflexie toho, čo sa vykonáva, uskutočňuje, činí), často bez viditeľného 
výsledku resp. výsledku ktorý viditeľne pretrvá, uchová sa, ako aktivít každodenných nemajúcich 
povahu posvätného, skôr často spätých so špinou, s odstraňovaním toho, čo je pošpinené, choré, 
znečistené. Na druhej strane práve oikos čiže domov je často symbolicky identifikovaný ako posvätný 
priestor, miesto. Otázkou potom je, čo alebo kto je zdrojom posvätnosti vo sfére domova, ako je  táto 
posvätnosť konštituovaná, konštruovaná, ako a kým sú definované hranice medzi posvätným 
(sakrálnym), výnimočným a na jednej strane a každodenným, svetským (profánnym) na strane druhej. 
12 Pozri aj Alcoff, L.M., Kittay, E. (ed.), 2007. The Blackwell Guide to feminist Philosophy. Oxford: 
Blackwell Publishing, s. 6 -7. 
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a jeden z najvplyvnejších mysliteľov 19. a 20. storočia S. Freud rozšíril podobné 

presvedčenia do oblastí nových vedných disciplín skúmajúcich ľudské správanie.13 

Starostlivosť bola takto spájaná jednak s dispozíciou, a jednak so špecifickým 

druhom práce. A keďže dispozícia pre výkon starostlivosti ako špecifickej činnosti, 

aktivity bola považovaná za súčasť prirodzenosti žien, ich ženskej podstaty či 

špecifického určenia, bola takto vnímaná ako prirodzená aj deľba aktivít a práce, 

v ktorej bola starostlivosť vo svojom najbežnejšom význame každodennej sociálno-

reprodukčnej aktivity zviazaná so ženami. Filozofka Hannah Arendt spájala 

starostlivosť ako najmenej ľudskú z ľudských aktivít s tým, čo máme spoločné so 

zvieratami - s utrpením („animal laborans“) (podľa Tronto 2013, s. 19). 

Vznik a formovanie modernej spoločnosti v novoveku diferenciu medzi 

verejným a súkromným, medzi verejnou a súkromnou sférou prehĺbilo a posilnilo jej 

dichotomické črty.  Ako uvádza Z. Kiczková, od osvietenstva sa verejné chápe ako 

protiklad súkromného sveta či priestoru (Kiczková 2011). Verejná sféra je určovaná 

politikou, podnikaním, platenou prácou, zatiaľ čo súkromná sféra je určovaná 

rodinou, súkromnými vzťahmi, intimitou a neplatenou prácou. „Vznik modernej 

spoločnosti bol spojený so základnou štruktúrnou premenou: konštituovaním 

verejného priestoru pre styk slobodných jedincov na jednej strane a konštituovaním 

súkromného priestoru pre odchovanie týchto slobodných jedincov na druhej strane.“ 

(Havelková 1995.) K rozdeleniu verejnej a súkromnej sféry, ako ho chápeme v 

súčasnosti, dochádza s industrializáciou spoločnosti a vznikom meštianskej rodiny. 

V dôsledku deľby práce medzi mužmi a ženami, ako aj hierarchického vzťahu 

nadradenosti muža a podradenosti ženy sa verejná sféra identifikuje ako oblasť 

pôsobenia mužov a súkromná sféra ako oblasť pôsobenia žien. Nerovnocenné 

postavenie žien a mužov sa prenáša aj na vnímanie a hodnotenie verejnej a 

súkromnej sféry. Rodová deľba práce označila oblasť starostlivosti o deti a 

uspokojovanie základných životných potrieb rodiny, ako je jedlo, čistota atď., za 

ženskú prácu. Zatiaľ čo ešte na konci 18. storočia bolo v nemeckej pedagogickej 

literatúre určenie ženy chápané ako sociálna nutnosť, v polovici 19. storočia už bolo 

vnímané ako ženská prirodzenosť. Najmä v 19. storočí sa teda činnosti v rámci 

súkromnej sféry zdôvodňujú na základe biologickej schopnosti žien rodiť deti, a 

                                                           
13 Held, V. 2015. Etika péče. Osobní, politická a globální. Praha: Filosofia, s. 109. 

http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=125
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stávajú sa tak súčasťou „ženskej prirodzenosti“ (Havelková 1995). Aktivity súvisiace 

so zabezpečovaním obživy, ochrany, „fyzicky náročnejšie“ aktivity sa definujú ako 

mužská práca, ktorá nie je interpretovaná ako „prirodzenosť“, ale ako dôsledok 

aktívneho úsilia mužov. Práca mimo domu, spájaná s mužmi, je v procese 

oddeľovania verejnej a súkromnej sféry hodnotená čoraz vyššie ako práca v 

domácnosti, spájaná so ženami. To, že práca v domácnosti sa väčšinou stotožňuje s 

neplatenou prácou, je tak dôsledkom, ako aj príčinou nerovnovážneho vzťahu medzi 

verejnou a súkromnou sférou. Rozdelenie verejnej a súkromnej sféry na „mužskú“ a 

„ženskú“ oblasť realizácie podporuje a ďalej šíri stereotypné predstavy o mužoch a 

ženách, ako aj ich hierarchickú pozíciu v spoločnosti, a tak na základe znovu a znovu 

potvrdzovaných predstáv o „prirodzenej mužskosti a ženskosti“ nanovo konštruuje 

oddelenie verejnej a súkromnej sféry. Hoci v súčasnosti dochádza k posunom hraníc 

medzi verejnou a súkromnou sférou, aktivity, ktoré sa s nimi stotožňujú, zostávajú 

spoločensky a ekonomicky ohodnotené asymetricky v dôsledku rodovej hierarchie. 

Činnosti spojené s výchovou detí, starostlivosťou o deti, o starších ľudí, 

opatrovateľské služby, upratovanie atď. sú spoločensky a ekonomicky hodnotené 

veľmi nízko, čo potvrdzuje i aktuálny hierarchický vzťah verejnej a súkromnej sféry 

(Cviková 2007, Bosá 2014).  

Vylúčenie žien z filozofickej reflexie ako témy i ako subjektu malo za dôsledok 

aj vylúčenie s nimi spojených aktivít z reflexie vo filozofickom myslení. Práve preto sa 

starostlivosť vykonávaná ženami v privátnej sfére dostáva do pozornosti filozofie až 

vtedy, keď samotnú filozofickú aktivitu začnú realizovať ženy. Pričom aj historicky 

a kultúrne vhodné podmienky sa objavujú až v čase, keď sa začne rúcať 

a spochybňovať domnelá univerzálnosť ľudského poznania, a teda aj filozofie. 

Feministicky orientované filozofky odhalili androcentrizmus západného filozofického 

myslenia, ktoré si nárokovalo na univerzalitu, pričom však vytváralo a reprodukovalo 

obraz, ktorý bol vytvorený len z jednej – z mužskej perspektívy. Išlo teda o obraz 

sveta kultúrne, historicky, sociálne a rodovo podmienený (Kiczková 2011). 

Nie je nepodstatné načrtnúť tieto omyly, predsudky, jednoducho myslenie 

hlavného prúdu a línií európskeho filozofického a neskôr aj sociálnovedného 

a humanitnovedného myslenia v historickom kontexte. Menejcennosť žien, ktorá je 

v ňom  konceptualizovaná, je totiž jednak vyjadrením všeobecnej ženskej 

podriadenosti, a zároveň sama podporovala a bola teda jednou z príčin pretrvávania 

http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=126
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a udržiavania mužskej nadvlády, t. j. patriarchátu v spoločnosti. Bez kritickej reflexie 

tejto skutočnosti len ťažko porozumieme, prečo dnes stále zápasíme 

s podceňovaním a znevažovaním starostlivosti ako hodnoty, ako cnosti i ako praxe, 

a tiež so znevažovaním, nedocenením a podceňovaním, zneviditeľňovaním a 

zľahčovaním práce tých, ktorí/é starostlivosť uskutočňujú, i potrieb a záujmov  tých, 

ktorí a ktoré sú na ňu odkázaní a potrebujú ju.14 Korene takéhoto prístupu 

k starostlivosti možno nájsť vo viacerých stereotypných konceptuálnych 

predpokladoch filozofických teórií, ktoré stotožňujú vlastnosti, cnosti a roly 

starostlivosti s femininitou a obe chápu esencialisticky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Požiadavka a presvedčenie, že témy a výsledky filozofického bádania majú mať  univerzálny 
rozsah, nezahaľovalo len spôsoby, akými boli vylúčené z filozofického myslenia ženy,  ale rovnako 
viedlo aj k vylúčeniu z filozofického skúmania takých  rodovo špecifických javov, ako sú materstvo, 
antikoncepcia, potrat, tehotenstvo a pôrod. Bližšie pozri napríklad  Alcoff, L. M., Kittay, E. (ed.), 2007. 
The Blackwell Guide to Feminist Philosophy. Oxford: Blackwell Publishing. 
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2 FORMOVANIE  ETIKY STAROSTLIVOSTI 

Skutočne seriózne skúmanie starostlivosti do vzniku etiky starostlivosti 

v teoretickom a  filozofickom skúmaní absentovalo. V rámci veľkých etických diskusií 

nezohrával pojem starostlivosti žiadnu významnejšiu úlohu a pri jeho interpretácii 

prevládali paternalistické konotácie, ktoré dávali tento pojem do súvislosti s „osobou, 

ktorá sa stará – slúžkou“, a teda so starým prekonaným sociálnopolitickým systémom 

(Kiczková, Szapuová 2005).  

Odlišnú líniu premýšľania o starostlivosti predstavovalo kresťanské myslenie 

a kresťanská filozofia, v ktorej sa pojem starostlivosti spája s pojmom lásky. Táto 

koncepcia nesie označenie agapizmus15 a je založená na nesebeckej kresťanskej 

láske, odmietajúcej akékoľvek formy utilitarizmu, pričom sa zameriava v prvom rade  

na potreby druhého/ druhej osoby nezávisle od akéhokoľvek prospechu, ktorý by 

mohol poskytovateľ starostlivosti prijať. Najlepšie je tento typ starostlivosti ilustrovaný 

na príklade Dobrého Samaritána (Lukášovo evanjelium) (Freytag 2016).  

V období, keď sa vo feministickom myslení začali rozbiehať diskusie 

o starostlivosti, vstúpil do dialógu o starostlivosti Milton Mayeroff svojou prácou o 

starostlivosti s názvom On Caring (1971).16 Mayeroff sa pokúsil sa o inštinktívno 

teoretickú reflexiu starostlivosti, ktorá najmä v americkej kresťanskej filozofii patrí 

k značne čítaným textom etiky starostlivosti. Podľa Mayeroffa účelom starostlivosti je 

pomôcť druhej osobe v raste a sebarealizácii, pričom "druhým" z jeho pohľadu 

nemusí byť nutne človek, ale môže ísť aj o nápad, myšlienku alebo fyzický predmet 

(ako umelecké dielo). Skutočná starostlivosť nie je inštrumentálna, nepoužíva druhú 

osobu na uspokojenie vlastných potrieb; nespočíva len v dobrom úmysle, v realizácii 

niečoho, čo spôsobuje potešenie, alebo niečoho, čo vyvoláva záujem. Starostlivosť 

chápe ako proces, spôsob vzťahovania sa k niekomu, pričom tento proces má svoju 

dynamiku. Podľa Mayeroffa starostlivosť obsahuje nasledujúce zložky: poznanie 

(znalosť), trpezlivosť, poctivosť, dôvera, pokora, odvaha, nádej a striedajúce rytmy    

(t. j. spočívajú v reflexii minulých skúseností formujúcej výkon starostlivosti 

v budúcnosti) (Freytag 2016). Podľa Mayeroffa starostlivosť zohráva v našich 

                                                           
15 Agapé (gréc.) – láska, pojem, ktorý sa v kresťanskej tradícii spája s pojmom lásky k blížnemu alebo 
kresťanskej lásky. 
16 Pozri Mayeroff, M. (1990). On Caring. Harper Collins. 
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životoch významnú úlohu, pretože skúsenosti starostlivosti nás môžu formovať a 

pomôcť vytvoriť poriadok a stabilitu v našich vlastných životoch. Starostlivosť - jej 

dávanie i jej prijímanie, vzťahy starostlivosti môžu dať zmysel nášmu životu. Vo 

vzťahu starostlivosti ten, kto sa stará, zameriava svoju pozornosť na inú osobu 

nesebeckým spôsobom. Pokiaľ sa starostlivosť uskutočňuje tak, že obsahuje zložky, 

ktoré Mayeroff uvádza, tak starostlivosť prispieva  k tomu, že ten, kto sa stará, tiež 

rastie a dostáva sa bližšie k realizácii svojho vlastného potenciálu. Mayeroff je 

presvedčený, že prostredníctvom starostlivosti o niekoho alebo niečo, rastieme ako 

ľudské bytosti (uskutočňuje sa sebarealizácia), pričom tento proces považuje za 

univerzálny pre všetky ľudské bytosti (Mayeroff 1990). 

Z feministického prostredia Mayeroffovu koncepciu starostlivosti zasiahla 

kritika Nel  Noddingsovej. A hoci s identifikáciou prítomnosti viacerých komponentov, 

ktoré navrhol Mayeroff vo vzťahoch starostlivosti, sa stretneme aj v neteologických 

a feministických reflexiách starostlivosti,  kritika, ktorú mu adresovala Noddings 

(1984), zdá sa, odkazuje na signifikantný rozdiel medzi kresťanským ponímaním 

starostlivosti, a feministickou etikou starostlivosti, na ktorú ďalej sústredíme 

pozornosť.17 Noddings identifikovala esencializmus v Mayeroffovej koncepcii, keď 

jeho ponímanie starostlivosti ako vzťahu nezohľadňuje okolnosti a ďalšie vzťahy, 

v ktorých sú aktéri starostlivosti situovaní. Noddings navrhuje chápať vzťahy 

starostlivosti ako situované v kontexte, ktorý vytvára pre konkrétny proces 

starostlivosti špecifickú "konšteláciu podmienok" (Noddings 1984, s. 13). To 

znamená, že nie je možné vopred predpokladať, ako bude možné uplatniť 

„predpísané komponenty“ v špecifickej situácii vyžadujúcej si starostlivosť. 

Adekvátna starostlivosť v konkrétnej situácii bude musieť byť špecifická a bude 

musieť zohľadňovať kontext. 

  

 

 

 

                                                           
17 Hoci viaceré z praktických vyjadrení starostlivosti predkladaných tak sekulárnymi (neteleologickými), 
ako aj kresťanskými teoretikmi môžu vykazovať vysokú mieru podobnosti, ich ontologické 
a epistemologické základy sa zásadným spôsobom odlišujú.  
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2.1 ETIKA STAROSTLIVOSTI AKO MYSLENIE MATIEK  

Z perspektívy feministického myslenia možno prvé motívy etiky starostlivosti 

zachytiť v textoch feministických filozofiek ako Mary Wollstonecraft, Catherine and 

Harriet Beecher, and Charlotte Perkins. Samotná etika starostlivosti (Ethics of Care 

resp. care ethics) vyrástla v priestore feministického myslenia a teórie v 80. rokoch 

20. storočia. Morálna filozofka Virginia Held spája zrod etiky starostlivosti s prácou 

Sarah Ruddick18 Maternal Thinking, ktorá bola publikovaná v roku 1980, a Ruddick 

sa v tejto práci zaoberá praxou materskej starostlivosti, pričom ju ukazuje ako spätú 

so špecifickým spôsobom myslenia, normami a hodnotami, ktoré by však podľa nej 

mohli byť relevantné aj v iných oblastiach ľudskej praxe. Cieľom materskej 

starostlivosti  je udržovať život a podporovať rast konkrétnych detí a napomáhať 

tomu, aby z nich vyrástli dobrí ľudia. Ruddick je veľmi kritická voči esencializmu. V jej 

koncepcii je matkou osoba, ktorá signifikantnú časť svojho pracovného života venuje 

starostlivosti o deti a preberá zodpovednosť za ich život. Touto osobou môže byť tak 

muž, ako aj žena. Hoci matkami sú najčastejšie ženy, materskú prax môžu 

vykonávať obidve pohlavia. Biologické rozdiely nie sú podľa Ruddick predpokladom, 

aby bol jeden rod vo výchove detí nadradený tomu druhému. Hoci starostlivosti 

pripisuje Ruddick centrálny význam, nechápe ju fatalisticky – pretože ani pôrod, ani 

prítomnosť bezbranného novorodenca negarantuje nevyhnutnú starostlivosť. 

Matkami sa stávame (ženy i muži v Ruddickovej ponímaní) tým, že prijmeme 

zodpovednosť za starostlivosť (o druhého), takpovediac si ho adoptujeme. Adoptovať 

teda podľa Ruddick znamená prevziať povinnosť určité dieťa ochraňovať, živiť ho 

a vychovávať. Avšak materskú  prácu možno zahrnúť do širšieho pojmu 

starostlivosti, ktorého súčasťou sú viaceré aktivity, ktoré sa navzájom dopĺňajú, hoci 

výchovu detí považuje Ruddick za centrálnu ľudskú činnosť a materské myslenie je 

centrálnym výrazom racionality starostlivosti.19  

Ruddick upozorňuje na skutočnosť, že faktické pocity matiek môžu a aj často 

sú veľmi ambivalentné, plné rozpoltenosti, zlosti a hnevu, no napriek tomu oddanosť 

praxi a cieľom materskej starostlivosti odkazuje na normy a princípy, ktoré je nutné 

dodržiavať. Sarah Ruddick podľa V. Heldovej ukázala, že matky nie sú bytosti 

                                                           
18 Sarah Ruddick (1935 – 2011) – autorka Maternal Thinking. Towards Politics of Peace. Boston: 
Beacon Press 1989. 
19 Pozri O myslení matiek. Fiktívny rozhovor Zuzany Kiczkovej a Sary Ruddick. ASPEKT 1/ 1994 
(Materstvo), s. 2 – 6. ISSN 1336-099X. 
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ovládané inštinktami a emóciami, ale sú to mysliace a rozumne uvažujúce bytosti, 

a tiež to, že v praxi materskej starostlivosti sú prítomné morálne hodnoty (Held 2015). 

Ruddick bola presvedčená, že zohľadnenie skúsenosti žien z výkonu starostlivosti by 

mohlo zmeniť spôsob, ako uvažujeme o morálke. Svoju analýzu materstva v rámci 

patriarchátu chápala ako príspevok k rozvoju hodnôt potrebných ako odpor voči 

militarizmu a vojne.  

2.2 INÝ HLAS CAROL GILLIGANOVEJ 

 Za zakladateľku či iniciátorku etiky starostlivosti ako morálnej teórie je 

pokladaná americká psychologička Carol Gilligan20 svojou prácou Iným hlasom 

(1982). Vo svojej knihe, ktorá sa stala klasickou prácou v oblasti nielen psychológie, 

ale aj spoločenských vied, načrtla poznatky týkajúce sa morálneho vývoja, 

usudzovania a rozhodovania žien. Spochybnila tak zovšeobecniteľnosť teórie 

morálneho vývoja a experimenty svojho učiteľa a spolupracovníka Lawrenca 

Kohlberga21, podľa ktorého dievčatá nedosahujú ten istý stupeň morálnej zrelosti ako 

chlapci a zaostávajú za nimi, a to tak v detskom veku, ako aj v dospelosti. Zároveň 

vytvorila základy pre novú formu feministického kritického myslenia. Gilligan 

argumentovala, že psychológia nevedomky ignorovala hlasy a skúsenosti polovice 

ľudstva – žien.  

Gilligan kritizuje Kohlberga za to, že odvodil štandardy morálnej zrelosti len na 

základe skúmania chlapcov. Všimla si, že rané Kohlbergove práce budujúce jeho 

teóriu morálnych štádií22 sa opierajú len o štúdie skúmajúce výlučne mužov bielej 

                                                           
20 Carol Gilligan  (1936) - americká psychologička a filozofka. Pôsobila dlhé roky na Harwardskej 
univerzite, v súčasnosti pôsobí na New York University. Jej myslenie ovplyvnili E. Eriksson a L. 
Kohlberg. Je autorkou alebo spoluatorkou viacerých kníh: Meeting at the crossroads: Women´s 
Psychology and Girl´s Development (1993), The deepening Darkness: Patriarchy, Resistance, and 
Democracy´s Future (2009), The Birth of Pleasure (2002), Between Voice and Silence: Women and 
Girls, race and Relationships (1995).  
21 Lawrence Kohlberg (1927 – 1987) americký psychológ, ktorý nadviazal na prácu Jeana Piageta 
a jeho teóriu kognitívneho vývoja. Zaoberal sa skúmaním morálnej výchovy, morálneho 
zdôvodňovania a morálneho vývoja.  
22 L. Kohlberg definoval šesť hlavných štádií vývinu morálky (zoskupených do troch všeobecnejších 
kategórií), zaoberal sa predovšetkým schopnosťou ľudí uvažovať morálne v abstraktných situáciách, 
bez ohľadu na ich odvahu využívať vlastný mravný potenciál v reálnych situáciách. Na určenie štádia, 
v ktorom sa daný človek (dospelý alebo dieťa) nachádza, používal tzv. morálne dilemy ( jednoduché 
príbehy s morálnou zápletkou a dvomi možnými koncami), napr. tzv. Heinzova dilema. Rozlišuje 
predkonvenčnú úroveň morálky, konvenčnú a postkonvenčnú úroveň morálky. V predkonvenčnom 
štádiu morálneho vývinu možno hovoriť o vonkajšej morálke, kedy je dobro a zlo hodnotené na 
základe vonkajších dosiahnutých výsledkov. Delí ho na obdobie orientácie na trest, a neskoršie 
obdobie označuje ako obdobie orientácie na odmenu.  Konvenčnú úroveň morálky ďalej delí na 
obdobie orientácie na to, byť dobrým dieťaťom, a na obdobie orientácie na poriadok a zákon. V prvom 
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rasy. Gilligan sa ako vývojová psychologička sústredila na empirické skúmanie 

psychologických postojov dievčat v priebehu ich morálneho dospievania. Rozhodla 

sa skúmať, ako k riešeniu morálnych problémov pristupujú dievčatá a ženy. Svoje 

zistenia čerpala zo štúdie vysokoškolských študentiek a študentov, u ktorých 

skúmala identitu a morálny vývoj v ranej dospelosti, ďalej z interrupčnej štúdie, 

v ktorej sa zaoberala vzťahom medzi prežívaním a myslením a úlohou konfliktu vo 

vývoji, a napokon zo štúdie práv a zodpovedností, v ktorej boli ďalej skúmané 

hypotézy sformulované na základe predchádzajúcich štúdií a týkali sa odlišných 

spôsobov uvažovania o morálke a ich vzťahov k rôznemu sebapoňatiu. Gilligan na 

základe svojho skúmania odmietla tvrdenia o nedostatočnej morálnej zrelosti dievčat 

a žien. Dospela k záveru, že keď dievčatá a ženy interpretujú, reflektujú a komentujú 

morálne problémy, hovoria „iným hlasom“ – používajú iný spôsob morálneho 

usudzovania, zdôvodňovania a rozhodovania. V rámci systému a metód hodnotenia 

vyvinutého Kohlbergom však tento štýl morálneho usudzovania nebolo možné 

zachytiť. Hlas dievčat a žien nezapadal do Kohlbergovej teórie, a tak nebol 

zaregistrovaný, povšimnutý, a nemohol byť ani vypočutý.23  

                                                                                                                                                                                     
období tejto úrovne sa dieťa sústreďuje na normy skupín, ktorých je súčasťou (rodina, rovesníci, 
priatelia). Dôraz sa kladie na vzťahy; dieťa chce plniť to, čo sa od neho očakáva. V procese 
rozhodovania zvažuje pocity a potreby druhých. V období orientácie na poriadok a zákon sa 
sústreďuje na dodržiavanie platného pozitívneho práva (pravidiel, noriem) bez ohľadu na kontext 
a okolnosti. Postkonvenčnú úroveň morálneho vývinu Kohlberg ďalej delí na obdobie orientácie na 
spoločenskú zmluvu, a na obdobie, resp. úroveň univerzálnej etiky, ktorú považoval za hypotetickú. 
Kohlberg definuje najvyššie štádiá morálneho vývinu ako odvodené z reflexívneho pochopenia 
ľudských práv. Bližšie pozri Bohunická, L. 2008, Psychologická a biologická etika. In: Remišová, A. 
Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Bratislava: Kalligram., s. 549 – 574. 
23 Kohlberg vo svojej reakcii na Gilliganovej kritiku súhlasil, že jestvuje morálna orientácia 
starostlivosti, ktorá je odlišná od morálnej orientácie zameranej na spravodlivosť. Nesúhlasil však s 
tým, že nižší stupeň dosiahnutého štádia morálneho vývinu u žien je spôsobený ich tendenciou 
využívať morálnu orientáciu zameranú na starostlivosť. Kohlberg nesúhlasil s Gilliganovej 
stanoviskom z dvoch dôvodov. Po prvé, mnoho štúdií merajúcich morálny vývin mužov a žien nezistilo 
žiadne rozdiely medzi mužmi a ženami, pričom v tých prípadoch, kedy boli zistené nejaké rozdiely, tak 
táto odlišnosť bola zapríčinená rozdielmi vo vzdelaní,  pracovných skúsenostiach, v rozdelení rolí, 
avšak nie rodovou identitou.  Po druhé, longitudálne štúdie žien zistili rovnakú (invariantnú) 
postupnosť morálneho vývinu ako štúdie, ktoré skúmali len mužov. Podľa Kohlberga potom 
Gilliganovej kritika jeho koncepcie morálneho vývinu odkazovala na neexistujúce rozdiely. 
Kohlbergove detailné odpovede na mnohé kritiky sa nachádzajú v jeho knihe Essays on Moral 
Development: Vol.II. The Psychology of Moral Development: The Nature and Validity of Moral Stages. 
Potom však vzniká otázka, ak teda je možnosť odlišnej morálnej orientácie (vyznačujúcej sa 
špecifickosťou), tak kde je jej miesto v morálnom vývine jednotlivca ? Ako to, že sociálne faktory 
(vzdelávanie, pracovná skúsenosť, ...) spôsobujú, že sa táto orientácia stráca, vytráca? Alebo je 
potom potrebné – pokiaľ sa perspektíva etiky starostlivosti nejako modifikuje či integruje 
s perspektívou spravodlivosti (vo vyšších štádiách morálneho vývinu) – uvažovať iným spôsobom 
o tom, čo považujeme za spravodlivosť, čo považujeme za univerzálne, premyslieť pojem 
spravodlivosti a univerzálnosti. 
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Gilligan nesúhlasí s tradičnými názormi psychológov, podľa ktorých ženy majú 

problém dosiahnuť separáciu.24 Gilligan ukázala, že tvorba morálnych úsudkov 

založená na optimalizácii konkrétnych ľudských vzťahov nemôže byť považovaná 

nevyhnutne za nižšiu úroveň morálneho usudzovania než je morálne zdôvodňovanie  

opierajúce sa o objektívne princípy.  

Spôsob, akým dievčatá a ženy morálne usudzujú, zdôvodňujú, rozhodujú sa 

a konajú, označila Gilligan ako etiku starostlivosti. Pritom je nutné zdôrazniť, že 

Gilligan neobmedzovala tento štýl morálneho usudzovania výlučne na ženy, 

odmietala, že by išlo o morálku, ktorá by bola svojou podstatou alebo vnútornou 

prirodzenosťou spojená len so ženami, hoci identifikovala túto morálnu perspektívu 

ako najrozšírenejšiu práve u dievčat a žien. Špecifickosť, inakosť hlasu dievčat a žien 

spočíva podľa Gilliganovej v tom, že sa viac zaujímajú o kontext a skutočné vzťahy 

medzi osobami a menej sa odvolávajú na abstraktné pravidlá a zdanlivo univerzálne 

kódexy správania. Ženy konštruujú morálne problémy charakteristickým spôsobom, 

pretože morálne dilemy chápu ako konflikt zodpovedností, resp. ako konflikt 

protichodných povinností, ktorý si pre svoje riešenie vyžaduje kontextový a naratívny 

spôsob myslenia. Táto konštrukcia je sledom troch perspektív, z ktorých každá 

predstavuje komplexnejšie chápanie vzťahu medzi Ja a druhým, a každá prechodná 

fáza znamená kritickú reinterpretáciu konfliktu medzi sebeckosťou 

a zodpovednosťou. Morálny úsudok žien sa najprv sústredí na prežitie, potom sa 

zaoberá dobrotou, a napokon dochádza k reflexívnemu pochopeniu starostlivosti  

ako najvhodnejšieho princípu pre riešenie konfliktov v ľudských vzťahoch. 

Ústrednými pojmami v konštrukciách morálneho usudzovania žien sú starostlivosť 

a zodpovednosť (Gilligan 2001, s. 125).  

U chlapcov a mužov identifikovala perspektívu morálneho usudzovania 

a zdôvodňovania, ktorú označila ako etika spravodlivosti alebo etika práv. 

                                                           
24 V tradičných psychologických teóriách je pre tvorbu rodovej identity (výchovou osvojeného poňatia 
seba samého/ seba samej ako muža alebo ženy) u chlapcov a mužov rozhodujúcim momentom 
separácia (oddelenie) a individuácia (utváranie jedinečnej osobnosti). Separácia od matky je pre vývin 
maskulinity považovaná za nevyhnutnú.  U dievčat femininita a feminínna identita nezávisí na 
separácii od matky alebo na vývoji individuácie. Maskulinita je definovaná na základe separácie, 
pričom je ohrozená intimitou, zatiaľ čo femininita je definovaná na základe primknutia, spojenia, a tak 
je za jej ohrozenie považovaná separácia. Gilligan však upozorňuje na skutočnosť, že zakotvenie 
v sociálnej interakcii a osobných vzťahoch charakteristické pre životy žien oproti životom mužov, 
prestáva byť len zaznamenanou odlišnosťou a je interpretované ako vývojový nedostatok, keďže za 
meradlo morálneho vývoja sa považujú známky postupnej separácie (Gilligan 2001, s. 37). 
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V perspektíve spravodlivosti vzniká morálny problém z konfliktu súperiacich práv 

a pre svoje riešenie si vyžaduje formálny a abstraktný spôsob myslenia. Toto poňatie 

morálky ako nestrannosti spája morálny vývin s porozumením právam a pravidlám. 

Podľa Gilliganovej diferencovanosť morálnych perspektív dievčat a chlapcov, 

žien a mužov, je podmienená odlišnosťou ich skúseností v procese socializácie, 

pričom pre dievčatá je určujúcou skúsenosť starostlivosti – starostlivosti o vzťahy 

a spojenia, v ktorých sú situované. Morálny slovník, ktorým hovoria dievčatá, 

poskytuje sieťovitú predstavivosť vzťahov, ktorá nahrádza hierarchické usporiadanie. 

Morálny slovník chlapcov je jazykom práv, spravodlivosti a férovosti, jazykom 

pravidiel, ktorý zdôrazňuje, že do siete starostlivosti je nevyhnutné zaradiť nielen 

druhých, ale aj seba. Gilligan je presvedčená, že je potrebné namiesto jedného módu 

sociálnej skúsenosti a jej interpretácie stanoviť dva odlišné spôsoby, ktoré nám 

umožnia dospieť ku komplexnejšiemu vyjadreniu ľudskej skúsenosti. Tieto dva 

spôsoby však Gilligan chápe ako integrálne – i keď vo vzájomnej dialektike a napätí 

interagujúce – spôsoby morálneho usudzovania dospelej zrelej osobnosti (Gilligan 

2001). Etiku starostlivosti teda rozhodne nemožno chápať ako postavenú 

na pohlavne špecifickom spôsobe morálneho usudzovania, rozhodovania a konania.  

Hlavné závery teórie Carol Gilligan možno zhrnúť nasledovne: 1. existuje 

morálna diferenciácia rodov, teda rodovo špecifický spôsob chápania a vnímania 

morálky, resp. morálna skúsenosť žien a mužov je odlišná; 2. morálne usudzovanie 

žien sleduje perspektívu starostlivosti spojenú s morálkou zodpovednosti, kým 

morálne usudzovanie mužov sleduje perspektívu spravodlivosti; 3. morálne vnímanie 

žien je viac kontextuálne, viac si všíma vzťahy medzi ľuďmi a ich spolupatričnosť, je 

viac emocionálne ako racionálne (Farkašová, Szapuová 2002). Herta Nagl-Docekal 

konštatuje, že Gilligan ukázala, že „morálne vnímanie žien je v porovnaní s morálnym 

vnímaním mužov po prvé senzitívne na kontext a naratívne, nie je zamerané na 

všeobecnú platnosť a nie je abstraktné; po druhé, je orientované na vzťahy 

a spolupatričnosť, a nie na oddeľovanie sa od iných, resp. na princíp nezasahovania; 

a po tretie, riadi sa citmi, ako je empatia a priazeň, a nie rozumom“. (Nagl-Docekal 

1995). 

Význam Gilliganovej práce spočíva podľa Heldovej v tom, že načrtla obraz 

dvoch odlišných perspektív, ktorých prostredníctvom sa možno pozerať na morálne 
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problémy. Perspektíva spravodlivosti zdôrazňujúca univerzálne morálne princípy 

uvažuje, ako tieto princípy aplikovať na konkrétne prípady a uprednostňuje 

racionálny prístup. Perspektíva starostlivosti viac sa sústreďujúca na potreby ľudí zas 

uvažuje ako udržiavať alebo vylepšovať skutočné vzťahy medzi ľuďmi, pričom pri 

vytváraní morálnych súdov kladie dôraz na osobné príbehy, ich chápanie a citlivosť 

voči kontextu. Gilligan tak sformulovala základné charakteristiky etiky starostlivosti. 

Sú to vzťahovosť, emocionalita a konkrétnosť  (Held 2015). 

Gilliganovej práca bola vystavená kritike viacerých feministických teoretičiek. 

Hlavnou výhradou bolo podporovanie esencialistického ponímania ženskej 

prirodzenosti, podľa ktorého ženy sú prirodzene predurčené na starostlivosť a svojou 

prirodzenou emocionalitou sú ako stvorené na výkon starostlivosti. Tým sú 

takpovediac odsúdené na uzatvorenie v privátnej sfére domova, kde je ich poslaním 

niesť plnú  zodpovednosť za starostlivosť. Podľa E. Farkašovej a M. Szapuovej sú 

viaceré kritické hlasy na adresu Gilliganovej práce opodstatnené, pričom filozofky 

považujú za nesprávne hovoriť „...o ahistorickej dualite rodových charakterov v 

prípade morálneho usudzovania; skôr treba upozorniť na to, že starostlivosť ako 

princíp morálneho usudzovania žien zrejme súvisí s ich historickou skúsenosťou, je 

produktom patriarchálnej spoločnosti, redukujúcej ženu na jej reprodukčnú funkciu, 

že „inakosť hlasu“ je historickým, spoločenským produktom, a to aj v symbolickej 

rovine, teda že postoj starostlivosti u žien vzniká v podmienkach útlaku“ (Farkašová, 

Szapuová 2002, s. 222). Neskôr sa Gilligan energicky bránila takému čítaniu svojej 

práce, ktoré predkladá etiku starostlivosti ako rodovo špecifickú (vzťahujúcu sa k 

ženám ako k pohlaviu), avšak nikdy úplne neopustila tézu o spojení medzi ženami a 

vzťahovou etikou.25  

                                                           
25 Gilligan ďalej rozvíjala myšlienku/ koncept dvoch odlišných morálnych hlasov a ich vzťah k rodu 
v práci Mapping the Moral Domain:  A Contribution of Women’s Thinking to Psychological Theory and 
Education (Gilligan, Ward, and Taylor, 1988), v súbore esejí, ktoré sledujú prevahu perspektívy 
spravodlivosti na poli psychológie a vzdelávania, ako aj dôsledky vylúčenia perspektívy starostlivosti. 
V práci Making Connections:  The Relational Worlds of Adolescent Girls at Emma Willard School, 
Gilligan tvrdí, že obdobie medzi jedenástym a šestnástym rokom je kľúčové pre formovanie identity 
dievčat, keďže je to čas, kedy sa dievčatá učia stíšiť svoje vnútorné morálne intuície v prospech 
takých interpretácií morálneho zdôvodňovania, ktoré je viac založené na pravidlách (Gilligan, Lyons, 
and Hamner, 1990). Gilligan zistila, že v dospelosti ženy sú povzbudzované, aby krízu dospievania 
riešili  buď vylúčením seba alebo niekoho iného, to znamená, buď altruizmom (dobrotou a citlivosťou) 
alebo sebeckosťou a nezávislosťou. V dôsledku toho hlasy odporu (rezistencie) dospievajúcich žien 
stíchli a ony zakúšajú/ prežívajú skúsenosť s dislokáciou (vykoľajením) seba, mysle a tela, čo sa môže 
odraziť v poruchách príjmu potravy, nízkych ašpiráciách na vodcovstvo a skromných (nenáročných) 
sexuálnych voľbách (výberoch) (Gilligan, 1979; 1980; 1982; 1987). 



29 
 

Aby sme porozumeli Gilliganovej konceptu, potrebujeme rozumieť tomu, čo 

má na mysli pod pojmom hlas. Pod pojmom hlas mám na mysli niečo ako „jadro 

osobnosti“ – hovorí Gilligan. Hlas súvisí s prírodou/ prirodzenosťou aj kultúrou. 

Skladá sa z dychu a zvuku, slov, rytmu a jazyka. Hlas je mocným psychologickým 

nástrojom spájajúcim vonkajšie a vnútorné svety (Gilligan 2001, 18). Obviňovanie 

Gilliganovej z esencializmu je úzko späté s opakovaným návratom k otázke, či sú 

rodové odlišnosti biologicky determinované alebo spoločensky vytvárané. 

Gilliganovej myslenie je relacionistické, vzťahové, a aj každú odlišnosť chápe 

vzťahovo resp. ako vzťah, čiže neesencialisticky. Esencializmus je totiž možný len 

tam, kde je konceptualizácia poznaného nevzťahová: potom možno neustále 

debatovať v nekonečnom kruhu: čo bolo skôr? – príroda alebo sociálne 

konštruovanie?, prirodzenosť alebo výchova/ socializácia/ kultúra? Keď Gilligan 

povie, že hlas – hovorenie a počúvanie - je neustálou relačnou výmenou medzi 

ľuďmi, tak odmieta aj biologický determinizmus, aj sociálny konštruktivizmus. 

Odmieta pohľad, v ktorom by muži i ženy boli buď geneticky determinovaní, alebo len 

produktom socializácie. Gilligan totiž vystupuje vo svojom skúmaní ako 

psychologička. Zdôrazňuje, že skúma psychologický základ pre nenásilné ľudské 

vzťahy. Gilligan je presvedčená, že možnosť rezistencie (odporu), kreativity a zmeny 

si vyžaduje vlastný hlas, ktorý je pre ňu niečím, čo presahuje možnosti akéhokoľvek 

biologického alebo sociologického vysvetlenia, pretože má psychologickú povahu. 

Perspektíva alebo etika starostlivosti je potom konštituovaná, určená svojím 

relačným a vzťahovým charakterom, ktorý umožňuje prekonať tradičnú dichotómiu 

(protikladnosť) sebeckosti (egoizmu) a nesebeckosti (altruizmu) prítomnú v hlavnom 

prúde morálneho diskurzu. Ako uvádza Held, Gilligan sama hájila názor, že na 

dosiahnutie primeranej morálnej úrovne, človek potrebuje obe perspektívy – muži by 

mali prekonať svoje zábrany voči citovej náklonnosti a posilňovať svoje starostlivé 

stránky, ženy by sa mali prestať obávať byť nezávislé a mali by sa začať viac starať 

o spravodlivosť (Held 2015, s. 56).   

Napriek kritickým výhradám Gilligan svojou prácou otvorila nielen kritickú 

diskusiu, ale najmä upozornila na nedostatočnosť dovtedajších univerzalistických 

morálnych teórií pre opis a porozumenie morálnych skúseností mnohých žien. 
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Viaceré teoretičky si uvedomili, že kontexty materstva, rodiny, priateľstva 

a starostlivosti a starostlivých spoločenstiev si vyžadujú primeranejšie morálne 

koncepty a teórie. To, že Gilligan priniesla psychologickú teóriu, v ktorej je skúsenosť 

dievčat a žien viditeľná a počuteľná, predstavuje, ako sama tvrdí, nevyhnutnú výzvu 

pre patriarchálny poriadok (Gilligan 2001. s. 24 – 25). Možno dodať, že aj pre 

androcentrizmus morálky, poznania a politiky. 

K ďalšiemu rozvoju etiky starostlivosti prispeli také autorky svojimi prácami ako 

Eva Feder Kittay, Diana T. Meyers, Anette Baier, Virginia Held, Marian Barnes,  

Selma Sevenhuijsen, Joan Tronto a mnoho ďalších.  

V roku 1984 prispela k etike starostlivosti Nell Noddings26 svojou knihou 

Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education (1984), v ktorej 

predstavila fenomenologický pohľad na starostlivosť. Jej koncepcia je označovaná 

ako relacionistická etika (vzťahová etika), keďže v centre jej pozornosti sú vzťahy 

spolukonštituované ďalšími vzťahmi. Etiku starostlivosti vo svojej práci rozvíja ako 

feminínnu etiku (rodovo špecifickú), pričom ju aplikuje na prax morálneho 

vzdelávania. Prijíma koncepciu C. Gilliganovej, podľa ktorej jestvujú dve odlišné 

morálne perspektívy – perspektíva starostlivosti a perspektíva spravodlivosti. 

Noddings ich chápe ako navzájom protikladné, a na rozdiel od Gilliganovej sa 

dokonca domnieva, že starostlivosť, ktorá spočíva vo vnímavosti, prepojenosti 

a schopnosti  reagovať, je základnejším a lepším prístupom k etike než perspektíva 

starostlivosti uplatňovaná v tradičných morálnych koncepciách. Vychádza z 

predpokladu, že ženy "vstupujú do ríše praxe morálneho konania ... cez odlišné 

dvere", pričom ženská ( a v tomto zmysle feminínna etika) uprednostňuje morálne 

uvažovanie tvárou-v-tvár, ktoré sa vyskytuje v reálnom čase, a preto je pre ňu 

zásadnou otázkou uznanie jedinečnosti každého  vzťahu starostlivosti. Vychádza 

koncepčne z perspektívy materského myslenia a považuje vzťahy starostlivosti za 

základné pre ľudskú existenciu a vedomie. Noddings identifikovala dve stránky vo 

vzťahu starostlivosti  -  „ten/ tá, kto poskytuje starostlivosť“, a "ten/ tá, kto prijíma 

starostlivosť“. Podľa Noddings obe strany vzťahu starostlivosti majú voči sebe 

navzájom nejakú formu povinnosti a morálneho záväzku k starostlivosti o druhú 

                                                           
26 Nel Noddings (1928) – feministická filozofka, predstaviteľka etiky starostlivosti a filozofie výchovy. K 
jej najznámejším prácam patria Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education (1984), 
Women and Evil (1989), Starting at Home: Caring and Social Policy (2002), Philosophy of 
Education (1995). 
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stranu, avšak tento záväzok nie je totožný. Charakterizovala staranie sa ako akt 

zaujatia, ponorenia, pohltenia (engrossment), pričom ten, kto sa stará, prijíma toho, o 

koho sa stará, za jeho/ jej vlastných podmienok, pričom musí odolávať tomu, aby 

projektoval seba samého do toho, o koho sa stará, a potláčať sebecké pohnútky, aby 

konal v mene toho, o koho sa stará.  

Noddings rozlišuje medzi prirodzenou starostlivosťou (natural caring), keď 

konám starostlivo, pretože „chcem“, a etickou starostlivosťou (ethical caring), keď 

konám starostlivo, pretože „musím“, pričom etická starostlivosť je podľa nej závislá 

od prirodzenej starostlivosti. Prostredníctvom zážitku (prežívania) skúsenosti so 

starostlivosťou, ktorá mi bola poskytnutá, keď sa druhá osoba starala o mňa, ako aj 

prostredníctvom skúsenosti s prirodzenou starostlivosťou, ktorú som poskytla druhej 

osobe ja (pretože som chcela), sa formuje to, čo Noddings nazýva "etický ideál" - 

predstava osoby (starostlivej osoby), ktorou by som chcela byť. Pôvod etického 

konania je možno identifikovať teda v dvoch motívoch, v  ľudskej citovej odozve, 

ktorá je prirodzeným citom starostlivosti, a v  spomienke na skúsenosť starostlivosti, 

ktorá nám bola poskytnutá, a z ktorej vyrastá ideálne ja. To spája Noddingsovej 

koncepciu starostlivosti s tradíciou sentimentalizmu vo filozofickom myslení (etika 

mravného citu). Noddings odmieta univerzálne princípy, ktoré by predpisovali 

konanie a usudzovanie  a argumentuje, že starostlivosť musí byť vždy aplikovaná 

kontextuálne. Svoju pozornosť tiež sústredila na cnosti späté so starostlivosťou. Za 

kľúčové považuje cnosti spočívajúce v pozornej vnímavosti voči pocitom a potrebám 

druhých a na stotožňovanie sa s druhým človekom. Noddings vo svojej koncepcii 

rozlišuje dva stupne starostlivosti, a to stupeň, v ktorom prejavujeme záujem 

o myšlienky, zámery, postoje, potreby druhého (care–about), a stupeň, keď sa 

prakticky začneme starať o toho, kto potrebuje našu starostlivosť (care-for).  

Noddings opisuje konanie, ktoré má za dôsledok úpadok etického ideálu a zlo. 

K zhoršeniu, k úpadku etického ideálu človeka dochádza, keď sa buď rozhodne 

alebo je nútený konať takým spôsobom, že odmieta svoje vnútorné volanie k 

starostlivému konaniu, k starostlivosti. Podľa Noddings, ľudia a organizácie môžu 

úmyselne alebo z nedbanlivosti (neúmyselne) prispieť k strate a úpadku etických 

ideálov druhých ľudí. Môžu to urobiť tým, že učia ľudí, aby sa o nič nestarali, aby 

neboli starostliví, alebo tým, že ich umiestnia v podmienkach, ktoré im bránia v 

uplatňovaní ich schopnosti starať sa (Noddings 1984, s. 116 - 119). Človek je teda 
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podľa Noddings zlý z morálneho hľadiska,  ak aj napriek svojej schopnosti konať 

inak, sa buď nedokáže osobne starať o niekoho, alebo bráni ostatným v  

starostlivosti. Noddings píše, "[keď] niekto zámerne odmieta impulz k starostlivosti a 

vedome sa obráti chrbtom k etickému, je zlý, a toto zlo nemôže byť odčinené/ 

napravené (redeemed) " (Noddings 1984, s. 115). 

Noddings ďalej tvrdila, že rozsah nášho záväzku k starostlivosti je obmedzený. 

Záväzok starostlivosti je najsilnejší medzi tými,  ktorí sú schopní vzájomného vzťahu. 

Noddings takto otvorila otázku možnosti starania sa a starostlivosti voči veľkému 

množstvu konkrétnych druhých osôb, teda otázku starostlivosti vo veľkom rozsahu. 

Podľa Noddings sa  starostlivosť vo veľkom rozsahu (o veľký počet osôb) vyznačuje 

zníženou schopnosťou pre konkrétnosti a kontextuálny úsudok, čo  Noddings viedlo k 

úvahám o tom, že je nemožné prakticky sa postarať (care-for) o  každého. Tvrdila, že 

zatiaľ čo ten, kto sa stará, má povinnosť starať sa o (care-for) blízkych ľudí a zvieratá 

do tej miery, do akej to potrebujú, a sú schopné reagovať na jeho možnosti 

starostlivosti, povinnosť starať sa o vzdialených je menšia v prípade, že nie je žiadna 

nádej, žeby starostlivosť mohla byť uskutočnená. Tieto názory vyvolali kritické 

reakcie, a Noddings ich neskôr čiastočne revidovala. Vo svojej novšej knihe Starting 

from Home: Caring and Social Policy (2002) Noddings podporila koncept silnejšieho 

záväzku starať o vzdialených ľudí, pričom považuje  starostlivosť o myšlienky a 

úmysly (caring-about) za dôležitú motivačnú fázu pre inšpiráciu lokálnej a globálnej 

spravodlivosti, avšak zotrváva na stanovisku, že je nemožné po-starať-sa o všetkých, 

najmä vzdialených iných (Noddings 2002). 

Noddingsovej koncepcia bola vystavená početnej kritike zo strany mnohých 

feministických autoriek a autorov. Feministky namietajú, že v Noddingsovej koncepcii 

poskytovateľ starostlivosti  v skutočnosti vykonáva tradičnú ženskú rolu spočívajúcu 

v neustálom dávaní a poskytovaní starostlivosti, zatiaľ čo prijíma na oplátku len veľmi 

málo. Výčitky boli namierené aj voči tomu, že jej model vzťahov starostlivosti sa 

opiera o nerovné (hierarchické) vzťahy. Noddingsovej použitie nerovných vzťahov 

ako modelu pre pochopenie starostlivosti kritizuje filozofka Sarah Lucia Hoagland. 

Podľa Hoaglandovej vzťahy  starostlivosti skúmané Noddingsovou - rodičovstvo a 

vzdelávanie a výchova - predstavujú svojou povahou transitívne vzťahy, čo 

znamená, že ich účelom je podporovať prechod tých, o ktorých sa staráme, od 

závislosti k nezávislosti, a tým ukončiť nerovnosť pozícií uvedených vzťahov 
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starostlivosti. Nerovné vzťahy sú podľa Hoaglandovej eticky problematické, a preto 

ich nemožno považovať za adekvátny model pre etické teórie. Hoagland vyčíta 

Noddingsovej,  že z jej perspektívy je poskytovateľ/ka starostlivosti iba tým, kto dáva, 

a prijímateľ starostlivosti iba tým, kto dostáva. Poskytovateľ je v dominantnej pozícii, 

pretože on rozhoduje a vyberá, čo je dobré pre príjemcu starostlivosti, avšak dáva 

bez nároku na recipročnú starostlivosť. Príjemca je v pozícii závislého s 

nedostatočnou kontrolou nad povahou starostlivosti. Hoagland je presvedčená, že 

takéto nerovné vzťahy nemôžu byť z morálneho hľadiska dobré (Hoagland 1991). 

2.3 ETIKA STAROSTLIVOSTI AKO FEMINISTICKÁ ETIKA  

V súčasnej dobe má etika starostlivosti ústredné, hoci nie výlučné miesto na 

poli feministickej morálnej teórie a teší sa stále väčšej pozornosti zo strany 

morálnych filozofov rôzneho zamerania. Jednou z možných príčin tohto záujmu môže 

byť skutočnosť, že ponúka nový slovník, a tak novú perspektívu, rámec, cez ktorý sa 

možno pozrieť nielen na nové výzvy a otázky, s ktorými sme v praxi konfrontované/í, 

ale najmä nám ponúka nádej, že aj staré a pretrvávajúce problémy máme šancu 

vyriešiť prostredníctvom ich nového uchopenia a poňatia. Som presvedčená, že 

nielen tento „punc novosti“ – povedané slovami Herty Nagl-Docekalovej, stojí za 

uvedeným záujmom. Som toho názoru, že etika starostlivosti vskutku umožňuje 

zamerať pozornosť na tie aspekty reality života, ktoré iné morálne teórie a prístupy 

opomínali, ignorovali alebo neboli schopné reflektovať z rôznorodých príčin. Brať 

vážne etiku starostlivosti ako relevantný morálny prístup a teóriu by nám preto mohlo 

pomôcť komplexnejšie poznávať a rozumieť realite, a teda aj samým sebe, 

a následne aj vytvárať stratégie a praktické riešenia pre dobrý život – veď čo iné by 

malo byť zmyslom morálneho poznania? 

Otázka, ktorá môže byť pre nás v tejto súvislosti zaujímavá, znie: možno tento 

obraz dobrého života zosúladiť s feministickou predstavou dobrého života ? Alebo 

presnejšie: možno považovať etiku starostlivosti za feministickú etiku? Nekladiem 

túto otázku náhodou, keďže kritických výhrad adresovaných voči etike starostlivosti 

zo strany rôznych línií a prúdov vnútri feministického myslenia je naozaj dostatok. 

Niektoré týkajúce sa obvinení z esencializmu vedúceho k domestifikácii a uzavretí 

žien v privátnom svete domova a domácich prác sme už uviedli v predchádzajúcej 

podkapitole o C. Gilliganovej, medzi ďalšími možno spomenúť obvinenia 
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z nejednoznačnosti, teoretickej nejasnosti, parochializmu a provincializmu. Hlavné 

kritické pripomienky marxisticky orientovanej feministickej teórie voči feministickej 

etike starostlivosti napríklad smerujú k nedostatočnej pozornosti, ktorú venuje 

materiálnym nerovnostiam, štruktúre vlastníctva a triednym vzťahom (Uhde 2012).  

Považujem za dôležité zdôrazniť, že etiku starostlivosti je potrebné chápať ako jednu 

z mnohých foriem výrazu a ako súčasť emancipačného procesu, ktorým je 

feminizmus. V ďalších častiach textu poukážeme na spôsoby, ako sa tento 

dynamicky sa rozvíjajúci morálny, ale aj sociálno-politický prístup vyrovnáva 

s naznačenými výhradami a kritikou. 

Etika starostlivosti sa začala formovať v 60. rokoch 20. storočia v plodnom 

ovzduší druhej vlny feministického hnutia27, kedy sa do centra pozornosti 

a spoločenských diskusií dostali spoločenské predsudky voči ženám. Feminizmus sa 

ako hnutie sociálnej zmeny usiluje o odstránenie – podľa niektorých najpevnejšej 

hierarchie – rodovej hierarchie. Jeho základným princípom je rovnoprávnosť žien 

a mužov. V. Held považuje za najvýznamnejší výdobytok feminizmu uznanie 

skutočnosti, že skúsenosť žien je rovnako dôležitá, relevantná a filozoficky zaujímavá  

ako skúsenosť mužov (Held 2015, s. 47). Avšak vo feminizme nejde o skúsenosť 

abstraktnej ženy ako takej, ale kľúčovou je skúsenosť konkrétnych žien v ich rasovej, 

kultúrnej, statusovej a ďalšej inej rozmanitosti. Feministické uplatnenie skúsenosti 

žien malo významné dôsledky pre etiku a morálne myslenie. Held pripomína, že keď 

na konci 20. storočia vstúpila na scénu morálnej filozofie etika starostlivosti, tak na 

nej dominovali kantovská deontologická etika a utilitarizmus. Podľa Held je zjavné, že 

tieto morálne teórie boli vytvorené podľa mužskej skúsenosti z verejného života 

a trhu, a tak môžu byť len veľmi ťažko primerané pre morálne relevantnú skúsenosť 

žien v privátnej sfére – v rodine, v domácnosti. Held je presvedčená, že „ ženy majú 

                                                           
27 Druhá vlna feministického hnutia sa rozvíjala koncom 60. a v 70. rokoch v atmosfére študentských 
protestov v roku 1968 a hnutia za občianske práva v Spojených štátoch amerických a západnej 
Európe. Na odvrátenú stranu povojnového hospodárskeho rastu poukázala v jednej z kultových prác 
druhej vlny feminizmu Feminine Mystique (Mystika ženskosti) v roku 1963 Betty Friedan. Podarilo sa 
jej vyjadriť pocity nespokojnosti a úzkosti vzdelaných bielych žien strednej vrstvy, ktoré boli uzavreté v 
domácnostiach a tiež v rolách manželky a matky, a formulovať ich nie ako individuálny, ale ako 
spoločenský problém. Jazyk feministického hnutia sa kryštalizoval a snažil sa postihnúť veľmi 
rôznorodé problémy, ktoré boli dovtedy fakticky bezmenné. Tvorili ho ženy združujúce sa do tzv. 
consciousness-raising groups (malých neformálnych diskusných skupín) a problematizovali rodovú 
nerovnosť nielen vo verejnej sfére, ale aj v tzv. súkromnej sfére – politizovali každodenné skúsenosti 
žien, čo výstižne vyjadruje populárne feministické heslo „osobné je politické”. Tak sa začalo hovoriť o 
nerovnej deľbe práce podľa rodu, násilí páchanom na ženách, sexualite žien, nedostatočnom 
zastúpení žien vo verejnej sfére, kultúre a o mnohých ďalších témach. Dostupné z: 
http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&vid=114 [10.11.2016] 

http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&vid=175&ami=1
http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&vid=175&ami=1
http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&vid=123&ami=1
http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&vid=173&ami=1
http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&vid=114
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typicky skúsenosť s kultivovaním osobných vzťahov k rodine a priateľom, 

s intenzívnym výkonom starostlivosti o deti a často aj o chorých a starnúcich členov 

rodiny skôr než s nestranným správaním voči cudzincom.“ (Held 2015, s. 49). 

V tom istom čase, keď feministické myslenie začalo spochybňovať 

adekvátnosť prevládajúcich morálnych teórií, ozvali sa aj ďalšie podobné hlasy, čím 

sa zvýšila pravdepodobnosť, že feministická kritika nebude prepočutá. Bola to najmä 

revitalizácia etiky cností v prácach A. MacIntyrea a ďalších predstaviteliek 

a predstaviteľov súčasnej etiky cností (Philippa Foot, Amelia Rorty, Michael Slote, 

a ďalší), a napokon celý kontext postmoderného myslenia a filozofie, ktorá priniesla 

kritický pohľad na tradičné ponímanie racionality, univerzalizmu, atomizovaného 

subjektu, a mnoho ďalších otázok. Niektoré feministické teoretičky a teoretici 

predstavili rozličné alternatívne pohľady v rámci tradičných univerzalistických 

morálnych prístupov a priniesli množstvo podnetných kritických argumentov, ktoré 

majú potenciál vylepšiť tieto teórie (Held 2015). 

Feministická etika predstavuje pokus revidovať, preformulovať alebo 

prehodnotiť tradičnú etiku do tej miery, do akej tradičná etika podceňuje alebo 

znehodnocuje morálnu skúsenosť žien. Feministická filozofka Alison Jaggar 

identifikovala päť rôznych spôsobov, ako tradičná etika znevažuje ženy: Po prvé, 

menej sa sústreďuje na problémy, otázky a záujmy žien v porovnaní s mužmi. Po 

druhé, tradičné etiky považujú problémy, ktoré vznikajú v tzv. súkromnom svete, vo 

sfére, v ktorej ženy vykonávajú domáce práce a starajú sa o deti, chorých a starších 

ľudí, za bezvýznamné. Po tretie, vo všeobecnosti ženy nie sú považované za tak 

morálne zrelé alebo hlboké ako muži. Po štvrté, tradičná etika nadhodnocuje kultúrne 

maskulínne charakteristiky, ako je "nezávislosť, sebestačnosť, intelekt, vôľa, 

ostražitosť, hierarchia, dominancia, kultúra, transcendencia, produkcia, asketizmus, 

vojna a smrť", zatiaľ čo podceňuje kultúrne feminínne charakteristiky, ako je 

"vzájomná závislosť, komunita, spojenie, zdieľanie, emócie, telo, dôvera, absencia 

hierarchie, príroda, imanencia, procesuálnosť, radosť, mier a život“. Napokon, po 

piate, tradičná etika zvýhodňuje "mužské" spôsoby morálneho usudzovania, ktoré 

kladú dôraz na pravidlá, práva, univerzálnosť, a nestrannosť, pred "ženskými" 

spôsobmi morálneho usudzovania, ktoré kladie dôraz na vzťahy, zodpovednosti, 

zvláštnosť, a zaangažovanosť (Jaggar 1992). Jaggar konštatuje, že v rámci 

feministického myslenia sa sformovalo mnoho etických prístupov zameraných na rod, 
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rodové otázky a rodové aspekty ľudskej identity, ktoré rozpracovali kritickú reflexiu 

jednotlivých aspektov podriadenosti žien v tradičných morálnych koncepciách. Avšak 

nezávisle od toho, na čo kladú vo svojom skúmaní, vo svojej kritike a hľadaní 

odpovedí a riešení dôraz, všetky majú jedno spoločné: vytvorenie etiky, ktorá je 

rodovo citlivá28, a za svoj cieľ považuje odstránenie alebo aspoň zmiernenie útlaku 

akejkoľvek skupiny ľudí, obzvlášť žien (Jaggar  1992).  V. Held rovnako podotýka, že 

neexistuje žiadna jednotná feministická morálna teória, ale len viacero prístupov, 

ktoré zdieľajú základné presvedčenie, že je potrebné odstrániť rodové predsudky29 

v morálnej teórii, ako aj v iných oblastiach (Held 2015, s. 51).  

Herta Nagl-Docekal identifikuje feministické myslenie v tom zmysle, že je to 

ochota a schopnosť konfrontovať svoj odbor s otázkami hierarchie pohlaví  čiže 

venovať pozornosť jadru problému – a týmto jadrom je znevýhodnenie na základe 

príslušnosti k ženskému pohlaviu, ktoré podľa nej v súčasnosti rovnako, ako to bolo 

v minulosti, v najrôznejších podobách prestupuje naprieč všetkými oblasťami života 

(Nagl-Docekal 2007). 

Pokiaľ budeme vychádzať z takéhoto vymedzenia feministického myslenia 

a feministickej filozofie, tak som presvedčená, že etiku starostlivosti je rozhodne 

možné považovať za feministickú etiku. V. Held v tejto súvislosti uvádza: „Ako 

feministická etika nie je etika starostlivosti rozhodne iba opisom alebo 

zovšeobecnením ženských postojov a druhov praxe rozvíjaných v patriarchálnych 

podmienkach. Ak má byť prijateľná, musí byť feministickou etikou, ktorá je otvorená 

pre ženy aj mužov.“ (Held 2015, s. 42) Z toho je zrejmé, že Held odmieta ponímanie 

etiky starostlivosti ako ženskej morálky alebo etiky žien. Podľa V. Held rôzne aspekty 

                                                           
28 Rodová citlivosť spočíva v uvedomení si skutočnosti, že človek žije v dvoch podobách – ženskej a 
mužskej -, ako aj dôsledkov tejto skutočnosti pre život žien a mužov. Opakom je rodová neutralita 
(rodová slepota). Predpokladom rodovej citlivosti je rodovo diferencované myslenie, ktoré robí svoje 
zovšeobecnenia s ohľadom na daný rod. Opakom je rodovo neutrálne myslenie, ktoré je neutrálne len 
zdanlivo, pretože si síce nárokuje všeobecnú platnosť, ale je zovšeobecnením mužského princípu. 
Rozvíjať rodovú citlivosť znamená spochybňovať priveľmi abstraktné, všeobecné určenia človeka, ako 
aj deklarovanú bezpohlavnosť ľudského subjektu, a rozvíjať rodovo diferencovaný uhol pohľadu 
(pozri rodová perspektíva). Dostupné online z: 
http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=174. 
29 Rodové predsudky predstavujú súčasť rodových stereotypov. Splošťujúce a zaujaté predstavy o 
nerovnocennosti, nerovnakých schopnostiach, neporovnateľného poslania oboch pohlaví. V realite sa 
rodové predsudky častejšie vyskytujú vo vzťahu k ženám (od názorov na nevhodnosť výkonu určitých 
povolaní či verejnej a politickej angažovanosti žien až po pretrvávajúce a reprodukujúce sa predstavy 
o “tradičnom” mieste ženy v domácnosti a pod.). Rodové predsudky vyplývajú z mylného 
presvedčenia o nezvratnom, definitívnom, nemeniteľnom “predurčení” žien a mužov. Dostupné online 
z: http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=62. 

http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=173
rodová%20perspektíva
http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=119
http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=156
http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=125
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a vyjadrenia  starostlivosti a starostlivých vzťahov  je potrebné podrobiť morálnemu 

skúmaniu a hodnoteniu, nestačí ich len pozorovať a opisovať, a práve preto 

potrebujeme nielen starostlivosť ako takú, ale etiku starostlivosti ako normatívny 

koncept, ktorý má byť nástrojom kritickej reflexie a transformácie praxe na faktickej 

rovine (Held 2015, s. 24). Aj podľa Selmy Sevenhuijsen je nevyhnutné, aby si 

feministická etika udržala kritický odstup od  idey akejsi „feminínnej morálky“ resp. 

ženskej morálky, lebo len to jej umožní byť skutočne nápomocnou pri adekvátnejšom 

vyhodnocovaní morálnych skúseností a uvažovaní o starostlivosti reálnych žien 

prameniacom práve z konkrétnej praxe starostlivosti napr. o deti. Bez tohto spojenia 

s konkrétnou praxou starostlivosti, cieľmi a dilemami žien sa normatívny koncept 

etiky starostlivosti stane prázdnym (Sevenhuijsen 1998, s. 17). Etika starostlivosti 

preto nevyhnutne potrebuje „alternatívnu morálnu epistemológiu“, ktorá jej umožní 

vyjadrovať živú a žitú morálnu skúsenosť a živé morálne uvažovanie. Podľa Selmy 

Sevenhuijsen je rozhodujúcou otázkou to, ako symbolický poriadok mužskosti 

a ženskosti určuje filozofiu morálky, ktorá je vyjadrená v tom, ako ľudia uvažujú 

o tom, čo je správne a dobré – tu konkrétne v téme a praxi starostlivosti. To je možné 

identifikovať prostredníctvom analýzy, ktorá sa nevyhne rodovým dimenziám 

a súvislostiam uvedenej praxe, ale práve sa na rod a rodové otázky kriticky sústredí. 

Etika starostlivosti sa vo svojej kritickej reflexii preto zaoberá aj tým, ako bola 

a aj v súčasnosti je starostlivosť ako aktivita spájaná so ženami, čo je tradične 

zdôvodňované prirodzenosťou tohto spojenia. Argumentácia na báze biologického 

determinizmu vedie k chápaniu starostlivosti ako prirodzenej schopnosti žien, ako ich 

biologicky podmienenej danosti. Tento typ argumentácie a explanácie starostlivosti je 

úzko spätý s esencialistickým chápaním identity žien. To znamená, že „byť ženou“ sa 

nevyhnutne spája s „byť starostlivá“ a s „byť schopná starostlivosti“, starostlivosť sa 

chápe ako podstata (esencia) ženy (ženskosti). Dokonca sa starostlivosť spája 

s afektivitou, inštinktívnosťou, keď sa hovorí o „materinskom pude“, ktorý sa chápe 

ako nevyhnutný. Práve takéto redukcionistické chápanie starostlivosti bolo a je 

východiskom pre vytesňovanie starostlivosti z priestoru morálky, keďže morálna 

relevancia konania subjektu sa tradične odvíjala od slobodného rozhodovania 

založeného na rozumovom usudzovaní a zvažovaní, zatiaľ čo inštinktívne 

podmienená aktivita starostlivosti vylučovala rozumové usudzovanie i na ňom 

založené rozhodovanie. Esencialistická konceptualizácia ženskosti ako starostlivosti 
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prináša viaceré závažné dôsledky v morálnej a sociálnej praxi. Jednak zlyhanie tých, 

pri ktorých považujeme starostlivosť za ich  prirodzene danú vlastnosť, schopnosť, 

má spoločnosť tendenciu posudzovať prísnejšie, ako je to v prípade tých, ktorých 

(rodová a pohlavná) identita nie je takto stereotypne ponímaná. Sme viac ochotní 

tolerovať utekanie od zodpovednosti za starostlivosť u otcov než u matiek. Na druhej 

strane však máme tendenciu idealizovať starostlivosť matiek, žien na úkor rovnako 

kvalitnej reálnej starostlivosti otcov, mužov, v konkrétnej sociálnej praxi.30 

Esencializmus je kritizovaný z perspektívy etiky starostlivosti nielen vo vzťahu 

k chápaniu identity žien, ale aj vo vzťahu k samotnej starostlivosti. Napríklad 

teoretičky etiky starostlivosti upozorňujú na stereotypné spájanie starostlivosti so 

sebaobetovaním či absolútnym sebaobetovaním poskytovateliek či poskytovateľov 

starostlivosti.  Stotožňovanie starostlivosti so sebaobetovaním má opäť viacero 

negatívnych súvislostí a možných dôsledkov pre sociálnu a morálnu prax. Carol 

Gilligan označuje za revolučný objav žien, že byť nesebecká znamená vlastne 

neúčasť na vzťahu (Gilligan 2001, s. 15). Istá miera sebectva je teda pre aktívnu 

účasť a vytváranie vzťahu nevyhnutná. Absolútna strata, popretie vlastného ega (Ja) 

znemožňuje aktívny podiel na vytváraní a formovaní vzťahov. 

  Pokiaľ sa starostlivosť stotožňuje so sebaobetovaním, s popieraním 

a nevšímavosťou k vlastným potrebám a záujmom, a zároveň sa orientuje výlučne 

len na pomáhanie druhým, je vážnym ohrozením pre autonómiu poskytovateľov/ 

poskytovateliek starostlivosti. Výhradné zameranie na potreby druhej bytosti totiž 

môže viesť k strate schopnosti ochraňovať seba, svoje potreby, svoju integritu 

a identitu. Môže viesť k strate potencie, schopnosti a kompetencií ovplyvňovať 

aktívne svoje prostredie a vzťahy s ním, k strate akejkoľvek moci nevyhnutnej na 

subjektívne sebaurčenie starajúceho sa subjektu. Takýmto spôsobom starostlivý 

a starostlivosť realizujúci subjekt sa v konečnom dôsledku stáva bezmocným 

subjektom. Bezmocnosť však nie je vhodným východiskom pre poskytovanie dobrej 

a kvalitnej starostlivosti. Skutočne dobrá starostlivosť môže byť poskytovaná len 

takým aktérom/ aktérkou, ktorá je nielen empatická, súcitiaca, zaangažovaná 

a vtiahnutá do vzťahu s tým, o koho sa stará, ale nevyhnutne si vyžaduje aktérku/ 

                                                           
30 Bolo by zaujímavé v tejto súvislosti skúmať, do akej miery rodovo stereotypné predstavy  
o starostlivosti uskutočňovanej ženami a matkami ovplyvňujú rozhodovanie sudcov a sudkýň 
v súdnych sporoch týkajúcich sa zverenia dieťaťa do starostlivosti napr. po rozvode rodičov. 
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aktéra, ktorý si dokáže zachovať aj odstup, aby mohol uskutočniť kritickú reflexiu 

starostlivého vzťahu, vyhodnotiť jeho silné stránky i nedostatky, a po prehodnotení 

presadiť a vytvárať novú kvalitu vzťahov starostlivosti. Starostlivosť teda nemôže byť 

bezmocná. 

Esencialistické a redukcionistické ponímanie starostlivosti ako harmonických 

bezkonfliktných vzťahov lásky situovaných v privátnej sfére má často za dôsledok 

idealizáciu a romantizáciu rodiny a domova, ktoré sa potom vnímajú ako 

časopriestor, v ktorom absentuje moc a mocenské vzťahy. Avšak takéto  vytesnenie 

moci z privátnej sféry ako feminínne konotovanej sféry má za dôsledok ignorovanie 

mocenských aspektov  aj v praxi starostlivosti. Dochádza k zneviditeľňovaniu moci 

a mocenských procesov, ktoré sa tiež podieľajú na konštituovaní privátnej sféry 

a súkromia. To môže a často aj má za dôsledok našu neschopnosť a/ alebo 

i neochotu identifikovať a porozumieť tomu, ako aj riešiť  tieto aspekty starostlivosti 

a účinne zasahovať proti zneužívaniu moci vo vzťahoch starostlivosti. Vzájomná 

izolácia starostlivosti a moci v konceptuálnej rovine znemožňuje vidieť 

ambivalentnosť, komplexnosť a mnohorozmernosť tak starostlivosti, ako aj moci. 

Negatívnym dôsledkom esencializácie a dualistickej a dichotomickej konceptualizácie 

starostlivosti a moci je potom aj identické vnímanie aktérov vzťahu starostlivosti. Ten, 

kto dáva/ poskytuje starostlivosť je považovaný za mocného a schopného, zatiaľ čo 

ten, kto prijíma/ dostáva starostlivosť, je vnímaný ako bez-mocný, odkázaný na 

pomoc, a teda aj ne-schopný. Prekonanie esencializácie a dichotomickej duality 

v percepcii moci, starostlivosti a ich vzťahu, by nám umožnilo vnímať poskytovateľov 

a poskytovateľky starostlivosti aj ako tých/ tie, ktorí/é sú vystavení/é moci, sú 

zraniteľní/é, a často aj bezmocní/é či neschopní/é, a zároveň aj príjemcov a 

príjemkyne starostlivosti/ pomoci viedieť ako takých/ také, ktorí/é môžu zraniť, majú 

moc, nie sú len bezmocní/é a neschopní/é, ale aj schopní/é napríklad pomôcť iným, 

aj sebe, nielen prijímať, ale aj dávať.31  

 Etika starostlivosti ako feministická etika preto nevyhnutne musí predstavovať 

kritické premyslenie tradičného konceptu starostlivosti. Z. Kiczková a M.Szapuová 

                                                           
31 Marian Barnes opisuje reakciu mnohých jednotlivcov aj organizácií handikepovaných ľudí (disabled 
people´s movement) v USA a ich odmietanie etiky starostlivosti založenej na tradičnom chápaní 
starostlivosti, ktorá ich stavia do pozície nielen nevládnych, ale aj neschopných a nekompetentných, 
a tým ohrozuje ich autonómiu. Pozri Barnes, M. 2012. Care in Everyday Life. An Ethic of Care in 
Practice. Bristol: The Policy Press. 
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navrhujú rekonceptualizovať, dekonštruovať tradičné chápanie starostlivosti 

minimálne v troch aspektoch: 1. starostlivosť je nevyhnutné zbaviť esencialistického 

základu, teda chápania starostlivosti ako prirodzenej ženskej vlastnosti a uznať, že 

každý sa môže starať, aj muži, aj ženy. Starostlivosť je síce rodový pojem, pretože 

bol spájaný v konkrétnych historických a sociokultúrnych kontextoch spájaný 

predovšetkým so ženami, avšak v súčasnosti je nutné odčleniť starostlivosť od rodu.; 

2. odmietnuť stotožňovanie starostlivosti so ženským sebaobetovaním, pričom 

rozšíriť chápanie starostlivosti tak, aby sa vzťahovala nielen k iným ľuďom, ale aj 

k sebe a k prírodnému a sociálnemu prostrediu, pričom v tomto širšom význame 

starostlivosť znamená tak pozornosť voči iným, ako aj pozornosť voči sebe 

a vlastným potrebám. Napokon, 3. je nutné prekročiť privátnu sféru a vidieť 

starostlivosť v širšom rámci, aby sa mohla stať politickým konceptom, čo znamená 

de-privatizovať starostlivosť (Kiczková, Szapuová 2005, s. 61). 
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3  ETIKA STAROSTLIVOSTI AKO MORÁLNA 
TEÓRIA 

Pod pojmom etika starostlivosti (Ethics of Care, Care ethics) možno rozumieť 

jednak špecifickú morálnu teóriu a súčasne prístup k morálnym otázkam a 

problémom. Tento pojem odkazuje teda jednak na teoretický analytický nástroj 

(súbor nástrojov), ako aj na špecifickú morálku v zmysle morálnej praxe. Niektoré 

predstaviteľky etiky starostlivosti odmietajú zovšeobecňovanie tohto prístupu do 

podoby morálnej teórie a snažia sa zachovať ju skôr ako mozaiku intuícií (Held 2015, 

s. 22). Napriek tomu je možné načrtnúť viaceré znaky, ktoré zástankyne a zástancov 

etiky starostlivosti spájajú a umožňujú identifikovať etiku starostlivosti ako relatívne 

koherentný systém presvedčení tvoriacich špecifickú teóriu. Ide o teóriu, ktorá je 

dominantne charakterizovaná ako morálna teória, keďže je teóriou toho, čo je možné 

považovať za dobré, správne alebo žiaduce – v tomto prípade teóriou o starostlivosti 

resp. dobrej starostlivosti. Avšak nemožno ju chápať a redukovať len na morálnu 

teóriu – etika starostlivosti je zároveň politickou teóriou a sociálnou teóriou, pretože 

predstavuje určitú špecifickú predstavu a porozumenie aj toho, čo označujeme 

pojmom politická sféra, politický život a politika, ako aj toho, čo chápeme pod 

pojmom spoločnosť, sociálny život a sociálne vzťahy. Ako je možné potom uvažovať 

o etike starostlivosti ako o etike a morálnej teórii? Je tomu tak preto, lebo pozícia, 

z ktorej etika starostlivosti teoreticky reflektuje či už špecifické morálne javy, vzťahy, 

procesy a predmety, alebo javy, vzťahy, udalosti sociálnej alebo politickej povahy, je 

morálnou pozíciou, morálnou perspektívou opierajúcou sa o akceptáciu a integráciu 

špecifických (morálnych) hodnôt. Etika starostlivosti, teórie a prístupy hlásiace sa 

k etike starostlivosti sa zároveň otvorene a zámerne hlásia k hodnotám, ktoré sú pre 

tento prístup a/ alebo teóriu prioritné. Etika starostlivosti teda predstavuje normatívny 

koncept dobrého života nielen jednotlivca, ale predstavu dobrého života ľudí v dobrej 

spoločnosti. 
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3.1 MEDZI NORMATÍVNYM A EMPIRICKÝM 

Z toho vyplýva, že etika starostlivosti ako morálna teória má vždy explicitne 

normatívny charakter.32 Avšak jej normativita má empirické korene, a to ju radí 

k slabým normatívnym etikám. Normatívne jadro etiky starostlivosti totiž vyrastá zo 

skúsenosti starostlivosti, nemá transcendentálny charakter a obsah, ktorý by bol 

zistiteľný nejakým deduktívnym postupom alebo špekulatívnym spôsobom. V tomto 

ohľade je etika starostlivosti empirickou etikou, ktorej predmetom skúmania sú 

vzťahy starostlivosti, procesy starostlivosti, prax starostlivosti v jej empirickej rovine. 

T. Pettersen konštatuje, že „skúsenosť a poznanie starostlivosti sú prakticky 

univerzálne: každý vie, aké to je cítiť starostlivosť, na strane jej príjemcu a ako ten, 

kto ju dáva. Hodnoty a princípy, na ktorých je starostlivosť založená, sa neobmedzujú 

na súkromné subjektívne emócie a pocity, ani nie sú zakotvené v náboženskom 

vyznaní, kultúre, akademickej kvalifikácii alebo triede. Sú zdieľanou ľudskou 

skúsenosťou.“ (Pettersen 2011, s. 58) Normativita etiky starostlivosti má svoj pôvod 

v spoločnej skúsenosti.33 Pojem univerzálnosti tu však nemá transcendentálny, 

metafyzický charakter. Univerzálnosť danej skúsenosti spočíva v jej rozsahu, nie v jej 

vnútornej povahe. Práve preto etika starostlivosti neargumentuje v prospech 

perspektívy starostlivosti prirodzenosťou starostlivosti, keďže pojem prirodzenosti sa 

často spája s nevyhnutnosťou. Avšak starostlivosť (dobrá prax vedúca k tvorbe, 

uchovávaniu a udržiavaniu dobrých vzťahov pre dobro ich aktérov/ aktérok) nie je 

vždy nevyhnutnou realitou či skutočnosťou (a v tomto zmysle nie je nevyhnutná, nie 

je totiž jedinou možnosťou). Starostlivosť – a tu si požičiame aristotelovský slovník 

                                                           
32 Normativitu/ normatívnosť v zmysle hodnotovej nasýtenosti chápeme ako súčasť akéhokoľvek 
poznania, kognitívnych aktivít, a teda aj ako - či už explicitnú alebo implicitnú – súčasť každej 
vedeckej teórie či prístupu (metodológie). Pokiaľ hovoríme o explicitnej normativite/ normatívnosti, 
znamená to, že okrem hodnotovej nasýtenosti vlastnej každému poznávaniu, teória alebo prístup 
vyznačujúci sa explicitnou normativitou transparentne reflektuje svoju hodnotovú pozíciu (súbor 
hodnôt, ktorými sa riadi), a zároveň sa usiluje o ich integráciu v procese skúmania (samozrejme 
v rôznej miere s ohľadom na štádiá skúmania a kontext skúmania). Je zrejmé, že hodnota objektivity 
ako regulatívna hodnota každého poznania, ktoré si nárokuje status vedeckého poznania, má naďalej 
kľúčovú pozíciu aj v prípade teórie, ktorú možno charakterizovať ako explicitne normatívnu.  
33 Je zrejmé, že to len posilňuje dôraz na nevyhnutnosť zabezpečenia takých podmienok pre každú 
ľudskú bytosť, aby mohla túto skúsenosť/ skúsenosti starostlivosti, starania sa pocítiť, zažiť, zakúsiť, 
spoznať. Pozri Rorty, R. 1998. Truth and Progress. Philosophical Papers. Vol. III. Harvard Univ. 
Press., s. 165 – 185. R. Rorty upozorňuje, že „ problém zlých ľudí spočíva v tom, že nemali také 
šťastie na podmienky svojej výchovy, ako sme ho mali my...“. Týmito podmienkami má na mysli 
bezpečie (security) a pochopenie (sympathy). Zabezpečenie týchto podmienok ako vyjadrenie 
a uskutočňovanie (niektorých kľúčových aspektov) starostlivosti, a zároveň citová výchova ako 
morálna edukácia (ako ďalšia jej dôležitá súčasť), sú predpokladom pre morálny pokrok zrozumiteľný 
ako vytváranie starostlivej spoločnosti, v ktorej každý môže žiť dobrý život. 
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etiky cnosti -  je skôr našou prirodzenou dispozíciou, ktorá – pokiaľ sa má stať 

skutočnosťou - musí byť rozvíjaná, podporovaná, pestovaná, kultivovaná.  

Normativita etiky starostlivosti sa neformuje jednoduchým kopírovaním 

akejkoľvek skúsenosti s akoukoľvek starostlivosťou. Nie všetky vzťahy starostlivosti, 

nie každý proces starania sa vedie k rozvoju, rozkvetu, prospievaniu a dobrému 

životu toho, tých, o koho/ čo/ o ktorých sa staráme. Niekedy je dôsledkom 

(nedostatočnej, nekvalitnej, zlej) starostlivosti zranenie, poškodenie, zneužívanie 

alebo aj deštrukcia, zánik, trvalé a nezvratné poškodenie toho, o čo malo byť 

postarané. Reálne vzťahy starostlivosti a reálna prax starostlivosti v empirickej rovine 

sa môže a aj sa často vyznačuje mnohými nedostatkami, chybami, zapríčinenými 

individuálnymi zlyhaniami jej aktérov/ aktérok, ale aj nezavineným konaním 

a správaním, podmieneným náhodnými faktormi vzniknutými v prostredí a v kontexte, 

v ktorom sú vzťahy starostlivosti uskutočňované a situované, alebo tiež systémovými 

štrukturálne podmienenými okolnosťami a podmienkami, ktorými je výkon a prax 

starostlivosti rámcovaná (právny systém, politický a ekonomický systém, sociálny 

systém, kultúra, a podobne). Normativita spočívajúca v systéme hodnôt, princípov 

a noriem regulujúcich konkrétne praxe a vzťahy starostlivosti sa formuje a konštituuje 

vždy v konkrétnych historických a sociokultúrnych podmienkach, v interakcii 

s konkrétnym sociokultúrnym, ako aj prírodným (biologicko-fyzikálnym) prostredím. 

Má teda svoje špecifiká podmienené partikularitou kontextuálnych podmienok. Avšak 

v zásade vieme identifikovať, či konkrétna starostlivosť prispieva k blahu, zdraviu, 

zdaru, k tomu, čo chápeme pod pojmom dobrý život alebo naopak neprispieva.34  

 T. Pettersen ako základné hodnoty etiky starostlivosti považuje: 1. 

univerzálne odsúdenie, odmietnutie zneužívania a poškodzovania, a 2. univerzálny 

záväzok k ľudskému rozvoju. Pričom prvá hodnota nesie v sebe podobnosť 

s princípom non-maleficiencie (neškodiť) a druhá s princípom beneficiencie 

(dobročiniť, konať na prospech) ako prima facie princípmi lekárskej etiky. Zvyčajne je 

princíp neškodiť chápaný ako upustenie od spôsobovania ujmy druhým, avšak 

normatívny ideál starostlivosti zahŕňa viac než len upustenie od poškodzovania. 

                                                           
34 Je zrejmé, že pojem dobrého života bude úzko previazaný s pojmami kvalitný a dôstojný život. 
Možno diskutovať o tom, či ide o významy viazané na náš (západná kultúra, euroamerická kultúra) 
sociokultúrny kontext, avšak vzhľadom na globalizáciu, na prepojenosť súčasného sveta, na otvorené 
prihlásenie sa k hodnotám a princípom ľudských práv zo strany väčšiny zástupcov štátov, národov 
a etník, kultúr a náboženských vyznaní celého sveta možno uvažovať o pojme dobrého života v tomto 
význame. 
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Často si vyžaduje aktívny zásah. Princíp konať dobro (beneficiencia) je zas 

problematický kvôli nejasnosti hraníc, obmedzení, do akej miery, kam až siaha naša 

povinnosť, záväzok vytvárať dobro. Podľa Pettersen starostlivosť ako normatívna 

hodnota musí tiež zahŕňať rozumne obmedzený záväzok aktívne pôsobiť preventívne 

voči možnému poškodeniu.35 Ďalej musí normatívna hodnota starostlivosti v zmysle 

ideálu prispievať k podpore dobra byť zúžená, aby neviedla k sebaobetovaniu alebo 

obetovaniu dobra tretej strany.  

Normativita resp. normatívna dimenzia (normatívnosť) etiky starostlivosti 

potom slúži ako kriteriálny rámec pre hodnotenie konkrétnej reálnej praxe/ praxí 

starostlivosti, ako aj pre jej kritiku. Práve takto zdôvodňuje V. Held potrebu formovať 

etiku starostlivosti ako morálnu teóriu, keď hovorí, že „potrebujeme etiku 

starostlivosti, nie len starostlivosť ako takú. Rôzne aspekty a vyjadrenia starostlivosti  

a starostlivých vzťahov je potrebné vystaviť morálnemu skúmaniu a hodnoteniu, 

nestačí ich len pozorovať a opisovať.“ (Held 2015, s. 24) Prístup opierajúci sa o etiku 

starostlivosti sa musí teda vyznačovať jednak normativitou, ako aj deskriptívnou 

dimenziou či empirickou stránkou. Riešenie morálnych otázok totiž nie je možné bez 

poznania, porozumenia a zohľadnenia konkrétnych empirických skutočností 

konkrétneho kontextu, v ktorom sú konkrétni aktéri konkrétnych vzťahov situovaní. 

Filozofky a filozofi sústreďujúci sa na rozvoj etickej teórie starostlivosti venujú 

pozornosť prepojeniu medzi normatívnou a empirickou dimenziou, medzi filozofiou 

a praxou. Ich prístup spočíva v skúmaní reálnych životných skúseností, a následnom 

využití tohto poznania a poznatkov ako základu pre rozvíjanie analytických konceptov 

a teórií za účelom lepšieho porozumenia a zvládania toho, čo prežívame a s čím sme 

konfrontovaní/é v praktickej rovine. V tomto zmysle sa etika starostlivosti usiluje byť 

v prvom rade praktickou filozofiou. Napokon etika starostlivosti vyrástla v snahe 

prekonať určitý obmedzený pohľad filozofie a vyabstrahovať z praktickej skúsenosti 

so starostlivosťou prežívanej reálnymi konkrétnymi ľuďmi normatívny koncept 

starostlivosti (Ruddick 1986, Gilligan 2001).  

                                                           
35 V tejto súvislosti je ako relevantná napr. otázka ochrany verejného zdravia prostredníctvom povinnej 
vakcinácie proti niektorým infekčným chorobám, keďže sú v nej obsiahnuté viaceré aspekty takto 
ponímanej starostlivosti: napr. otázka zodpovednosti za prevenciu (predchádzanie poškodeniu 
a ohrozeniu zdravia jednotlivcov ako súčasti celku) zo strany štátu, zodpovednosti jednotlivca voči 
inému jednotlivcovi (rodič – dieťa, dospelý – iné deti), zodpovednosti štátu a spoločnosti vo vzťahu 
k jednotlivcovi poškodenému realizáciu záväzku štátu a spoločnosti voči jednotlivcom ako celku, 
a pod.  
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Pritom je potrebné zdôrazniť, že etika starostlivosti svojím empirickým 

zakotvením v realite konkrétnych vzťahov a praxe starostlivosti neupadá do 

zhromažďovania náhodných jedinečných skúseností. Kontakt s konkrétnym, 

jedinečným a jednotlivým jej umožňuje identifikovať, zistiť, poznať a porozumieť 

poškodeniu, bolesti, utrpeniu či ich hrozbe aj v prípadoch, v ktorých je to pri použití 

abstrakcie často úplne nemožné. Samozrejme, že sústredenie sa iba na konkrétne 

môže na druhej strane komplikovať identifikáciu štruktúr a vzorcov spoločných pre 

viaceré prípady a konkrétne situácie, v ktorých je starostlivosť nedostatočná alebo 

zlá, a v ktorých preto dochádza k poškodzovaniu, ujmám alebo krivde a utrpeniu. 

Neschopnosť vidieť a porozumieť týmto štrukturálnym faktorom a okolnostiam 

podmieňujúcim zlú starostlivosť a zlyhávajúce vzťahy starostlivosti môže mať za 

dôsledok neschopnosť zmeniť súčasnú prax starostlivosti.  Pre etiku starostlivosti je 

teda nevyhnutné viesť dialóg medzi konkrétnym, ktoré je bezprostredne blízko 

reálnej praxi a skúsenosti starostlivosti, a medzi vyššími rovinami abstrakcie, ktoré 

vďaka odstupu umožňujú kritickú reflexiu. Etika starostlivosti vyžaduje tento neustály 

dialóg medzi normatívnym a empirickým, ktorý ochraňuje na jednej strane teóriu pred 

falošnými generalizáciami, abstrakciami a idealizáciami, a na strane druhej zabraňuje 

rezignácii na schopnosť kriticky reflektovať, hodnotiť, zdôvodňovať a navrhovať 

lepšie riešenia otázok a problémov praxe starostlivosti.  

Z tejto perspektívy sa ukazuje ako užitočné chápať etiku starostlivosti aj ako 

sociálnu kritickú teóriu, ktorej účelom je prispieť prostredníctvom poznania, kritickej 

reflexie a hodnotenia k sociálnej zmene v praxi starostlivosti.36 V kritickej teórii ide 

o prepojenie troch základných momentov: deskripcie/ vysvetlenia a normativity 

prostredníctvom kritiky. V procese sociálnokritického skúmania sa usilujeme potom 

porozumieť sociálnej realite, jej faktom a vzťahom medzi nimi, jej štruktúre, pričom 

toto porozumenie, je normatívne dvojakým spôsobom. Jednak je vždy hodnotovo 

nasýtené, pretože je sociálne a historicky situované, a zároveň je normatívne v tom 

zmysle, že je vystavené hodnoteniu cez prizmu ideálov a princípov, ktoré sú vlastné 

konkrétnemu sociálnemu, kultúrnemu, historickému kontextu. Pritom toto kritické 

hodnotenie je motivované podľa Iris M. Youngovej  „naslúchaním prejavom utrpenia 

                                                           
36 Česká feministická sociologička Zuzana Uhde považuje myslenie a koncepciu Iris M. Young 
(teoretička sociálnej kritickej teórie) za také, v ktorom sa spája dôraz marxistického feminizmu na 
podmienenosť praxe sociálnymi štrukturálnymi vzťahmi a dôraz etiky starostlivosti na intersubjektívne 
vzťahy (Uhde 2012).  
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a bolesti alebo skúsenosťou bolesti“, a podľa Mareka Hrubca je kritické hodnotenie 

motivované rozpoznaním zneuznania37 (Young 2010, Hrubec 2008).  Rozpoznanie 

zneuznania môže predchádzať skúmaniu sociálnej reality a sociálnej praxe. To 

znamená, že morálne rozhorčenie, reflexia neetického stavu alebo situácie nás môže 

viesť k úsiliu odstrániť ho, zmeniť tento zlý stav, a preto začneme skúmať sociálnu 

realitu, aby sme porozumeli faktorom, príčinám uvedeného stavu a mohli sformulovať 

stratégiu zmeny, odporúčania. Alebo môžeme skúmaním sociálnej reality, jej 

kritickou reflexiou dospieť k zisteniam, ktoré nás stavajú pred etický problém – 

neetický jav, stav, situáciu. Kľúčové však je, že kritickosť nášho skúmania je 

nevyhnutným prvkom, ktorý nám umožňuje odhaliť vôbec neetické javy, stavy,  

problémy. Prečo? Kritickosť totiž spočíva v hodnotení faktov, ktoré získavame pri 

deskriptívnom skúmaní. Kritická etická teória a skúmanie je potom také, ktoré je 

reflektujúcim porozumením sociálnej praxi a realite.  

Kritické etické skúmanie musí byť potom nevyhnutne empiricky ukotvené. Bez 

empírie – skúsenosti ako komplexu kognitívneho a emocionálneho porozumenia – 

niet hodnotenia, niet kritiky. Empirické skúmanie – najmä prostredníctvom 

kvalitatívnej metodológie poskytuje živú skúsenosť (vlastnú alebo iných) 

s nespravodlivosťou, utrpením, zneuznaním pre tvorbu legitímnych kritických 

etických teórií. Zároveň môže táto živá skúsenosť aktérov sociálnej a morálnej praxe 

obsahovať nápady, proto alebo hotové stratégie – na mikroúrovni aj na makroúrovni 

sociálnej praxe – ako vzdorovať neetickým štrukturálnym podmienkam, ako 

prekonávať bariéry na ceste k uznaniu, ako hľadať príležitosti a intervenovať 

v prospech etického konania aktérov sociálnej praxe (Jesenková 2012).  

 

 

                                                           
37 Pojem uznania je jednou z kategórií, ktorá má významné miesto v etike starostlivosti a v morálnej 
teórii starostlivosti. Starostlivosť ako normatívny ideál je totiž vzťahom, procesom a praxou, v ktorej je 
uznanie poskytované a prijímané, a to tak dávajúcou, ako aj prijímajúcou stranou v procese starania 
sa a praxe starostlivosti. Podobnosti a odlišnosti medzi etikou starostlivosti a súčasnou teóriou 
uznania si vyžadujú ďalšie skúmanie, avšak už teraz možno predpokladať príbuznosť a vzájomnú 
inšpiratívnosť oboch teoretických konceptov, keďže kategória uznania je jednou z kľúčových kategórií 
kritickej teórie, ktorej blízkosť sme už v texte konštatovali. T. Pettersen  napríklad konštatuje, že 
koncept zrelej starostlivosti implikuje uznanie záujmov oboch strán starostlivého vzťahu/ vzťahu 
starostlivosti – tak seba, ako aj druhého/ druhej. Pozri Pettersen. T. 2011. The Ethics of Care: 
Normative Structures and Empirical Implications. Health Care Anal (2011) 19: s. 51 – 64. 
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3.2  STAROSTLIVOSŤ  AKO   PREDMET  ETIKY  STAROSTLIVOSTI 

Čo je predmetom etiky starostlivosti? Čo vlastne skúma? – Na prvé počutie 

jednoduchá otázka s jednoduchou odpoveďou: predsa starostlivosť – spôsobuje 

ťažkosti, minimálne nie je jednoduché odpovedať na ňu stručne a jasne. 

Samozrejme, že etika starostlivosti skúma starostlivosť, avšak široké spektrum 

definícií starostlivosti, jej chápania a významu pojmu starostlivosť sme ukázali už 

v prvej kapitole. Niektoré z uvedených významov a definícií sú široko akceptované, 

iné vyvolávajú diskusie a vedú sa dynamické debaty o tom, čo možno  rozumieť pod 

pojmom starostlivosť.  

Z. Kiczková napríklad upozorňuje na špecifické aspekty starostlivosti ako 

činnosti, ktorá nemá kumulatívny charakter, ale inklinuje skôr k cyklickosti (starať sa 

o deti, o starých ľudí), nemá inštrumentálny charakter (inštrumentálnosť je len 

doplnok, podpora) a jej výsledky sa nedajú tak ľahko kvantitatívne zmerať, a tým 

previesť na trhovú hodnotu a ohodnotiť peniazmi. Na prvý pohľad je to možno 

paradoxné, ale práve kvôli tomu, čo tento druh činnosti nemá, podceňujú sa v 

modernej západnej spoločnosti aktivity spojené so starostlivosťou a nedoceňuje sa 

adekvátne jej spoločenský status (Kiczková 2001).  

Sarah Ruddick zdôrazňuje, že v posledných desaťročiach  sa objavili tri 

odlišné, i keď prekrývajúce sa významy pojmu starostlivosť – starostlivosť ako etika 

(morálna perspektíva)  protikladná etike (perspektíve)  spravodlivosti, starostlivosť 

ako určitý druh výkonu (práce),  a starostlivosť ako konkrétny vzťah (Ruddick 1998, 

s. 4). V literatúre o etike starostlivosti  je starostlivosť najčastejšie definovaná ako 

prax, ako hodnota, ako dispozícia alebo cnosť, a veľmi často je prezentovaná ako 

súbor navzájom sa prekrývajúcich konceptov. Napríklad Virginia Held poznamenáva, 

že starostlivosť je forma práce, ale tiež ideál riadiaci normatívne úsudky a konanie, 

pričom charakterizuje starostlivosť ako súbor praktík/ praxí a hodnôt (Held, 2006, 36, 

40). Jednu z najznámejších definícií starostlivosti sformulovali Joan Tronto a 

Berenice Fischer, keď konštruujú starostlivosť “ako istý druh aktivity, ktorý zahrnuje 

všetko, čo robíme pre udržanie, zachovanie a rozvinutie nášho sveta tak, aby sme 

v ňom mohli žiť tak dobre, ako je to len možné. Tento svet zahrnuje naše telá, naše 

Ja a naše prostredie, ktoré sú navzájom previazané a tvoria komplexnú sieť 

podporujúcu život v najširšom zmysle slova“ (Tronto 1993, s. 103). Táto definícia 

predstavuje starostlivosť fundamentálne ako prax. Uvedená definícia je oceňovaná 
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pozitívne, preto že pripúšťa kultúrne odlišnosti a variácie a rozširuje starostlivosť za 

hranice rodiny a privátnej sféry domácnosti. Kritizovaná je kvôli svojej šírke, ktorá 

umožňuje zahrnúť do starostlivosti takmer každú ľudskú aktivitu. Tronto argumentuje, 

že samotná táto definícia obsahuje v sebe odpoveď na kritiku, pretože tým, že chápe 

starostlivosť ako aktivitu, ako druh praxe, ponecháva otvorené možnosti pre 

skutočnosť, že sú tu rôznorodé formy starostlivosti, ktoré sa nenachádzajú na tej 

najvšeobecnejšej úrovni opisovanej v definícii.  Je tu tak miesto pre špecifickejšie 

druhy praxe a aktivít starostlivosti, ktoré sú vpletené/ zasadené v širšej praxi 

starostlivosti, a ich užšie špecifické definície sú užitočné potom v užších kontextoch 

(Tronto 2013, s. 19). 

Joan Tronto a Berenice Fisher, ktoré podobne ako Sevenhuijsen a Held chápu 

starostlivosť ako prax, identifikovali  kroky resp. fázy v procese starostlivosti, pričom 

s každou z nich je spojená špecifická hodnota:  

1.) Starostlivosť o (caring about) znamená rozpoznanie (uznanie) toho, že 

existuje potreba starostlivosti. Kľúčovou hodnotou v tejto fáze je pozornosť 

(attention) voči potrebám iných i vlastným. 

2.) Postarať sa o (caking care of) spočíva v ochote a schopnosti prevziať na seba 

zodpovednosť (responsibility) za to, že sa niečo urobí v záujme zabezpečenia 

a uspokojenia konkrétnej potreby. 

3.) Poskytnutie starostlivosti (care-giving) znamená konkrétny výkon starostlivosti, 

čo si vyžaduje kompetenciu a zdroje pre poskytovanie starostlivosti v súlade 

s potrebami. 

4.) Prijímanie procesu starostlivosti (care – receiving) poukazuje na interakciu 

medzi poskytovateľom a prijímateľom starostlivosti, poskytuje priestor pre 

spätnú väzbu, kritickú reflexiu výkonu starostlivosti, pre jej vyhodnotenie. 

Kľúčovými sú v tejto fáze otvorenosť a vzájomný rešpekt v komunikácii 

(responsiveness). 

5.) Zdieľaná starostlivosť (caring with) vyjadruje nevyhnutnú solidaritu 

a spravodlivú distribúciu zodpovednosti za starostlivosť medzi všetkých členov 

a členky demokratickej spoločnosti, pretože bez toho nie je možné 

uskutočňovať prax starostlivosti ako súčasť demokratickej praxe. Ide tu 

o vytvorenie starostlivej a starajúcej sa komunity, pre ktorú je starostlivosť 
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hodnotou. Táto požiadavka je konzistentná so záväzkami voči spravodlivosti, 

rovnosti a slobode pre všetkých (Tronto 2013). 

Množstvo odlišných pohľadov prináša konkrétne zameranie na špecifické 

aspekty rôznych praxí a vzťahov starostlivosti. Francesca Cancian (2000, s. 137) 

napríklad chápe starostlivosť ako kombináciu pocitov náklonnosti a zodpovednosti 

s konaním zameraným na uspokojenie individuálnych potrieb druhej osoby alebo pre 

jej blaho a zdravie (well-being). Snaží sa situovať starostlivosť ako aktivitu a pocity 

vždy lokálne, t. j. na špecifické miesto a predpokladá, že starostlivosť sa vždy deje 

tvárou-v-tvár. Podobne Diemut Bubeck zužuje definičný rozsah starostlivosti 

dôrazom na osobnú interakciu a závislosť. Opisuje starostlivosť ako emocionálny 

stav, aktivitu, alebo oboje. Starostlivosť charakterizuje ako "vychádzanie v ústrety 

potrebe jednej osoby druhou osobou, pričom interakcia tvárou-v-tvár medzi 

starajúcim sa a tým, o koho je starané, je kľúčovým prvkom celkovej činnosti, pričom 

potreba má takú povahu, že nemôže byť naplnená osobou, ktorá danú pomoc 

potrebuje " (Bubeck 1995, s. 129). Cancian a Bubeck, ale aj N. Noddings (vo svojich 

raných textoch)  takto spochybnili možnosti starostlivosti o vzdialeného druhého 

alebo druhých, a to nielen v priestore, ale aj v čase (napríklad starosť a starostlivosť 

o budúce generácie). Zároveň tým otvorili priestor pre úvahy a argumentáciu v tejto 

otázke: ako charakterizovať vzťah, ktorý máme k vzdialenejším druhým, ak ho nie je 

možné chápať v intenciách starostlivosti, pretože starostlivosť sa obmedzuje na 

relatívne úzky osobný kontext?38 Peta Bowden sa pozerá na povahu vzťahov 

starostlivosti inak. Podľa nej má starostlivosť etický význam a vyjadruje, že nám na 

sebe navzájom záleží, a to rôznymi spôsobmi, ktoré sú eticky významné, 

a transformuje medziosobné vzťahy do niečoho, čo presahuje ontologickú 

nevyhnutnosť a holé prežitie (Bowden 1997, s. 1). Bowden vychádza 

z antireprezentacionistického poňatia jazyka, a tak sa explicitne  vzdáva snahy 

definovať starostlivosť, a skôr sa opiera pri jej porozumení a poznaní o detailné 

skúmanie rôznych príkladov praxe starostlivosti, ako je materstvo, priateľstvo, 

                                                           
38 Bubeck napríklad do rámca pôsobnosti etiky starostlivosti zahŕňa aj aktivity sociálneho štátu. 
Domnieva sa, že angažovaná starostlivosť v centrách detskej starostlivosti a zariadeniach 
starostlivosti by skutočne mala byť vzťahom tvárou v tvár, pričom súčasne obhajuje názor, že by taká 
činnosť mala byť plošne a adekvátne odmeňovaná z verejných finančných zdrojov (podľa Held 2015, 
s. 66). Tu sa ukazuje, že bezprostrednosť kontaktu, vzťahu, časová a priestorová blízkosť nie je 
dostatočnou podmienkou pre realizáciu dobrej praxe starostlivosti, pretože ani konkrétna tvár 
konkrétneho druhého nie je vždy pre každého výzvou, pozvaním do autentického vzťahu, v  ktorom by 
mohla byť  uskutočňovaná dobrá, kvalitná starostlivosť. 



50 
 

ošetrovateľstvo a občianstvo. Na príklade občianstva potom ukazuje, že interakcia 

tvárou v tvár s druhým nie je nevyhnutnou črtou všetkých starostlivých vzťahov, hoci 

mnohé charakterizuje.39 Toto chápanie je dôležité pre viacerých zástancov 

a zástankyne etiky starostlivosti, ktorí/é majú záujem prístup etiky starostlivosti 

rozšíriť za hranice osobnej aktivity medzi dvomi jedincami, napríklad z individuálnej 

roviny na kolektívnu, z privátnej sféry do verejnej sféry. 

Bubeck tiež vo svojej definícii odlišuje starostlivosť od služby tým, že 

stanovuje, že "starostlivosť" spočíva v uspokojovaní potrieb pre tých druhých, ktorí 

nemôžu uspokojiť svoje potreby samy, zatiaľ čo "služba" zahŕňa uspokojenie potrieb 

jednotlivcov, ktorí sú schopní starať sa o seba sami. Týmto odlíšením sa otvára 

priestor pre úvahy o vzťahoch moci a starostlivosti, o hierarchickej povahe vzťahov 

starostlivosti. To, že starostlivosť má vždy dyadický charakter, pretože je vzťahom 

medzi poskytovateľom starostlivosti, ktorý je v dominantnom postavení, lebo má moc 

poskytovať/ dávať pomoc/ starať sa, a na druhej strane je v slabšom postavení ten/ 

tá, kto starostlivosť potrebuje a dostáva ju, si všimla aj Noddings (Noddings 1984). 

Avšak dynamika moci je omnoho komplexnejšia, než ju ukazuje naznačený model N. 

Noddingsovej. Zaujímavým spôsobom ukazuje túto dynamiku Keri Waerness (1984), 

keď rozlišuje tri formy starostlivosti: spontánnu starostlivosť, nevyhnutnú 

starostlivosť, a napokon osobnú starostlivosť, ktorú Waerness označuje pojmom 

osobná služba (personal service). Spontánna starostlivosť je viac menej jednorázový 

výkon pomoci/ starostlivosti, bez pokračujúceho vzťahu medzi poskytovateľom 

a príjemcom starostlivosti, pričom poskytovateľ/ka neočakáva žiadnu recipročnú 

starostlivosť. Nevyhnutná starostlivosť môže mať dve podoby: buď ide o vysoko 

kvalifikovaný výkon, ktorý nie je schopný poskytnúť niekto bez príslušnej kvalifikácie, 

a teda príjemca je úplne odkázaný na poskytnutie nevyhnutnej starostlivosti zo strany 

kvalifikovaného poskytovateľa/ ky, alebo príjemca je v situácii, že sám si nemôže 

poskytnúť starostlivosť (malé dieťa, ktoré potrebuje vymeniť plienku, alebo človek, 

ktorý potrebuje prvú pomoc, lebo je v bezvedomí alebo v šoku), pričom poskytnutie 

                                                           
39 Spôsob, akým sme schopní vyjadriť uznanie, súnaležitosť, spolupatričnosť a solidaritu aj s ľuďmi 
vzdialenými v iných krajinách, na druhom konci sveta, ktorých tváre nepoznáme,  je prejavom 
starostlivosti. Stretnutie tvárou v tvár je dôležité, pretože je to často práve tvár, ktorá dáva utrpeniu, 
bolesti, krivde meno, tvár konkrétneho človeka je pre nás často výzvou, aby sme prijali na seba 
zodpovednosť za starostlivosť. Tvár svojou emóciou a konkrétnosťou má apelatívny, burcujúci 
význam, a zároveň zvyšuje dôveryhodnosť strán, aktérov vzťahu. Konkrétnosť identity zvyšuje 
pravdepodobnosť, že budeme vedieť poskytnúť adekvátnu starostlivosť na základe poznania (aspoň 
čiastočného).  
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starostlivosti je nevyhnutné, hoci si nevyžaduje vysokú kvalifikáciu (skôr ochotu 

a odvahu spojenú s minimom zručností). Osobnú starostlivosť si môže osoba 

poskytnúť sama, avšak uskutočňuje ju namiesto nej niekto iný (napríklad si na 

upratanie obydlia zavoláme upratovací servis alebo manžel očakáva od svojej 

manželky upratovanie domácnosti) (Waerness 1984). Waernessovej rozlíšenie medzi 

starostlivosťou a službou zachytáva veľmi dôležitý prvok starania sa. Totiž v službe/ 

službách (service) príkaz na uskutočnenie výkonu starostlivosti dáva ten, kto je 

v dominantnej mocenskej pozícii, zatiaľ čo vykonáva starostlivosť (službu) ten, kto je 

v slabšej pozícii. V starostlivosti (care) je to naopak: príkaz (pokyn) na vykonanie 

starostlivosti smeruje od slabšieho alebo zraniteľnejšieho (pacient, dieťa, a pod.) 

k silnejšiemu, aby poskytol starostlivosť. Pritom v oboch prípadoch poskytovateľ 

starostlivosti alebo služby môže mať určitý stupeň odbornosti, alebo môže vykonávať 

starostlivosť/ službu, ktorá je bežne uskutočniteľná kýmkoľvek. Odlišnosť 

starostlivosti a služby je teda v lokalizácii moci.40  

Ďalším zaujímavou otázkou, ktorej sa D. Bubeck dotkla, je miesto emocionality 

a afektivity (náklonnosti) v starostlivosti. Podľa Bubeck si starostlivosť nevyžaduje 

žiadnu zvláštnu emočnú väzbu medzi osobou, ktorá sa stará, a osobou, ktorá 

starostlivosť prijíma. Je to o to kontroverznejšie, že trvá na svojej požiadavke 

označovať ako starostlivosť iba vzťah, v ktorom dôjde k stretnutiu tvárou v tvár. Toto 

jej stanovisko súvisí s jej presvedčením, že starostlivosť je odpoveďou na určitú 

podmnožinu základných ľudských potrieb, t. j. potrieb, ktoré nás robia závislými na 

druhých (Bubeck 1995, s. 133). Pokiaľ sú tieto potreby uspokojované, tak je 

starostlivosť skutočnosťou, hoci v nej nie je prítomný žiadny citový vzťah. Bubeck sa 

takto snaží podporiť zovšeobecnenie morálneho princípu naplňovania potrieb, vďaka 

čomu by etika starostlivosti mohla prispieť k tvorbe spravodlivých politických 

a sociálnych programov.  Zatiaľ čo niektoré teoretičky etiky starostlivosti pripúšťajú, 

                                                           
40 V tejto súvislosti sa otvára priestor pre úvahy o tom, aké dôsledky so sebou prináša 
konceptualizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti, opatrovateľstva, ošetrovateľstva, ale aj 
vzdelávania a výchovy, či kultúrnych aktivít ako služieb. Na jednej strane je zrejmé, že to môže viesť 
k posilneniu pozície tých, ktorí v silne paternalistickom systéme podmienenom historicko-politickým 
kontextom a sociokultúrnym kontextom, v ktorom absentuje silná občianska spoločnosť s participáciou 
a silnou individuálnou autonómiou, boli vždy v pozícii bezmocných alebo takmer bezmocných (hoci na 
základe Waernessovej rozlíšenia by mali byť v pozícii tých, ktorí, hoci potrebujú pomoc, sú tí, ktorí 
majú pri jej prijímaní hlavné slovo a silnú autonómiu). Na druhej strane však hrozí, že transformácia 
inštitucionalizovaných a formalizovaných aktivít a praxí starostlivosti na služby môže mať za dôsledok 
zhoršenie postavenia poskytovateľov starostlivosti, čo môže v konečnom dôsledku viesť k celkovému 
zhoršeniu vzťahov a praxe starostlivosti. 
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že starostlivosť nemusí mať vždy emocionálnu zložku, viaceré sú k tomuto 

stanovisku veľmi kritické, ako napríklad V. Held, ktorá upozorňuje na viaceré 

nedostatky a ohrozenia, ktoré s ním súvisia. Podľa Held by to viedlo k pohlteniu etiky 

starostlivosti utilitarizmom. Starostlivosť totiž nie je len uspokojovaním a napĺňaním 

objektívnych potrieb41,  ale prinajmenšom sčasti tiež postojom a motívom (úmyslom 

prameniacim vo vôli), a v neposlednom rade tiež hodnotou (Held 2015, s. 66). Podľa 

Held nemožno redukovať starostlivosť len na výkon spočívajúci v uspokojení 

potrieb.42 Held sa stotožňuje s názorom S. Ruddick, C. Gilligan, N. Noddings, M. U. 

Walker, S. Sevenhuijsen, E. Feder Kittay, A. Ferguson, N. Folbre a mnohých ďalších, 

ktoré/í sú presvedčené, že dôležitým aspektom starostlivosti je, že vyjadruje naše 

postoje a úmysly, našu vôľu. Starostlivosť preto nie je len výkonom a nemôže byť len 

výkonom, splnením úlohy, ale musí byť - a dobrá starostlivosť aj je -  vzťahom. Vzťah 

je však niečo, čo jednoduchý výkon presahuje. Sarah Ruddick to objasňuje 

nasledovne: „V rovnakej miere, v akej je starostlivosť výkonom, je aj vzťahom..., 

výkon starostlivosti je bytostne vzťahový. Tento výkon starostlivosti sa uskutočňuje  

v rámci a prostredníctvom vzťahu medzi osobami, ktoré poskytujú a prijímajú 

starostlivosť. (...) Ba čo viac, niektoré starostlivé vzťahy (vzťahy starostlivosti) môžu 

byť ešte dôležitejšie než výkon činnosti, ktorý umožňujú.“ (Ruddick 1998, s. 13).43 To 

však naznačuje ďalší významný aspekt starostlivosti, a tým je skutočnosť, že na to, 

aby bol potrebný výkon starostlivosti realizovaný – napríklad vo forme uspokojenia 

potrieb, ako to požaduje Bubeck, tak je potrebné uvedené potreby správne 

identifikovať, zistiť ich, rozpoznať ich, porozumieť im. Otázkou potom je, do akej 

                                                           
41 Objektívnych vo význame, že ide o také potreby, ktoré nie sú len výsledkom svojvôle subjektu, ale 
reálnymi základnými potrebami subjektu, ktorý si ich sám nevie alebo nedokáže naplniť. 
42 Táto otázka sa stáva zaujímavou aj v súvislosti s pokrokom technológií, napríklad s posunom vo 
vývoji humanoidných robotických systémov, ktoré podľa niektorých môžu – keď nie nahradiť, tak 
aspoň doplniť starostlivosť napríklad o seniorov. Pozri: http://plnielanu.zoznam.sk/c/4530/robot-
specialne-pre-osamelych-seniorov-usmieva-sa--spieva-ci-mraci [23.10.2016]. 
43 Vynára sa otázka, ako je možné realizovať starostlivosť, ak si vyžaduje vzťah, a vzťah sa zas 
uspokojivo formuje vtedy, pokiaľ je to vzťah s konkrétnym druhým. Komplikácie nastávajú, pokiaľ je 
ten druhý vzdialený, neznámy, abstraktný. Samozrejme, vyššia miera konkrétnosti, poznania, zvyšuje 
pravdepodobnosť vytvárania vzťahu a jeho prehlbovania, ako aj adekvátnejšieho výkonu starostlivosti, 
avšak nie je to dostatočná podmienka pre adekvátny výkon starostlivosti. Napríklad, v situácii 
rozsiahlej vlny migrácie, utečeneckých vĺn v dôsledku vojnových konfliktov, hladomoru, biedy, 
klimatických zmien a ďalších faktorov, sme konfrontovaní s rôznymi formami praxe starostlivosti vo 
vzťahu k tým, ktorí/é starostlivosť potrebujú. Niektoré sú adekvátnejšie, lepšie, iné menej adekvátne, 
ba priam nevhodné či nedostatočné. Nie vždy miera adekvátnosti závisí od miery poznania 
konkrétneho druhého/ druhých (hoci často poznanie konkrétnych okolností, detailov a kontextov 
pomáha k uskutočňovaniu lepšej starostlivosti pre všetkých dotknutých aktérov/ aktérky vzťahov 
starostlivosti), niekedy ( v niektorých štádiách/ fázach procesu starostlivosti) je zásadným faktorom 
práve úmysel postarať sa, zodpovedný postoj a dobrá vôľa. 

http://plnielanu.zoznam.sk/c/4530/robot-specialne-pre-osamelych-seniorov-usmieva-sa--spieva-ci-mraci
http://plnielanu.zoznam.sk/c/4530/robot-specialne-pre-osamelych-seniorov-usmieva-sa--spieva-ci-mraci
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miery je táto kapacita rozpoznávať potreby iného konkrétneho človeka (alebo živej 

bytosti, ale aj organizmu, alebo skupiny organizmov, spoločenstva, komunity, ....) 

podmienená emocionalitou, kultivovanou senzibilitou (schopnosťou vnímať) 

a citlivosťou (schopnosťou cítiť to, čo vnímam)44. Ďalšia otázka znie: ak by sme aj 

predpokladali, že dokážeme/ dokáže poskytovateľ/ka starostlivosti identifikovať 

správne potreby príjemcu starostlivosti vďaka svojim kognitívnym schopnostiam 

(vysoká miera inteligencie resp. istého typu inteligencie) a vysokej úrovni vnímavosti 

(kvalitné zmyslové receptory resp. senzory), dokážeme/ dokáže poskytovateľ/ ka 

rozpoznať naliehavosť, význam, intenzitu týchto potrieb a dokáže ich uspokojiť, 

naplniť bez dostatočne rozvinutej a morálne kultivovanej emocionality45 ? Podľa V. 

Held „ by to, čo by prichádzalo do úvahy ako možno kompenzujúce schopnosť, len 

prispieva k citlivosti iným spôsobom než akým by citlivá osoba obvykle dospela 

k pochopeniu pocitov druhého človeka. Niekto môže intuitívne vedieť, že druhá 

osoba povedzme trpí, zatiaľ čo iný, aby to zistil, sa musí opýtať. Obaja sa ale 

pokúšajú uplatniť citlivosť“ (Held 2015, s. 100).  

D. Bubeck ďalej zastáva stanovisko, podľa ktorého starostlivosť o seba 

samého nie je súčasťou starostlivosti.46  Viaceré/í predstavitelia/ predstaviteľky etiky 

starostlivosti to  odmietajú. Napríklad Maurice Hamington a Daniel Engster vo svojom 

chápaní starostlivosti vytvárajú priestor aj pre starostlivosť o seba. Dôslednejšie sa 

však zameriavajú na špeciálne telesné črty a konečné ciele starostlivosti (Hamington 

2004; Engster 2007). Hamington sa zameriava na telesnosť (embodiment) a pracuje 

s pojmom telesnej/ vtelenej starostlivosti (embodied care), keď uvádza, že: 

"starostlivosť označuje taký prístup k osobnej a sociálnej mravnosti, ktorá posúva  

etické úvahy smerom ku kontextu, vzťahom, a afektívnemu poznaniu spôsobom, 

ktorý môže byť plne pochopený iba v prípade uznania telesnej dimenzie 

starostlivosti. Starostlivosť je záväzkom k rozkvetu a rastu jednotlivcov, pričom 

uznáva našu vzájomnú prepojenosť a vzájomnú závislosť." (Hamington 2004, s. 3). 

                                                           
44 Richard Rorty to označuje pojmom sentimentality, pričom vnímavosť označuje pojmom senzibility. 
Pozri Rorty, R. 1994. Human Rights, Rationality and Sentimentality. In: S. Shute and S. Hurley (eds.), 
On Human Rights: The Oxford Amnesty Lectures 1993 . New York: Basic Books. 
45 Morálna kultivácia emocionality je významná, pretože citlivosť  ako súčasť emocionality môže byť aj 
zavrhnutiahodná z morálneho hľadiska (zlá), pokiaľ spočíva v citlivosti ako nástroji na účinnejšie 
spôsobovanie bolesti a utrpenia a zvyšovanie potešenia z bolesti a utrpenia. 
46 Na význam starostlivosti o seba  upozorňujú aj viaceré psychologické výskumy. Pozri Lovaš, L. 

2014. Starostlivosť o seba a jej psychologické kontexty. In: Psychologické kontexty starostlivosti 
o seba. Košice: UPJŠ v Košiciach, s. 9 – 26.    
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Engster rozvíja v etike starostlivosti prístup založený na rozpoznaní "základných 

potrieb", pričom definuje starostlivosť ako prax, ktorá zahŕňa "všetko, čo robíme, aby 

sme pomohli jednotlivcom naplniť/ uspokojiť svoje životne dôležité biologické potreby, 

rozvinúť alebo zachovať svoje základné danosti a schopnosti, a vyhnúť sa alebo 

zmierniť zbytočnú alebo nežiaducu bolesť a utrpenie, tak, aby mohli prežiť, rozvíjať 

sa a fungovať v spoločnosti" (Engster 2007, s. 28). Aj keď starostlivosť je často 

neplatenou, interpersonálnou a emočnou prácou, Engsterova definícia nevylučuje 

platenú prácu alebo starostlivosť o seba, avšak ani nevyžaduje prítomnosť 

náklonnosti alebo inej emócie   (Engster 2007, s. 32).   

Iný spôsob argumentácie v prospech starostlivosti o seba ako súčasti 

starostlivosti nachádzame u nórskej filozofky Tove Pettersen, ktorá pracuje 

s konceptom zrelej starostlivosti (mature care). Jej chápanie starostlivosti sa opiera 

o relacionistickú ontológiu, z perspektívy ktorej sú morálni aktéri zobrazení ako 

vpletení/ zakorenení v sieti vzťahov. Reciprocita je v tomto pohľade nevyhnutným 

dôsledkom vzájomnej prepojenosti – všetci a všetko je spojené v sieti vzťahov. 

Recipročný a vzťahový (relacionistický) spôsob myslenia umožňuje nové, iné 

porozumenie aj samotnej starostlivosti.47 Starostlivosť je z relacionistickej perspektívy 

vzťahovým procesom, v ktorom participuje tak ten, kto sa stará (carer), ako aj ten, 

o koho je starané (caree). Aby nebola spôsobená ujma, poškodenie, a/ alebo aby bol 

podporovaný rast a rozvoj, tak tieto ciele starostlivosti musia platiť (týkajú sa) tak 

poskytovateľa starostlivosti, ako aj príjemcu starostlivosti čiže všetkých aktérov 

starostlivosti (Pettersen 2011, s. 55). To znamená, že musia byť zohľadnené aj 

záujmy osoby, ktorá uskutočňuje starostlivosť, na čo upozorňujú viacerí predstavitelia 

etiky starostlivosti (Engster 2007, Gilligan 2001, Kittay Feder 1999). Koncept zrelej 

starostlivosti uznáva, že v zásade by mal mať ten, kto sa stará, toľko starostlivosti, 

koľko poskytuje starostlivosti pre druhých (Pettersen 2011, s. 56). Pettersen si je 

vedomá toho, že táto zásada/ princíp predstavuje výzvu a úlohy pre prax, keďže vo 

vzťahoch starostlivosti je často jedna strana v pozícii závislejšej v porovnaní s druhou 

stranou. To znamená, že splnenie tejto požiadavky (konanie v súlade s týmto 

                                                           
47 Keď pozorne čítame C. Gilligan, ale aj ďalších autorov a autorky obhajujúce a zastávajúce prístupy 
blízke etike starostlivosti alebo totožné s ňou, tak relacionizmus ako ontologickú perspektívu 
nachádzame prítomnú v ich myslení a presvedčeniach – nejde teda o úplnú inováciu, skôr sa 
stretávame s nedôsledným integrovaním a premyslením súvisiacich (a to sú takmer všetky v sieťovej 
relacionistickej perspektíve bytia a sveta) pojmov, kategórií zo sieťovej, vzťahovej (relacionistickej)  
perspektívy. 
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princípom) bude možné uskutočniť len v tom prípade, pokiaľ sa budú na jej 

uskutočnení podieľať ďalší aktéri, ktorí sú súčasťou kontextuálnych vzťahov 

konkrétneho vzťahu starostlivosti, t. j. ostatní členovia/ členky rodiny, komunita, 

priatelia, spoluobčania, spoločnosť a jej súčasti. Zodpovednosť za realizáciu tohto 

princípu presahuje individuálnu zodpovednosť bezprostredných aktérov konkrétneho 

vzťahu. Možno ju skôr chápať ako zodpovednosť, ktorá býva označovaná pojmom 

sociálna zodpovednosť (social responsibility) alebo korporátna sociálna 

zodpovednosť, avšak ešte adekvátnejším sa ukazuje byť koncept zodpovednosti, 

ktorý presadzuje Iris M. Young, a ide o zodpovednosť vyplývajúcu zo situovanosti 

v štrukturálnych vzťahoch (Young 2008). Koncept zrelej starostlivosti sa takto javí 

ako úzko súvisiaci s konceptom starostlivej spoločnosti, v ktorej je starostlivosť 

hodnotou natoľko integrovanou v sociálnej a politickej praxi, že realizácia rovnej 

rovnocennej) starostlivosti pre všetkých aktérov/ aktérky starostlivosti (tak príjemcov, 

ako aj poskytovateľov) je uskutočniteľná.48 

Otázka, či má alebo nemá starostlivosť o seba byť súčasťou dobrej 

starostlivosti, a teda normatívneho konceptu/ ideálu starostlivosti, úzko súvisí 

s tradičným poňatím starostlivosti. Starostlivosť bola totiž tradične spájaná 

s popieraním seba, so sebaodmietaním, so sebaobetovaním. Podľa V. Heldovej 

„majú prevládajúce morálne teórie sklon interpretovať morálne problémy na pozadí 

domnelého konfliktu medzi egoistickými záujmami jednotlivca a univerzálnymi 

morálnymi princípmi. ... Etika starostlivosti sa naopak zameriava  práve na oblasť 

medzi oboma krajnosťami. Tí, ktorí sa svedomito starajú o druhých, neusilujú 

primárne o uspokojenie svojich individuálnych záujmov; ich záujmy sú previazané 

s osobami, o ktoré sa starajú.... osoby vo vzťahoch starostlivosti konajú zároveň pre 

dobro svoje aj dobro druhých. Charakterizuje ich postoj, ktorý nie je ani egoistický, 

                                                           
48 Otázka rovnocennej starostlivosti všetkých aktérov vzťahov a praxe starostlivosti sa ukazuje byť ako 
obzvlášť významná, pretože nedostatok starostlivosti o poskytovateľov starostlivosti môže a má za 
dôsledok veľmi často deficit a zlyhania v poskytovaní starostlivosti a v staraní sa o tých, ktorí sú na 
starostlivosť odkázaní. Je to zrejmé v mnohých formalizovaných a profesionalizovaných typoch 
starostlivosti (výchova a vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, a mnohé ďalšie, ktoré sú uskutočňované 
v pomáhajúcich profesiách), ako aj pri výkone neformálnej starostlivosti (neformálne opatrovateľstvo), 
v ktorých poskytovatelia/ ky starostlivosti trpia vo vysokej miere syndrómom vyhorenia, depresiami 
spôsobenými nadmernou mentálnou i fyzickou záťažou, stresom, nedostatkom uznania v rôznych 
formách (materiálnych i nemateriálnych) čiže rôznymi formami deficitu starostlivosti. O marginalizácii 
starostlivosti v učiteľskej profesii bližšie pozri: Jesenková, A. 2012. Marginalizácia starostlivosti v 
učiteľskej profesii na Slovensku - faktory, mechanizmy, kontext. Gender, rovné příležitosti, výzkum. - 
ISSN 1213-0028. - Roč. 13, č. 1 (2012), s. 62-72. 
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ani altruistický. Iba v konfliktných situáciách vec stojí tak, že máme voľbu medzi 

altruizmom a egoizmom, ale vydarený vzťah starostlivosti znamená tak to, že vo 

vzájomnej spolupráci prospievajú osoby, ktoré sa v tomto vzťahu nachádzajú, ako aj 

to, že prospieva vzťah ako taký.“ (Held 2015, s. 27) V dejinách európskeho 

a západného morálneho myslenia má však dominantné miesto dualistická 

konceptualizácia, ktorá sa prejavuje striktným odlíšením a postavením do opozície na 

jednaj strane egoizmu, a na druhej strane altruizmu. Egoizmus ako sebectvo 

znemožňuje byť dobrým z morálneho hľadiska, a aj v prípade, že súčet 

individuálnych vôlí sledujúcich sebecké (egoistické) ciele má za dôsledok spoločné 

dobro (blahobyt a prosperitu), ako o tom hovorí utilitarizmus, vždy na individuálnej 

rovine ide o sebectvo a egocentrizmus zameraný len na seba a svoje záujmy. 

Altruizmus je považovaný za ekvivalent dobrého morálneho konania. Ideálom 

dobrého morálneho človeka je jedinec, ktorý sa absolútne a bezhranične obetuje pre 

druhých – svätec, ideálna matka, ideálny otec. Ak teda chceme byť z morálneho 

hľadiska dobrí/é, tak musíme odmietnuť a vylúčiť sebectvo, čo do dôsledkov 

znamená poprieť svoje ego, svoje záujmy, svoje potreby, svoje túžby, jednoducho 

prestať sa starať o seba, a myslieť a konať výlučne v prospech iných. Samozrejme, 

že ide o abstraktný model, a realita konkrétnych vzťahov je iná, omnoho 

komplexnejšia a ambivalentnejšia. Práve to však väčšina univerzalistických 

morálnych koncepcií ignoruje, pretože pracuje často s abstraktnými, 

idealizovanými modelmi buď veľmi vzdialenými od reálnych vzťahov a praxe 

starostlivosti, alebo skonštruovanými často na základe poznania a skúsenosti veľmi 

špecifických partikulárnych výsekov reálnych vzťahov, ktoré, hoci nezámerne, 

generalizuje ako všeobecnú univerzálnu ľudskú skúsenosť. V porovnaní s ideálnou 

starostlivosťou, potom každá starostlivosť o seba zaváňa sebectvom, a táto norma 

sa potom v praxi starostlivosti stáva aj implicitným, nezámerným, a niekedy aj 

explicitným a zámerne používaným nástrojom útlaku, zneužívania a vydierania tých, 

čo sa starajú a poskytujú starostlivosť.  

Pettersen ukazuje, že je to práve individualistická ontológia, ktorá vedie 

k chápaniu starostlivosti ako jednosmernej aktivity od poskytovateľa k príjemcovi. 

Dôsledkom je potom vážne zanedbávanie záujmov poskytovateľov/ poskytovateliek 

starostlivosti. Zrelá starostlivosť sa však vyznačuje – ako na to upozornila už C. 

Gilligan vo svojej práci In a Different Voice (1982) – tým, že ten, kto sa stará, je 
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schopný zvažovať a nachádzať stred medzi svojimi záujmami a záujmami druhého/ 

druhej/ druhých.49 Nachádzanie tohto stredu medzi príliš malou starostlivosťou 

a príliš veľkou starostlivosťou je podľa Pettersen výsledkom určitého rastu 

spočívajúceho v schopnosti rovnováhy medzi rozumom (reason) a emocionalitou 

(citom/ citmi) (Pettersen 2011, s. 56). 

Z tohto hľadiska je zrejmé, prečo je najčastejšie etika starostlivosti 

porovnávaná s etikou cností, a niektorí autori ako napr. Michael Slote ju dokonca 

chápu ako etiku cností. Podobné chápanie starostlivosti môžeme nájsť u takých 

teoretikov a teoretičiek, ako sú James Rachels, Raja Halwani a Margaret McLaren, 

ktorí uvažujú o starostlivosti ako o cnosti, pričom etiku starostlivosti potom klasifikujú 

ako etiku cností (Rachels 1999, McLaren 2001, Halwani 2003). Michael Slote patrí k  

najznámejším súčasným predstaviteľom etiky cností, ktorý sa hlási k morálnemu 

sentimentalizmu a kritizuje prílišný dôraz západného filozofického myslenia na 

racionálnu kontrolu v ľudskom živote. Stotožňuje sa s predstavou, že starostlivosť 

môže byť najlepšie pochopená ako cnostný úmysel/ zámer alebo ako motivačný 

postoj empatie (Slote 2007).  

  V. Held argumentuje proti takémuto zatriedeniu etiky starostlivosti tým, že 

etika starostlivosti sa sústreďuje na vzťahy starostlivosti ako celok, a nie na 

individuálne dispozície pre starostlivosť ponímanú ako cnosť, ako je tomu v etike 

cností (Held 2015). Jednoducho povedané, nejde o dosiahnutie dobra resp. 

blaženosti (v jazyku etiky cností), ktorá je cieľom z perspektívy jednotlivca, ktorý 

cnostne koná, ale ide o dobro, ktoré je chápané ako dobro oboch (alebo viacerých 

zúčastnených) aktérov/ aktérok vzťahu. Etika starostlivosti sa teda vymyká 

z dichotomického kategoriálneho aparátu tradičnej etiky aj tým, že starostlivé konanie 

nie je jednoducho identické s altruizmom či altruistickým konaním, a naopak 

nestarostlivé konanie so sebectvom či egoizmom.50  

                                                           
49 Podobnosť s aristotelovským hľadaním stredu (mesotes) či zlatej strednej cesty je zjavná, avšak 
neznamená to, že etika starostlivosti je totožná s aristotelovskou etikou cností. Myslíme si, že etiku 
starostlivosti nemožno chápať ako verziu etiky cností, ani ju nemožno na etiku cností redukovať. 
50 Gilligan k tomu poznamenáva, že „... táto relačná, vzťahová etika presahuje odvekú protikladnosť 
sebectva a nesebeckosti, ktorá bola doposiaľ hlavnou témou morálneho diskurzu.“ , pričom uvedené 
dichotómie označuje ako falošné. Pozri Gilligan, C. 1993. Jiným hlasem. O rozdílné psychologii žen 
a mužů. Praha: Portál, s. 20. 
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Problematickým sa stáva redukovanie etiky starostlivosti na etiku cností aj pri 

porovnaní chápania pojmu sociálnej praxe z oboch perspektív. S. Ruddick identifikuje 

sociálnu prax ako kolektívne ľudské aktivity vyznačujúce sa cieľmi, ktoré ich určujú, 

a následnými požiadavkami kladenými na aktérky a aktérov zaviazaných 

k uskutočňovaniu týchto cieľov (Sevenhuijsen 1998, s. 20). To znamená, že aktéri 

a aktérky praxe starostlivosti sa vyznačujú postojmi, cnosťami, potrebami, 

kompetenciami, motiváciami a očakáva sa od nich výkon a výsledok, pričom Selma 

Sevenhuijsen – jedna z najvýznamnejších súčasných predstaviteliek etiky 

starostlivosti - v tejto súvislosti upozorňuje, že prax starostlivosti a reálne vzťahy 

starostlivosti ukazujú, že existujú konfliktné a navzájom aj súperiace pojmy 

starostlivosti, a že do praxe starostlivosti môžu vstupovať aj mocenské stratégie 

a motivácie (Sevenhuijsen 1998, s. 21).  Pokúsme sa  konfrontovať toto uvažovanie 

s chápaním kategórie sociálnej praxe jedného z najvýznamnejších súčasných 

predstaviteľov etiky cností A. MacIntyrea, podľa ktorého každá sociálna prax má 

vlastný inherentný účel, t. j. dobro, ku ktorému možno dospieť zlepšovaním danej 

praxe prostredníctvom skúmania tradícií, ich potvrdením a ocenením ich hodnoty 

súčasnou praxou. Jeho chápanie je teda teleologické – dobro danej praxe (v našom 

prípade praxe starostlivosti) je vnútorným dobrom danej praxe, nezávislým od 

aktérov/ aktérok danej praxe (MacIntyre 2004). Podľa Sevenhuijsen nie prax určuje 

resp. kladie svoje ciele, ale tieto ciele sú vtelené do spôsobu, ktorým sú vnímané 

a interpretované aktérmi a aktérkami konkrétnej praxe. Prax teda odkazuje na ľudskú 

činnosť, ktorá je sociálne založená a organizovaná, podporená formálnymi 

a neformálnymi inštitúciami, a zvyčajne kombináciou tohto všetkého. Starostlivosť 

možno z tejto perspektívy  považovať za spôsob činnosti, v ktorej účastníci 

a účastníčky vnímajú a interpretujú potreby starostlivosti a konajú na ich základe 

(Sevenhuijsen 1998, s. 22). Sevenhuijsen tak zdôrazňuje sociálnokonštruktivistický 

a hermeneutický pohľad na porozumenie praxe starostlivosti, aby čelila 

funkcionalizmu a tendenciám k homogenizácii spojenej často s komunitarizmom 

a etikou cností, ku ktorej má komunitarizmus ako morálna a politická teória blízko. 

Niektorí predstavitelia etiky starostlivosti uprednostňujú uvažovanie o  

starostlivosti ako praxi pred jej stotožnením s cnosťou alebo motívom, pretože v tom 

vidia možnosť odolávať tendencii idealizácie starostlivosti ako citu alebo dispozičnej 

charakteristike, a odhaľujú šírku opatrovateľských aktivít ako prepojených prakticky 
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so všetkými aspektmi života. Feministické etičky starostlivosti Eva Feder Kittay a  

Virginia Held sa držia chápania starostlivosti ako praxe a hodnoty aj preto, že toto 

chápanie - skôr než stotožnenie starostlivosti s cnosťou - odoláva hrozbe, že sa 

vytratí porozumenie starostlivosti ako práce (Held 2015, s. 35).  

Celkovo možno povedať, že diskusie o tom, čo je to starostlivosť a ako ju 

chápať, naďalej pokračujú a sú veľmi živé a dynamické. Skutočnosť, že pojem 

starostlivosti obsahuje nejasnosti, považuje Peta Bowden za výhodné, keďže 

odkazuje na zložitosť a rôznorodosť etického potenciálu starostlivosti (Bowden 1997, 

s. 183). 

3.3 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ A  FILOZOFICKÉ ZÁKLADY ETIKY 

STAROSTLIVOSTI 

Napriek existencii rôznych verzií etiky starostlivosti, uvádzame tie typické črty, 

ktoré identifikovala Virginia Held (2015) :   

1. Etika starostlivosti sa sústreďuje na morálny význam pozornosti a vychádzania  

v ústrety potrebám konkrétnych druhých, za ktorých nesieme zodpovednosť. 

Kľúčovou otázkou pre etiku starostlivosti je otázka zodpovednosti – ako byť 

zodpovednou bytosťou resp. ako konať zodpovedne? Etika starostlivosti 

zastáva presvedčenie, že základné prvky vzťahov a závislostí v ľudskom 

živote majú svoj morálny význam. Z perspektívy etiky starostlivosti sa každá 

osoba vyznačuje rôznou mierou závislosti na iných a osoby sa vyznačujú 

 vzájomnou závislosťou. Osobitnú pozornosť si zaslúžia osoby, ktoré sú 

najviac závislé, keďže sú najviac zraniteľné, a teda najcitlivejšie voči 

rozhodovaniu a konaniu iných.  

2. Etika starostlivosti vyzdvihuje pozitívnu úlohu emócií v epistemologickom 

procese, ktorého cieľom je pochopiť, čo si vyžaduje morálka a čo je pre nás 

morálne najlepším spôsobom konania a žitia. V nadväznosti na 

sentimentalistickú tradíciu morálnych teórií51, etika starostlivosti potvrdzuje 

význam motivácie k starostlivosti, emocionality a telesnosti v morálnom 

uvažovaní, rovnako ako usudzovanie na základe konkrétnych skúseností. Nie 

                                                           
51 Sentimentalistické morálne teórie – zdôrazňujú úlohu citov a emocionality v morálnom usudzovaní, 
rozhodovaní a konaní (aristotelovská etika, etika mravného citu, hedonistické etiky ). 
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všetky emócie sú však z perspektívy starostlivosti hodnotné a žiaduce. 

Emócie je potrebné kriticky reflektovať, hodnotiť a kultivovať, aby sme 

dokázali rozpoznať, čo je morálne žiaduce.  

3. Etika starostlivosti odmieta názor prevládajúcich morálnych teórií, že čím je 

úvaha o nejakom morálnom probléme abstraktnejšia, tým je lepšia, keď sa tak 

vyhne predsudkom/ predpojatosti a svojvoľnosti a zachová si nestrannosť. 

Etika starostlivosti teda zastáva kritické stanovisko vo vzťahu k tradičným 

univerzalistickým morálnym koncepciám, ako je deontologická etika (etika 

povinnosti) kantovského typu, utilitaristické morálne koncepcie alebo 

konzekvencionalizmus. Etika starostlivosti je skeptická voči ich abstraktnosti  

a spoliehaniu sa na všeobecné pravidlá a spochybňuje ich prioritu. Z pohľadu 

etiky starostlivosti sa aplikácia univerzálnych kritérií často spája s „morálnou 

slepotou“ spočívajúcou v nevšímavosti k špecifikám a odlišnostiam, čo má 

v konečnom dôsledku negatívny vplyv na realizáciu samotnej spravodlivosti. 

Kritika univerzalizmu zo strany etiky starostlivosti sa spája s dôrazom na 

kontextuálny charakter princípov a noriem (pravidiel), čo znamená, že žiadne 

princípy ani pravidlá nie sú absolútne a nemenné. Považuje za nevyhnutné 

dbať na kontextuálne detaily situácií v záujme ochrany a presadzovania 

špecifických záujmov a potrieb všetkých zúčastnených. Väčšina obhajcov 

etiky starostlivosti zastáva názor, že je možné, aby zaväzujúci morálny nárok 

konkrétnej druhej osoby platil, napriek tomu, že nevyhovuje požiadavke 

štandardne kladenej morálnymi teóriami, a totiž, že morálne súdy majú byť 

zovšeobecniteľné.  

4. Etika starostlivosti rekonceptualizuje tradičné poňatie toho, čo je verejné a čo 

je súkromné. Prevládajúce morálne teórie pokladali za morálne relevantný len 

život a konanie vo verejnej sfére, pričom morálny význam privátnej/ súkromnej 

sféry rodiny a priateľstva prehliadali. 

5. Etika starostlivosti sa opiera o špecifické vzťahové chápanie osoby 

a autonómie. Osoby chápe ako existujúce vo vzťahoch a vzájomne na sebe 

závislé. To, že môžeme myslieť a konať tak, ako keby sme boli nezávislí, 

závisí od siete sociálnych vzťahov, ktoré nám to umožňujú. Naše vzťahy sú 

súčasťou toho, čo vytvára našu identitu. Autonómia v poňatí etiky starostlivosti 

je schopnosťou určovať samého seba prostredníctvom určovania vzťahov, 

ktorých som súčasťou, v ktorých som situovaná. 
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Na základe uvedeného je možné tvrdiť, že etika starostlivosti predstavuje samostatnú 

normatívnu morálnu teóriu s vlastným špecifickým teoretickým prístupom k morálnym 

otázkam. Sme presvedčení, že táto svojbytnosť vychádza z jej špecifickej ontológie 

a epistemológie.  

 

3.3.1 RELACIONISTICKÁ ONTOLÓGIA ETIKY STAROSTLIVOSTI 

Z ontologického hľadiska je etika starostlivosti relacionistická (vzťahová). Etika 

starostlivosti svojou relacionistickou ontológiou predstavuje svet/ bytie ako 

komplexnú a komplikovanú sieť vzťahov a spojení a morálnych aktérov/ aktérky ako 

súčasti tejto siete/ sietí, ktorí sú jednak formovaní týmito vzťahmi, a zároveň sa sami 

podieľajú na ich formovaní. To znamená jednak to, že za fundamentálne považuje 

vzťahy medzi aktérmi/ aktérkami starostlivosti, ako aj to že aj identitu  a autonómiu 

aktérov starostlivosti chápe vzťahovo.  

Etika starostlivosti nezobrazuje morálnych agentov/ aktérov primárne 

v kategóriách nezávislosti, rovnosti moci a vplyvu, tešiacich sa takmer neobmedzenej 

slobode vstupovať a vystupovať zo zmluvných vzťahov – ako je to v tradičných 

univerzalistických morálnych koncepciách (deontologická etika a utilitarizmus).  Etika 

starostlivosti považuje aktérov (morálnych agentov/ morálne subjekty) za vzájomne 

prepojených, zraniteľných a závislých, a to často asymetrickým spôsobom. Naše 

vzťahy sú súčasťou toho, čo tvorí našu identitu.  Osoby – morálnych agentov chápe 

ako bytosti existujúce vo vzťahoch, vzájomne od seba závislé. Samozrejme, že etika 

starostlivosti uvažuje nanovo aj o autonómii ako jednej z kľúčových morálnych 

kategórií.  

Tradične je to práve autonómia morálneho subjektu, ktorá umožňuje uvažovať 

o aktívnom subjekte ako o morálnej osobe, pretože autonómia je predpokladom 

slobodnej vôle a slobodná vôľa je predpokladom slobodného/ dobrovoľného 

rozhodnutia konať nejakým spôsobom a najmä niesť za toto konanie zodpovednosť. 

Morálka si vyžaduje slobodu a sloboda je v tradícii európskeho myslenia stotožnená 

s absenciou akejkoľvek závislosti. Avšak vzťahy, spojenia s ostatnými aktérmi sú 
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narušením nezávislosti, a teda aj spochybnením autonómie. Autonómia je tradične 

teda chápaná ako sebestačnosť.52 

Etika starostlivosti otvára priestor aj pre nové premyslenie kategórie 

autonómie. Autonómia podľa etiky starostlivosti spočíva v našej schopnosť 

rozhodovať o sebe, určovať seba, a tak zásadným spôsobom podmieňovať svoju 

sebarealizáciu. Naša nezávislosť je tak do veľkej miery výsledkom či efektom siete 

sociálnych vzťahov, ktoré nám umožňujú byť nezávislými, konať a myslieť ako 

nezávislí jedinci. Odlišuje sa teda od tradičného poňatia autonómnosti ako absolútnej 

nezávislosti od vôle a konania iných jedincov a absolútnej sebestačnosti. Held 

napríklad zdôrazňuje, že autonómia, o ktorú sa usiluje etika starostlivosti, je 

schopnosť pretvárať a kultivovať nové vzťahy (Held 2015, s. 30 – 31).  

Je zrejmé, že obraz morálneho subjektu ako nezraniteľného vďaka svojej 

izolácii od akýchkoľvek spojení so svojím prostredím – nech už je tým prostredím 

vlastné telo s jeho zmyslovosťou, afektivitou a emocionalitou, ostatné bytosti 

a subjekty, jeho sociálne i prírodné prostredie – je nereálny a neudržateľný. Závislosť 

potom nevyhnutne vyplýva z tohto obrazu sveta. Zraniteľnosť všetkých súčastí tejto 

siete je rovnako neodškriepiteľnou skutočnosťou.  Z perspektívy etiky starostlivosti 

ako relacionistického obrazu bytia a sveta sú všetky ľudské bytosti chápané ako 

zraniteľné a krehké. Práve preto potrebujú starostlivosť – a sú teda schopné, majú 

potenciál byť jej príjemcami. Starostlivosť je tak nevyhnutnou súčasťou života, 

aktivitou, ktorou zabezpečujeme a uspokojujeme svoje rôznorodé potreby, ako aj 

potreby iných morálnych aktérov (ľudských, aj nie-ľudských) vyrastajúce z  

a prameniace v našej zapojenosti, vrastenosti, vpletenosti do nášho prírodného 

a sociálno-kultúrneho prostredia, do nášho sveta. Máme tendenciu vnímať túto 

závislosť vyplývajúcu z uvedeného spojenia ako slabosť, ako handikep, ako 

nedostatok. Avšak práve toto spojenie nám umožňuje rovnako mať vplyv na naše 

prostredie, na vzťahy, ktorých sme súčasťou. Tento vplyv predstavuje našu moc – 

sme mocní/é, pretože sme schopní formovať, vytvárať a pretvárať, meniť svojou 

aktivitou sieť vzťahov a spojení, do ktorej sme vpletení/é. Etika starostlivosti ukazuje 

                                                           
52 Zaujímavé je v tejto súvislosti porovnanie s chápaním absolútnej / dokonalej blaženosti u antických 
autorov, kde pojem boha znamená dokonalosť v zmysle sebestačnosti. (Epikuros, Aristoteles). 
V tomto zmysle len boh môže byť úplne slobodný, lebo je sebestačný, t. j. nič nepotrebuje, a teda nie 
je na ničom (a nikom) závislý, ani na svojich žiadostiach, túžbach a potrebách. Ľudská sloboda je 
v tomto zmysle nedokonalá vzhľadom na ľudskú prirodzenosť (človek v antike ako súčasť fyzis, a teda 
bytosť vyznačujúca sa nevyhnutne žiadosťami a potrebami).  
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aj to, že každý z nás - rovnako sú všetky ľudské bytosti máme moc – máme 

schopnosť nielen prijímať starostlivosť, ale ju aj poskytovať.   

 

3.3.2 ALTERNATÍVNA EPISTEMOLÓGIA ETIKY STAROSTLIVOSTI 

V epistemologickej (z hľadiska teórie poznania) rovine je potom toto 

stanovisko vyjadrené v dôraze na tie poznávacie aktivity, schopnosti a zručnosti, 

ktoré umožňujú rozumieť našim vzťahom so sebou samými, s druhými bytosťami, 

i s celým naším prostredím komplexným spôsobom. Filozofka Margeret U. Walker 

hovorí o uprednostnení expresívno-kolaboratívnej morálky pred teoreticko-právnym 

myslením (Walker 2007). M. Walker rozlišuje feministické morálne po-rozumenie 

a to, čo sa tradične chápalo ako morálne poznanie. Morálne rozumenie podľa 

Walkerovej  zahŕňa pozornosť, schopnosť oceniť kontext a spôsob rozprávania 

a komunikáciu ako súčasť morálneho usudzovania. Morálne porozumenie je 

vzťahovo konštituované v interakcii s kontextom, časom a miestom. Morálne 

porozumenie toho, čo je alebo v čom spočíva „dobrá starostlivosť“, je potom 

konštituovaná identitami (kto som/ kto sme), vzťahmi (s kým sme spojení, voči komu 

máme zodpovednosť a záväzok), a hodnotami (čo je pre nás dôležité) všetkých 

aktérok a aktérov praxe starostlivosti (Walker 2007). 

Podľa tejto morálnej epistemológie miera adekvátnosti morálneho rozumenia 

sa znižuje spolu s rastúcou všeobecnosťou dosiahnutou prostredníctvom abstrakcie. 

Avšak práve tradičné univerzalistické morálne koncepcie – či už ide o deontologickú 

kantovskú etiku alebo utilitaristickú alebo konzekvencionalistickú etiku – stavajú na 

veľmi jednoduchom najvyššom a univerzálnom morálnom princípe a vyžadujú, aby 

každý vždy konal v súlade s týmto princípom. A hoci sa tieto princípy líšia – 

v deontologickej etike ide o kategorický imperatív (nepodmienený príkaz stanovujúci 

povinnosť) a v utilitaristickej etike ide o princíp užitočnosti – pre obe teórie platí, že 

v epistemologickom procese, ktorý má viesť k poznaniu, ako máme konať, nesmieme 

zohľadňovať svoje emócie. Margeret U. Walker považuje tieto koncepcie za 

idealizované „teoreticko-právnické“ poňatie faktickej morálnej praxe, ktoré sa opiera 

o predstavu „bratstva nezávislých a navzájom rovných jedincov, ktorí sa odvolávajú 

na zákony, aby mohli vynášať autoritatívne súdy“ (Walker 2007). Walker ukazuje, že 

vzorové formy ich morálnych súdov sú abstraktné a idealizované formy súdov osôb, 
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ktoré sú v dominantnom postavení v etablovanom sociálnom poriadku, avšak 

nezastupujú morálne skúsenosti žien starajúcich sa o deti alebo starých rodičov ani 

skúsenosti príslušníkov menšín, ktorí v rôznych ekonomicky a sociálne 

marginalizovaných profesiách poskytujú starostlivosť za minimálnu mzdu, a tiež 

nezohľadňujú ani súdy skupín, ktorých prežitie je závislé od sociálnej solidarity 

(Walker 2007 in Held 2015, s. 50 – 51). 

Etika starostlivosti sa nespolieha na dedukciu a abstraktné zdôvodňovanie, 

racionálne výpočty alebo sledovanie pravidiel. Morálna epistemológia starostlivosti 

nevyhnutne musí brať do úvahy skúsenosť, musí uskutočňovať sebareflexie a citlivé 

usudzovanie tam, kde sa stretáva s kontextuálnymi odlišnosťami. Morálne poznanie 

sa z tejto perspektívy javí ako výsledok komunikatívneho, dialogického procesu, 

poznanie potom nie je ani objektívne, ani relatívne, ale relacionistické (vzťahové) 

(Visse, Niemeijer 2016). 

Aj v tomto ohľade je viditeľná príbuznosť filozofických základov etiky 

starostlivosti a etiky cností a komunitarizmu. Všetky tri teórie sa sústreďujú na 

skúsenosť, usudzovanie a situovanosť vo vzťahoch. Jedným zo špecifík etiky 

starostlivosti, ktoré ju odlišuje od etiky cností a komunitaristických konceptov,  je jej 

silné zameranie na skúsenosti a vzťahy tradične späté so ženami a ich prácou 

starostlivosti. Feministická etika starostlivosti odmieta resp. opatrne a kriticky hodnotí 

skúsenosti a tradície z pohľadu, či sú dobré alebo normatívne obhájiteľné. V tomto 

ohľade feministická etika starostlivosti nekonzervuje, nezachováva status quo, ako je 

to často v prípade etiky cností a komunitaristickej etiky a politických teórií 

komunitarizmu. Je to významné aj kvôli tomu, že vzťahy starostlivosti sa často 

uskutočňujú v podmienkach sociálneho útlaku a nespravodlivosti (Gilligan 2001, 

Kittay Feder 1999). Identifikovanie a skúmanie praxí, praktík a hodnôt, ktoré by mali 

byť predmetom ochrany, uchovávania, pestovania, nahradenia alebo odmietnutia je 

potom veľmi dôležitou úlohou pre feministickú etiku (Pettersen 2011). Held práve 

preto zdôrazňuje, že rôzne aspekty  a vyjadrenia starostlivosti a vzťahov starostlivosti 

je potrebné vystaviť morálnemu skúmaniu a hodnoteniu, nestačí ich len pozorovať 

a opisovať (Held 2015). V tejto súvislosti sa stáva relevantnou otázkou aj spojenie 

etiky starostlivosti so sociálnou kritickou teóriou.  
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3.3.3 ETIKA ZODPOVEDNOSTI A DÔVERY  

Z etickej perspektívy sa etika starostlivosti posúva od tradičného dôrazu na 

povinnosť k dôrazu na zodpovednosť a dôveru, ktoré sa tak stávajú kľúčovými 

morálnymi kategóriami. Tento posun môžeme vnímať aj ako dôsledné uplatnenie 

relacionizmu na ontologickej rovine, ktorý sa potom pretavuje do dôrazu etiky 

starostlivosti na zodpovednosť v etickej rovine. Zodpovednosť vyplýva jednoducho 

s nášho esenciálneho spojenia so zvyškom nášho prostredia (sociálneho, 

kultúrneho, prírodného). Zodpovednosť tu je prítomná, či si ju uvedomujeme alebo 

nie. Je teda širším pojmom než tradičná morálna kategória, ktorou je pojem 

povinnosti. Zodpovednosť totiž nie je naplnená jednoduchým splnením povinnosti 

(právnej, sociálnej). Zodpovednosť je trvalá situácia človeka, ľudských bytostí ako 

súčasti siete vzťahov tvoriacej náš svet.  

Podľa Tove Pettersen vzťahový model morálneho aktéra je užitočnou 

behaviorálnou metaforou pre etikov, pretože zachytáva signifikantné črty interakcie 

človeka vo všeobecnosti, ako je reciprocita, závislosť, zapojenosť (connectedness) 

a asymetrickosť. Tieto črty sú prítomné do určitej miery/ stupňa vo všetkých typoch 

vzťahov a interakcií, nielen v tom, čo nazývame intímne vzťahy. Etika starostlivosti 

tak rozširuje uvažovanie o týchto črtách a aspektoch vzťahoch a interakcií morálnych 

aktérov/ agentov mimo privátny priestor  - do sveta práce a pracovných vzťahov, do 

sociálneho sveta, do verejnej sféry a do globálnych vzťahov (Tronto 2013, Pettersen 

2011, s. 52).  

Relacionistický model morálneho agenta nám tiež umožňuje širšie 

porozumenie tomu, kto vlastne je morálny aktér. Ak sa naša perspektíva zameria na 

vzťahy, tak potom aktérmi sa stávajú nielen jednotlivci, ale aj skupiny, inštitúcie 

a národy. To upriamuje pozornosť na interakcie medzi skupinami, ako aj medzi 

skupinami, inštitúciami a jednotlivcami navzájom. Vzťahy totiž prekračujú hranice 

medzi oddeľujúce individuálne od kolektívneho, ako aj privátne od verejného. Tove 

Pettersen označuje tieto vzťahy ako „vzťahy medzi-kategóriami“ alebo „zmiešané 

vzťahy“ (mixed realations), ktoré sa odlišujú od vzťahov vnútri jednej kategórie, napr. 

medzi priateľmi (vnútri kategórie individuálnych vzťahov), medzi nezávislými občanmi 

alebo rovnako mocnými štátmi. Tieto zmiešané vzťahy často nachádzame 

v každodenných životoch, a veľmi často sa vyznačujú prevahou jednej zo strán 
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(Pettersen 2011, s. 53). Účasť jednotlivých aktérov vo vzťahu  je často nedobrovoľná 

(nerozhodujete sa pre vzťah, napríklad sa do neho narodíte) alebo vynútená, prístup 

k moci a zdrojom je nevyvážený/ nerovný, a táto zraniteľnosť je zneužívaná. V 

asymetrických vzťahoch môže mať dominantná postava takmer totálnu moc nad 

životom a šancami druhého/ druhej/ druhých (Jesenková, Klimková 2012, Pettersen 

2011, s. 53).  

Pettersen preto zdôrazňuje, že etici/ etičky starostlivosti by mali skúmať všetky 

druhy vzťahov, nielen súkromné, osobné a profesionálne. A keďže etika starostlivosti 

kladie dôraz na odlišné črty a aspekty ako iné teórie, tak jej to umožňuje identifikovať 

isté etické výzvy, ktoré iné teórie majú tendenciu opomínať. Konkrétne Pettersen 

hovorí o štrukturálnom násilí, t. j. krivdách a nespravodlivostiach zapríčinených 

spôsobom usporiadania spoločnosti (napr. ak systém vlády zbaví verejnosť alebo jej 

časť základných potrieb a práv ako napríklad zdravotná starostlivosť, práca, sloboda  

vierovyznania a podobne). Podľa Pettersen štrukturálne násilie napadá vzťahy medzi 

inštitúciami a jednotlivcami, je charakterizované nedostatkom starostlivosti medzi 

nerovnými stranami (napr. globálna korporácia vo vzťahu k jednotlivcovi). Takéto 

poškodenie sa môže uskutočňovať pomaly a nemusí byť hneď zjavné, a dokonca 

môže sa diať aj vtedy, keď práva nie sú porušené a všeobecné dobro je 

maximalizované (Pettersen 2011, s. 53).  

Do popredia sa teda dostávajú otázky, ako zachytiť rôzne typy zodpovedností 

vyplývajúcich z rôznych typov vzťahov, v ktorých sme situovaní, s rôznymi typmi 

aktérov, ktorí ich vytvárajú, reprodukujú, rozvíjajú, a na rôznych rovinách sociálnej 

reality. Kategória zodpovednosti tradične spojenej s indivíduom (v zmysle 

individuálnej zodpovednosti za konanie a zodpovednosti za priebeh) je 

nepostačujúca a vyžaduje si doplnenie o koncept korporátnej sociálnej 

zodpovednosti, ale najmä o koncept zodpovednosti založenej na sociálnych 

vzťahoch (Young 2008). I. M. Young premýšľa o záväzkoch zodpovednosti, ktoré by 

morálni aktéri mali mať vzhľadom na globálne spoločenské procesy. Young v tejto 

súvislosti navrhuje model zodpovednosti založenej na sociálnych vzťahoch, ktorý 

hovorí, že všetci aktéri, ktorí sa svojím konaním podieľajú na štrukturálnych 

procesoch vytvárajúcich nespravodlivosť, majú záväzky zodpovednosti usilovať sa 

o nápravu daných nespravodlivostí. Tento model zodpovednosti sa odlišuje od 

modelu zodpovednosti spojeného s vinou za nespravodlivosť alebo s ručením za 
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správny priebeh. Sociálno-vzťahový model zodpovednosti na rozdiel od 

spomenutých modelov, ktoré sú zamerané do minulosti, sa zameriava na budúcnosť, 

zodpovednosť je tu zdieľanou zodpovednosťou, pričom záväzky zodpovednosti je 

možné uskutočniť a naplniť len kolektívnym konaním, kolektívnou akciou (Young 

2008, s. 66 – 67).  

Aj Fiona Robinson, ktorá sa venuje politickej etike starostlivosti a globálnej 

etike starostlivosti, zaujímavým spôsobom ukazuje, ako je možné rozumieť 

starostlivosti a zodpovednosti v takých asymetrických vzťahoch, ako sú vzťahy medzi 

rôznymi kategóriami morálnych aktérov. Korporátna sociálna zodpovednosť je 

zodpovednosťou nadnárodných korporácií obchodných spoločností prevziať 

zodpovednosť za sociálne a prírodné prostredie, v ktorom pôsobia, a za ekonomický 

a sociálny dopad. Robinson ukazuje ako etika starostlivosti so svojím kontextuálnym 

zameraním je schopná zachytiť isté typy poškodenia omnoho ľahšie ako iné teórie 

a ako môžu byť morálne argumenty vyvierajúce z etiky starostlivosti použité proti 

štrukturálnemu násiliu (Robinson 1999 in Pettersen 2011). Vďaka odlišnému 

normatívnemu prístupu je tak možné transformovať prostredie na starostlivejšie 

prostredie. 

Predstava či vízia sveta a bytia ako siete vzťahov a spojení je fascinujúca, 

avšak zostáva fikciou do tej miery, do akej sme si nielen vedomí/é našej zapojenosti 

v nej, ale najmä do akej sme ochotní/é živiť, tvoriť, splietať a uchovávať spojenia, 

ktorých sme súčasťou, a to najmä každodenným uskutočňovaním záväzkov, ktoré 

nám z týchto spojení/ vzťahov vyplývajú. Ak niet vôle a ochoty plniť, uskutočňovať 

svoje záväzky ako odpoveď (respondeo z lat.) svetu – a tým, ktorí/é ho tvoria, 

a tomu, čo ho tvorí, tak svet prestáva byť z praktického hľadiska sieťou spojení 

a vzťahov. Vtedy prestáva držať pokope – stráca to, čomu hovoríme súdržnosť alebo 

odbornejšie sociálnu kohéziu. Čo však podmieňuje našu ochotu, našu vôľu 

odpovedať, konať zodpovedne a teda živiť spojenia a vzťahy, ktoré nás držia 

s ostatným/i pokope? Dôvera je tým faktorom, ktorý mnohí teoretici a teoretičky 

z oblasti filozofie, ale aj ďalších sociálnych a humanitných disciplín v posledných 

rokoch považujú za kľúčové médium sociálnej súdržnosti (Sevenhuijsen 1998).  

Selma Sevenhuijsen považuje etiku dôvery ako predpoklad zodpovednosti za 

východisko etiky starostlivosti. Jej koncepcia dôvery sa v mnohom opiera o myslenie 
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filozofky Anette Baierovej, ktorá pojem dôvery resp. primeranej dôvery (appropriate 

trust) považuje za fundamentálny morálny pojem, ktorý by mal nahradiť tradičnú 

morálnu kategóriu povinnosti (obligation). Baierová sa inšpirovala anglickým 

empirikom a sentimentalistom Davidom Humom, aby argumentovala v prospech 

myšlienky, že morálny život by sa mal riadiť menej normatívnymi pravidlami, ako sú 

Kantove morálne zákony, a viac morálnymi citmi. Ústredným posolstvom Baierovej 

koncepcie je, že morálna filozofia by mala rozšíriť svoj pohľad a brať do úvahy cnosti 

starostlivosti, opatery, lásky, dôvery, miernosti – tradične spájané so ženami, a menej 

klásť dôraz na prioritu Kantovho rámca autonómie, povinnosti, zákona, 

univerzalizácie, pravidla, racionality a nestrannosti (Baier 1995).  

Práve z Kantovej morálnej teórie vychádza kontraktualistický model morálky, 

ktorý liberálnodemokratická morálna teória chápe ako výraz slobody, rovnosti a 

spravodlivosti členov morálneho spoločenstva. Kontraktualizmus chápe zmluvný 

vzťah ako vzťah medzi rovnými resp. rovnoprávnymi indivíduami, ktoré sa pre tento 

vzťah rozhodli slobodne, teda si ho zvolili, a to vďaka svojej racionalite kontrolujúcej 

ich emocionalitu. Morálka z perspektívy kontraktualizmu je systém pravidiel, ktorých 

hlavným záujmom je regulovať vzťahy medzi rovnými alebo tými, ktorí sa zdajú byť v 

pozícii navzájom rovných. Kontraktualisti a liberálne morálne (a politické) koncepcie 

(spravodlivosti) chápu zmluvné povinnosti ako základ morálky spoločnosti. Zmluva z 

ich pohľadu je výrazom rovnosti a slobody zmluvných strán. Avšak v tomto prípade 

ide len o formálnu či právnu rovnosť. Chápať totiž seba a druhého človeka ako 

navzájom rovné bytosti znamená nevyhnutne rozumieť druhému ako osobe 

hodnotovo rovnocennej. Toho, koho považujem za rovnocenného, toho nielen 

rešpektujem, ale aj akceptujem. Rešpekt nemožno považovať za dostatočný, ak 

mám považovať druhú osobu za seberovnú. Rovnosť v tomto zmysle znamená 

ochotu odhaliť sa, otvoriť sa, vystaviť sa pre druhého taká, taký, aký som. Len vtedy 

si ho skutočne vážim a považujem ho za seberovného. Samozrejme, ide o situáciu, 

keď sa vystavujem možnosti zranenia a bolesti. Zmluva určite nie je výrazom 

rovnosti, ale práve výrazom obáv a strachu z hrozby, ktorou je pre mňa druhý. Práve 

preto sa poisťujem, zabezpečujem zmluvou pred utrpením, škodou, zranením, ujmou 

ktoré by mi mohol alebo mohla druhá osoba spôsobiť (Jesenková 2010). Zmluva je 

zrozumiteľným správaním len vo svete, v ktorom sa pohybujú navzájom sa 

ohrozujúce, osamelé, chladne racionálne a vypočítavé indivíduá. Hlavný prúd 
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západného morálneho myslenia vníma svet práve takýmto spôsobom. Áno, koncept 

práv osoby je v tejto morálnej tradícii ústredný a nevyhnutný, aby chránil jednotlivcov 

ako plnoprávnych členov spoločenstva, ktorí sa môžu usilovať o dosiahnutie svojho 

vlastného dobra svojím vlastným spôsobom, limitovaní jedine minimálnym formálnym 

spoločným dobrom – konkrétne – právnym systémom zabezpečujúcim dodržiavanie 

zmluvných vzťahov a ochranu jednotlivcov pred nežiaducim zasahovaním ostatných 

osôb (Baier 1995). Reálnejší pohľad na život je však ten, ktorý nám ukazuje, že pre 

väčšinu vzťahov s inými bytosťami sa nerozhodujeme, nevolíme si ich slobodne53, a 

nie sú založené na zmluvnom základe. Liberálna morálna teória považuje za 

paradigmatický z hľadiska morálky ten model vzťahov, ktoré sa zakladajú na rovnosti 

alebo sa približujú stavu rovnosti. Avšak Baierová v nás ľuďoch vidí sociálne 

živočíchy, ktoré zakúšajú dlhé obdobie závislosti dojčenského veku a detstva, a 

dokonca aj viac alebo menej symetrická závislosť zrelosti či dospelosti je vystavená 

tomu, aby sa stala asymetrickou vekom alebo napríklad chorobou. Ako upozorňuje, 

rovnosť v účasti na moci a vzájomná závislosť medzi osobami alebo skupinami je 

zriedkavá, a pokiaľ sa vyskytne, máme ťažkosti s akceptáciou takejto situácie. 

Morálka zakladajúca sa na takomto vnímaní životnej reality a takomto modeli 

vzťahov s jej dôrazom na nezasahovanie do práv iných, má za dôsledok opomínanie 

situácie tých, ktorí sú relatívne bezmocní, ako sú napríklad príliš mladí, a dokonca aj 

medzi rovnými môže spôsobovať izoláciu a odcudzenie (Baier 1995, s. 24). Za 

paradigmatické vzťahy táto autorka považuje vzťahy v rodine ako prvej spoločnosti, 

do ktorej patríme. Rodina je spoločnosťou, do ktorej sa rodíme, a ktorá uspeje alebo 

neuspeje v našej príprave na život v rozsiahlejšom spoločenstve. Táto malá 

spoločnosť rodičov (alebo niekoho, kto vykonáva rodičovskú starostlivosť) a detí je 

priestorom, v ktorom sa uskutočňujú vzťahy blízke tak rovnosti, ako aj nerovnosti 

moci.  

Jedine etická teória, ktorá vyrastá zo životnej skúsenosti osôb 

zaangažovaných v praxi starostlivosti a ktorá berie do úvahy vzťahy nerovnosti medzi 

členmi morálneho spoločenstva, dokáže reflektovať význam dôvery. Dôveru Anette 

Baier chápe ako premostenie tradičného rozdelenia poznania, afektivity a konania, 

keď ju identifikuje ako vyznačujúcu sa zreteľným pocitom, spravidla obsahujúcim 

                                                           
53 Pokiaľ máme na mysli slobodu určovanú autonómiou pochopenou tradične kantovsky ako 
nezávislosť od akéhokoľvek kontextu a vzťahov.  
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tiché presvedčenie o dobrej vôli druhého/ druhej a jeho schopnosti, a zároveň 

objasňuje ochotu toho, kto dôveruje, nechať druhého človeka dostať sa nebezpečne 

blízko ku všetkým a všetkému, na čom mu/ jej záleží, o koho alebo o čo sa stará.  

Baierová zdôrazňuje, že ideál starostlivosti nemôže byť uspokojivo kultivovaný 

bez úzkej spolupráce ostatných, a napokon, povzbudzovanie niektorých, aby 

pestovali starostlivosť, zatiaľ čo ostatní nie, môže ľahko viesť k využívaniu a 

zneužívaniu tých, ktorí tak robia. Zdôrazňuje, že „najlepšia morálna teória by mala 

byť kooperatívnym produktom žien aj mužov a mala by harmonizovať spravodlivosť a 

starostlivosť.“ (Baier 1995, s. 31) 

 Dôvera si teda vyžaduje podobne ako zodpovednosť vzťahové, nie 

esencialistické chápanie, nemožno ju absolutizovať. Ako ukazuje A. Baier, dôvera je 

nevyhnutne vždy obmedzená, čiastočná, môže sa meniť (zvyšovať, znižovať, 

vytvoriť, ale aj úplne stratiť).  

Sevenhuijsen navrhuje chápať dôveru a sociálnu súdržnosť ako otázky 

demokratického občianstva. Potom však záleží na tom, ako ponímame občianstvo. 

Pokiaľ spájame občianstvo s úzkym pojmom národa vybudovanom na homogenite 

a vylúčení, volanie po dôvere ako prostriedku na dosiahnutie sociálnej súdržnosti sa 

môže veľmi ľahko zvrátiť do nebezpečných foriem konzervatívnej politiky. 

Sevenhuijsen má hlbokú nedôveru voči koncepciám, ktoré spájajú dôveru 

s familiaritou, pretože takéto koncepcie majú tendenciu veľmi rýchlo vidieť 

v cudzincoch nepriateľov namiesto toho, aby uvažovali o tom, ako konať v situáciách, 

keď sme „my“ konfrontovaní s odlišnými konštrukciami familiarity (blízkej dôvernej 

oboznámenosti). Kritizuje tiež myšlienku absolútnej alebo bezpodmienečnej dôvery, 

ktorá jediná by mala byť dôvodom pre ochotu chápať iných ako súčasť nášho/ môjho 

morálneho spoločenstva čiže spoločenstva, ku ktorého členom a členkám pociťujem 

a uznávam morálnu zaviazanosť. Dôvere sa podľa Sevenhuijsen môže dariť len pri 

plnom uznaní tak plurality, ako aj existencie rôznorodých a meniacich sa identít 

(Sevenhuijsen 1998b). To znamená, že by sme mali uznať ako skutočnosť, že aj 

seba, aj druhých môžeme poznať len obmedzenými a čiastkovými spôsobmi, čo má 

za dôsledok, že dôvera je vždy spätá s kontingentnosťou (nedá sa vylúčiť náhodný 

faktor, ktorý spôsobí, že sa jej stav zmení). Pre našu epistemickú prax ako súčasť 
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praxe starostlivosti to znamená, že musíme klásť dôraz na sebareflexivitu 

a reflexivitu (Sevenhuijsen 1998b).54 

3.3.4 STAROSTLIVOSŤ AKO SOCIÁLNA A POLITICKÁ PRAX 

Z perspektívy relacionistickej ontológie nie je možné ďalej vnímať verejnú 

a privátnu sféru ako navzájom oddelené, hierarchicky usporiadané protikladné svety. 

Etika starostlivosti považuje starostlivosť za jednotu morálnej, sociálnej a  politickej 

praxe (Sevenhuijsen 1999).   

3.3.4.1  STAROSTLIVOSŤ AKO PRÁCA 

Súčasné moderné spoločnosti možno charakterizovať prostredníctvom 

prevládajúcej neoliberálnej ideológie, ktorá sa prejavuje v kolonizovaní politického 

sveta ekonomikou. J. Tronto v tejto súvislosti konštatuje, že jazyk ekonomiky nahradil 

všetky iné formy politických jazykov. Ľudská existencia a život bola zredukovaná na 

život pracovníkov/ zamestnancov a konzumentov (Tronto 2013). Súčasné 

neskoromoderné kapitalistické spoločnosti sa vyznačujú dominanciou ekonomiky vo 

vzťahu k všetkým ostatným sociálnym systémom (Fraser 2013), pričom tento stav 

opisujeme ako prenikanie ekonomizmu, marketizácie a komodifikácie do všetkých 

ostatných sociálnych vzťahov. Súčasné liberálne demokracie fungujúce v kontexte 

kaptalistického ekonomického systému založeného na trhovej ekonomike, 

reprodukujú dichotomické rozlíšenie medzi verejnou sférou ako sférou produkcie, 

trhových vzťahov a platenej práce, a privátnou sférou ako sférou sociálnej 

reprodukcie, intímnych vzťahov a neplatenej práce. Zotrvávanie na pozíciách 

klasického liberalizmu s jeho koncepciou atomizovaného indivídua, s koncepciou 

osoby ako racionálneho aktéra  a tradičným poňatím autonómnosti ako absolútnej 

nezávislosti od vôle a konania iných jedincov, je späté s ponímaním zmluvných 

vzťahov ako najvyššieho výrazu  individuálnej slobody jednotlivcov, ktorí sa sami 

rozhodujú,  do ktorých vzťahov vstúpia alebo ktoré, naopak, zrušia. Závislosť (vzťah) 
                                                           
54 V tejto súvislosti sa ukazuje dôležitosť praxe poslúchania/ načúvania a hovorenia ako súčasti 
procesov tvorby a posilňovania dôvery. Táto požiadavka odkazuje na štvrtú fázu procesu starostlivosti 
podľa Tronto, a to prijímanie procesu starostlivosti (care – receiving), v ktorej je významná interakcia 
medzi poskytovateľom a prijímateľom starostlivosti, poskytnutie priestoru pre spätnú väzbu, kritickú 
reflexiu výkonu starostlivosti, pre jej vyhodnotenie, pričom kľúčovými sú v tejto fáze otvorenosť 
a vzájomný rešpekt v komunikácii (responsiveness) (Tronto 2013). Z tejto perspektívy sa javí ako 
inšpiratívny prístup responzívnej evaluácie. Bližšie pozri Visse, M., Abma, T. A., Widdershoven, G. 
A.M. 2012. Relational responsibilities in responsive evaluation. Evaluation and Program Planning 35 
(2012), s. 97 – 104. 
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je v tomto modeli interpretovaná ako slabosť. Sloboda je slobodou v ideálnom poňatí 

ako absolútna nezávislosť a sebestačnosť.  

Byť občanom z tejto perspektívy znamená byť osobou, ktorá prispieva 

spoločnosti svojou produktívnou prácou (Tronto 2013), a vďaka svojej usilovnej práci 

je schopná postarať sa o seba, o svoju rodinu, alebo mať zdroje, prostredníctvom 

ktorých je možné zabezpečiť, t. j. kúpiť si služby starostlivosti na trhu s tovarmi. 

Starostlivosť sa v tomto systéme stáva službou (tovarom), je komodifikovaná. 

Komodifikácia starostlivosti podľa Uhde spočíva v rozšírení trhu ako organizačného 

princípu do vzťahov starostlivosti, prostredníctvom ktorého sa táto oblasť stáva 

súčasťou procesu akumulácie zisku, ktorý je vedený špecifickými hodnotami 

efektivity a maximalizácie výkonu; starostlivosť, aj osoby, ktoré starostlivosť 

poskytujú, sa tak stávajú prostriedkom, nie účelom pre seba (Uhde 2012). 

Dominantnou paradigmou, modelom a ideálom, a tým aj regulatívnym princípom je 

v tomto systéme inštrumentálna a ekonomická racionalita. Feministická etika 

starostlivosti aj feministická kritická teória starostlivosti sa usilujú o kritickú reflexiu 

expanzie inštrumentálnej logiky do vzťahov a praxe starostlivosti. Poukazujú na to, 

že snaha o ocenenie starostlivosti a domácej práce sa v reálnej praxi stala  

synonymom potreby začleneniť starostlivosť a domáce práce medzi platené činnosti 

na trhu práce. V podmienkach neskorého kapitalizmu to viedlo k vytvoreniu nízko 

plateného a neistého sektora starostlivosti – služieb starostlivosti a činností 

poskytujúcich starostlivosť napr. v rámci pomáhajúcich profesií.55 

Uhde si všíma aj tú skutočnosť, že negatívne dôsledky komodifikácie 

starostlivosti sa zintenzívňujú a prehlbujú v kontexte štrukturálnych sociálnych a 

kultúrnych nerovností. V systéme, kde je starostlivosť tovarom, je potrebné mať 

prístup k zdrojom, ktoré umožňujú jej nákup – spotrebu. Ak máte zdroje, môžete 

konzumovať, pokiaľ ich nemáte, ste odkázaní na pomoc. Ten, kto potrebuje pomoc,  

a nie je schopný sám si ju zabezpečiť, je potom vnímaný ako závislý, slabý alebo 

neschopný. Ten, kto potrebuje pomoc vo forme sociálnych dávok, je vnímaný ako 

                                                           
55 Vplyv paradigmy inštrumentálnej a ekonomickej racionality založenej na maximalizácii zisku 
a minimalizácii nákladov ovplyvňuje aj poňatie spojenia súkromného a pracovného života. Trhová 
logika investícií do ľudského kapitálu ako nástroja na zaistenie konkurencieschopnosti viedla 
k zjednodušenému pochopeniu emancipácie žien  ako zamestnanosti žien-matiek prostredníctvom 
podpory flexibilných foriem zamestnania. Ľ Kobová v tejto súvislosti poukazuje na protirečivé dôsledky 
flexibilizácie práce spočívajúce v znižovaní štandardov zamestnávania (Kobová 2007, s. 113). 
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neschopný, príživník, parazit. Z neoliberálnej perspektívy sú potom pre výkon dobrej, 

kvalitnej starostlivosti dostatočné dve podmienky: individuálna/ osobná  

zodpovednosť, postavení na silných autonómnych sebestačných jednotlivcoch, a trh, 

ktorý ponúka alternatívy pre zabezpečenie rôznych foriem starostlivosti (trhový 

systém starostlivosti). Tradičná etika práce spätá s liberalizmom a neoliberalizmom 

potom hovorí, že váš úspech alebo naopak neúspech je vašou individuálnou 

zásluhou alebo osobným individuálnym zlyhaním. Pokiaľ nemáte napríklad dostatok 

zdrojov na kvalitnú starostlivosť (zdravotnú, sociálnu, výchovnú, vzdelávaciu, a inú) – 

je to vaše vlastné individuálne zlyhanie. Takéto chápanie má za dôsledok. 

marginalizáciu slabých, handikepovaných, a v konečnom dôsledku narastanie 

sociálnych rozdielov.  

 Zároveň z perspektívy neoliberálnej etiky práce vyplýva, že skutočne 

hodnotnou aktivitou – pre spoločnosť prínosnou a užitočnou aktivitou – je práca. 

Prácou v tomto zmysle je aktivita/ činnosť, ktorá má produktívny charakter (výroba), 

alebo, čo chráni spoločnosť ako celok (vonkajšia ochrana – vojenské zložky, 

vnútorná ochrana a bezpečnosť – policajné zložky). Aktivity, ktoré sú prínosom pre 

spoločnosť, sú vnímané v takejto symbolickej hierarchii, ktorá má však veľmi reálne 

a materiálne dôsledky, a to najmä rodovo špecifické dôsledky.  Efektom tohto 

symbolického usporiadania je hodnotenie, ktoré sa prejavuje v každodennom uznaní 

resp. zneuznaní, podhodnotení, nedocenení či podceňovaní, zneviditeľňovaní 

a marginalizácii ostatných rôznorodých aktivít, ktoré prospievajú spoločnosti ako 

celku i jej jednotlivým členom a členkám a ich vzájomným vzťahom. 

Najsignifikantnejším príkladom tejto marginalizácie sú aktivity starostlivosti 

realizované tak v inštitucionalizovaných a formalizovaných profesiách realizujúcich 

rôzne špecifické praxe starostlivosti (tzv. pomáhajúce profesie), ako aj 

v neformálnych aktivitách starostlivosti vykonávaných dennodenne v rôznych 

oblastiach a rovinách našich životov (neformálne opatrovateľstvo, dobrovoľníctvo, 

občiansky aktivizmus, a podobne). Opäť je potrebné zdôrazniť, že ide práve o tie 

profesionálne aktivity praxe starostlivosti, ktoré sa realizujú vo feminizovaných 

profesiách (s kvantitatívnou prevahou žien), alebo neprofesionálne aktivity, v ktorých 

rovnako prevažujú v ich realizácii ženy (Cviková 2007, Bosá, Bosý, Minarovičová 

2008, Bosá, Filadelfiová 2009, Cviková 2009, Křížková, Dudová, Hašková, Maříková, 

Uhde 2008, Hornová 2012, Kobová 2015). 
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Etika starostlivosti kritizuje predpoklad klasickej politickej ekonómie, že 

produktívna práca je len výroba tovarov. Tento predpoklad je podľa etiky 

starostlivosti potrebné doplniť uznaním skutočnosti, že reproduktívne činnosti, ako je 

napríklad opatrovateľská práca produkujú blahobyt (Stiegler 2009). Takáto zmena by 

mohla vytvoriť podmienky napríklad pre zmenu v chápaní vzťahov medzi 

produktívnymi a reproduktívnymi činnosťami, keď z tradičnej perspektívy sme často 

konfrontovaní s tým, že reproduktívne činnosti ako výchova, vzdelávanie, zdravotná 

a sociálna starostlivosť a vôbec výkon pomáhajúcich profesií rôzneho druhu sú 

chápané ako neproduktívne činnosti. Odtiaľ je už len krôčik k absolútnej devalvácii 

danej aktivity, činnosti alebo profesie ako nepotrebnej, zbytočnej či nahraditeľnej 

v celku spoločenskej praxe.56 Uvedená zmena sa týka činností a profesií 

realizovaných vo verejnej sfére a v rámci jej inštitúcií a organizácií. Avšak chápanie 

starostlivosti ako zdroja produkujúceho hodnoty a blahobyt spoločnosti ako taký by 

mohol byť dôležitým transformačným momentom aj vnútri privátnej (súkromnej) sféry, 

ako aj vo vzťahu medzi privátnou a súkromnou sférou. Je potrebné si uvedomiť, že 

v tomto prípade hovoríme o rozdiele medzi platenou prácou a plateným výkonom 

starostlivosti a neplatenou prácou resp. neplateným výkonom starostlivosti, ktorá sa 

uskutočňuje v privátnej sfére čiže v rodinách, v priestore domova. Nemecká autorka 

Barbara Stiegler sa vo svojich analýzach v tejto súvislosti sústreďuje na 

opatrovateľskú prácu v podmienkach Nemecka. Opatrovanie možno samozrejme 

vykonávať ako platenú prácu vo verejnej sfére (v štátnom, súkromnom, neziskovom 

alebo v inom type poskytovateľského subjektu) alebo ako neplatenú prácu, kedy sa 

opatera uskutočňuje v súkromí. Stiegler upozorňuje, že doposiaľ existuje len málo 

presných údajov o rozsahu práce súvisiacej s opatrovaním, a to vo všetkých jej 

formách, či už je to práca v súkromí, v rámci občianskej angažovanosti, alebo 

podporná činnosť. Celý objem práce sa nezapočítava ani do hrubého domáceho 

produktu, a tak zostáva matematicky skrytý. Ľudia, ktorí vykonávajú túto prácu 

v súkromí, nie sú prostredníctvom nej začlenení do systémov sociálneho 

zabezpečenia v chorobe a starobe (Stiegler 2009, s. 23 - 25). Práve preto aj Stiegler 

podporuje chápanie starostlivosti v rôznych jej formách ako zdroja a kritizuje 

predpoklad, že produktívna práca je len výroba tovarov. Tento predpoklad je 

                                                           
56 Pozri napríklad Jesenková, A. 2012. Marginalizácia starostlivosti v učiteľskej profesii na Slovensku – 
faktory, mechanizmy, kontext. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 13, č. 1 / 2012, s. 62 – 72. 
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potrebné doplniť uznaním skutočnosti, že reproduktívne činnosti, ako je napríklad 

opatrovateľská práca produkujú blahobyt (Stiegler 2009, s. 29). 

Zuzana Uhde upozorňuje, že pojmy platenej a neplatenej práce už v 

súčasnosti nevystihujú hlavné črty devalvácie starostlivosti a domácich prác. Hoci je 

stále veľká časť týchto činností vykonávavá ako neplatená, čiastočne boli tieto 

činnosti začlenené v procese komodifikácie do inštitucionalizovaných vzťahov na trhu 

práce. Rozdiel medzi produktívnou prácou na jednej strane a reprodukčnou prácou 

(starostlivosťou a domácou prácou) na druhej  strane predstavuje len prvú vrstvu 

vzorca rozdeľovania spoločenského uznania. V neskoro modernej kapitalistickej 

spoločnosti však vzniká druhá vrstva v podobe rozdielu medzi prácou 

sprostredkujúcou uznanie a prácou, ktorá uznanie neposkytuje (Honneth 2007 in 

Uhde 2012). Komodifikácia starostlivosti tak v sebe obsahuje paradox: zatiaľ čo 

otvára možnosti určitého finančného ohodnotenia starostlivosti, uvádza do chodu 

dvojité zneuznanie starostlivosti a domácej práce jednak ako ne-produktívnej práce, 

a jednak ako platenej práce, ktorá nemôže byť zdrojom uznania, ktoré bolo 

redukované na trhový úspech (Uhde 2012, s. 15 ). Uhde odkazujúc na skúmanie 

feministickej politickej ekonómie poukazuje na to, že feministická kritika vylúčenia 

starostlivosti a domácich prác zo sféry produkcie bez kritiky dominantnej definície 

práce otvorila priestor iba pre limitované ocenenie starostlivosti, t. j. len tých 

aspektov, ktoré je možné uchopiť ako odosobnenú  prácu riadenú efektivitou. 

Otázkou zostáva ohodnotenie výkonu starostlivosti, ktorá presahuje rámec takto 

koncipovanej práce.  

Uhde je presvedčená, že nejde o to, aby sa neplatené práce prispôsobili 

inštitucionalizovanej  kategórii práce, ale naopak koncept zmysluplnej práce by mal 

byť rekonceptualizovaný tak, aby zahŕňal rôzne činnosti idúce naprieč súkromnou a 

verejnou sférou a aby zahŕňal činnosti prospešné pre spoločnosť. To si však 

vyžaduje aj zmenu prevládajúcej paradigmy, na ktorej je postavený súčasný koncept 

práce, a tou je subjekt-objektová inštrumentálna logika (racionalita), v ktorej je princíp 

kvantifikovateľného výkonu dominantným kritériom (Uhde 2012).  

Zároveň je potrebné obmedziť regulatívny vplyv trhu na všetky ostatné oblasti 

a vzťahy sociálnej praxe. V tejto súvislosti sa otvára priestor pre diskusiu 
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o možnostiach systémových modelov, stratégií a riešení v oblasti sociálnej politiky 

neskoromoderných kapitalistických spoločností v situácii, keď čelíme viacerým 

výzvam, ako sú narušenie sociálnej súdržnosti, kríza dôvery, kríza demokratických 

inštitúcií, nárast sociálnych rozdielov, demografické trendy starnutia obyvateľstva, 

v našom kontexte aj odchod mladých ľudí do zahraničia, migrácia obyvateľstva 

(najmä žien) z chudobnejších regiónov za prácou do západoeurópskych krajín 

(opatrovateľská práca), a ďalšie súčasné trendy.   

 Uhde upozorňuje na to, že v tomto kontexte dochádza naďalej k odklonu od 

podpory štátnych inštitúcií starostlivosti o deti a starších a postihnutých, ktorá bola 

nahradená podporou trhového modelu starostlivosti, v ktorom rodiny nakupujú služby 

starostlivosti na trhu. Negatívne dôsledky uprednostňovania trhového modelu 

starostlivosti sa prejavujú aj v súvislosti s ďalšími faktormi, ako je triedne postavenie 

a „rasovo“-etnické vzťahy v spoločnosti: na jednej strane sú trhové služby 

starostlivosti finančne dostupné iba pre vyššiu a stredné triedy, na druhej strane sú 

tieto miesta so znevýhodneným a rizikovým statusom konštruované pre ženy z 

minoritných skupín a nižších tried.57  

Podľa Uhde myšlienka emancipácie žien si vyžaduje verejný model 

starostlivosti, v ktorom vidí alternatívu k trhovému modelu starostlivosti. Tento model 

by musel stáť mimo trhových vzťahov privátnej ekonomiky a mohol by mať podobu „ 

kolektívne vlastnenej participatívne organizovanej inštitúcie, štátnej alebo neziskovej 

inštitúcie, dobrovoľnej komunitnej starostlivosti alebo zamestnaneckého pomeru vo 

verejnom sektore bez kamennej inštitúcie. Avšak aj v týchto potenciálne sociálne 

                                                           
57 Tento trend zamestnávania marginalizovaných žien (často imigrantiek) ako opatrovateliek v 
súkromých inštitúciách a ako nájomných pomocníc a opatrovateliek v súkromných domácnostiach je 
známy aj v slovenskom kontexte. V roku 2011 pracovalo v Rakúsku zo Slovenska okrem 16 tisíc 
zamestnaných aj približne 20 tisíc opatrovateliek seniorov pracujúcich zväčša na živnosť. V súčasnosti 
tvoria Slovenky 70 % percent všetkých opatrovateliek v Rakúsku. Z regionálneho hľadiska dominujú 
práve regióny východného Slovenska - Košický kraj 18% a Prešovský kraj 20 %. Kým v roku 
2005 bola polovica opatrovateliek v Rakúsku z pohraničia – z okolia Bratislavy a Trnavy, v roku 
2009 začali prevažovať ženy z najchudobnejších oblastí juhu a východu Slovenska. Výskumníci 
a výskumníčky upozorňujú, že hoci má tento druh pracovnej mobility aj svoje pozitívne efekty 
napríklad v podobe tlmenia dopadov hospodárskej krízy a nezamestnanosti v chudobných regiónoch, 
má to aj svoje negatívne dopady, ku ktorým patrí akási „diera v starostlivosti“, deficit starostlivosti 
v konkrétnych vzťahoch starostlivosti, ktorý môže v budúcnosti vyústiť do absencie vzorcov a hodnôt 
pre reprodukciu starostlivosti. Pozri Bahna, M. Súčasná migrácia zo Slovenska v historickej 
perspektíve. Dostupné online z: https://ec.europa.eu/migrant-
integration/index.cfm?action=media.download...[07.12.2011].; Sekulová, M. 2015. „Najčistotnejšie, 
najzodpovednejšie, najpracovitejšie“. In: Kobová, Ľ. (ed.). 2015. Feministky hovoria o práci. Bratislava: 
Aspekt., s. 101 – 134. 
 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/index.cfm?action=media.download...%5b07.12.2011
https://ec.europa.eu/migrant-integration/index.cfm?action=media.download...%5b07.12.2011
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spravodlivých usporiadaniach je potrebné problematizovať rodovú zaujatosť 

a usilovať sa o dostatočné ocenenie starostlivosti relatívne k iným činnostiam 

v spoločnosti.“ (Uhde 2012, s. 20). 

3.3.4.2  STAROSTLIVOSŤ A SPRAVODLIVOSŤ 

Viaceré predstaviteľky etiky starostlivosti alebo feministické teoretičky 

zaoberajúce sa starostlivosťou argumentujú v prospech integrácie hodnôt 

starostlivosti a spravodlivosti, pokiaľ sú interpretované v duchu relacionistickej 

ontológie. Starostlivosť nemôže byť nespravodlivá a spravodlivosť zas nemôže byť 

nevšímavá a bezohľadná k rozdielom. Tak, ako zo starostlivosti vyrastá úsilie 

o spravodlivé zaobchádzanie vyznačujúce sa rovnosťou v rôznosti, tak spravodlivosť 

usilujúca sa naplniť svoj zmysel musí byť rovnako schopná zohľadniť partikulárne 

vzťahy ku konkrétnym druhým. 

Podľa Sarah Ruddick spravodlivosť ide vždy ruka v ruke so starostlivosťou. 

Rovnako V. Held zdôrazňuje, že: „Etika starostlivosti, ktorá vychvaľuje starostlivosť, 

ale nejaví záujem o to, ako je bremeno, ktoré je s výkonom starostlivosti spojené, 

rozdeľované, prispieva k vykorisťovaniu žien a spoločenských menšín, ktorých 

príslušníčky a príslušníci vykonávajú väčšinu zle platenej práce starostlivosti 

(opatrovatelia, ošetrovateľky) v bohatých domácnostiach, v centrách dennej 

starostlivosti, domoch opatrovateľských služieb (pre seniorov a i.) a podobných 

zariadeniach.“ (Held 2015). Podľa Held potrebujeme nové poňatia, nové metafory 

vzťahu medzi starostlivosťou a spravodlivosťou, ktoré nie sú redukcionistické. V jej 

ponímaní by však starostlivé vzťahy mali tvoriť širší morálny rámec, do ktorého by 

mala byť zasadená spravodlivosť (Held 2015, s. 129) . 

Etiku starostlivosti však zaujíma aj to, ako sa dá z perspektívy starostlivosti 

vzdorovať existujúcim mocenským štruktúram, ako je možné transformovať 

existujúce vzorce distribúcie zodpovednosti za starostlivosť, ako aj symbolické 

a kultúrne vzorce podmieňujúce konkrétne vzťahy a prax starostlivosti. Z tejto 

perspektívy má samozrejme právo a koncept práv svoju nezastupiteľnú pozíciu. 

Kritikom etiky starostlivosti sa však zdá, že jej prístup je v rozpore s prístupom 

podporujúcim spravodlivosť, práva a zákon. Podľa predstaviteľov etiky starostlivosti 

zákon a právny spôsob myslenia nie sú vhodné pre riešenie všetkých morálnych 

problémov. No realitou je, že v liberálnej tradícii je dominantnou predstava, že 
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pravidlá (zákony) vyriešia všetky problémy. Etika starostlivosti neodmieta práva 

a zákony – ide jej skôr preformulovanie existujúcej schémy práv, o rekonštrukciu 

pojmu práv a o rekonceptualizáciu pojmu zákona a práv. Zákonné práva často 

pomáhajú uskutočniť niektoré aspekty potrebnej sociálnej zmeny. Dokážu zlepšiť 

konkrétne životy konkrétnych ľudí. Feministické teoretičky sú si vedomé toho, že 

problém vzťahov starostlivosti a moci sa nedá bez spravodlivosti a práva riešiť, ako 

ukazuje napríklad problém domáceho násilia a rodovo podmieneného násilia. Avšak 

diskurz zákona vedie často k jednostrannej „juridifikácii každodenného života“ 

(Sevenhuijsen 1998, s. 100 – 105). 

Je dôležité si uvedomiť, že argumenty založené na právach hrajú ústrednú 

rolu v hnutiach za sociálnu spravodlivosť. Väčšina  feministických kritikov a kritičiek 

diskurzu práv chápe, že práva nie sú ničím nadčasovým alebo nemenným, ale že sa 

vyvíjajú a sú predmetom debát. Práva skôr odrážajú sociálnu realitu a sú schopné 

obmedziť aktuálny útlak a bezprávie (Held 2015, s. 244). Niektoré teoretičky, ako 

napríklad M. Minow, navrhujú reinterpretovať práva v ne-ideálnom zmysle. Minow 

kritizuje právnu rétoriku za to, že neberie ohľad na vzťahy. Podľa nej by sme nikdy 

nemali strácať zo zreteľa sociálne vzťahy moci a zvýhodnenia, v rámci ktorých sú 

individuálne práva konštruované (Minow 1990, s. 15). A práve perspektíva 

starostlivosti nám môže pomôcť rozlíšiť, ktorá zákonná úprava nie je dobrá, a ktorá je 

naopak lepšia než iné. 

Liberálne tradície, v rámci ktorej sa rozvíjajú práva, predpokladajú kontext 

sociálnej dôvery, ale samé k tejto dôvere prispievajú málo, ba často ju skôr 

podrývajú. Obhajcovia a obhajkyne etiky starostlivosti si uvedomujú, akú dôležitú 

úlohu hrá dôvera a súdržnosť ľudí, pretože, keď dôvera zanikne alebo keď sa ju 

nepodarí uviesť do života, môžu byť len veľmi ťažko dodržiavané práva (Held 2015, 

s. 257). Podľa Winstona Mortona určité základné črty konceptu univerzálnych 

ľudských práv môžu byť založené práve na etike starostlivosti a koncepte 

spoločenskej zodpovednosti. Ľudské práva chápe ako sociálne sformované tak, aby 

konkrétne vyjadrili spoločenskú zodpovednosť chrániť ľudí proti útlaku. Takéto 

chápanie sociálnej zodpovednosti sa opiera o presvedčenie, že sociálne vzťahy osôb 

starajúcich sa o seba navzájom natoľko, že sa rešpektujú ako členovia tej istej 

komunity, predchádzajú (sú prvotné/ prioritné)  jednotlivcom, vnímaným ako držitelia 

individuálnych práv, alebo občania v liberálnom štáte, a podobne (Winston 2008). 
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Spoločenská zodpovednosť za starostlivosť o zraniteľných a utláčaných je jedným 

z etických koreňov ľudských práv. Práva vrátane ľudských práv, sú morálne 

konštrukty, zameriavajúce sociálnu zodpovednosť na niektoré skupiny príjemcov 

a pripisujúce zodpovednosť chrániť ich rôznymi spôsobmi určitým skupinám 

morálnych agentov. Ľudské práva sa tak podľa Winstona začínajú ako morálna 

odpoveď na historickú skúsenosť s rôznymi formami útlaku a sú nástrojom, ktorého 

účelom je posilniť postavenie tých, ktorí sú zraniteľní voči útlaku. Avšak aby sa stal 

tento nástroj účinným, musia byť vypracované inštitucionálne mechanizmy, ktoré 

zabezpečia  efektívnu mobilizáciu sociálnych zdrojov na ochranu zraniteľných. 

Realizácia práva na základné životné potreby (sociálne, hospodárske a kultúrne 

práva) potrebuje teda etiku starostlivosti ako svoje východisko. Etika starostlivosti 

potom predstavuje jeden z hlavných základov etiky ľudských práv.  
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4 ETIKA STAROSTLIVOSTI AKO SOCIÁLNA 

A POLITICKÁ PERSPEKTÍVA 

 

4.1 REKONCEPTUALIZÁCIA PRIVÁTNEHO A VEREJNÉHO 

Moderná politická filozofia objavila koncept verejnosti s dielom H. Arendtovej, 

ktorá vo svojom diele Human Condition (1958)58 identifikovala verejné ako priestor 

komunikatívneho konania jedincov a stal sa pre ňu synonymom politického. 

Základnou ideou jej politickej filozofie je idea plurality, ktorá predstavuje pre 

Arendtovú aj kritérium zrelosti a úrovne verejnej sféry (Gümplová 2007, s. 2 – 3). 

Arendtová hlavnú príčinu deštrukcie verejnej sféry vidí v prieniku súkromnej sféry do 

verejnej sféry, keď ekonomické aktivity sveta práce slúžiace na udržiavanie života  

ako nevyhnutné aktivity, preniknú do sveta slobodnej autonómnej činnosti (Arendt 

2009). Tento fenomenologický esencializmus trvajúci na striktnej dichotómii 

(dualistickej hierarchii) verejnej a súkromnej sféry  je považovaný v súčasnosti za 

najväčší problém teórie H. Arendtovej. 

Arendtovej koncept verejnosti bol inšpiráciou aj pre J. Habermasa a jeho 

teoretizáciu verejného. Habermas svoj koncept verejnosti prvýkrát rozpracoval v diele 

Štrukturálna premena verejnosti (1962).59 Habermasov koncept verejnosti má svoju 

deskriptívnu i normatívnu dimenziu. Na deskriptívnej rovine jeho formulácia je 

výsledkom skúmania reálnych sociálnych a historických procesov, ktoré stáli pri 

konštituovaní modernej liberálno-meštianskej spoločnosti v 18. až 19. storočí 

v Európe. Podľa Habermasa je vznik verejnosti v 19. storočí produktom 

predchádzajúcich procesov diferenciácie štátu a spoločnosti v dobe osvietenského 

absolutizmu.  

Z normatívneho hľadiska Habermasov koncept verejnosti predstavuje ako 

ideálna forma meradlo pre vývoj konkrétnej faktickej verejnosti, podobne, ako je tomu 

u Arendtovej. Arendtová aj Habermas chápu verejnosť ako výnimočnú a špecifickú 

sféru ľudskej činnosti a vzájomnosti, ktorej fungovanie je základom politiky. Je to 

sféra komunikatívneho konania, ktoré je slobodné a nedeformované a zamerané na 

                                                           
58 V češtine publikované ako Vita activa (Praha: OIKOYMENH) v roku 2009. 
59 V češtine publikované ako Strukturální přeměna veřejnosti (Praha. Filosofia ) v roku 2000. 
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dosiahnutie vzájomného porozumenia a zhody vo veciach spoločného záujmu 

(Habermas 2000). Rovnako ako u Arendtovej, je aj Habermasov koncept verejnosti 

kritikou existujúcej verejnosti, ktorú podľa neho charakterizuje úpadok a deštrukcia 

verejnej sféry. Táto sféra je striktne odlíšená od štátu a ekonomiky (trhu), ktoré sa 

vyznačujú odlišnou logikou konania. Komunikatívnym konaním vo verejnej sfére sa 

tak neustále vytvára a udržiava intersubjektivita založená na rovnosti, a zároveň 

rôznosti participujúcich subjektov. Odlišnosť je v identifikácii príčin a faktorov tohto 

negatívneho procesu. Zatiaľ čo Arendtová vidí príčinu úpadku verejnej sféry 

v prieniku ekonomických aktivít čiže práce z privátnej sféry (oikos) do polis, 

Habermas vidí zdroje tohto úpadku v opačnom pohybe, a to v prieniku verejnej sféry 

vo forme interferencie sociálneho štátu ( s rozširovaním koncepcie a politiky welfare 

state resp. štát blahobytu) do privátnej sféry súkromnej autonómie rodiny, čím sa 

ničia sociálne podmienky pre kritickú publicitu a kritické usudzovanie, a teda pre 

základ modernej verejnosti ako kritického diskurzívneho fóra (Gümplová 2007, s. 18 - 

19).  

Práve feministická politická, sociálna a morálna filozofia patria v súčasnosti 

k najvýznamnejším prúdom kritického myslenia konceptualizácie vzťahu verejnej 

a súkromnej sféry. Konceptualizácia vzťahu súkromnej a verejnej sféry je pre 

feministickú teóriu jednou z najdôležitejších otázok. Feministické teoretičky a teoretici 

sa sústreďujú na spochybnenie ich hraníc a znovupremyslenie verejného 

i súkromného, keď  ukazujú, že tradičné liberálne rozlíšenie verejnej a súkromnej 

sféry vytláča z nárokov na spravodlivosť priestor, v ktorom sa uskutočňuje väčšina 

každodenných aktivít sociálnej reprodukcie, ktoré sú feminínne konotované a v praxi 

realizované prevažne ženami. Procesy, ktoré pre Arendtovú a Habermasa 

znamenajú úpadok verejnosti, sú pre feministky prejavom demokratizácie, 

univerzalizácie práv a rozširovania možností participácie. 

V nasledujúcich dvoch podkapitolách sústredíme svoju pozornosť na 

možnosti, ako premýšľať novým spôsobom tak o verejnej sfére, ako aj o súkromnej 

sfére, a zároveň o ich vzťahu. Hlavnými postavami v ponúkanom príbehu nebudú 

filozofky, ktoré sú zaraďované medzi predstaviteľky etiky starostlivosti. Obe 

feministické filozofky – najprv Nancy Fraser, neskôr Iris M. Young – patria 

v súčasnosti k najvýznamnejším predstaviteľkám sociálnej kritickej teórie, sociálnej 

a politickej filozofie a teórie demokracie. Rozhodla som sa pre ne, pretože ich 
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myslenie, ich koncepcie považujem pre našu tému za veľmi inšpiratívne a užitočné. 

Napokon, obe relevantným spôsobom premýšľajú o starostlivosti a ich koncepcie sú 

v súčasnosti využívané pri vypracovávaní kritickej koncepcie starostlivosti (Uhde 

2012).60 

4.2 NANCY FRASER: HETEROGÉNNA VEREJNOSŤ A AKO EMANCIPOVAŤ 

STAROSTLIVOSŤ  

Jedna z najvýznamnejších súčasných feministických filozofiek 

a predstaviteliek kritickej sociálnej teórie Nancy Fraser zaujímavo vstupuje do 

diskusie o pojme verejného a vzťahu medzi verejným a privátnym svetom. Vo 

Fraserovej myslení je konceptualizácia verejnosti nevyhnutne spätá 

s konceptualizáciou demokracie, pretože práve verejné je tým priestorom, z ktorého 

sa odvíja možnosť realizácie myšlienky demokracie ako  vlády ľudu čiže participačnej 

parity ako idey rovnej slobody všetkých participovať na rozvažovaní a rozhodovaní 

o rozdeľovaní zdrojov a na tvorbe, udržiavaní a zmene toho sveta, ktorého je verejný 

priestor súčasťou. 

Pokračujúc v kriticko-teoretickej tradícii Fraser podrobuje kritickej reflexii 

koncept verejnosti J. Habermasa, ktorý považuje za najvhodnejší pre pochopenie 

limitovanosti reálnej neskorokapitalistickej demokracie (Fraser 2007, s. 62). Obaja, 

Habermas a Fraser, zastávajú názor, že v súčasných podmienkach „masovej 

demokracie“ je nanajvýš aktuálna otázka zachovania kritickej funkcie fóra  

a inštitucionalizácie demokracie, avšak podľa Fraserovej je pojem verejnosti, 

s ktorým sa doteraz pracovalo, pre tieto účely nedostatočný, a preto je potrebná nová 

forma verejnosti. Fraser spochybňuje predpoklady, ktoré tvoria v rámci 

Habermasovej analýzy jadro  špecifického poňatia verejnosti. Podľa Fraserovej je 

tento koncept verejnosti predstavujúci liberálny model meštianskej verejnosti 

založený na vylúčení. Fraser Habermasovi vyčíta, že vôbec neskúma iné 

konkurenčné verejnosti, a napriek tomu, že v reakcii na kritiku napokon uznáva, že 

popri dominantnej verejnosti tu vždy boli alternatívne verejnosti, domnieva sa, že je 

                                                           
60 Medzi sociálne vedkyne, ktoré sa v Česku venujú rozpracovávaniu kritického konceptu starostlivosti 
práve z pozícií sociálnej kritickej teórie patrí najmä Zuzana Uhde. Bližšie pozri: Uhde, Z. 2012. Slepá 
ulička instituce nájemní domácí péče. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 13, č. 1/ 2012.,  s. 12 – 
23. Uhde, Z. 2012. Od sociálních konfliktů ke společnosti péče. In Hornová, M. (ed.) 2012. Pečuj 
a vypečeme tě: zpráva o neplacené práci v ČR. Praha: Gender Studies. 
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možné povahu meštianskej verejnosti pochopiť bez skúmania jej vzťahov ku 

konkurenčným verejnostiam. Je zrejmé, že takéto skúmanie neumožňuje objasniť 

hierarchické vzťahy podriadenia a nadvlády, napr. aj sexizmus tejto verejnosti. 

(Fraser 2007, s. 69 – 70). Habermasov model verejnosti idealizujúci meštiansku 

verejnosť 19. storočia stojí na nasledujúcich predpokladoch, ktoré Fraser ďalej 

kritizuje, a to: a) sociálna rovnosť nie je nevyhnutnou podmienkou politickej 

demokracie, b) vznik veľkého počtu súperiacich verejností nevedie k lepšej 

demokracii, a je potrebné, aby jediná a všeobsahujúca verejnosť dostala prednosť 

pred spleťou rôznych súbežných verejností, c) diskusie prebiehajúce v rámci 

verejnosti by sa mali obmedzovať na rozvažovanie o všeobecnom (spoločnom) 

dobre a mali by sa vyhýbať tomu, aby do diskusie vstúpili „súkromné záujmy“ a 

„súkromné problémy“, d) dobré fungovanie demokratickej verejnosti vyžaduje jasné 

oddelenie občianskej spoločnosti od štátu (Fraser 2007, s. 75 – 76). 

Podľa Fraserovej obhájiteľné poňatie verejnosti musí podporovať nie 

vylučovanie, ale naopak zahrňovanie (inklúziu) záujmov a problémov, ktoré sú 

označované ako súkromné a ktoré tradičné chápanie verejnosti a verejného 

priestoru, ako aj Habermasov model verejnosti, vyraďuje ako neprijateľné témy 

verejných diskusií. Fraser upozorňuje, že definovanie pojmov súkromný a verejný je 

sociokultúrne podmienené. Nejde teda o jasné, nekomplikované označenia pre určité 

sféry, ale o kultúrne klasifikácie a rétorické nálepky.61 V politických diskusiách potom 

tieto pojmy získavajú značný vplyv a často sa využívajú nato, aby niektoré záujmy, 

názory  alebo témy zbavili legitimity, a naopak iným dodali vážnosť a dôveryhodnosť. 

Identifikácia toho, čo je verejným záujmom a všeobecným dobrom preto musí byť 

vystavená diskusiám na verejnom fóre. Tak sa podarilo zmeniť vnímanie domáceho 

násilia ako súkromného problému, do ktorého nemožno zasahovať, a takto sa 

napríklad v súčasnosti vedie zápas o starostlivosť ako sociálnoreproduktívnu činnosť 

a jej uskutočňovanie, o zodpovednosť s ňou spätú, o rozdeľovanie zdrojov, ktoré 

starostlivosť predstavuje a vytvára, ako aj o hodnotové vzorce, ktoré sú s ňou 

zviazané a konštruujú náš život a svet. 

                                                           
61 Fraser v tejto súvislosti poukazuje aj na to, že  na formovanie pojmu verejnosti má dominantný vplyv  
vizuálna kultúra, ktorá sa podieľa na vytváraní kolektívnych významov, ako aj nárast významu 
lokálnych médií. 
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V štúdii After the Family Wage, ktorá je publikovaná v rámci Fortunes of 

Feminism (2013), Fraser prezentuje svoju predstavu o tom, ako by mohlo byť 

modelované usporiadanie postindustriálneho štátu blahobytu budúcnosti tak, aby 

inštitucionalizovaná rodová spravodlivosť bola jeho súčasťou. Porovnáva dva 

alternatívne feministické scenáre, aby nám napokon ponúkla tretí. Prvý model 

nazýva „univerzálny živiteľ/ka“ (Universal Breadwinner), ktorý je akceptovateľný pre 

liberálky a feministky rovnosti. Tento prístup by zaručil sociálnu bezpečnosť hlavne  

uľahčením zárobkovej činnosti (prístupu k platenej práci), reformou trhu práce 

a poskytnutím služieb umožňujúcim zamestnanosť ako opatrovateľská služba a 

starostlivosť o starších zo strany štátu. Je to model, ktorý sa snaží prispôsobiť životy 

žien životom mužov, ako žijú v súčasnosti (v súčasnom usporiadaní rodových 

vzťahov). Druhý model označuje ako „Opatrovateľská parita“ (Caregiver Parity) 

a uprednostňujú ho konzervatívne feministky a feministky diferencie. Tento prístup 

podporuje neformálnu opatrovateľskú prácu v rodinách, a to najmä prostredníctvom 

príspevkov na opatrovanie. Jeho cieľom je povýšiť opatrovateľskú prácu a vôbec 

aktivity starostlivosti tak, aby boli rovnocenné živiteľským pracovným aktivitám (práci) 

a odlišnosti medzi nimi sa stali bezcennými. Pre účely posudzovania stupňa 

dosiahnutej rodovej spravodlivosti jednotlivých modelov sociálneho štátu Fraser 

uvádza sedem normatívnych princípov: 1. princíp neexistencie chudoby, 2. princíp 

neexistencie vykorisťovania, 3. princíp rovného príjmu, 4. princíp rovnosti vo voľnom 

čase, 5. princíp rovného rešpektu, 6. princíp neexistencie marginalizácie a 7. princíp 

neexistencie androcentrismu (Fraser 2013, s. 115 – 123). 

 Fraser ani jeden z uvedených modelov nepovažuje za dostatočne uspokojivý. 

Zatiaľ čo prvý model trestá ženy za to, že nie sú ako muži, druhý ich degraduje do 

roly opatrovateliek. Fraser argumentuje v prospech tretieho modelu, ktorý označuje 

ako „Univerzálny opatrovateľ/ka“ (Universal Caregiver), ktorý by viedol mužov 

k tomu, aby boli viac, ako sú ženy v súčasnom usporiadaní spoločnosti, t.j. viedol by 

mužov k tomu, aby kombinovali zamestnanie so zodpovednosťou za primárnu 

starostlivosť. Prijatím súčasných životných vzorcov žien ako noriem by bolo možné 

podľa Fraserovej prekonať oddelenie živiteľskej práce (breadwinning) 

a zodpovednosti za starostlivosť (carework). Zároveň by to umožnilo vyhnúť sa tomu, 

čo označuje Fraser ako workerizmus (workerism), a to pohlteniu privátneho sveta 
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a domova prácou, ako aj jeho protipólu, a to uzavretiu žien v privátnom svete 

domova (domestic privatism) (Fraser 2013, s. 8 – 9, s. 133 - 134). 

Fraser rodové vzťahy – ako kľúčovú otázku feministického skúmania – teda 

umiestňuje do terénu politickej ekonómie, pričom sa snaží rozšíriť tento terén tak, 

aby zahŕňal aj starostlivosť, resp. aktivity starostlivosti, reprodukciu a uznanie. Práve 

starostlivosť ako činnosť (ako práca, ktorá nie je platená mzdou - carework) má 

v uvažovaní Fraserovej veľký význam, pretože predstavuje základy pre odmietnutie 

snahy kapitalistických spoločností pokúsiť sa inkorporovať ženy ako námezdne 

pracujúcich. Rovnako jej umožňuje premýšľať o transformácii základných štruktúr 

a hodnôt kapitalistickej spoločnosti. Ľuba Kobová vyhodnocuje tieto úvahy 

Fraserovej (a ďalších feministických filozofiek a teoretičiek) ako návrat kritiky 

funkcionalizmu, ktorý redukuje feminizmus na sociálnu otázku a úlohu feministickej 

politiky redukuje na začlenenie žien do sféry platenej práce, kde môžu efektívne 

poslúžiť cieľom akumulácie kapitálu (Kobová 2013, s. 683 – 684). Takto ponímaný 

feminizmus však zabúda na otázky, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou emancipácie, 

a to sú otázky slobody a sebaurčenia subjektu, ktorým sú ženy, a stáva sa podľa 

Fraserovej spojencom neoliberalizmu (Fraser 2013, s. 238 – 240). 

Prioritou feminizmu ako emancipačnej sociálnej sily je odstránenie 

mocenských asymetrií, hierarchických vzťahov panstva a nadvlády čiže rodovej 

nerovnosti a nespravodlivosti. Podľa Fraser si toto úsilie vyžaduje poznanie o teréne, 

v ktorom sa tento proces uskutočňuje.62 Súčasnú scénu Fraser charakterizuje ako 

krízu kapitalizmu a neoliberalizmu, v ktorej sa stretávajú vo vzájomných konfliktoch 

a v napätí sily snažiace sa dostať trh spod politickej regulácie a ohrozujúce sociálnu 

reprodukciu a sily snažiace sa ochraňovať spoločnosť. Z tejto perspektívy sú zápasy 

o ženskú emancipáciu situované vo vzťahu k dvom ďalším odlišným súborom 

sociálnych síl, a tými sú na jednej strane sily usilujúce o rozšírenie vplyvu trhov, ktoré 

označuje pojmom marketizácia, a na druhej strane sily, ktoré sa snažia pred týmto 

                                                           
62 Pri identifikácii špecifickej povahy terénu a sociálnej reality Fraser vychádza z analýzy krízy 
kapitalizmu K. Polányiho a z jeho konceptu dvojitého pohybu (double movement). V štúdii Between 
Marketization and Social Protection (2010), predstavuje Fraser feministické čítanie Polányiho práce 
Great Transformation (1944). Fraser navrhuje Polányiho koncept dvojitého hnutia (double movement) 
doplniť o tretie pole sociálneho zápasu, ktoré predstavuje emancipácia (triple movement).  Cieľom 
emancipácie je prekonanie vzťahov nadvlády, ktoré pramenia i v spoločnosti i v ekonomike.  
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rozšírením spoločnosť ochrániť a ktoré označuje ako sociálny protekcionizmus.63 

Všíma si skutočnosť, že sociálny protekcionizmus je často nositeľom nadvlády 

zameranej na upevnenie mocenských hierarchií a na vylúčenie „outsiderov“ (Fraser 

2013, s. 15). 

Politický terén, na ktorom v súčasnosti feminizmus operuje, objasňuje Fraser 

prostredníctvom konceptu „trojitého hnutia“, v ktorom sa navzájom stretávajú 

emancipácia s marketizáciou, ako aj so sociálnym ochranárstvom. Tento koncept 

totiž umožňuje (na rozdiel od K. Polányiho, ktorým sa inšpirovala) ukázať 

dvojznačnosť sociálnej ochrany/ ochranárstva (social protection), ktoré často 

upevňuje nadvládu, a to dokonca aj vtedy, keď sa snaží zmariť dezintegratívne 

účinky marketizácie (Fraser 2013, s. 16). Koncept „trojitého hnutia“  umožňuje tiež 

odhaliť (na rozdiel od hlavného prúdu liberálneho feminizmu) aj ambivalentnú povahu 

emancipácie, ktorá môže narušiť solidárny etický základ  sociálnej ochrany, a tým 

posilniť marketizáciu, hoci zároveň rozkladá vzťahy nadvlády (tamže). Fraser tak na 

základe skúmania vývoja feminizmu konštatuje, že feminizmus bol – v etape 

hegemónie kultúrneho feminizmu a feminizmu diferencie - v „nebezpečnom 

spojenectve“ so silami marketizácie (marketization). Vyzýva, uvedomujúc si túto 

ambivalenciu emancipácie, k uzavretiu novej formy spojenectva so silami usilujúcimi 

o ochranu spoločnosti (social protection), ktorá by znamenala posun k novej post-

neoliberálnej forme sociálnej organizácie spoločnosti (Fraser 2013, s. 14 – 16).  

Podľa Fraserovej potrebujeme rodovo citlivý rámec, ktorým by sme uchopili 

základný charakter tejto krízy a boli schopné načrtnúť perspektívu emancipačných 

riešení. Musíme analyzovať mnohoúrovňovú povahu súčasnej krízy, ktorá zahŕňa 

simultánnu destabilizáciu financií, ekológie a sociálnej reprodukcie. Je tiež potrebné 

zmapovať štruktúru sociálnych zápasov, ktoré na krízu reagujú, a tým konštituujú 

súčasný politický terén aj pre feministické hnutie. Podľa Fraser si feminizmus, 

rovnako ako žiadne seriózne sociálne hnutie, nemôže dovoliť ignorovať okliešťovanie 

a vyprázdňovanie demokracie  a útok na sociálnu reprodukciu, ktorý je vedený zo 

strany finančného kapitálu. Súčasný feminizmus musí byť podľa Fraser vnímavý 

k historickému kontextu, v ktorom realizuje svoje záujmy. Je potrebné držať si odstup 

tak vo vzťahu k neoliberálom, ktorí sú omámení trhom, ako aj vo vzťahu  k obrancom 

                                                           
63 Pojem sociálny protekcionizmus je potrebné chápať v kontexte sociálneho štátu. 
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a ochrancom spoločnosti pred trhom, ktorí sú odchovaní na hierarchii a vylúčení 

(Fraser 2013, s. 5). Feminizmus v súčasnosti sa odhrávajúceho „tretieho dejstva“ 

musí nájsť cestu medzi Scyllou marketizácie a Charybdou sociálneho protekcionizmu 

a musí sa podľa Fraserovej pri uskutočňovaní svojho základného záujmu, ktorým je 

odstránenie vzťahov panstva a nadvlády, spojiť s ďalšími emancipačnými hnutiami, 

ako sú postkolonialistické a ekologické hnutia. Tento svoj ústredný cieľ musí 

integrovať s oprávnenými záujmami protekcionistov o sociálnu bezpečnosť 

a so záujmom o dôležitosť negatívne ponímanej slobody liberálov64 (Fraser 2013). 

4.3      IRIS M. YOUNG: DEMOKRATIZÁCIA DOMOVA 

Snaha o nové alternatívne premyslenie a porozumenie tradičného poňatia 

toho, čo je verejné a čo je súkromné, predstavuje významnú charakteristickú črtu 

súčasnej etiky starostlivosti. To znamená, že nanovo premýšľa tak sféru rodiny, 

privátneho, vzťahov realizovaných v súkromnej sfére rodiny a priateľstva, ako aj 

verejnú sféru.  Obe kriticky reflektuje, analyzuje a vypracúva nové obrazy toho, ako 

im rozumieť. Etika starostlivosti však vyzýva ku kritickej reflexii nielen vzťahov medzi 

verejnou a súkromnou sférou, ale aj povahy týchto oblastí života. Upozorňuje 

napríklad, že tradičný model verejnosti sa zakladá na zmluvných vzťahoch ako 

najvyššom výraze individuálnej slobody jednotlivcov chápaných ako racionálne, 

nezávislé, autonómne subjekty, ktoré sa na základe slobodnej vôle rozhodujú, do 

ktorých vzťahoch vstúpia alebo ktoré naopak zrušia. Avšak, ako upozorňuje A. Baier  

(1995) a mnohé ďalšie teoretičky etiky starostlivosti, väčšina medziľudských vzťahov 

nemá zmluvnú povahu a nestoja v nich oproti sebe rovnoprávne subjekty. Naopak, 

veľká časť sociálnych vzťahov podieľajúcich sa na formovaní našich identít sú 

vzťahy, ktoré si nevyberáme dobrovoľne, a napriek tomu sú určujúce pre naše životy 

tak v súkromí, ako aj vo verejnom priestore. Práve preto Held zdôrazňuje, že etika 

starostlivosti považuje za dôležité rozumieť morálnym otázkam súvisiacim so 

vzťahmi, ktoré sú  medzi vzájomne nerovnými a závislými osobami, so vzťahmi, 

ktorých povaha je často emotívna a mimovoľná, a ktoré čerpajú svoju hodnotu 

z dôvery (Held 2015, s. 28). 

                                                           
64 Negatívne ponímanie slobody ako “slobody od“ (sloboda od zasahovania štátu do sféry 
individuálnych práv) - bližšie pozri napr. Berlin, I. 1993. Dva pojmy slobody In O slobode 
a spravodlivosti. Bratislava: Archa. 
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Pre feministické myslenie idea domova dlho vyvolávala negatívne symbolické 

konotácie, keďže privátna sféra súkromia vymedzená domom a domácnosťou niesla 

v sebe skúsenosť patriarchálneho útlaku a privilégií. Veľmi inšpiratívne premyslenie 

konceptu súkromia a domova priniesla vo svojej práci I.M. Young (2010). Young 

nespochybňuje rozdiel medzi verejnou a súkromnou sférou ako taký, rozhodne 

odmieta splynutie verejnej sféry so súkromnou, avšak kritizuje taký model ich vzťahu, 

v ktorom sú charakterizované inými/ odlišnými inštitúciami, odlišnými a hierarchicky 

hodnotenými aktivitami a vlastnosťami (Uhde 2010).  Podľa Young napriek tomu, že 

idea domova so sebou historicky nesie útlak a privilégiá, obsahuje idea domova tiež 

kritický  a emancipačný potenciál, a to preto, že táto myšlienka vyjadruje jedinečné 

a rýdzo ľudské hodnoty (Young 2010). Možnosť prehodnotiť ponímanie domova 

Young otvára aj novým chápaním aktivity uchovávania, ktorá predstavuje 

charakteristickú črtu tradičných ženských prác v domácnosti. Uchovávanie 

(opravovanie, udržiavanie, opatrovanie...) rekonceptualizuje ako tvorivú činnosť. 

Uchovávanie totiž vytvára a pretvára domov ako oporu pre osobnú identitu zbavenú 

hromadenia, istoty či stálosti. Aj keď je dôležitosť uchovávania podľa Youngovej 

tradične znehodnocovaná, a to prinajmenšom v západných koncepciách dejín 

a identity, má uchovávanie pre človeka zásadnú hodnotu (Young 2010).  

Young sa usiluje oddeliť pozitívny a negatívny význam domova ako hodnoty. 

Kritizuje domestifikáciu žien, keď sa od žien očakáva, že sa uzatvoria za múrmi domu 

a domova a budú slúžiť ako nezištné, sebaobetujúce sa a bezhranične starostlivé 

opatrovateľky a že budú automaticky rozširovať svoje domáce povinnosti 

v situáciách, kedy sa rodina dostane do ekonomických problémov.65 Rovnako 

kritizuje nostalgické používanie domova a eskapizmus, spočívajúci v koncepte 

domova ako miesta úniku pred znepokojujúcou realitou vonkajšieho verejného 

priestoru, z ktorého muži aj ženy unikajú do domovov a ku ženám, ktoré domovy 

vytvárajú, a hľadajú v nich a pri nich stratenú jednotu a nerušené pohodlie.66 Young 

                                                           
65 Na skutočnosť, že v časoch hospodárskej krízy, sa bremeno zodpovednosti za starostlivosť prenáša 
na domácnosti, čo v situácii rodovo stereotypnej deľby práce znamená ďalšie činnosti a výkon 
starostlivosti pre ženy, upozorňujú viaceré autorky a autori. Pozri Michalitsch, G. 2009. Obrat 
v ekonomickom myslení: feministickou politikou proti kríze. In: Cviková, J. (ed.). 2009. Spravodlivosť 
v rodových vzťahoch. Aspekty rozdeľovania (nielen) zdrojov. Bratislava: Aspekt., Cviková, J. (ed.) 
2010. Rodové dôsledky krízy. Aspekty vybraných prípadov. Bratislava: Aspekt. 
66 Možno preto sa v domovoch často stretneme s výčitkou: „Len sa nehádajte...“, ktorá často vedie 
k tomu, že sa prestávame rozprávať z obavy, že spôsobíme alebo nezvládneme napätie alebo konflikt 
vyrastajúce z rôznosti názorov a postojov. Pretože doma má byť pokoj, tak ho dosahujeme často tým, 
že udržiavame ticho. 
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ukazuje, že hoci politika nemá podliehať túžbe po pohodlí (príjemnom pokoji) a po 

jednote, materiálne hodnoty spojené s domovom môžu ponúknuť nástroje pre 

radikálnu sociálnu kritiku. Tvrdí, že domov môže mať politický význam ako miesto 

dôstojnosti a odporu. Zároveň tvrdí, že v dnešnej dobe, keď mať domov a byť niekde 

doma predstavuje privilégium, hodnoty domova by mali byť demokratizované, a nie 

odmietané (Young 2010). Základný pozitívny význam domova tkvie v tom, že dáva 

zmysel konaniu, ukotvuje a zakoreňuje nestabilné a premenlivé identity. Takéto 

poňatie domova nestavia verejné a súkromné proti sebe – do opozície, ale naopak 

opisuje podmienky, za ktorých je politické a verejné možné (Young 2010). Podľa 

Youngovej existujú minimálne štyri normatívne hodnoty, ktoré predstavuje domov, 

o ktorých by sme mali uvažovať ako o minimách, ktoré by mali byť dostupné 

všetkým, a ktoré predstavujú regulatívne ideály a meradlá, na základe ktorých je 

možné hodnotiť a kritizovať súčasné spoločnosti: bezpečnosť, individualizácia, 

súkromie a uchovávanie (Young 2010). 

Young odmieta spájanie domova s hľadaním bezpečného miesta v politike, 

ktoré by umožňovalo odmietnuť alebo transformovať konflikt tým, že ho otočíme proti 

tým, ktorí nie sú naši (ktorí tu nie sú doma, a teda netvoria náš domov), a tak 

ignorovať odlišnosti vnútri privátnej sféry, za plotmi a múrmi našich domovov, domov 

a domácností, našich rodín a sociálnych spoločenstiev, a tak ignorovať pluralitný 

charakter nášho sociálneho sveta a reality. Rekonceptualizácia domova, ktorú 

ponúka Young, je spojená s určitou lokalitou, ktoré je vyjadrením a rozšírením 

rutinných telesných návykov. Kritický potenciál hodnoty domova je možné uchovať 

a rozvíjať len v interakcii so živou konkrétnou lokalizovanou skúsenosťou domova 

a s existenciálnym zmyslom spojeným so situáciou, kedy je nám odopierané zažívať 

túto skúsenosť (Young 2010).67 

Práve v tomto bode považujem Youngovej myslenie za obzvlášť inšpiratívne, 

a nielen pre etiku starostlivosti. Ak totiž etiku starostlivosti charakterizuje jej 

sústredenie na morálne nároky a potreby konkrétnych osôb, tak Youngovej dôraz na 

konkrétnu živú (vždy situovanú a telesnú) skúsenosť konkrétnych druhých osôb 

                                                           
67 Pre lepšie porozumenie konceptu domova I.M.Young je potrebné porozumieť jej konceptu 
„živého/žijúceho tela“ (living body), ktorý zdôrazňuje situovanosť a telesnosť individuálnej skúsenosti, 
ktorá má kognitívny potenciál vzdoru, ale aj rezignácie vo vzťahu k sociálnym štruktúram.  Pozri 
Jesenková, A. 2015b.  Žijúce telo a sociálne štruktúry. Iris Marion Young. Glosolália: rodovo 
orientovaný časopis. - ISSN 1338-7146. - Roč. 4, č. 1 (2015), s. 75-87. 
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možno chápať ako oporu pred esencializáciou konkrétnych druhých osôb alebo 

konkrétnej druhej /druhého. K esencializácii (zvecňovaniu identity do podoby pevnej 

a stabilnej identity – druhý sa tak stáva vecou/ objektom) dochádza často práve 

preto, že ignorujeme, nevnímame konkrétnu skúsenosť zažívanú druhou osobou, 

bytosťou. Či už je to z nedostatku vôle a ochoty, alebo neschopnosti, spôsobenej 

nedostatkom citovej kultivácie (výchovy, a teda starostlivosti), nevšímavosť 

a neporozumenie konkrétnej živej skúsenosti (stále s potenciálom zmeniť sa) 

konkrétneho druhého človeka, bytosti, vedie k projektovaniu (neúmyselnému, ale aj 

zámernému) lokálneho pocitu prináležania (stotožnenia sa ) v čase (do minulosti, aj 

do budúcnosti) a v priestore, a tým aj za hranice individuálnej skúsenosti 

a individuálnej  identity na ďalšie individuálne identity, a tak dochádza k vytváraniu 

fiktívnych kolektívnych identít (náš národ, náš kmeň, naša rodina). Tieto sa potom 

vyznačujú pevnými hranicami a pevnými rozdielmi medzi „nami“ a „nimi“, pričom 

rozdiely „v nás“ a „u nás“ sa stávajú neviditeľnými alebo sa aj potláčajú (vytesňujú). 

Dôraz na konkrétnu živú skúsenosť je pre etiku starostlivosti zaujímavý aj 

preto, že etika starostlivosti čelí obvineniam z tribalizmu (kmeňové myslenie) 

a provincializmu (parochializmu). Mainstreamová vízia morálky (morálneho) je totiž 

spätá s prekonaním väzby na to, čo je chápané ako „moje“, „vlastné“, „naše“ smerom 

k tomu, čo považujem za „cudzie“, „iné“, „nie naše“. Sféra rodiny, priateľstva, 

komunity je tradične chápaná ako priestor definovaný práve náklonnosťou k tomu 

a preferovaním toho, čo je naše vlastné a nie cudzie. Väzba na konkrétne a spojenie 

s konkrétnym je z hľadiska tradičných konceptov morálky podozrivá z egoizmu 

a osobných preferencií, náklonnosti a stránenia. Možnosť morálneho konania voči 

tomu, čo nie je moje, moje vlastné, naše, sa tak spája s cudzím, ktoré nie je 

konkrétne, ale abstraktné. Rodina a nevyhnutne konkrétne vzťahy v nej sú tak pre 

tradične resp. dominantne  chápanú morálku morálne bezcenné. Virginia Held v tejto 

súvislosti argumentuje, že etika starostlivosti „uznáva hodnotu a význam rodinných 

vzťahov a vzťahov priateľstva a uznáva potrebu morálneho vedenia (poznania) 

v týchto oblastiach, aby sme pochopili, že je často potrebné doterajšie vzťahy meniť 

a rozvíjať vzťahy nové“ (Held 2015, s. 27).  

Považujem za prínos etiky starostlivosti aj to, že otvára priestor pre nové 

premýšľanie priestoru rodiny a toho, čo ju tvorí, adekvátnejšie porozumenie vzťahom 

a procesom vo sfére osobných vzťahov realizovaných v rodine, v priateľstve, 
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v sociálnych skupinách. Ukazuje totiž, že už v rodine nemožno hovoriť o homogenite, 

o stretnutí, interakciách a spojení s totožným, s rovnakým, že to nie je priestor 

pochopiteľný len v kategóriách toho, čo je naše, naše vlastné, ľahko zrozumiteľné, 

ale je to naopak  priestor, v ktorom sa prvýkrát stretávame s tým, čo nie je také isté 

ako my, čo sa nám často javí ako cudzie, iné, nezrozumiteľné a ťažko pochopiteľné. 

A práve preto je rodina prvý priestor, v ktorom sa učíme (alebo neučíme) 

komunikovať s odlišným, rešpektovať iné, vyrovnávať sa s rôznosťou.  

V tradičných sociálnych a politických filozofických teóriách je súkromný 

priestor chápaný ako sféra nezasahovania, do ktorej politika a právo nemajú 

vstupovať. Privátna sféra rodiny ako domnelý priestor harmonických bezkonfliktných 

stabilných vzťahov založených na láske (rodičov a detí, rodičov navzájom) 

a garantovaných biologickou totožnosťou (pokrvné príbuzenstvo) a poriadkom 

založeným na paternalistickej a patriarchálnej autorite (mužov a otcov) sa chápal ako 

taký, ktorý nepotrebuje politické zásahy ani reguláciu a ochranu zo strany práva. 

Etika starostlivosti ukazuje rovnako ako feministická etika, že ide nielen  o omyl na 

faktickej rovine, ale aj o nevhodný normatívny model. Tradičné dichotomické 

vnímanie vzťahov medzi súkromnou a verejnou sférou totiž zahaľovalo skutočnosť, 

že politika, právo a ekonomika  koniec koncov konštruujú vzťahy v privátnej sfére, že 

vo verejnom priestore sa uskutočňujú rozhodnutia, ktoré majú dosah na osobné 

vzťahy v súkromí a v rodine, a ignorovanie tejto skutočnosti viedlo 

k zneviditeľňovaniu zneužívania moci v rodine a k marginalizácii ekonomických 

a sociálnych nerovností a nespravodlivej deľby práce a zodpovednosti za 

starostlivosť v privátnej sfére. 

 

4.4     JOAN TRONTO: DEMOKRATICKÁ STAROSTLIVOSŤ 

Joan C. Tronto68 je  v súčasnosti jednou z najvýznamnejších predstaviteliek 

tzv. druhej generácie etičiek starostlivosti. Spolu so Selmou Sevenhuijsenovou, D. 

Engsterom, M. Hamingtonom, F. Robinsonovou a mnohými ďalšími predstavujú 

                                                           
68 Joan Tronto (1952) – predstaviteľka politickej etiky starostlivosti, autorka Moral Boundaries: A 
Political Argument for an Ethic of Care (1993) a Caring Democracy. Markets, Equality, and Justice 
(2013). 
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politicky orientovanú etiku starostlivosti, čo však neznamená ústup od ponímania 

starostlivosti ako intersubjektívnej vzťahovej praxe, ale kráča v intenciách chápania 

starostlivosti ako morálnej, sociálnej a politickej praxe zároveň. Vo svojej knihe Moral 

Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care (1993) sformulovala spolu 

s Berenice Fisher jednu z najakceptovanejších definícií staroslivosti, v ktorej 

starostlivosť chápu “ako istý druh aktivity, ktorý zahrnuje všetko, čo robíme pre 

udržanie, zachovanie a rozvinutie nášho sveta tak, aby sme v ňom mohli žiť tak 

dobre, ako je to len možné. Tento svet zahrnuje naše telá, naše Ja a naše 

prostredie, ktoré sú navzájom previazané a tvoria komplexnú sieť podporujúcu život 

v najširšom zmysle slova“ (Tronto 1993, s. 103). Zároveň v nej Tronto a Fisher načrtli 

jednotlivé kroky v procese starostlivosti: rozpoznanie (uznanie) toho, že existuje 

potreba starostlivosti; prijatie zodpovednosti za uskutočnenie starostlivosti a 

uspokojenie konkrétnej potreby; kompetentné poskytnutie starostlivosti spočívajúce v 

konkrétnom výkone starostlivosti; a napokon prijímanie procesu starostlivosti 

spočívajúce v interakcii medzi poskytovateľom a prijímateľom starostlivosti a v 

kritickej reflexii výkonu starostlivosti a jej hodnotení.  

Keď v roku 2013 vyšla jej  kniha Caring Democracy. Markets, Equality, and 

Justice, pribudla k predchádzajúcim krokom v procese uskutočňovania starostlivosti 

ďalšia fáza alebo dimenzia, a to „zdieľaná starostlivosť“ (caring with), ktorá podľa 

Tronto vyjadruje nevyhnutnú solidaritu a spravodlivú distribúciu zodpovednosti za 

starostlivosť medzi všetkých členov a členky demokratickej spoločnosti, pretože bez 

toho nie je možné uskutočňovať prax starostlivosti ako súčasť demokratickej praxe. 

Ide tu o vytvorenie starostlivej a starajúcej sa komunity, pre ktorú je starostlivosť 

hodnotou. Túto požiadavku chápe Tronto ako konzistentnú so záväzkami voči 

spravodlivosti, rovnosti a slobode pre všetkých (Tronto 2013). Podľa niektorých 

teoretikov začlenenie tejto diemenzie do procesu starostlivosti dokumentuje presun 

pozornosti Trontovej od výkonu starostlivosti v individuálnych vzťahoch a od 

starostlivosti ako individuálnej morálnej dispozície k uvažovaniu o starostlivosti ako 

kolektívnej zodpovednosti, a od správania občanov ako jednotlivcov k systémom 

inštitucionálnej podpory pre postupy starostlivosti (formou a funkciou inštitúcií) 

(Bacchi, Beasley 2004).   

Myslím, že na to, aby sme porozumeli, prečo Tronto považovala za dôležité 

pridať do postupnosti krokov uskutočňovania starostlivosti krok, keď „sa staráme 
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spolu ( s ostatnými)“,  potrebujeme sa oprieť o jej zásadnú tézu v tejto práci, a to je, 

že deficit starostlivosti úzko súvisí s deficitom demokracie. Joan Tronto upozorňuje 

na vzťah medzi deficitom demokracie a deficitom starostlivosti v súčasných 

liberálnych demokraciách. Kríza  demokracie je krízou dôvery spôsobenou 

nedostatkom demokracie a nedostatkami v demokratických procesoch. Nedostatok 

dôvery – vedie k dezintegrácii spoločnosti, keďže sa narúša dôvera ako tmel 

sociálneho života. Jedna zo súčasných teoretičiek starostlivosti Virginia Held 

upozorňuje, že dôvera sa vytvára v praxi starostlivosti (Held 2015). Vychádzajúc 

z uvedenej premisy možno predpokladať, že kvalitná prax starostlivosti môže viesť  k 

zvyšovaniu dôvery v demokratické inštitúcie v dlhodobom horizonte. Ako však 

realizovať uspokojivú a kvalitnú prax starostlivosti? Joan Tronto zdôrazňuje, že 

v demokratických  spoločnostiach musí byť spôsob zmeny inštitúcií a praxe 

demokratický  a viesť k demokratickej praxi starostlivosti (Tronto 2013). Tronto dúfa, 

že pokiaľ sa nám podarí dosiahnuť adekvátnu úroveň starostlivosti, bude rovnako 

možné dosiahnuť adekvátnu, uspokojivejšiu úroveň demokratickej participácie 

a života. Podľa nej ide možno o najdôležitejšiu voľbu, pred ktorou stoja súčasné 

spoločnosti. Tronto upozorňuje na to, že trhové demokracie sú schopné produkovať 

ekonomické bohatstvo a hojnosť, avšak poukazuje na to, že ľudia v priemyselne 

vyspelých krajinách dosiahli bod, v ktorom možné budúce ekonomické zisky už 

neprinášajú viac šťastia, a je stále zjavnejšie, že to, po čom volajú a čoho sa ľudia 

dožadujú, je spolupatričnosť. Toto volanie interpretuje ako porozumenie 

neredukovateľne vzťahovej povahe ľudskej existencie (Tronto 2013, s. 181).  

Tronto je totiž presvedčená, že nesmieme rezignovať na víziu spravodlivej 

a starostlivej spoločnosti, v ktorej sú si ľudia navzájom rovní a slobodní. Pre Tronto 

jedno s druhým úzko súvisí a podmieňuje sa. Vo svete, v ktorý je sieťou vzťahov 

a spojení, jednoducho nie je možné dosiahnuť rovnosť a slobodu bez spolupráce 

s druhými, ktorí/é tvoria náš svet, našu spoločnosť, naše prostredie. Piaty krok 

v procese starostlivosti je potom len dôsledným premyslením relacionistického 

obrazu sveta, relacionistickej ontológie ako filozofického východiska i základu etiky 

starostlivosti. Spolupráca s ostatnými si vyžaduje, aby sme mali všetci starosť 

o spojenia a vzťahy, v ktorých sme situovaní, aby sme sa o ne, a tak o nás, o seba, 

starali. Uskutočnenie vízie spravodlivej spoločnosti tak stojí a vzájomne sa 

podmieňuje s uskutočňovaním vízie starostlivej spoločnosti (caring society). 
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Tronto si je vedomá toho, že pre mnohých sa môže zdať nepochopiteľné, ako 

súvisí demokracia s jej hodnotami rovnosti a (rovnej) slobody so starostlivosťou 

tradične vytesňovanou za hranice politiky a verejnej sféry. Práve preto od nej 

zaznieva výzva k redefinovaniu tradičného konceptu tak demokracie, ako aj 

starostlivosti. Starostlivosť sa musí dostať do centra politickej agendy ako politická 

hodnota, a demokracia a politický život musia byť pochopené ako systém 

rozhodovania o umiestnení a rozdeľovaní (distribúcii, alokácii) zodpovedností za 

starostlivosť. Tronto odmieta redukovať demokratické hodnoty len na „možnosť 

voľby“, „práva“ a na „slobodu“. Demokratická politika je do značnej miery o tom, ako  

demokratické inštitúcie a praxe umožňujú, vytvárajú podmienky pre uskutočňovanie 

starostlivosti rôznymi aktérmi na rôznych úrovniach sociálneho života (Tronto 2013, 

xiv).  

Tronto kritizuje ekonomizáciu sociálneho a politického života. Predstava, že 

výroba a ekonomický život sú najdôležitejšími politickými a ľudskými záujmami, 

ignoruje podľa nej skutočnosť, že starostlivosť o seba a ostatných by mala byť 

najvyššou hodnotou, utvárajúcou náš pohľad na ekonomiku, politiku a inštitúcie, ako 

sú školy a rodiny. Starostlivosť je centrálnou súčasťou našich životov, avšak zároveň 

je príliš vzdialená od reálnej agendy politiky. V Caring Democracy preto skúma 

príčiny oddelenia politiky a starostlivosti a argumentuje v prospech potreby dostať 

starostlivosť namiesto ekonomiky do centra záujmu demokratického politického 

života.  

Tronto si uvedomuje, že „potreba znovu premyslieť, aké sú vhodné [ skôr než 

vykorisťovateľské] formy starostlivosti, vyvoláva najširšie otázky ohľadne podoby 

sociálnych a politických inštitúcií v našej spoločnosti“ (Tronto 1993 in Held 2015). 

Tronto identifikovala presvedčenia, ktoré sú prekážkou premýšľania o starostlivosti 

iným spôsobom: prvým je presvedčenie konzervatívnej povahy, podľa ktorého 

starostlivosť má svoju prirodzenú povahu a spoločnosť je lepšia, keď tí/ tie, ktorí/é sú 

na to predurčení svojou prirodzenosťou, budú aj starostlivosť vykonávať. Druhé 

presvedčenie spočíva v ponímaní trhu a trhových mechanizmov ako dostatočného 

regulatívneho pricípu pre zabezpečovanie starostlivosti mimo súkromnej sféry 

prostredníctvom predaja a nákupu služieb starostlivosti ako tovaru (neoliberálna 

predstava). Tretie presvedčenie spočíva v spoliehaní sa na existujúce formy verejnej 

politiky (poskytovanie verejných príspevkov a dotácií kombinované so súkromnými 
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investíciami (vkladmi), od ktorých sa očakáva, že spolu s globalizovaným trhom 

práce starostlivosti (poskytujúcim chýbajúce pracovné sily starostlivosti)69 bude 

možné zvládnuť súčasné aj budúce problémy s deficitom starostlivosti v rôznych jeho 

formách. Podľa Tronto toto presvedčenie ignoruje skutočnosť nespravodlivosti, 

neférovosti, neslobody a nerovnosti v praxi a vzťahoch starostlivosti. 

 Podľa Tronto si potrebujeme uvedomiť, že naše sociálne, ekonomické 

a politické inštitúcie nezodpovedajú našim spôsobom starania sa, našej praxi 

starostlivosti, a potrebujú radikálnu zmenu, pričom je kľúčové, že v demokratickej 

spoločnosti musí byť spôsob premyslenia/ rekonceptualizácie a zmeny inštitúcií 

demokratický. Napokon, je zásadné uvedomiť si, že demokratická starostlivosť 

vyžaduje demokratické procesy, prostredníctvom ktorých môžu občania 

uskutočňovať starostlivosť/ starať sa spolu so svojimi spoluobčanmi. Pretože práve 

participáciou občanov/ občianok v demokratických procesoch rozhodovania, 

v ktorých sa učia dohodnúť sa na (konkrétnej) zodpovednosti za (konkrétnu) 

starostlivosť, sa starosť a starostlivosť občanov o demokraciu upevňuje a posilňuje, 

a tak sa opätovne posilňuje demokratická povaha spoločnosti (Tronto 2013). Podľa 

Tronto sú to práve občania, ktorý môžu vzájomnou starostlivosťou (o seba, 

o druhých, o celok vzťahov – prostredie) reformovať politický život. To si vyžaduje 

hodnotovú zmenu zameranú na to, aby sa starostlivosť stala centrálnou hodnotou 

našich osobných aj verejných životov, osobnou aj verejnou, sociálnou a politickou 

hodnotou. Z tejto perspektívy sú myšlienky Tronto v súlade s koncepciou 

starostlivého občianstva, ktoré rozpracovala S. Sevenhuijsen (1998). Uskutočnenie 

vízie starostlivej spoločnosti založenej na demokratickej starostlivosti si totiž vyžaduje 

angažovaných občanov a občianky, ktoré majú starosť o svoju spoločnosť, a preto sa 

o ňu starajú tým, že spolu-rozhodujú, spolu-pracujú, spolu-pôsobia pre dobrý život 

každého, a teda všetkých.70 

                                                           
69 Otázku nerovnosti a nespravodlivosti v kontexte globálnych reťazcov starostlivosti analyzuje A.R. 

Hochschild (2008). 

70 Realizácia koncepcie starostlivej spoločnosti si teda nevyhnutne vyžaduje adekvátnu morálnu 

a etickú výchovu a vzdelávanie, ktorého súčasťou je občianska výchova k angažovanosti, participácii 

a aktívnemu občianstvu. Pozri Klimková, A. 2015. Teoretické rámce etiky starostlivosti v etickej 

výchove. In: Educational Alternatives : Journal of International Scientific Publications [elektronický 

zdroj]. - ISSN 1314-7277. - Vol. 13 (2015), s. 205-212, online. – Dostupné z: http://www.scientific-

publications.net/get/1000013/1440675933780915.pdf., Klimková, A. 2015. Inovačný potenciál etiky 

starostlivosti pre etickú výchovu ako nová alternatíva. In: Sapere Aude 2015. Koncepty dneška : 

http://www.scientific-publications.net/get/1000013/1440675933780915.pdf
http://www.scientific-publications.net/get/1000013/1440675933780915.pdf
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Normatívny potenciál starostlivosti môže byť podľa Tronto úplne realizovaný 

iba v spoločnostiach, ktoré sú založené na participatívnom a egalitárnom 

rozhodovaní. Starostlivá spoločnosť sa teda musí zakladať na praxi  demokratickej 

starostlivosti. Demokratická starostlivosť musí byť participatívna a inkluzívna, to 

znamená, že nikto nemôže byť vylúčený, ani zbavený zodpovednosti/ oslobodený zo 

zodpovednosti za starostlivosť. S vylúčením z rozhodovania o pripísaní 

zodpovednosti sa najčastejšie možno stretnúť v situáciách a prípadoch, keď je 

s vylúčením (exklúziou) spojené aj znevýhodnenie vylúčených aktérov starostlivosti, 

ktoré často spočíva v naložení najťažších úloh (často ide o nepríjemné, špinavé, 

stereotypné, zle platené činnosti).  S iným druhom exklúzie resp. priam exkluzivity sa 

možno stretnúť ako s výnimkou, ktorou je  oslobodenie zo zodpovednosti. Joan 

Tronto označuje toto zbavenie sa zodpovednosti pojmom privilegovaná 

nezodpovednosť. Najčastejšie je zdôvodňovaná bremenom zodpovednosti za výkon 

dôležitejších povinností, ktorými sú spravidla činnosti v symbolickom rebríčku aktivít 

prínosných pre spoločnosť umiestnené vyššie než sú dennodenné aktivity 

starostlivosti vykonávané v osobných konkrétnych vzťahoch v privátnej sfére.  Podľa 

Trontovej musí  etika starostlivosti lokálne i globálne porozumieť sama sebe, a to tak 

z hľadiska najzraniteľnejších, ako aj najviac privilegovaných prijímateľov  

starostlivosti, čo znamená že musí byť schopná identifikovať a rozlíšiť, dobrú a zlú, 

žiadúcu a nežiadúcu prax starostlivosti, a teda aj  to, ktoré inštitúcie sú starostlivé  

(caring), a teda vytvárajú dobré podmienky pre prax demokratickej starostlivosti, 

a naopak, ktoré inštitúcie sú z tejto perspektívy nestarostlivé (uncaring).71 

Demokratická starostlivosť musí byť podľa Tronto realistická, čo znamená, že 

pri svojom výkone (v praxi starostlivosti) musí zohľadňovať:  dynamiku moci v rámci 

vzťahov starostlivosti, minulé nespravodlivosti a krivdy, vzťahy nadvlády 

(hierarchické vzťahy), zápasy medzi poskytovateľom/kou starostlivosti a 

príjemcom/kyňou starostlivosti, vzájomnú závislosť, čas, záväzky (povinnosti) vs/a 

zodpovednosť. Realistické videnie starostlivosti sa opiera o chápanie starostlivosti 

                                                                                                                                                                                     
recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí : 20. - 24. dubna 2015, 

Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. - ISBN 9788087952092. 

- S. 410-418. 

71 Pozri Interview s Joan Tronto. [online]. [cit. 2016-12-11]. Dostupné z: http://ethicsofcare.org/joan-
tronto/. 
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ako praxe, ktorá je zároveň praxou morálnou, sociálnou i politickou. Len z tejto 

perspektívy je možné zohľadniť rôznu mieru participácie rôznych aktérov na tejto 

praxi, rôznu mieru zodpovednosti v závislosti od prístupu k zdrojom, a podobne, 

a teda uvažovať o systémových štrukturálnych stratégiách a zmenách v systémoch 

starostlivosti v sociálnej praxi.  
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ZÁVER 

 Cieľom predkladanej publikácie bolo identifikovať etiku starostlivosti ako 

samostatný morálny prístup, a zároveň ako morálnu teóriu, ktorá môže inovatívnym 

spôsobom uchopiť rôznorodé otázky a problémy, s ktorými sme konfrontované/í v tak 

v teoretickej, ako aj v praktickej rovine skúmania vo viacerých humanitných 

sociálnovedných disciplínach, osobitne však v etike a morálnej filozofii.  

Napriek relatívne krátkemu obdobiu, v ktorom sa rozvíja ako svojbytná línia 

v rámci feministickej filozofie a feministickej etiky zasiahla svojou kritickou reflexiou 

starostlivosti v jej rôznorodých aspektoch do interdisciplinárneho dialógu  

o demokracii, spravodlivosti, sociálnom poriadku, ľudských právach, zneužívaní moci 

a riešení konfliktov a násilia v osobných vzťahoch, ale aj v rovine sociálnych 

a inštitucionálnych vzťahov, o globalizácii a o mnohých ďalších naliehavých 

problémoch. Perspektíva, ktorú etika starostlivosti ponúka, je špecifická svojím 

dôsledným relacionistickým poňatím sveta ako siete vzťahov a spojení, ktoré sú 

závislé od našej starostlivosti. Kvalita starostlivosti uskutočňovaná v rôznorodých 

špecifických formách praxe starostlivosti na rôznych úrovniach od individuálnej až po 

kolektívnu, od lokálnej po globálnu, od intersubjektívnych vzťahov ľudských aktérov 

a ktérok až po zmiešané vzťahy ľudí a inštitúcií, ľudí a bytostí tvoriacich naše 

sociálne a prírodné prostredie, buď umožňuje dobrý život a vytvára podmienky pre 

jeho rozvoj a rast, alebo naopak. Dobrá starostlivosť je preto nevyhnutnou 

podmienkou dobrého života. Možnosť jej uskutočňovania závisí od našej ochoty 

a schopnosti podieľať sa na vytváraní starostlivej spoločnosti, pretože navzájom sme 

závislí/é, zraniteľní/é, ale zároveň sme spolu aj silní/é a starostliví/é. Máme moc 

a schopnosť starať sa o seba, o druhých a o náš svet, a preto máme aj 

zodpovednosť za starostlivosť. 

Moja motivácia napísať túto knihu sa odvíja od môjho hlbokého presvedčenia, 

že na starostlivosti záleží. Snažila som sa svoju starosť o to, čo považujem za 

dôležité pretaviť do predstavenia výskumnej perspektívy, ktorá v sebe podľa môjho 

názoru spája teoretickú kompetentnosť, normatívnu zrelosť, empirickú ukotvenosť,  

ako aj praktický zmysel a úžitok. 
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Považujem za dôležité, že etika starostlivosti ako teoreticko- analytický 

kriticko-reflexívny výskumný prístup umožňuje spochybňovať a prelamovať bariéry, 

ktoré oddeľujú privátny a verejný svet, svet morálky a politiky, svet osobných 

a sociálnych vzťahov, a vytvára tým predpoklady pre autentickejšie životy nás 

všetkých. 

Je zrejmé, že táto publikácia nevyčerpáva celú šírku skúmanej témy. 

Dosiahnuť tento cieľ by bolo pravdepodobne nemožné alebo minimálne veľmi zložité 

aj vzhľadom na skutočnosť, že etika starostlivosti sa dynamicky rozvíja a kriticky 

reflektuje a analyzuje aktuálne procesy a trendy v sociálnom živote a praxi. Napriek 

tomu verím, že predkladaná publikácia naplnila svoju ambíciu a poskytuje odbornej 

verejnosti (nielen) s výskumným záujmom o danú tému dostatočne  komplexný 

a prehľadný vstup do terénu etiky starostlivosti. 
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RESUMÉ 

Carol Gilligan v Liste čitateľom, 1993, ktorý bol súčasťou českého vydania 

Iného hlasu (2001) hovorí, že mať hlas znamená byť človekom. Mať čo povedať 

znamená byť konkrétnou osobou, ale hovorenie závisí od naslúchania a od toho, či 

nás je počuť; je to teda naozaj vzťahový akt (Gilligan 2001, s.18). Možno preto je 

Gilliganovej teória označovaná aj ako komunikačná teória – hlas je totiž nástrojom 

a súčasťou komunikácie, ktorá sa podieľa na formovaní, tvorbe a rozvíjaní, 

udržiavaní a uchovávaní našich vzťahov. Hovorenie je predpokladom a možnosťou 

tak etiky, ako aj politiky. Musíte mať možnosť hovoriť svojím hlasom, aby ste mohli 

byť morálnou a politickou bytosťou, aby ste mohli morálne a politicky konať, aby ste 

mohli tvoriť, formovať, rozvíjať a pestovať vzťahy tvoriace sieť predstavujúcu svet. 

Gilligan načúvala hlasom dievčat a žien, započúvala sa do vyjadrení skúseností so 

starostlivosťou a našla aj svoj hlas.  

Morálna perspektíva etiky starostlivosti je takým hlasom, ktorý môžeme 

pochopiť ako výzvu konať ako morálna a politická bytosť. Čo to znamená a prečo 

práve etika starostlivosti by nás mala osloviť? Čím môže byť zaujímavá pre nás 

a náš sociokultúrny kontext?  

Výzvy, ktorým čelíme v súčasnosti, a vo vzťahu ku ktorým máme ako vedecká 

komunita zodpovednosť hľadať spôsoby porozumenia, objasnenia, stratégie  

adekvátnych a účinných riešení, majú síce svoje kontextuálne špecifická, partikulárne 

aspekty, lokálne a regionálne faktory, avšak mnohé sú podmienené procesmi na 

globálnej rovine, a samé tieto procesy podmieňujú. V posledných dekádach sme 

konfrontovaní s postupujúcim procesmi globalizácie, neoliberalizácie súvisiacej 

s marketizáciou a komodifikáciou, svetová ekonomická kríza bola a naďalej je výzvou 

pre koncept štátu blahobytu (welfarestate), ktorý je v procese transformácie aj 

s ohľadom na vývoj sociodemografických (starnutie populácie vo vyspelých 

industriálnych liberálnych demokraciách) a socioekonomických ukazovateľov (nárast 

sociálnych nerovností), v tekutých moderných spoločnostiach (Baumann 2013) 

čelíme poklesu sociálnej súdržnosti, hovoríme o kríze dôvery, a celkovo o kríze 

demokracie a demokratických inštitúcií. Aké odpovede, diagnózy či aspoň osvetlenie 

situácie, v ktorej sa nachádzame, nám ponúka etika starostlivosti? Joan Tronto – 

v súčasnosti jedna z najvýznamnejších predstaviteliek a najuznávanejších teoretičiek 
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tohto morálneho prístupu – nás zreteľne upozorňuje na zásadné spojenie viacerých 

zo spomínaných krízových javov s deficitom starostlivosti v sociálnej praxi 

moderných spoločností (Tronto 2013).  

 Selma Sevenhuijsen, holandská filozofka a predstaviteľka súčasnej politickej 

etiky starostlivosti  upozorňuje na to, že potreba vytvoriť nový normatívny rámec, 

vychádzajúci z koncepcie starostlivosti, je indikovaná dvoma paralelne 

prebiehajúcimi a vzájomne súvisiacimi procesmi, ktoré sa odohrávajú v súčasnej 

spoločnosti: sú to procesy premiestňovania – relokácie politiky a relokácie 

starostlivosti. Pod termínom relokácia politiky Sevenhuijsen chápe presun politických 

aktivít z centier moci (z vlády aj parlamentu) do sféry občianskej spoločnosti a jej 

rôznych inštitúcií (Sevenhuijsen 2003).  

Procesy relokácie starostlivosti prebiehajú v troch rovinách: 

a) Starostlivosť sa presúva od žien k mužom, tým sa má na mysli, že ženy čoraz viac 

presúvajú svoje aktivity do verejnej sféry a sú aktívne vo svete platenej prace, kultúry 

a politiky. Vzniká tým potreba, aby muži viac prispievali k dennej starostlivosti o deti, 

partnerov a členov rodiny. Tento pohyb sa však uskutočňuje v oveľa pomalšom 

tempe ako presun žien do verejnej sféry. 

b) Druhú líniu relokácie možno charakterizovať ako „zvnútra smerom von“. 

Starostlivosť, ktorá sa predtým uskutočňovala v domácnostiach, sa stále viac 

presúva do sveta mimo domácnosti, teda z privátnej do verejnej sféry, na kolektívne 

a komerčné služby, napr. v prípade mimoškolskej dennej starostlivosti, starostlivosti 

o chorých, starých rodičov a príbuzných, atď. 

c) Tretia línia relokácie sa uskutočňuje vo svete zdravotníctva a má významné 

dôsledky pre sociálnu starostlivosť. V tejto rovine môžeme hovoriť o významnom 

posune od liečby k starostlivosti, čo súvisí napr. s nárastom chronických ochorení, s 

nárastom dĺžky života, dlhšej aktivity, a vyžaduje si nové spôsoby myslenia o kvalite 

života atď. V dôsledku uvedených procesov relokácie starostlivosti sa ukazuje 

výrazná potreba značnej diferenciácie v ponúkanej starostlivosti. Všetky tieto posuny 

sú výzvou, aby sme začali uvažovať o starostlivosti novým spôsobom a vytvárali 

nový normatívny rámec politických programov a dokumentov, ktoré sa starostlivosti, 

či už priamo, alebo nepriamo, týkajú.  

 Vytvorenie nového normatívneho rámca si však nevyhnutne vyžaduje kritickú 

reflexiu doterajšieho uvažovania o starostlivosti v našom sociokultúrnom kontexte.  
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To úzko súvisí s diferenciou medzi verejnou a súkromnou sférou založenou na 

dualistickom a dichotomickom vnímaní ich vzťahu. Joan Tronto práve priepasť medzi 

verejnou a súkromnou sférou považuje za jeden z hlavných koreňov súčasného 

„deficitu starostlivosti“ (Tronto 2013). Starostlivosť vo význame každodenných 

sociálno-reproduktívnych činností (starostlivosť a výchova najmenších detí, hygiena, 

varenie, čistenie, a pod.) bola od antiky chápaná ako aktivita patriaca  do privátnej 

(súkromnej) sféry t. j. oikos a uskutočňovaná bytosťami, ktoré sú na to určené svojou 

podstatou (esencia), a teda svojou prirodzenosťou čiže ženami. Starostlivosť sa 

koncipovala ako ženská (feminínna) aktivita, a keďže ženy sa  podľa Aristotela 

vyznačujú racionálnym handikepom (Aristoteles 1988), tak starostlivosť 

uskutočňovaná v súkromnej sfére (v domácnosti a v rodine) ako prirodzene ženská 

aktivita a dispozícia  bola zadefinovaná ako non-racionálna aktivita rovnako. So 

vznikom modernej spoločnosti došlo k prehĺbeniu protikladu medzi verejnou 

a súkromnou sférou, keď verejná sféra je určovaná politikou, podnikaním, platenou 

prácou, zatiaľ čo súkromná sféra je určovaná rodinou, súkromnými vzťahmi, intimitou 

a neplatenou prácou.  

Nespravodlivé ohodnotenie aktivít starostlivosti, a to tak vo verejnej sfére (v jej 

inštitucionalizovaných formách a profesionalizovaných formách a aktivitách 

starostlivosti – v pomáhajúcich profesiách), ako aj v súkromnej sfére (neformálna 

starostlivosť, neformálne opatrovateľstvo, dobrovoľníctvo, občiansky aktivizmus),  

a tiež marginalizácia aktivít starostlivosti, nedostatočná systémová a štrukturálna 

podpora praxe starostlivosti, aktérov starostlivosti, s ktorou sme v súčasnosti 

konfrontovaní v sociálnej praxi, je dôsledkom pretrvávania tradičnej konceptualizácie 

verejnej a súkromnej sféry, a zároveň hierarchického a opozičného vzťahu medzi 

nimi. Bez kritickej reflexie tejto skutočnosti len ťažko porozumieme, prečo dnes stále 

zápasíme s podceňovaním a znevažovaním starostlivosti ako hodnoty, ako cnosti 

i ako praxe, a tiež so znevažovaním, nedocenením a podceňovaním, 

zneviditeľňovaním a zľahčovaním práce tých, ktorí/é starostlivosť uskutočňujú, 

i potrieb a záujmov  tých, ktorí a ktoré sú na ňu odkázaní a potrebujú ju. Korene 

takéhoto prístupu k starostlivosti možno nájsť vo viacerých stereotypných 

konceptuálnych predpokladoch filozofických teórií, ktoré stotožňujú vlastnosti, cnosti 

a roly starostlivosti s femininitou a obe chápu esencialisticky.  
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 Odkedy Carol Gilligan publikovala svoju prácu Iným hlasom, prešlo tridsaťšesť 

rokov.  V sociokultúrnom priestore, ktorý zvykneme označovať ako západný svet, bol 

rámec etiky starostlivosti v priebehu posledných desaťročí široko akceptovaný 

a integrovaný do rôznorodých vedných disciplín - sociológie, sociálnej práce, práva, 

psychológie, politickej vedy, filozofie, geografie, antropológie, ekonómie, 

komunikácie, vzdelávania, literárnej vedy, teológie, inžinierstva, biomedicíny, 

a mnohých ďalších profesijných a výskumných oblastí. V našom prostredí patrí etika 

starostlivosti k menej známym morálnym koncepciám, avšak má potenciál otvoriť 

nové perspektívy, odhaliť dosiaľ zanedbávané aspekty nielen v etickom skúmaní, a 

ponúknuť inšpiratívny prístup k riešeniu viacerých otázok na poli sociálneho 

a humanitného skúmania. 

Napriek tomu, že niektoré predstaviteľky etiky starostlivosti odmietajú 

zovšeobecňovanie tohto prístupu do podoby morálnej teórie a snažia sa zachovať ju 

skôr ako mozaiku intuícií (Held 2015, s. 22), tak je možné načrtnúť viaceré znaky, 

ktoré zástankyne a zástancov etiky starostlivosti spájajú a umožňujú identifikovať 

etiku starostlivosti ako relatívne koherentný systém presvedčení tvoriacich špecifickú 

teóriu.  

V. Held charakterizuje etiku starostlivosti nasledovne: Etika starostlivosti sa 

sústreďuje na morálny význam pozornosti a vychádzania v ústrety potrebám 

konkrétnych druhých, za ktorých nesieme zodpovednosť. Kľúčovou otázkou pre etiku 

starostlivosti je otázka zodpovednosti – ako byť zodpovednou bytosťou resp. ako 

konať zodpovedne? Etika starostlivosti zastáva presvedčenie, že základné prvky 

vzťahov a závislostí v ľudskom živote majú svoj morálny význam. Z perspektívy etiky 

starostlivosti sa každá osoba vyznačuje rôznou mierou závislosti na iných a osoby sa 

vyznačujú  vzájomnou závislosťou. Osobitnú pozornosť si zaslúžia osoby, ktoré sú 

najviac závislé, keďže sú najviac zraniteľné, a teda najcitlivejšie voči rozhodovaniu a 

konaniu iných. Etika starostlivosti vyzdvihuje pozitívnu úlohu emócií 

v epistemologickom procese, ktorého cieľom je pochopiť, čo si vyžaduje morálka a čo 

je pre nás morálne najlepším spôsobom konania a žitia. V nadväznosti na 

sentimentalistickú tradíciu morálnych teórií, etika starostlivosti potvrdzuje význam 

motivácie k starostlivosti, emocionality a telesnosti v morálnom uvažovaní, rovnako 

ako usudzovanie na základe konkrétnych skúseností. Nie všetky emócie sú však 

z perspektívy starostlivosti hodnotné a žiaduce. Emócie je potrebné kriticky 
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reflektovať, hodnotiť a kultivovať, aby sme dokázali rozpoznať, čo je morálne 

žiaduce.  

Etika starostlivosti odmieta názor prevládajúcich morálnych teórií, že čím je 

úvaha o nejakom morálnom probléme abstraktnejšia, tým je lepšia, keď sa tak vyhne 

predsudkom/ predpojatosti a svojvoľnosti a zachová si nestrannosť. Etika 

starostlivosti teda zastáva kritické stanovisko vo vzťahu k tradičným univerzalistickým 

morálnym koncepciám, ako je deontologická etika (etika povinnosti) kantovského 

typu, utilitaristické morálne koncepcie alebo konzekvencionalizmus. Etika 

starostlivosti je skeptická voči ich abstraktnosti a spoliehaniu sa na všeobecné 

pravidlá a spochybňuje ich prioritu. Z pohľadu etiky starostlivosti sa aplikácia 

univerzálnych kritérií často spája s „morálnou slepotou“ spočívajúcou v nevšímavosti 

k špecifikám a odlišnostiam, čo má v konečnom dôsledku negatívny vplyv na 

realizáciu samotnej spravodlivosti. Kritika univerzalizmu zo strany etiky starostlivosti 

sa spája s dôrazom na kontextuálny charakter princípov a noriem (pravidiel), čo 

znamená, že žiadne princípy ani pravidlá nie sú absolútne a nemenné. Považuje za 

nevyhnutné dbať na kontextuálne detaily situácií v záujme ochrany a presadzovania 

špecifických záujmov a potrieb všetkých zúčastnených. Väčšina obhajcov etiky 

starostlivosti zastáva názor, že je možné, aby zaväzujúci morálny nárok konkrétnej 

druhej osoby platil, napriek tomu, že nevyhovuje požiadavke štandardne kladenej 

morálnymi teóriami, a totiž, že morálne súdy majú byť zovšeobecniteľné. Etika 

starostlivosti rekonceptualizuje tradičné poňatie toho, čo je verejné a čo je súkromné. 

Prevládajúce morálne teórie pokladali za morálne relevantný len život a konanie vo 

verejnej sfére, pričom morálny význam privátnej/ súkromnej sféry rodiny a priateľstva 

prehliadali. Etika starostlivosti sa opiera o špecifické vzťahové chápanie osoby 

a autonómie. 

Etiku starostlivosti je možné charakterizovať ako feministickú etiku nielen 

preto, že sa sformovala v prostredí feministického myslenia a teórie, ale najmä 

z dôvodu, že patrí k prístupom, ktoré zdieľajú názor, že je potrebné odstrániť rodové 

predsudky v morálnej teórii, ako aj v iných oblastiach (Held 2015). Odmieta 

esencialistické poňatie femininity a starostlivosti – starostlivosť je chápaná ako 

dispozícia a kapacita, ktorá je vlastná všetkým ľudským bytostiam (všetci sme 

schopní poskytovať starostlivosť a prijímať starostlivosť), avšak táto dispozícia 

a následne konkrétny výkon starostlivosti, a teda aj aktivity, vzťahy a prax 
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starostlivosti sú sociokultúrne formované, a to znamená, že aj rodovo špecificky 

formované, keďže sociálna realita je rodovo štruktúrovaná. Etika starostlivosti ako 

feministická etika skúma hierarchické vzťahy a štruktúry, v ktorých sa uskutočňuje 

reálna prax starostlivosti, a  je si vedomá, že rodovo podmienené štrukturálne vzťahy 

určujú rodovo podmienenú deľbu práce v privátnej sfére, ako aj vo verejnej sfére, 

a teda aj deľbu zodpovedností za starostlivosť. Etika starostlivosti je feministickou 

etikou aj preto, že berie vážne skúsenosti žien s praxou starostlivosti, a jej 

emancipačné snahy sa opierajú o empirické skúmanie a poznanie hlasu a živej 

skúsenosti žien. 

Etiku starostlivosti možno chápať podľa môjho názoru, ako sociálnu kritickú 

teóriu, ktorá vyrastá zo zakúšania a kritickej reflexie rozporu medzi etablovanou 

normativitou a empirickou realitou praxe a vzťahov starostlivosti. Etika starostlivosti 

ako normatívna teória buduje svoje normatívne jadro abstrakciou z reality dobrej 

praxe starostlivosti („dobrej fakticity“ (Fraser 2007)), a tým sa ako normatívna teória 

stáva kritériom hodnotenia reálnej praxe. Etika starostlivosti však musí byť zároveň aj 

empirickou etikou so silným zmyslom pre realitu, ktorý ju vedie k zakotveniu 

v skúmaní empirickej reality živej skúsenosti konkrétnych aktérok a aktérov 

s uskutočňovaním starostlivosti. V. Held hovorí o tom, že etika starostlivosti je 

realistickou etikou.  

Etiku starostlivosti chápem ako svojbytnú morálnu teóriu, ktorá má špecifické 

teoretické východiská a filozofické základy: 

Z ontologickej perspektívy je etika starostlivosti relacionistická, čo znamená, 

že bytie/ svet/ realitu poníma ako sieť vzťahov a spojení, a teda všetky entity, ktoré 

sú jej súčasťou majú rovnako vzťahovú povahu, niet žiadnych absolútne pevných, 

a teda ani nemenných esencií (podstát). To znamená nevyhnutne, že je pluralistická 

a heterogénna, a teda, že entity, ktoré sú predmetom jej skúmania (starostlivosť, 

vzťahy, prax, morálni/e aktéri/ky starostlivosti – individuálni/e aj kolektívne/i) majú 

pluralistickú povahu (sú heterogénne). 

Z epistemologickej perspektívy sa etika starostlivosti vyznačuje špecifickou 

(alternatívnou – vo vzťahu k tradičným a dominantným morálnym koncepciám) 

epistemológiou, ktorá v mnohom vyplýva z jej ontológie. Etika starostlivosti chápe 

proces poznávania ako kontextuálnu aktivitu, vnímavú voči špecifikám konkrétnym 
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okolnostiam čiže kontextu. Poznanie má tiež nevyhnutne (keďže je interakciou 

s vzťahovými, vzťahmi konštituovanými entitami) situačný a interaktívny charakter. 

Ako také nie je nevyhnutne platné (univerzálne v tradičnom ponímaní), ale má 

kontingentný charakter. To kladie vyššie nároky na preverovanie platnosti 

akéhokoľvek poznania a hodnotenia. Významné miesto v procese poznania má preto 

reflexivita a sebareflexivita.   

V procese poznania sa kladie dôraz na konkrétnu skúsenosť. Tomu musí 

zodpovedať aj metodológia opierajúca sa o etiku starostlivosti ako výskumný nástroj, 

čo znamená, že musí byť takéto skúmanie empiricky zakotvené a opierať sa 

o skúsenosť konrkétnych aktérov/ aktérok starostlivosti. Ak M. U. Walker chápe 

starostlivosť ako expresívno-kooperatívnu aktivitu (prax), tak aj poznanie 

starostlivosti a jej porozumenie musí reflektovať túto skutočnosť (Walker 2007). To 

znamená, že si vyžaduje okrem kvantitatívnych prístupov (tradičných a dominantných 

v sociálno-vednom skúmaní), aj kvalitatívne prístupy a metodológiu, ktorá nám 

umožňuje zachytiť expresivitu skúsenosti konkrétnych aktérok/ aktérov, jej 

subjektivitu a jej narativitu. Zároveň si to vyžaduje rozvíjanie špecifických 

výskumných nástrojov, ktoré by mohli byť účinné pre porozumenie starostlivosti na jej 

deskriptívnej rovine, ako aj pre formulovanie stratégií pre zlepšenie reálnej praxe 

starostlivosti na normatívnej rovine (napr. Visse 2011). Zároveň, opierajúc sa 

o relacionistickú ontológiu, sa etika starostlivosti pokúša konceptualizovať 

emocionalitu a racionalitu v inom než ostro dualistickom a dichotomickom modeli. 

Emocionalita je chápaná ako súčasť procesu rozvažovania (usudzovania). 

Z etickej perspektívy sa etika starostlivosti posúva od tradičného dôrazu na 

povinnosť k dôrazu na zodpovednosť a dôveru, ktoré sa tak stávajú kľúčovými 

morálnymi kategóriami. 

Zároveň etika starostlivosti otvára priestor pre rekonceptualizáciu aj týchto nie 

neznámych pojmov/ kategórií, pričom aj tento proces možno interpretovať ako 

dôslednejšie domyslenie vzťahovej povahy reality. Do popredia sa dostávajú otázky, 

ako zachytiť rôzne typy zodpovedností vyplývajúcich z rôznych typov vzťahov, 

v ktorých sme situovaní, s rôznymi typmi aktérov, ktorí ich vytvárajú, reprodukujú, 

rozvíjajú. Kategória zodpovednosti tradične spojenej s indivíduom (v zmysle 

individuálnej zodpovednosti za konanie a zodpovednosti za priebeh) je 
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nepostačujúca a vyžaduje si doplnenie o koncept korporátnej sociálnej 

zodpovednosti, ale najmä o koncept zodpovednosti založenej na sociálnych 

vzťahoch (Young 2008). Dôvera  si vyžaduje rovnako vzťahové, nie esencialistické 

chápanie, nemožno ju absolutizovať. Dôvera je nevyhnutne vždy obmedzená, 

čiastočná, môže sa meniť (zvyšovať, znižovať, vytvoriť, ale aj úplne stratiť). Kategóriu 

dôvery nemožno založiť na familiarite a vylúčení (exclusion), ale na pluralite a inklúzii 

(zahrnutí) (Sevenhuijsen 1998). 

Z politickej  a sociálnej perspektívy etika starostlivosti rieši otázku, ako vytvoriť 

systémovú podporu pre realizáciu dobrej praxe starostlivosti, resp. ako uskutočniť 

víziu starostlivej spoločnosti, v ktorej by bola starostlivosť politickou a sociálnou 

hodnotou, nielen morálnou hodnotou. V zásade možno povedať, že súčasné 

predstaviteľky a predstavitelia etiky starostlivosti (Tronto, Sevenhuijsen, Kittay, 

Folbre a i.), niekedy aj označované ako druhá generácia etiky starostlivosti, presunuli 

svoju pozornosť od výkonu starostlivosti v individuálnych vzťahoch jednotlivca zoči-

voči jednotlivcovi a od starostlivosti ako individuálnej morálnej dispozície 

k uvažovaniu o starostlivosti ako kolektívnej zodpovednosti. Vo svojich prácach sa 

zaoberajú skôr systémom inštitucionálnej podpory pre postupy starostlivosti ( formou 

a funkciou inštitúcií) než správaním občanov ako jednotlivcov (Bacchi, Beasley 

2004).   

Joan Tronto chápe demokraciu predovšetkým ako deliberatívny proces 

distribúcie zodpovedností za starostlivosť. Podľa Tronto potrebujeme, aby 

starostlivosť, zodpovednosť za ňu, povinnosti a záväzky s ňou spojené boli 

spravodlivo distribuované medzi všetkých členov a členky spoločnosti (Tronto 2013). 

Je teda potrebné odstrániť privilegovanie nezodpovednosti niektorých 

a marginalizáciu starostlivosti ako formu sociálneho útlaku. Prekonanie dichotómie 

verejnej a súkromnej sféry má z tejto perspektívy kľúčovú úlohu, pretože otvára 

možnosti pre rozsiahlejšiu a účinnejšiu tematizáciu deľby zodpovednosti za 

starostlivosť vnútri privátnej sféry, v rámci verejnej sféry, ale i medzi obomi 

spomínanými doménami, aby mohla byť otázkou vyjednávania a diskurzu na rôznych 

typoch verejných fór. Je to dôležité z toho dôvodu, že hodnotové vzorce, ktoré 

formujú distribúciu zdrojov, a teda aj starostlivosti, nie je možné zmeniť len 

individuálnou akciou, ale je potrebné spojené úsilie rôznych skupín aktérov – 
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individuálnych i skupinových a kolektívnych – na rôznych úrovniach spoločenskej 

praxe (individuálnej, organizačnej, systémovej i globálnej) (Young 2010).  

Rekonceptualizácia oboch privátnej i verejnej sféry znamená posun od 

homogénneho k pluralistickému chápaniu tak verejnej, ako aj súkromnej sféry. To je 

zásadná zmena, ktorá má za dôsledok odmietnutie romanticizácie a idealizácie 

domova, rodiny a intímnych vzťahov v priestore súkromnej sféry ako harmonického 

sveta bez konfliktov, zneužívania moci a násilia. Samozrejme, že táto zmena 

perspektívy je výzvou pre hľadanie stratégií, ako sa vyrovnávať s pluralitou 

a heterogenitou, s rôznosťou a aj nerovnosťou, ako zvládať konflikty, ako eliminovať 

násilie, ako naň reagovať, ako mu predchádzať, a to tak v privátnej sfére, ako aj vo 

verejnej sfére. Skúmaním mechanizmov tvorby a rozvíjania dôvery na rôznych 

úrovniach sociálnej praxe môže etika starostlivosti prispieť k tvorbe účinných 

stratégií. 

Odpoveďou na obavy prítomné v súčasných diskusiách o politickej etike 

starostlivosti z hrozby politickej manipulácie, keďže vzťahy starostlivosti sa vyznačujú 

vysokou mierou nerovnosti a hierarchickosti, čo by mohlo viesť k paternalizmu 

a zneužívaniu moci, je dôraz na inkluzívny charakter procesov starostlivosti.  Tronto 

kladie dôraz na to, že starostlivá spoločnosť je možná len za predpokladu 

demokratickej starostlivosti, čo nevyhnutne znamená, že musí ísť o inkluzívnu 

starostlivosť. Požiadavka, že demokratická starostlivosť musí byť inkluzívna, 

znamená, že nikto nemôže byť vylúčený, ani zbavený zodpovednosti alebo 

oslobodený od zodpovednosti za starostlivosť. S vylúčením z rozhodovania o určení  

zodpovednosti sa najčastejšie možno stretnúť v situáciách a prípadoch, keď je 

s vylúčením (exklúziou) spojené aj znevýhodnenie vylúčených aktérov starostlivosti, 

ktoré často spočíva v naložení najťažších úloh (často ide o nepríjemné, špinavé, 

stereotypné, zle platené činnosti).  S iným druhom exklúzie resp. priam exkluzivity sa 

možno stretnúť ako s výnimkou, ktorou je  oslobodenie zo zodpovednosti. Joan 

Tronto označuje toto zbavenie sa zodpovednosti pojmom privilegovaná 

nezodpovednosť. Najčastejšie je zdôvodňovaná bremenom zodpovednosti za výkon 

dôležitejších povinností, ktorými sú spravidla činnosti v symbolickom rebríčku aktivít 

prínosných pre spoločnosť umiestnené vyššie než sú dennodenné aktivity 

starostlivosti vykonávané v osobných konkrétnych vzťahoch v privátnej sfére. Inklúzia 

ako vytváranie podmienok pre participáciu všetkých aktérov a aktérok starostlivosti 
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v procesoch distribúcie zodpovednosti za starostlivosť zlepšuje sociálnu súdržnosť, 

skvalitňuje prax starostlivosti a zvyšuje sociálnu spravodlivosť. 

Hlavnou otázkou z perspektívy etiky starostlivosti potom je, či súčasné modely 

starostlivosti, ako aj rozdeľovania zodpovednosti za starostlivosť prispievajú 

k starostlivej spoločnosti a starostlivej demokracii založenej na demokratickej 

(inkluzívnej) starostlivosti, a teda k rovnosti, slobode a spravodlivosti  každého člena 

a členky spoločnosti. 
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SUMMARY  

Carol Gilligan in Letter to Readers, in 1993, which was part of the Czech 

edition of In a Different Voice (2001) says that to have a voice is to be human. To 

have something to say is to be a person, but speaking depends on listening and 

being heard; it is an intensely relational act. (Gilligan 2001, p. 18). Maybe that's why 

Gilligan's theory is also known as the communication theory- voice is in fact the 

instrument and part of communication that is involved in the creation, production and 

development, maintenance and preservation of our relations. Speaking is a 

prerequisite and the possibility of both ethics and politics. You must have the 

possibility to speak by your voice so that you can be a moral and political being, to be 

able to act morally and politically, to create, form and develop the relations forming a 

network representing the world. Gilligan listened to the voice of girls and women, she 

listened in terms of experience of care and also found her own voice. 

The moral perspective of ethics of care is such a voice that can be understood 

as an invitation to act as a moral and political being. What does it mean and why 

should ethics of care address us? What might be interesting for us and our socio-

cultural context? 

The challenges which we face today and in relation to which we, as a scientific 

community, have  responsibility to seek ways of understanding, clarification, 

strategies for adequate and effective solutions, have indeed their contextually 

specific, particular aspects, local and regional factors, but many are determined by 

processes on global level and determining these processes. In recent decades we 

are confronted with advancing globalization processes, neoliberalism related to 

marketization and commodification, the global economic crisis has been and 

continues to be a challenge to the concept of the welfare state which is in transition 

and with regard to the development of socio-demographic (aging of population in 

developed industrial liberal democracies) and socio-economic indicators (increase in 

social inequalities), in liquid modern societies (Baumann 2013) we face the decline in 

social cohesion, we talk about a crisis of trust and the overall about crisis of 

democracy and democratic institutions. What answers, diagnoses or at least 

lightening the situation in which we find ourselves is offered to us by ethics of care? 

Joan Tronto - currently one of the most significant representatives and most 
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respected theorists of this moral approach - clearly highlights the essential 

connection of several of the aforementioned crisis phenomena due to deficit of care 

in the social practice of modern societies (Tronto 2013). 

Selma Sevenhuijsen, Dutch philosopher and representative of the current 

political ethics of care points out that the need to create a new legislative framework, 

based on the concept of care is indicated by two parallel ongoing and interrelated 

processes that take place in today's society: they are processes of relocation - 

relocation of politics and relocation of care.  Under the term relocation of politics 

Sevenhuijsen understands the shift of political activities from the centres of power 

(from the government and parliament) to the sphere of civil society and its various 

institutions (Sevenhuijsen 2003). 

Processes of relocation of care take place in three lines: 

a) Care is being relocated from women to men, meaning that more and 

more women shift their activities to the public sphere and are active in the world of 

paid labour, culture and politics. Thus raises the need for men to contribute more to 

childcare, partners and family members. This movement is being implemented at a 

much slower pace as movement of women into the public sphere. 

b) The second line relocation may be characterized as "from inside to 

outside." Caring activities  which were previously performed in the home, are 

increasingly moving to the world outside away from home, thus from the private into 

the public sphere, the collective and commercial services, for example, in case of 

extra-curricular day care, care of the sick, elderly parents and relatives, etc. 

c) The third line relocation takes place in the world of healthcare and has 

major implications for social welfare. At this line we can talk about a significant shift 

from cure to care, which is connected for example with an increase in chronic 

diseases, with an increase of life expectancy, prolonged activity and requires new 

ways of thinking about quality of life etc. As a consequence, the relocation process 

for care shows a clear need of significant differentiation in the offered care. All these 

shifts are a challenge for us to start thinking about care in a new way and create new 

normative frameworks for political agendas and documents, either directly or 

indirectly, considering care. 
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The creation of the new normative framework, however, necessarily requires a 

critical reflection of thinking about the care in our socio-cultural context. It is closely 

related to the differential between the public and private sphere based on the 

dualistic and dichotomous perception of their relationship. Joan Tronto considers the 

gap between the public and the private sphere as one of the main roots of the current 

"deficit in care" (Tronto 2013). Care in the sense of everyday social-reproductive 

activities (care and upbringing of the youngest children, hygiene, cooking, cleaning, 

etc.) has been understood since ancient times as an activity belonging to private 

sphere i.e. oikos and implemented by persons who are designed for this purpose by 

their fundamentals (essence), and thus by their  nature, i.e. by women. Care has 

been designed as a woman (feminine) activity, and as women, according to Aristotle, 

are characterized by a rational handicap (Aristotle 1988), then the care, carried out in 

the private sphere (home and family) as a naturally feminine activity and disposition, 

was defined as a non-rational activity as well . With the start of the modern society 

the contradiction between the public and private sphere has deepened when the 

public sphere is determined by politics, business, paid labour, while the private 

sphere is determined by family, personal relationships, intimacy and unpaid labour.  

Unfair assessment of activities of care, both in the public sphere (in its 

institutionalized forms and professionalized forms and care activities - in the helping 

professions), as well as in the private sphere (informal care, informal nursing, 

volunteering, civic activism), and also marginalization of care activities and the lack of 

structural support of care practices, of care performers with which we are now 

confronted in the social practice, is the result of prevailing traditional 

conceptualization of public and private spheres, as well as oppositional and 

hierarchical relationship between them. Without critical reflection of this fact it is 

difficult to understand why today we are still struggling with an underestimating and 

disparaging care as a value, virtue as well as practice, and also with the stigma, 

understatement and underestimating, rendering invisible and belittlement of the work 

of those who provide care, and needs and interests of those who are dependent on it 

and need it. The roots of such approach to care can be found in a number of 

stereotypical conceptual assumptions of philosophical theories that equate qualities, 

virtues and roles of care with femininity and understand both essentialisticly. 
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Thirty-six years have passed, since Carol Gilligan published her work In a 

Different Voice. In socio-cultural space, which commonly is called a western world, 

the framework of the ethics of care has been widely accepted over the last decades 

and integrated in diverse disciplines - Sociology, Social Work, Law, Psychology, 

Political Science, Philosophy, Geography, Anthropology, Economics, 

Communications, Education, Literary Science, Theology, Engineering, Biomedicine, 

and many other professional and research areas. In our environment the ethics of 

care belongs to less known moral concepts but it has the potential to open up new 

perspectives, uncover hitherto neglected aspects not only in ethical review, and offer 

inspirational approach to solving a number of issues in the field of social and 

humanistic research. 

Despite the fact that some representatives of the ethics of care refuse 

generalization of this approach into a moral theory and try to preserve it rather than 

mosaic of intuitions (Held 2015, p. 22), it is possible to outline a number of features 

which combine the advocates of ethics of care and enable to identify the ethics of 

care as a relatively coherent system of convictions, forming a specific theory.  

V. Held characterizes the ethics of care as follows: Ethics of care focuses on 

the moral importance of attention and meeting the needs of particular others, 

for which we are responsible. The key question for the ethics of care is a question of 

responsibility - how to be a responsible individual, how to act responsibly? Ethics of 

care is of the belief that the essential elements of relationships and dependencies in 

human life have their moral significance. From the perspective of the ethics of care, 

each person is characterized by various degree of dependency on others and people 

are characterized by interdependence. Those persons, who are the most dependent 

as they are the most vulnerable and therefore the most vulnerable to the decisions 

and actions of others, deserve a special attention. Ethics of care stresses the 

positive role of emotions in the epistemological process, which aim is to 

understand what morality requires and what is morally the best way of acting and 

living. Following the sentimentalistic tradition of moral theories, ethics of care 

validates the importance of motivation to care, emotionality and physicality in moral 

thinking, as well as reasoning based on particular experience. Not all emotions are, 

however, valuable and desirable from the perspective of care. Emotions need to be 
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critically reflected, assessed and cultivated so that we can recognize what is morally 

desirable.  

Ethics of care rejects the standpoint of prevailing moral theories, that the more 

abstract is a reflection on some moral problems, the better it is, so as to avoid 

prejudice / bias and arbitrariness and retain impartiality. Ethics of care is of the critical 

position in relation to traditional universalistic moral concepts such as deontological 

ethics (ethics of obligation) of Kantian type, utilitarian moral concepts or 

consequentialism. Ethics of care is sceptical of their abstractness and reliance on 

general principles and questions their priority. From the ethics of care perspective, 

the application of universal criteria is often associated with "moral blindness" 

disregarding the specifics and differences, which ultimately has a negative impact on 

the realization of justice itself. Critique of universalism by the ethics of care is 

connected with an emphasis on contextual nature of the principles and norms (rules), 

meaning that no principles or rules are absolute and unchanging. It considers 

essential to care for contextual details of the situations in the interest of protecting 

and promoting the specific interests and needs of all involved. Most defenders of 

ethics of care is of the opinion that it is possible to make binding on the moral claims 

of  another particular person, even though it does not meet standard requirements of 

moral theories, and thus,  that moral judgments should be generalized. Ethics of care 

reconceptualizes the traditional concept of what is public and what is private. 

Prevailing moral theories considered morally relevant only living and acting in the 

public sphere, and overlooked moral meaning of private sphere of family and 

friendship. Ethics of care is based on a specific relationship understanding of a 

person and autonomy.  

Ethics of care can be characterized as feminist ethics not only because it was 

formed in an environment of feminist thought and theory, but mainly because it is one 

of the approaches that share the opinion that it is necessary to eliminate gender bias 

in moral theory as well as in other areas (Held 2015). She rejects essentialistic 

concept of femininity and care - care is seen as a disposition and capacity inherent to 

all human beings (we are all able to provide care and receive care) but this 

disposition and actual execution of care and, therefore the activity, relationships and 

practice of care socio-culturally shaped, and that means also gender-specifically 

shaped, since the social reality is gender structured. Ethics of care as a feminist 
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ethics examines hierarchical relationships and structures in which a real experience 

of care takes place, and is aware that gender-based structural relationships 

determine the gender-based division of labour in the private sphere as well as in the 

public sphere, and therefore the sharing of responsibilities for care. Ethics of care is 

feminist ethics also because it is serious about women's experience with the practice 

of care and its emancipatory efforts are based on empirical study and knowledge of 

voice and vivid experience of women. 

Ethics of care can be considered, in my opinion, a social critical theory, which 

has grown from experiencing and critical reflection of a conflict between an 

established normativity and empirical reality of experience and relationships of care. 

Ethics of care as a normative theory builds its core by normative abstraction from 

good practice care reality (“good facticity “(Fraser 2007)), and thus as a normative 

theory it becomes the criterion of real practice. Ethics of care must also be the 

empirical ethics with a strong sense of reality, which leads it to an anchorage in 

examining the empirical reality of living experience of particular performers with the 

implementation of care. V. Held says that the ethics of care is a realistic ethics.  

I consider ethics of care an independent moral theory which has specific 

theoretical bases and philosophical foundations: 

From the ontological perspective, ethics of care is relationistic which means 

that it perceives being / world / reality as a network of relationships and connections, 

and that all entities that are part of it have the reference character as well, there is no 

absolutely fixed, and hence unchangeable essence (substance). This inevitably 

means that it is pluralistic and heterogeneous and thus the entities which are subject 

of its study (care, relationships, experience, moral performers of care - individual as 

well as collective) have pluralistic nature (they are heterogeneous). 

From epistemological perspective, ethics of care is characterized by specific 

(alternative - in relation to traditional and dominant moral concepts) epistemology 

which in many ways results from its ontology. Ethics of care understands the process 

of learning as contextual activity perceived through the specifics of the particular 

circumstances, i.e. context. Knowledge is also necessarily (because it is the 

interaction with relational, by relationships constituted entities) of a situational and 

interactive character. As such, it is not necessarily valid (universal in the traditional 
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sense) but it is of a contingent character. This raises the demands for verifying the 

validity of any knowledge and assesment. Therefore, reflexivity and self-reflexivity 

has an important place in the process of knowledge. 

 In the process of knowledge there is an emphasis on particular experience. 

Methodology, based on the ethics of care as a research tool must match it, which 

means that such an examination must be empirically grounded and based on 

experience of particular performers of care. If M. U. Walker considers care to be an 

expressive-cooperative activity (practice) then also knowledge of care and its 

understanding must reflect this reality (Walker 2007). This means that besides 

quantitative approaches (traditional and dominant in the social-science 

investigations) it requires qualitative approaches and methodology that allows us to 

capture the expressiveness of experience of specific performers, its subjectivity and 

its narrative. At the same time, it requires the development of specific research tools 

that may be useful in understanding care on its descriptive level, as well as for the 

formulation of strategies to improve real practice of care on normative level (e.g. 

Visse 2011). At the same time, relying on the relationistic ontology, the ethics of care 

tries to conceptualize the emotionality and rationality in other than strictly dualistic 

and dichotomous model. Emotionality is seen as part of the process dithering 

(reasoning). From an ethical perspective, ethics of care shifts from the traditional 

emphasis on the obligation to emphasis on responsibility and trust which thus 

become key moral categories. 

Furthermore, ethics of care opens the space for the re-conceptualization of 

these not so unfamiliar concepts / categories, and even this process can be 

interpreted as a rigorously thought out relational nature of reality. Foreground come 

the questions how to capture various types of responsibilities due to various types of 

relationships in which we are situated with various types of performers who produce, 

reproduce, develop them. The category of responsibility, traditionally associated with 

the individual (in the sense of individual responsibility for actions and responsibility for 

the course of action) is inadequate and requires amendment of the concept of 

corporate social responsibility, and especially the concept of responsibility based on 

social relations (Young 2008). Trust requires also relational, not essentialistic 

understanding, it cannot be made absolute. Trust is necessarily always limited, 

partial, it may vary (increase, decrease, be created, or get lost totally). Category of 
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trust cannot be based on familiarity and exclusion but on plurality and inclusion 

(Sevenhuijsen 1998). 

From a political and social perspective ethics of care addresses the issue of 

how to create a system support for the implementation of  good practice of care or 

how to create the vision of nurturing community where care would be a political and 

social value, not only a moral value. Basically, it can be claimed that the current 

representatives of ethics of care (Tronto, Sevenhuijsen, Kittay, Folbre etc.), 

sometimes being referred to as a second generation of ethics of care, shifted their 

attention from the execution of care in the individual relationships of one individual to 

another individual and from the care as the individual moral disposition to reflection of 

care as a collective responsibility. In their works they address rather the system of 

the institutional support for the processes of care (by the form and function of 

institutions) than the behaviour of citizens as individuals (Bacchi, Beasley 2004). 

Joan Tronto understands democracy primarily as a deliberative process of 

distribution of responsibilities for care. According to Tronto we need so that care, 

responsibility for it, obligations and liabilities associated with it were fairly distributed 

among all members of the society (Tronto 2013). It is therefore necessary to remove 

the privileging of irresponsibility of some and marginalization of care as a form of 

social oppression. Breaking the dichotomy of public and private sphere plays a key 

role from that perspective, since it opens up the opportunities for broader and more 

effective thematization of sharing responsibilities for care inside the private sphere, 

within the public sphere, but also between the two above-mentioned domains and it 

could become a matter of negotiation and discourse on different types of public 

forums. This is important due to the fact that the value patterns that shape the 

distribution of resources, and therefore care, are impossible to get changed only by 

an individual action but the combined effort of different groups of actors is needed - 

individual as well as group and collective - at different levels of the social practice 

(individual, organizational, systemic and global) (Young 2010).  

Reconceptualization of both private and public sphere means a shift from 

homogeneous to a pluralistic understanding of both public and private sphere. This is 

a fundamental change that has the effect of denial of romanticization and idealization 

of home, family and intimate relations in the area of the private sphere as a 



118 
 

harmonious world without conflicts, abuse of power and violence. Of course, this 

change of perspective is a challenge for searching strategies, how to cope with a 

plurality and heterogeneity, with divergence and even inequality, how to manage 

conflicts, how to eliminate violence, how to respond to it, how to prevent it, both in the 

private sphere and in the public sphere. By investigating the mechanisms of 

formation and development of trust at various levels of social practice, ethics of care 

can contribute to the development of effective strategies.  

The answer to questions of concern within current discussions about political 

ethics of care from the threat of political manipulation, as the relationships of care are 

characterized by high rates of inequality and hierarchism, which could lead to 

paternalism and abuse of power, is the emphasis on the inclusive nature of the 

process of care. Tronto emphasizes that caring society is possible only by democratic 

care, which necessarily means that it must be an inclusive care. The requirement that 

the democratic care must be inclusive means that no one can be excluded or 

excused or exempted from responsibility for care. Excluding from the decision about 

responsibility is mostly in situations and cases where the exclusion is related to the 

disadvantage of excluded performers of care, which often happens in giving the 

toughest tasks (often unpleasant, dirty, stereotypical, low paid activities). Other types 

of exclusion, or even exclusivity is the exception such as the exemption from 

responsibility. Joan Tronto indicates this exemption by the term privileged 

irresponsibility. Most often it is justified by the burden of responsibility for the 

performance of the more important duties, which are generally the activities, in the 

symbolic position of activities benefiting the society, posted higher than everyday 

activities of care, performed in personal specific relationship in the private sphere. 

Inclusion as creating the conditions for the participation of all performers of care in 

the process of distribution of responsibility for care improves social cohesion, makes 

a better quality of practice of care and increases social justice. 

Then, the main question from the perspective of the ethics of care is whether 

the current models of care as well as sharing of responsibility for the care contribute 

to a caring society, caring democracy based on democratic (inclusive) care, and thus 

to equality, freedom and justice for every member of the society. 
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