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PREDHOVOR

Etické diskusie, ktoré sa týkajú politiky a širokej verejnosti, sú značne ovplyvnené
vedeckým a technickým pokrokom. V tejto súvislosti musí každá vedecká etika hľadať
jasnosť základného prepojenia medzi technikou, technológiou a modernou vedou. Etika vedy
a techniky ako subdisciplína aplikovanej etiky je východiskom z konfliktu medzi
profesionálnou

autonómiou,

sociálnou

kontrolou

a

samoreguláciou

správania. Počas väčšiny dvadsiateho storočia sa etika techniky

konania

a

zaujímala o účinky

techniky a technológie na ľudskú spoločnosť a kultúru, zatiaľ čo etika vedy sa zameriavala
na obsah a zdôvodnenie vedeckých myšlienok a vplyvov vedeckých objavov. V ostatných
desaťročiach sa rozvinula oblasť morálno-filozofickej reflexie techniky a technológie, ktorá
sa podobne ako tradičná orientácia etiky vedy zameriava na techniku a technológiu, obsah a
zdôvodnenie myšlienok a akcií technikov a vedcov.
identifikovaná

ako

aplikovaná

veda.

To

potvrdzuje

Technika a technológia je
zdôvodnenie

etiky

vedy

a techniky. Veda a technika by sa dali veľmi všeobecne charakterizovať (v ideálnom
vymedzení) ako odlišné činnosti, pričom veda zodpovedá uplatneniu teoretickej racionality
a technika a technológia zasa praktickej racionality. Aj keď je veda a technológia
analyzovaná týmto ideálnym spôsobom, je stále možné dokázať, že majú spoločné
problémy a synergicky sa prekrývajú. Prísne vzaté: technika, technológia a veda zásadne
zmenili naše životy; od spôsobu, akým pracujeme, až po to, ako komunikujeme, ako bojujeme
napríklad proti environmentálnym problémom a ako sa snažíme riešiť ekologické
problémy. Tieto zmeny sa nezaobišli bez kontroverzií a mnohé vyvolali intenzívne debaty,
ktoré sú často polarizované alebo spojené s vedeckými nejasnosťami alebo nepoctivou
demagógiou. Týmto a iným vybraným problémom a oblastiam sa venujú kapitoly
v predkladanej vysokoškolskej učebnici.

Ľubov Vladyková a Marián Bednár

Košice, október 2020
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1 NÁČRT MORÁLNO-FILOZOFICKEJ REFLEXIE

TECHNIKY - TECHNÉ,

TECHNIKA, TECHNOLÓGIA/VZŤAH VEDY A TECHNIKY
Ľubov Vladyková
Technika1

znamená „už od svojho počiatku synergiu, spolupôsobenie, ktoré sa

pohybuje medzi čírym slúžením a ovládaním“ (Waldenfels 1998: 160), a problematizuje

Uvádzame rôzne vymedzenia techniky:
Technika - ako súhrn prostriedkov, najmä výrobných nástrojov, ako aj spôsobov ich použitia v procese výroby.
V užšom zmysle sú technikou technické artefakty účelového konania (stroje, prístroje), v širšom poňatí sa do
sféry techniky zahŕňajú aj postupy technických operácií, ktoré sú nasmerované k určitému strategickému cieľu.
K druhému poňatiu možno zaradiť aj výskumné techniky sociálnych vied (napr. techniky zberu informácií,
mnoho typov sociál-nych techník, technika dotazníkov, expresívna technika, projektívna technika a i.) (Velký
sociologický slovník. 1996: 1279 – 1280).
Technológia (Pyramída. 1985: 5562) je charakterizovaná ako technický odbor, ktorý sa zaoberá uplatňovaním
prírodovedných (najmä fyzikálnych a chemických) poz-natkov pri zavádzaní, zdokonaľovaní a využívaní
výrobných postupov. Techno-lógia je teda veda o postupoch, ktorými sa surovina mení na výrobky. Je to pojem
chápaný aj ako 1. proces, súhrn postupov, metód a spôsobov nachádzania a spracovania surovín, materiálov... v
rôznych odvetviach priemyslu; 2. vedná disciplína, skúmajúca jednotlivé typy výrobných procesov a ich
zákonitosti s cieľom ich zdokonalenia a zefektívnenia; 3. typ sociálnych vzťahov alebo forma civilizácie, v
ktorých je rad kultúrno-integratívnych úloh prevedený na svojbytný pohyb (v tejto súvislosti hovoríme o
technologickej civilizácii, technotronnej spoločnosti, v ekologických štúdiách o rizikovej spoločnosti) (Velký
sociologický slovník. 1996: 1283 – 1284).
Komplexné vymedzenie skúmaných pojmov nachádzame v The Compact Edition of the Oxford English
Dictionary (s. 3248):
Technology: (zohľadňované predovšetkým artefaktové hľadisko, ktoré je dominantné aj v slovenskom pojme
„technika“) je vymedzená ako:
1. slovo s významom „systematický výklad“ (v gramatike ap.) odvodené z gr. slova techné = umenie,
remeselná zručnosť (ako veda o priemyselnom umení);
1a. úvaha o umení; vedecké štúdium praktického alebo priemyselného umenia;
1b. praktické umenia v kolektívnom zmysle;
2. terminológia určitého umenia alebo predmetu, technická nomenklatúra;
3. využitie vedy na praktické potreby, najmä v strojárstve a priemysle;
4. metódy, stroje a zariadenia, ktoré sa používajú vo vede alebo pri povolaní (napr. roentgenové lúče znamenali
dôležitý pokrok v lekárskej technológii).
Technique: (blízke pôvodnému gréckemu techné) je spôsob umeleckého vykonania alebo realizácie vo vzťahu k
formálnym alebo praktickým podrob-nostiam (na rozdiel od všeobecného účinku, výrazu, sentimentu atď);
mechanická alebo formálna časť umenia, najmä niektorého z krásnych umení; tiež zručnosť alebo schopnosť v
tejto oblasti umenia, mechanická zručnosť v umeleckom diele (najčastejšie sa používa vo vzťahu k maliarskym
a hudobným prezentáciám).
1. aplikovaná prírodoveda (Reuleaux, Bunge, von Rumpf);
2. ako systém prostriedkov, ktorý:
a) je účelovo neutrálny a môže sa využiť ľubovoľne na rozličné ciele, ako námahu šetriace prepojenie alebo
ako výrobná obchádzka (Spencer, Simmel, Spranger, Jaspers, Tondl, Sachse);
b) ako systém prostriedkov, ktoré slúžia na pokrytie hospodárskych potrieb a na zamedzenie nedostatku,
ako „poriadok pri realizácii tohto konania“ (Gottl-Ottlilienfeld, v určitom zmysle aj Spranger);
c) ako systém prostriedkov, ktorý vo všeobecnosti slúži na uľahčenie a utvá-ranie bytia (Gehlen, Jaspers);
d) ako systém prostriedkov, predstavujúci „číry celok metód a prostriedkov konania, ktoré ovládajú prírodu“
(Gottl-Ottlilienfeld);
3. ako výraz ľudského úsilia o vykorisťovanie a moc, ako aj vôle po riadení na základe poznania práce
(Spengler, Scheler, Ellul, Buchanan);
4. v ontologickej interpretácii ako v dejinách bytia rozvíjajúce sa „odkrývanie“ (Entbergen) a vystavovanie
prírody dodávkam energie a riadenému prenosu energie, tiež ako výzva človeku, aby sa staral o prírodu ako
„zásobáreň“ (Heidegger);
1
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jednostranné vymedzovanie tak ľudskej autonómie, ako aj autarkie techniky samej. Môžeme
(a to je celkom nový prvok kontextu) hovoriť o technických záväzkoch voči okolitému svetu,
voči prírode, pretože svet prírody si už len ťažko udržiava „synergetickú rovnováhu“. V tejto
situácii veda a technika (organizačne a synergicky zjednotená, tzn. prepojenie snáh
prírodných, kognitívnych, spoločenských, počítačových, lekárskych a technologických vied)
zohrávajú a môžu zohrávať dôležitú rolu tak pri ľudskom „posílení“ samoregulačnej
schopnosti prírody, ako aj pri dlhodobej udržateľnosti kultúry. „Posilujúcu rolu“ vedy a
techniky zatiaľ vnímame a teoreticky reflektujeme s rozpakmi, pretože pokiaľ vychádzame z
predpokladu, že vedecká presnosť po vlastnej transformácii do podoby modernej techniky
dospela na pomyselnú hranicu, za ktorou nás môžu očakávať zmeny, ktoré budú racionálne
iba potiaľ, pokiaľ na Zemi naďalej budú žiť ľudia a pokiaľ sa ľudia fatálne neodcudzia
prírode na základe náhlej zmeny individuálnej a sociálnej existencie. Intuitívne
predpokladáme, že téma modernej techniky face-to-face súčasnej ekologickej kríze stavia
akademickú obec pred pojmový a praktický problém (schizmatického) delenia na sféru
vedeckej presnosti, pristupujúcej k prírode (často vnímanej ako „sféra pasívneho a
obchodovatelného tela“ (Plumwoodová 2002: 5) s cieľom pochopiť ju či hľadať v prírode to,
čo je, resp. ako to dosiahnuť a sféru morálnej filozofie, pristupujúcu k prírode na základe toho
čo by malo byť, resp. čo (ako) konať, poprípade čo (ako) nekonať.
Problematika techniky, všeobecne považovaná za príliš exaktnú a reálnu, nerozlučne
súvisí s celou situáciou našej doby. Pýta sa na živé problémy, ktorých riešenie sa priamo
dotýka každého z nás a ktoré dávajú dnešnému filozofickému a etickému mysleniu potrebnú
dynamiku.
Prístup k problému techniky nemôže byť len neutrálnym výkladom; pokúsime sa o
určité stanovisko už len tým, že tematizujeme niečo, čo sa stalo sporným a problematickým
vo svojej komplexnosti. Zámerná tematizácia ľudskej, ničím neodôvodnenej „spupnosti“, nám

5. v kresťansko-platónskom význame ako reálne bytie z ideí, ktoré vynálezca vypátral v štvrtej ríši
prestabilizovaného utvárania riešení a ktoré sa uskutoční až v akte dodatočného tvorenia alebo ako ďalšie
tvorenie po prvotnom božskom akte stvorenia (Dessauer);
6. ako realizované a požadované sekularizované sebaoslobodenie človeka na základe jeho konania, „na základe
činorodého stvárňovania skutočnosti“ (Brinkman);
7. ako produkovanie objektívne nadbytočného, ktoré napriek tomu robí z človeka kultúrnu bytosť, teda je pre
neho, v rozšírenom zmysle, „nevyhnutné“ (Ortega y Gasset, ktorý vo svojej aktivistickej filozofii života chápe
človeka ako technickú bytosť);
8. ako „emancipácia z obmedzení organickej prírody“ (Freyer), „projekt umelého sveta ako celku“, ako
pokračujúce nahradzovanie prirodzeného pros-tredia „sebautvárajúcim svetom kultúry“ (Schilling);
9. ako objektivizácia ľudskej práce a činnosti, teda ako prostriedok nepriameho sebavýkladu konajúcej bytosti,
ktorá je odkázaná na výklad, projekciu ako na rezonanciu v „nie-Ja“ (Gehlen).
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slúži ako heuristická funkcia

– lokalizuje miesto kladenia otázok, lokalizuje adresáta

kladených otázok v situácii ohrozenia, spôsobeného nerozvážnou a „úspešnou“ ľudskou
spredmetnenou produktivitou – technikou (v jej najrozličnejších podobách). Práve z tohto
dôvodu prístup k technike, k jej interpretácii, pozične kotví na báze dlhodobo udržateľnej
kultúry na planéte, ktorú obýva ľudský druh s množstvom iných druhov, využívajúc jej
biosférické pohostinstvo.
Na rozdiel od iných druhov je ľudský druh pre prírodu svojou schopnosťou vytvárať
abiotický systém kultury, a v optike tohto vytvárania konštruovať stále zložitejšie od prírody
energeticky závislé a prírodu priamo ohrozujúce techniky, stále viac parazitickým druhom.
Pokiaľ bude ľudský druh naďalej ľpieť na schéme, v ktorej má človek postavenie výnimočnej
bytosti (okrem iného aj vďaka schopnosti tvorby vedy a techniky) a príroda zostane nazeraná
len ako „zásobáreň“ energie a zdrojov pre pohodlnejší život ľudského druhu, urýchli sa
zánik tak ľudského druhu, ako aj jeho kultúry.
Technika (gr. techné) – slovo používané v ľudskom

spoločenstve stáročia ba

tisícročia, implikujúce všetky dominantné motívy označujúce zručnosť, príručnosť, remeslo,
umenie (s celou sférou poietiky), postupy i výtvory ľudského druhu, nevzbudzovala prílišný
záujem u svojich minulých tvorcov i používateľov. Až v posledných desaťročiach sa z
„tradične“ nazeranej techniky stáva „netradičný“ problém, čo rozpútava vlnu dopytu po tom,
čo je technika. Hľadanie odpovede na otázku typu „Čo je?“ môže degradovať na prázdny
verbalizmus alebo na diskusie o význame pojmov a o ich definíciách. Pri hľadaní odpovede
na

otázku „Čo je technika?“ hrozí takáto degradácia, vyplývajúca

z historickej

podmienenosti tohto fenoménu. Parafráza tézy F. Nietzscheho, že definovať možno len to, čo
nemá svoje dejiny,

naznačuje v prípade historickej genézy techniky, keď chceme

myšlienkovo zachytiť skúmaný fenomén v historických
štrukturálne-historickému

kontextoch, že sa nedá vyhnúť

opisu. Pokiaľ trváme na definovaní, ponúka sa kontextuálna

definícia, pri ktorej sa určuje definovaný fenomén uvedením

kontextov, v ktorých sa

vyskytuje. Pri uvedomení si polykontextovosti skúmaného fenoménu a neustálom ´vynáraní´
nových kontextov, do ktorých moderná technika vstupuje hlavne svojou sférou vedeckých
informácií, je napokon aj

kontextuálne definovanie neschopné postihnúť jej hybridnú

dynamiku2.
Predpokladá sa, že technologický rozvoj spôsobuje nové etické problémy, ako sú napríklad geneticky
modifikované organizmy podporujúce monokultúry, nanotechnológie nastoľujúce otázky súkromia, ako aj
problémy týkajúce sa zdravia a životného prostredia, robotika zvyšujúca otázky o úlohe a význame ľudstva a
riziká jadrovej energie. Objavujú sa hypotézy v ktorých vedecký a technologický pokrok by mohol zmeniť
2
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Iné bolo vedenie o technike v dávnej i nie dávnej minulosti, iné je dnes. Technika 21.
storočia je

dynamický systém a neexistuje oblasť kultúry, ktorá by zostala technikou

nedotknutá. Je takmer nemožné presne definovať tento zložitý fenomén, presne odpovedať na
položenú otázku. Dnes o to viac, že v určitom kontexte je technika prostriedok a v inom zasa
cieľ. V modernej technike nie je jasne postihnuteľný rozdiel medzi prostriedkom, účelom a
cieľom (ako to bolo napr. za čias Aristotela). V tom spočíva aj zložitosť úloh etiky techniky,
v ktorých sa skrýva vysoká miera komplexnosti, ktorú demonštruje napr. vzťah technika –
technológia. V súčasnej modernej technike sú z hľadiska jej tendencií dve sféry existujúce
akoby osebe: 1. arteficiálna sféra naplnená

artefaktovou technikou; 2. sféra vedeckých

informácií, vedeckého prístupu k technike.
Moderná technika sa stala technológiou (syntézou techné

– vytvárania a logos –

vedenia), stala sa zložitým systémom, ktorému dominujú tzv. vyspelé technológie (high
tech).

Leitmotív zvedečtenia techniky je však charakteristický len

pre vývojovú etapu

modernej techniky. Na základe doterajších výskumov nič neoprávňuje predpokladať spätosť
vedeckého

prístupu a techniky v jej ´predmodernej´ etape. Dnešná úzka

prepojenosť

techniky a vedeckého poznania, ich symbiotický typ existencie je vyjadrením a prejavom
nového rozmeru

dosiahnutého poznania, ktorého „zhmotnená“ efektívnosť

odlišuje

predmodernú techniku od aktuálnej techniky. Len odlišuje, ale nemení na ´niečo´, čo už
technikou nie je. Odlišnosť modernej techniky spočíva v jej dosahu, vplyve na zmeny v
kultúre, v jej spôsoboch a možnostiach komunikovania. Pre riešenú tému je zaujímavou
poznámka J. J. Salomona o vzťahu technika – technológia: „Technológia je vždy technika,
ktorá prešla vedou, ktorá spája prácu v laboratóriu s prácou v továrni ...“ (1997: 68).
Diskutovanú súvzťažnosť, ktorá sa týka modernej techniky, možno zobraziť schematicky:

technika

veda

technológia

Moderná technika je inštrument (jej artefaktový prejav), informačný a komunikačný
zdroj (vedecké informácie), nositeľ určitej hodnotovej identifikácie človeka (ľudské potreby).
schopnosti alebo stimuly ľudí spôsobom, ktorý by destabilizoval civilizáciu (napr. Nick Bostrom: The
Vulnerable World Hypothesis. Global Policy Volume 10 . Issue 4. November 2019; N. Bostrom je profesorom
na Future of Humanity Institute, University of Oxford). Technológia zároveň predstavuje nádej pre ľudstvo, ako
sú IKT zlepšujúce vzťahy medzi ľuďmi a prírodou, inteligentné systémy a i.
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Je to zároveň aplikácia nových znalostí, schopností využívať vedou odhalené ´pravidelnosti´.
V modernej technike je

prítomná aplikácia prvkov želaní, zámerov a cieľov. V takto

transformovanej technike, odlišnej od predmodernej techniky tým, že jej efektívnosť je
umocňovaná vedeckým racionalizmom,

sa sústreďuje aj dimenzia ľudskej túžby,

„imaginárnej túžby“ (Salomon), niečo dosiahnuť, zmeniť, niečomu zabrániť.

Dimenzia

(prítomná už v antickej techné ako mnohoraká možnosť vyhotoviť to, čo v prírode neexistuje
a je prospešné na každoddenné použitie), ktorá predpokladá interakciu cieľov a prostriedkov,
čo si vyžaduje (na rozdiel od obdobia predmodernej techniky) znalosť možných vplyvov,
účinkov

a použitých prostriedkov. Zložitosť uvedených vzťahov je postihnuteľná v

mnohodimenziálnosti pojmov technika a technológia3. Ich odkrývanie nemožno obmedziť
len na etymologický výklad pôvodného zmyslu pojmu technika (techné). Dnešný posun
významu pojmu technika i jej skutočný vplyv na prírodu a kultúru tenduje k uchopeniu jeho
radikálnej zmeny mnohými ´pomocnými´ prostriedkami: spresňujúcimi encyklopedickými a
slovníkovými charakteristikami, približujúcimi a rozširujúcimi vedenie o technike

a

technológii.
Autori, ktorí venujú pozornosť filozofickej reflexii techniky zisťovaním na základe
určitých preferencií, dospievajú k vlastnej interpretácii techniky. Pod pojmom technika sa
často skrývajú prekvapujúce určenia, ktoré, ako rozlišuje F. Rapp (1981), sú buď „duchom
určené“ (spiritualistické), alebo „hmotou určené“ (naturalistické) interpretácie techniky.
Zisťujeme, že takto „určené“

interpretácie disponujú troma základnými východiskami

morálno-filozoficky adekvátnejšej interpretácie techniky:
Prvým je východisko analyzujúce techniku ako epistemologický problém;
druhým je analýza techniky vo vzťahu k povahe človeka;

Napríklad: keďže transformačný potenciál umelej inteligencie (AI) sa stal čoraz dôležitejšou otázkou vo
verejnom a politickom záujme, viedla sa čoraz väčšia diskusia o potrebe zabezpečiť, aby táto umelá inteligencia
vo všeobecnosti prospela ľudstvu. To následne podnietilo diskusiu o sociálnej zodpovednosti veľkých
technologických spoločností, ktoré slúžia záujmom spoločnosti ako takej. V reakcii na to sa navrhli etické
princípy a kódexy správania, aby sa splnil rastúci dopyt po tejto zodpovednosti, ktorá sa má brať vážne. Doteraz
sa však navrhlo len málo inštitucionálnych inovácií, aby sa táto zodpovednosť premietla do právnych záväzkov,
ktoré sa vzťahujú na spoločnosti, ktoré sú schopné vyťažiť veľké finančné zisky z rozvoja a využívania
AI. Tento dokument (THE WINDFALL CLAUSE Distributing the Benefits of AI for the Common Good.
University of Oxford. Dostupný na: https://www.fhi.ox.ac.uk/windfallclause/ publikovaný dňa 30. januára 2020)
ponúka jeden potenciálne atraktívny nástroj na riešenie týchto problémov: napr. klauzula o neočakávaných
účinkoch, čo je záväzok ex ante zo strany spoločností AI venovať značnú časť prípadných mimoriadne veľkých
ziskov. Týmto rozumieme záväzok, že zisky, ktoré by spoločnosť nemohla zarobiť bez dosiahnutia základných,
ekonomicky transformačných prielomov v schopnostiach AI, sa budú darovať v prospech ľudstva v širokom
meradle, s osobitnou pozornosťou zameranou na zmiernenie akýchkoľvek nevýhod vyplývajúcich z nasadenia
neočakávanej AI.
3
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tretím je prístup k technike ako k etickému a sociologickému problému, ako k dominantnej
charakteristike myslenia a konania v modernej spoločnosti.
M. Eyth vymedzuje techniku ako všetko to, čo ľudskému chceniu dáva telesnú formu.
A keďže ľudské chcenie sa takmer zhoduje s ľudským duchom, ktorý zahŕňa nekonečnosť
životných prejavov a možností, potom aj technika preberá „niečo“ z neobmedzenosti čistého
duchovného

života. E. Husserl (1972) analyzuje techniku nadväzujúc na

Aristotelove

ponímanie techné; W. Heisenberg (1966) chápe techniku ako ´pragmatický postoj´ zameraný
na praktický úžitok; G. Bachellard (1981) ako nástroj materializovanej teórie; A. Gehlen ako
„schopnosť a prostriedky, pomocou ktorých si človek pre vlastný úžitok podriaďuje prírodu“
(1972: 31). Pre W. G. Haverbecka je technika inštrumentom ´humanizácie prírody´, ktorým
človek činne a pojmovo zachytáva procesy započaté evolúciou. Človek je tak „...vedomím
všetkého bytia (Allwesens) prírody“ a „poľudšťovanie Zeme“ je „cieľ techniky“ (1965: 275 –
278). S. Moscovici poníma techniku v jej modernej realizácii, ako „všeobecnú tvorivú
potenciu, ktorá vedie k neustálemu

technickému vývoju“ (1968: 47) a J. Ellul ju

charakterizuje ako súhrn racionálne vypracovaných metód, ktoré majú absolútnu efektívnosť
(v danej etape vývoja) v každej oblasti ľudskej činnosti (1964: 3).
Jeden z rozsiahlejších prehľadov interpretácií modernej techniky vo filozofii a etike
techniky zostavený H. Lenkom (1973: 202–205) dokumentuje, že technika je pre filozofiu
dynamickým, komplexným, nehomogénnym fenoménom a že jej
neobyčajne široký záber. Na pomoc prichádza

interpretácia má

určitý pojmový systém, vhodné kritériá,

existujúce historické odkazy a zdroje, ktoré umožňujú vytvoriť celistvejší obraz riešeného
problému.

Exkurz filozofickou dejinnosťou techniky
Porovnávaním roly techniky v minulých historických obdobiach transparantnejšie
vyniká jej dnešný vplyv, úloha a miesto vo vzťahu príroda – kultúra – technika. Technika
celé stáročia nevzbudzovala potrebu hlbšej filozofickej a etickej reflexie a dá sa predpokladať,
ako píše J. Šmajs, že by táto reflexia naďalej nebola aktuálna v stabilných ekologických
podmienkach. Dnes, na rozdiel od nedávnej minulosti, je technika nielen inštrumentálnym
súborom, ale aj určitým porozumením skutočnosti (to však neznamená, že je to relevantné
porozumenie). Technika sa stáva

´normou´ každodenného bytia

prijímanou ako

samozrejmosť. Technika je významným kultúrnym fenoménom plniacim základné kultúru
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umožňujúce a kultúru vyžadujúce funkcie. Lenže jej

nepochybné kultúrne „služby“

nevyvracajú obavy, že niektoré oblasti technickej skutočnosti môžu byť v afinite
s tendenciami

deštruktívne pôsobiacimi

na kultúru a prírodu. Pochybnosti o možnosti

riadenia rozvoja techniky, pochybnosti o nezvládnutí „vlastníctva“ určitých technikou
poskytnutých možností, „plazivé“ ubúdanie biosféry a ohrozenie jej biocenóz prebúdzajú
človeka z ´oidipovského sna´.
Minervina sova vylieta za súmraku, písal Hegel. Javy nadobudnú výrazné kontúry vo
chvíli, keď ešte ožiarené zvyškom svetla, strácajú sa v temnote. Potreba zachovať planetárny
ekosystém

v registrácii ich postupného strácania (a uvedomenia si, že kultúra je v tejto

situácii ohrozená bezprostredne) nadobúda ´výrazné kontúry´ vo zvyšku tohto poznania.
Imperatív nevyhnutnosti zachovania zdravého prírodného prostredia však nastoľujeme až
vtedy, keď na „vlastnom tele“ pociťujeme jej novú „kvalitu“ a tušíme pôvodcu jej strácania
sa, jej „súmraku“. Jednoducho, dnešný ľudský vzťah k technike v sebe nesie napätie.
Moderná technika je problematikou hodnou vážneho morálno-filozofického premýšľania.
Nebolo to tak vždy.
V období zrodu ´veľkého filozofovania´ bola technika

okrajovým fenoménom

filozofickej reflexie, keďže podľa kritérií filozofie bol ľudskému rozumu primeraný len
teoretický pohľad, odkrývajúci podstaty vecí. ´Naturfirming´ pokračoval a človek postupne
dospieval k názoru, že adekvátnosť

jeho poznania je postačujúca na efektívne prežitie.

Techné je pojem odvodený z gréckeho umenie (vo význame pretrvávajúcom až do novoveku
ako umenie mechanické, ako „aplikované vedenie“ (Descartes), ako schopnosť produktívne
zaobchádzať s vecami), schopnosť „v niečom sa vyznať“, subjektívna zdatnosť a osvojenie
technických postupov pomocou učenia, napodobovania - remeselná zručnosť, ktorou možno
dosiahnuť určitý výkon, resp. zhotoviť produkty. Tieto

charakteristiky vyjadrujú

fundamentálne väzby ponímania techniky v gréckom kultúrnom svete. Gréci preberali
technické

poznatky od starších kultúr, najmä od Babylónčanov

Prispôsobovaním a vylepšovaním, obohacovaním

a Egypťanov.

vlastným prínosom, ich využívali v

určitých sférach života. Mechanické zariadenia nachádzali svoje uplatnenie predovšetkým vo
vojenskej sfére a veľká väčšina rôznych technických „hračiek“ buď na rozptýlenie, alebo
fascináciu pri náboženských rituáloch, neznamenala zmenu v praktickom živote vtedajších
ľudí. Napriek postaveniu techniky ako nedôstojného objektu filozofovania je obdobie antiky
naplnené konatívnymi sférami – architektúrou, praktickou mechanikou a i., ktoré vyžadovali
náročné technické riešenia. Hojná existencia instrumentum vocale (analogické s
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mumfordovským megastrojom, ktorého dominantnými konštrukčnými prvkami boli ľudia) a
sociálnopolitická situácia ´odsúvali´ evolúciu

mechanizmov nahradzujúcich ľudskú silu.

Nedostatok spoločenskej objednávky na stav a kvalitu techniky málo podnecoval tvorivosť
vedcov. Zásadnejšou zmenou v technike bola Archimedova skrutka, uplatniteľná v mnohých
oblastiach, predovšetkým v poľnohospodárstve, čerpacích zariadeniach, ale vcelku sa telesne
ťažká práca nezmenila. Mechanické vynálezy gréckych mysliteľov ako napr. ´parný stroj´
Heróna z Alexandrie alebo hydraulické prístroje Ktesíbia z Alexandrie, Filóna z Byzancie
boli len „zábavou“, ktorá sa v praxi nemohla využiť. Na dvoroch vtedajšej aristokracie sa
vodné čerpadlá, vodné hodiny i vodné organy predvádzali ako automatické ´bábkové divadlá,
tancujúce bábiky, hračky´, ktoré sa používali na vyvolávanie ´fascinujúcich´ efektov v
chrámoch. Čím menej menila nástrojová technika všedný život Grékov, tým viac sa vtedajší
vladári zaujímali o rôzne vo vojnách využiteľné mechanizmy a ako zákazníci ich aj od
učencov požadovali. V období vlády Alexandra Veľkého a helenistických kráľov sa osvedčil
stroj zvaný helepolis - ´rozvracač miest´, ktorý nechal postaviť Demetrios Poliorketes pri
obliehaní Rodosu. Mnohé prístroje vynašiel Archimédes v čase obliehania Syrakúz Rimanmi.
Vojny a konflikty vôbec boli a dodnes sú inšpiračným zdrojom technického rozvoja.
Architektúra antiky nepriniesla nijaké prevratné technické novinky. Ani pri budovaní
mestských komunikácií či výstavbe prístavov sa nevyskytovali techniky naznačujúce zvrat v
jej evolúcii. Ak Atény tej doby boli centrom filozofovania a duchovných vied, v oblasti
prírodných vied vystúpila do popredia helenistická Alexandria. Tam vznikali významné
zamyslenia na tému mechaniky. Rástol záujem o teoretickú (ale aj praktickú) mechaniku, k
rozvoju ktorej významnou mierou prispeli spomínaní Ktesibios a Herón. Aristoteles poznal a
opisoval princíp kladkostroja, páky, zákonitosti ozubeného kolesa a skrutky. Z hľadiska
uplatnenia a materiálneho technického využitia má veľký význam záujem gréckych učencov
sústredený na priestorovú

geometriu a teóriu proporcií. Napriek tomu,

v priestore

ovplyvnenom gréckym odkazom prevažná väčšina vedeckých poznatkov nenašla praktické
uplatnenie v každodennej techné, kde sa človek – remeselník i používateľ naďalej stretával
len s ´príručnou´ nástrojovou technikou.
Vo význame zhotovovania, dávania tvaru sa technika až po renesanciu chápala ako
niečo, čo sa obmedzovalo na oblasť remesla, čoho účel určoval výrobca – remeselník, a ako
taká ostávala naďalej filozofickou margináliou. Nemala priamy vzťah k rozvoju cností a
všeobecných teoretických predstáv.
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Myslitelia staroveku venovali technike vo svojich dielach minimálny priestor, ktorý
plynul z podstaty gréckeho vzťahu k práci, zvlášť v období tzv. aténskeho zlatého veku,
naplneného aristokraticko-intelektuálnou jednoznačnosťou (Kohák 1993). Pre Grékov bola
filozofia synonymom sebaoddania sa čistému poznaniu bez ohľadu na úžitok a zisk. Aj preto
sa v Aristotelovej Politike (kniha III, 1277b) nachádza explicitné vyjadrenie nemožnosti
remeselníka dosiahnuť ľudskú výbornosť (cnosť), dokonalosť, areté. Vo výklade vzťahu
medzi ideami a zmyslovo vnímateľnými vecami – artefaktmi – rozlišuje Platón v dialógu
medzi Glaukonom a Sokratom (na príklade s lavicou) medzi Bohom

– prvotvorcom vecí,

remeselníkom – výrobcom vecí a umelcom – napodobňovateľom vecí, javov. Pritom ústami
Sokrata zdôrazňuje: „Umenie napodobňovať je teda, ako sa zdá, veľmi ďaleko od pravdy,
preto vie všetko možné vytvárať, lebo z každej veci zachytáva iba niečo, a to jej vonkajší
obraz“ (Strökerová 1981: 51). Rovnako ako neskôr Aristoteles aj Platón vykladá techné ako
účelovo zameranú činnosť, ktorá nevedie ku pochopeniu a odhaleniu príčin, prečo sú veci
také, aké sú. Techné môže viesť len k mienke a znalosti o premenlivých veciach. Techné je
súčasťou sveta, ktorý je pre Platóna unikajúcim tieňom na stenách jaskyne, a ako taká je v
meniacom sa a nedokonalom svete vždy len ´závislou´ činnosťou. Keď Aristoteles píše v
Etike Nikomachovej (kniha VI) o ľudskej činnosti, o konaní, rozlišuje medzi techné, fronésis,
praxis a vypracúva pomerne jemné pojmoslovie na teoretické postihnutie štruktúry ľudského
konania. Aristoteles stanovuje rozdiel medzi techné a epistéme, čím odmieta stotožňovanie
týchto dvoch pojmov. Techné je pre Aristotela výsledok teleologicky zameraného konania,
pretože „... každý totiž, kto niečo

tvorí, robí to s istým účelom a jeho dielo nie je

samoúčelnosťou, ale sa vzťahuje na niečo a patrí k niečomu“ (1979: 143). V tomto význame
je vždy počiatkom akéhokoľvek konania človek. Techné podobne ako umenie je tvorivým
stavom spojeným s usudzovaním a „...pretože niet umenia, ktoré by nebolo tvorivým stavom
spojeným s úsudkom,...každé umenie sa týka vzniku a je umelou činnosťou a skúmaním, ako
by mohlo niečo vzniknúť, čo môže byť aj nebyť a čoho počiatok je v tvorcovi, a nie vo
vytvorenom“ (1979: 145). Teda techné je ľudským usporiadaním nástrojov, materiálov, ale
aj určitých produktívnych vedomostí...so

zámerom dosiahnuť určitý cieľ. Techné je

prostriedok a cieľ jej použitia u Aristotela do určitej miery prekračuje zabezpečovanie
organických potrieb (napríklad v podobe výroby hudobných nástrojov). Význam techné je
určovaný

predovšetkým usporiadaním na niečo, tzn. na ľudský záujem,

potrebu ap.

Aristotelovský výklad techné je „teoretickým elementáriom“ pre tezy o neutrálnosti techniky.
Kotviacim bodom neutrálnosti techniky je Aristotelovo rozlíšenie prírodzeného a umelého
medzi objektmi, definovanie techné ako schopnosti tvoriť (kde veci môžu byť i nebyť), ktorá
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zahŕňa aj priebeh rozvažovania (tým sa približuje k epistéme, ktorá je zacielená na
odhaľovanie veci: aké sú a nemôžu byť iné). Techné sa zaoberá vecami, ktoré nemajú
nevyhnutný charakter a nezodpovedajú prírode, tzn. nie sú nevyhnutné tým, čím sú, ani
nemajú vnútornú tendenciu stať sa tým, čím by mohli byť. Sú vecami, ktoré sa pomocou
ľudskej tvorby vyrábajú. Remeselník dáva z prírody získanej látke novú formu, odlišnú od
tej, ktorú dáva látke príroda. Medzi prírodnou a technickou formou tvorby jestvuje zásadný
rozdiel. Aristoteles prírodnej forme priznáva určitú moc ´ovplyvňovať´ procesy. Formy,
ktoré sú dielom človeka – remeselníka, umelca

– sú umelé, bez už spomínanej moci

ovplyvňovania, a to z nich robí produkty, ktoré majú neutrálny charakter, produkty len
sprostredkujúce vzťah príroda – človek.
V Aristotelovej hierarchii konania je technika jeden z nižších druhov. Je to konanie
podriadené mravnej a intelektuálnej zdatnosti, ktoré majú vlastné opodstatnenie. Napriek
tejto podriadenosti možno nepriamo odkryť heuristicky produktívnu analógiu medzi techné
ako praktickou schopnosťou a fronésis, schopnosťou vyžadujúcou praktický, zdravý rozum.
Obidve schopnosti sa sústreďujú na to, čo je premenlivé, a zvlášť na to, čo si vyžaduje
uvažovanie a úsudok. Naznačená spojitosť má charakter subkategoriálnej spojitosti dvoch
schopností afirmatívnych v tom, že techné ako umenie (aplikovaná mechanická tvorba) a
remeslo, ako aj fronésis – intelektuálna cnosť, implikujú predpoklad motívov, cieľov (v
zmysle dobrých cieľov) a poznania prostriedkov a ich dobrého aplikovania pri dosahovaní
prakticky rozumných cieľov. Fronésis vzťahujúc sa k činnosti vyžadujúcej „stav rozumného
konania vo veciach, ktoré sú pre človeka dobré a zlé“ (1979: 146) viac ako čokoľvek iné
implikuje prvky hodnotovej racionality, ktorá je pre človeka predpokladom jeho schopnosti (v
súvislosti s jej vzťahovaním na činnosti) rozlíšenia dobrého alebo zlého (dobré alebo zlé
aplikovanie inštrumentária). Techné sa dotýka len sféry premenlivej, praktickej a utilitárnej.
Ľudská činnosť sústredená na veci ´premenlivé´, ´meniace sa´ je podľa Aristotela rozhodne
podriadená teoretickým a neutilitárnym záujmom. Činnosť orientovaná na premenlivé sa
nedotýka univerzálií (najabstraktnejších pojmov, ktoré svojou stálosťou a nemennosťou sú
najbližšie k pravde) a aj preto aristotelovské chápanie postuluje hierarchiu cností kde je
technická zdatnosť nižším druhom.
Relevantným je v tejto súvislosti vysvetlenie prameniace zo zanedbateľného vplyvu
techné na chod polis. To je dôvod

prístupu k techné ako k parciálnej záležitosti,

nenarušajúcej najvnútornejšiu črtu antickej filozofie, o ktorej J. Ortega y Gasset hovorí ako o
„dokonalej neužitočnosti“ (1994: 103) prekračujúcej účelovosť, oslobodzujúcej od závislosti
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od priemerného človeka. S prihliadnutím na vtedajší stav

ekosféry oslobodzujúcej od

akejkoľvek závislosti.
Intelektuálne korene tohto prístupu vyplývajú z antickej ´zaujatosti´ epistéme, kde niet
významnejšieho miesta pre

techné, ktorá je súčasťou doxa (oblasť večne premenlivej

mienky, ktorú podľa Platóna prekonávame poznaním a vedením). Sú výsledkom postavenia
vedy ako intelektualizovaného procesu a techné ako javu, ktorého metódy a funkcie súvisia s
vonkajškovou mechanickou a inštrumentálnou činnosťou. Aristoteles túto skutočnosť opisuje
v Metafyzike so značnou

mierou pohŕdania: „...predpokladáme teda, že ako konajú

neoduševnené veci, všetko na základe určitej svojej prirodzenosti, tak konajú robotníci z
návyku“ (Antológia. 1973: 244). Pre Aristotela je každá činnosť človeka, ktorá nachádza
svoj cieľ mimo seba, predbežnou a znovu sa opakujúcou. Činnosť, ktorá nemá žiadny iný
cieľ okrem seba samej, nazýval upokojujúcou – ktorá vrcholí u Aristotela (podobne u
Anaximandra, Parmenida, Platóna, G. W. F. Hegela) v tzv. teoretickom živote, v myslení
myslenia a v uvažovaní o svete. Tento cieľ bol rozhodujúci v starovekom, stredovekom a
čiastočne novovekom filozofovaní. Pochopiteľne sa aktualizoval v parciálnom reflektovaní
techniky, ktorá bola prítomnejšia vo svete aktuálnom ako v myslenom.

Úsilie o poznanie, objav experimentu
Ako sme uviedli, intelektuálna činnosť so zacielením na praktické, technické využitie
bola v stredovekom svete, vo „veku
filozofického

katedrál“ (Salomon), skromná. Pramene gréckeho

a kultúrneho odkazu a technické duchovné bohatstvo Orientu však boli

dôležitým zdrojom vedeckej činnosti.
Rozsiahle prekladanie arabských a gréckych vedeckých prác do latinčiny koncom 11.
storočia je pokladané za začiatok typicky západnej tradície vo vede. Jednou z udalostí, ktoré
určujúcim spôsobom zasiahli do vedy samej, je arabsko-latinské úsilie zmieriť filozofiu s
náboženstvom, vieru s rozumom a dobudovať klasický obraz sveta. Spor, ktorý vznikol
medzi Al-Ghazalim a Averroesom (Ibn Rašid),

pokračoval po prenose do európskeho

kultúrneho prostredia veľkou intenzitou a ako odstredivá sila pútal pozornosť na požiadavky
rodiaceho sa nového tendovania k slobodnému pochopeniu a porozumeniu tajomstvám
prírody. Materializované produkty vedy boli v latinskom svete subtílne a pokiaľ sa dostali do
zorného poľa praxe, len málo učencov tej doby sa o nich zmieňuje a ešte menej sa im snaží
porozumieť. Mechanika tohto obdobia sa nepovažovala za vedu o prírode, ale za mágiu, resp.
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„úskokové“

mechaniké techné. Zdá sa, že rozhodujúce technické zmeny tohto obdobia sa

neudiali v Európe. Stredoveká Európa ich len „ostýchavo“ prijíma, i keď aj tu boli myslitelia,
hľadajúci dôkazy vedy v skúsenosti, nie v rozume, a považujúci vedu, odkrývanie prírody
vedením, za službu človeku.
Odkiaľ teda prichádza technický pokrok do stredovekej Európy? Zrejme väčšina
významných technických vynálezov mala svoj pôvod v Číne a arabskom svete, odkiaľ ako z
centra invencie difúzne prenikali ako migračné podnety. Možno uviesť niekoľko príkladov:
papier sa v Európe objavil v pol. 12. storočia. V Číne bola opísaná technológia výroby papiera v 1. st. n. l., rovnako magnetická strelka, kníhtlač z drevených dosiek (589 – 618),
veterný mlyn známy v Európe od 10. storočia sa používal v Číne už v 7.storočí; pohyblivé
tlačiarenské písmená sú dielom Číňana Pi-Šenga z r. 995 – 1055, v Európe známe až
začiatkom 15. storočia; sklenená šošovka objavená v r. 1050 (Abu Ali al-Hasan); pušný
prach objavený okolo r. 1150 v Číne sa v Európe používal od 14. storočia ap. Na rozdiel od
miest svojho zrodu sa v západnej Európe technické artefakty a technické poznatky rýchlo a
celoplošne

asimilovali. Od jednoduchých začiatkov, avšak s pozoruhodnou štýlovou

rovnorodosťou, Západ rýchlo rozmnožoval svoje schopnosti vývojom zariadení šetriacich
prácu. Rozšírili sa vodné kolesá, ktoré pílili drevo a čerpali vodu atď. Využitie ´východnej
techniky´ Západom ju pozbavilo akéhokoľvek súvisu s jej pôvodným štýlom.
Zásadná zmena v technike, súvisiaca zo zmenami v hospodársko-politickej sfére a s
vedeckou a filozofickou reflexiou techniky, nastáva v renesancii. Je to obdobie vo všetkých
oblastiach určované rastúcim počtom a zmenou sociálnej štruktúry obyvateľstva,
renesančným humaniz-mom ako reakciou na stredoveký teocentrizmus, novým výskumom
prírody,

tlakom na aktívnu tvorbu, ktorá by anticipovala „budúce“

technické riešenia,

neuskutočniteľné remeselnými technikami. Vynájdenie techniky kníhtlače umožňuje nárast a
rozširovanie technických poznatkov (venujú sa opisu artefaktovej techniky). V r. 1472 vyšla
prvá kníhtlačou šírená kniha venovaná technike De re militari od Roberta Valturia a v r.
1487 dielo rímskeho architekta Marcusa Vitruviusa Polia De architectura libri X, ktoré
umožňovali širokej verejnosti oboznámiť sa s poznatkami technických odborov. Filozofická
reflexia týchto zmien v prácach Leonarda da Vinciho, J. Keplera, G. Galileiho, B. Telesia, G.
Bruna neskôr v Baconových a Descartových dielach inšpirujúco a oslobodzujúco pôsobí na
človeka-technika tej doby. Človek-technik sa zbavuje obmedzení stredovekej scholastiky,
prestáva uznávať bariéry praktických možností, pokúša sa odstrániť prekážky materiálovej
„nedostatočnosti“, obmedzenia technických možností aktuálnej remeselnej techniky.
16

Zaujímavý je v tejto súvislosti opis troch vĺn nástupu stroja L. Mumfordom, ktorý
tento proces historicky situuje takto: prvá vlna sa začína v 10. storočí. Úzko súvisí s
postupným rozpadom vtedajšieho spoločenského zriadenia
poriadok a moc výlučne

a s nástupom úsilia navodiť

inštrumentálnymi prostriedkami. Zámer má úspech. Je jasne

dokumentovaný dru-hou vlnou nástupu stroja, ktorá sa „vzopla“ v 18. storočí po dlhej a
postupnej príprave počas celého stredoveku. Práve v tomto období však začína transparentne
vystupovať do popredia problematika mravná, sociálna a politická. Naliehavo upozorňuje na
vnútorný rozpor „úspechu

stroja“ v ľudskej spoločnosti, ktorý spočíva v neschopnosti

ľudského spoločenstva vytvoriť súlad alebo zjednotiť zámery, ktoré by zosúladili ľudské
ciele s prostriedkami poskytovanými technikou. Tretia vlna nástupu stroja je aktuálnou
súčasnosťou. Vyznačuje sa tendenciou, vďaka ktorej „...stroj prestáva byť náhradou Boha
alebo usporiadanej

spoločnosti; a namiesto toho, aby sa jeho úspech meral

stupňom

mechanizácie života, hodnotí sa stále viac podľa toho, ako sa sám približuje k organickému a
živému súcnu“ (Mumford 1947: 12). Mumford jasnozrivo predvída ďalšie zamerania
technického rozvoja. Biokybernetika a genetické technológie, prostredníctvom ktorých sa
vedci pokúšajú porozumieť tomu, čo alebo kto vlastne sme (projekt Human Genome –
HUGO, ktorý si kladie za cieľ zmapovať a dešifrovať „jazyk génov“, kompletný genetický
program ľudskej bytosti), sú potvrdením Mumfordovej idey zbližovania stroja a živého
súcna. Dopyt po renesančnej zmene „sa stáva hodnotou samou osebe...a takto orientovaný
životný pocit renesancie ako odklon od zdedených autorít a vedomie autonómneho rozumu“
(Flyvbjerg 1996: 108) vedie k radikálnej stratégii prístupu k neredukovateľným faktom. Je to
stratégia odpútavania sa od abstrakcionizmu v chápaní techniky. „Trvalo storočia, kým boli
tvrdošijné fakty podrobené rozumu“ (Gadamer 1992: 62 –63). Avšak len rozum, odkázaný
sám na seba,

už nestačí. Pre F. Bacona je toto poznanie predpokladom

nastupujúceho prakticistického rozmeru vedy a jej

i súčasťou

materializovaných produktov

–

technických artefaktov. Je zaujímavé, že novoveká filozofia a novoveká veda sú časovo i
autorsky spríbuznené, sú z dielne „tých istých mužov,

ktorí stanovili princípy vedy“

(Whitehead 1989: 211). Ľudské poznanie smeruje k veciam samotným, k experimentálnej
skúsenosti ako ´vynútenému overovaniu´; k vynútenej odpovedi na otázky položené prírode
(F. W. J. Schelling) a je predpokladom ich anticipácie a predikcie. Je to obdobie vzniku
´experimentálneho človeka´ (Ortega y Gasset 1994), ktorý v súlade

s baconovským

vymedzením experimentu pôsobí na prírodu s teoretickými a praktickými cieľmi: „...nádej na
ďalší pokrok vo vedách možno založiť len na tom, že prírodná veda bude prijímať a v sebe
sústreďovať početné experimenty, ktoré samy

osebe neprinášajú úžitok, avšak vedú k
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objavovaniu príčin

a všobecných tvrdení. Nazývam ich obvykle experimentmi, ktoré

prinášajú svetlo – experimenta lucifera, na rozdiel od experimentov, ktoré prinášajú plody –
experimenta fructifera“ (Bacon 1974: 154). Experiment je tak skúsenosťou overujúcou a
uskutočňujúcou. Zároveň je spôsobom rozširujúcim

horizont už známeho. Prísne vzaté:

technika vnímaná ako spredmetnené uskutočnenie a ovládnutie poznaných i odhalených
prírodných procesov je experiment.
Očakávaným „prísľubom“ je myšlienka ľudskej sebarealizácie, spätá s odbúravaním
ľudskej somatickej

nedostatočnosti a jej nahradzovanie tým, že človek nedostatočnosť

orgánov kompenzuje zmenou svojho vzťahu k okoliu, zrýchleným vytváraním arteficiálnej
formy existencie (s postupným masívnym využitím energetických zdrojov prírody), čo je
motor a perspektíva mohutnej

technizácie. Tá nachádza svoj predobraz v procese tzv.

očisťovania poznania od rozličných nánosov a bariér

kognitívneho, emocionálneho,

psychologického rázu. Nánosov, ktoré obmedzujúco pôsobia na emancipačnú racionalizáciu
spojenú s nazeraním kauzálnych súvislostí, kalkuláciou, účelovosťou, exteriorizáciou človeka
zo sveta ostatných

živých bytostí, s pochopením rozumnosti ako funkčného

organonu

praktickej aktivity človeka, ale aj s inštrumentalizáciou vzťahov medzi ľudským
spoločenstvom a biotickým spoločenstvom. „...Naša spoločnosť má preskúmať príčiny a
skryté pohyby vecí a čo najviac rozšíriť

hranice ľudského panstva“ (Bacon 1952: 44),

konštatuje Otec Domu Šalamúnovho, a týmto konštatovaním prezentuje konkrétny postoj,
ktorému sa darí vo „vyhovujúcej“ duchovnej klíme západných kultúrnych tradícii. Tak ako
každodenné rituály konania boli implicitnou vierou v neustály pokrok (neznámy pre gréckorímsky starovek, ako aj pre Orient), tak aj poznávanie tajomstiev prírody a jej ovládanie je do
značnej miery v kontexte s židovsko-kresťanskými axiómami týkajúcimi sa postavenia a
úlohy človeka na tomto svete. Vo svojej západnej forme

bolo a je kresťanstvo asi

najantropocentrickejšou tradíciou kultúrneho sveta (L. White jr.), ktorá nielenže dualizuje
vzťah človek – príroda, ale priamo človeka vyzýva k využívaniu prírody z Božej vôle.
Novoveká veda teda len zefektívňuje odkaz západnej kresťanskej tradície pretransformovanej
do podoby

„zrýchlených obrátok“ evolúcie techniky. Toto zrýchlenie je

autokatalytickým modelom nárastu ´produktov´

analogické s

racionality, ktorý primerane zrýchľuje

produktivitu s prakticistným poslaním - techniku.
F. Bacon bol jeden z prvých, ktorý priniesol nové učenie

o povahe ľudského

poznania, ideu činného poznania. Toto poznanie pracovalo ako aktívne zasahovania do vecí,
do ich rekonštrukcie pri prieniku do skutočnej reality a reformovalo dovtedajší prístup mysle
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k realite. Ako uvádza J. Patočka: „F. Bacon celkom zreteľne presunul dôraz z umelca a
umenia na inžiniera, technika, na

človeka účinného pracovného poznania; sú to ľudia

pracujúceho poznania, ktorí začínajú novú dobu, a to tým väčším právom, že v oblasti
techník – na rozdiel od oblasti filozofickej špekulácie – objavy sa sčítavajú, hromadia a
vytvárajú lineárny postup, ktorý nazývame pokrokom. Pod vedením účinného poznania
vstúpi človek do éry stálych objavov a nepretržitého pokroku. Ak prví obhajcovia myšlienky
novej éry v dejinách hovorili o kráľovstve ducha, hovorí Bacon o kráľovstve človeka; a
kráľovstvo človeka je doba dejín, keď účinné poznanie dokáže ustavičným pokrokom skloniť
prírodu do služieb človeka...“ (1963: 292). Keď F. Bacon zdôrazňuje protikontemplatívnu a
činnú

povahu poznania, kriticky posudzuje predovšetkým Aristotela.

Baconovou

fundamentálnou výhradou voči „starému vedeniu“ je jeho oddeľovanie teórie od praxe,
odmietanie experimentu a pokusov s vecami podrobenými zmyslom, vecami hmotnej povahy
z dôvodu znižovania dôstojnosti bios theoretikos. F. Bacon

poznamenáva, že hlavným

argumentom „starého vedenia“ je, že veci tohto druhu je ťažké skúmať a sú pre ´úvahy príliš
nízke, príliš hrubé´. Tak sa podľa filozofa schádza z pravej cesty ´zatarasenej a zavalenej
prekážkami´, kde skúsenosť je „v úplnom opovrhnutí“ (Bacon 1974: 135). Predpoklad, ktorý
je v atomizovaných stopách dodnes vo filozofii poplatný4, že totiž jej úlohou je odkrývanie
univerzálií a rozvíjanie teórie je považované za posledný účel a vyvrcholenie vedeckého
úsilia, je Baconom spochybňovaný. Bacon odmieta

tradície „starých“ vedení. Jeho

interpretácia využiteľnosti, užitočnosti vedeckého poznania pre rozširovanie hraníc ľudského
panstva na takpovediac každodennú použiteľnosť pre empirickú alebo praktickú činnosť
dávala do rúk jeho súčasných a budúcich odporcov silný protiargument spočívajúci v téze:
veda je voči každodennej skúsenosti ľahostajná (to

isté platí o jej užitočnosti). Až jej

„funkčná“ realizácia ako techniky má označovací tvar ´užitočnosti´, ´využiteľnosti´, a ako
vieme, aj ´zneužiteľnosti´.
Napriek výhradám je Baconova snaha vnímať a použiť experiment ako nevyhnutnú
súčasť vedeckého poznania, jeho požiadavka skúmania metód remeselníkov metódami
vedcov, úzka prepojenosť experimentu s technickým využitím novým smerovaním vedy a
techniky novoveku. Je to cesta, ktorej „mechanické“ základy položili popri F. Baconovi, R.
Descartes, G. Galilei, I. Newton a i. Každý svojím spôsobom, ale s rovnakým cieľom –
zlepšiť ľudský údel, transformovať vedecké poznatky na užitočné pre ľudský druh a jeho
kultúru. Sú to všeobecne známi autori a pre našu tému je dostačujúce, že týmito autormi a ich
Hovoríme o atomizovaných stopách. Vznik aplikovanej filozofie naznačuje odlišné smerovanie (viď. v texte
ďalej).
4
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dobou sa začína éra, v ktorej „vonkajší svet získava na význame, vnútorný citový svet
zároveň na význame stráca. Vedecká presnosť priniesla

obrovské praktické výkony v

technike...“ (Rollo 1993: 147). ´Vedecká presnosť´ je dielo ľudskej mysle, ktoré po vlastnej
transformácii do podoby modernej techniky dospieva na

pomyselnú hranicu, za ktorou

možno očakávať zmeny, ktoré budú racionálne iba dovtedy, kým zostane Zem obývaná
ľuďmi a kým sa ľudia na základe možnej (náhlej) zmeny individuálnej a sociálnej existencie
neodcudzia prírode i vlastnej kultúre. Na tomto mieste je priestor na ´repetere´ myšlienky, že
v modernej technike je ťažké, ak nie nemožné, rozlíšenie prostriedkov a cieľov; nie je možné
tradičné aristotelovské rozlíšenie prostriedkov a cieľov, na ktorom sa stáročia budovalo
chápanie techniky ako neutrálneho javu. Aj keď sa naďalej objavujú tézy o jednotlivých
technikách predstavujúcich prostriedky slúžiace určitým účelom, ide o redukovaný pohľad,
vnímajúci techniku len v jej inštrumentálnom prejave. Pokiaľ sa bude naďalej k technike
pristupovať ´aristotelovsky´ (čo je rovnako obľúbený, ako aj nesprávny prístup), je to pri
dnešnom tempe rozvoja a vplyve techniky nezodpovedný hazard. Interpretácie, ktoré opisujú
techniku ako účelovo neutrálny systém prostriedkov, patria medzi všeobecné nedorozumenia,
vychádzajúce zo vzorca: vedomý človek konštruuje techniku – technika je pod kontrolou
vedomého človeka. Ponechávajú otvorenou možnosť ´zabudnutia´

akéhokoľvek účelu,

zmyslu a hodnoty modernej techniky. Technika sa v takom prípade stáva procesuálnehodnotovým systémom inštrumentov. Hodnotová procesualita poskytuje kontraproduktívnu
operačnú plochu pre kritickú reflexiu techniky a oslabuje normatívne riešenie problému.
Predmoderná technika mala cieľ vo svojom použití. Dnešná spoločnosť a kultúra,
nasýtené črtami modernej techniky, je

stále viac sférou prostriedkov ako cieľov. Niet

oprávnení na aristotelovský výklad techniky. Vplyv, rozvoj a komplexnosť

modernej

techniky už nedovoľujú takýto výklad. Neumožňujú predstavovať techniku ako neutrálny
nástroj, čo v dobrom

i zlom slúži a je ovládaný a regulovaný človekom. Spomínané

odcudzenie a náhla zmena môžu súvisieť s razantným

rozširovaním, s mierou rozvoja

modernej techniky, s neschopnosťou interkultúrnej komunikácie zameranej na neexistujúce
globálne riadenie techniky. Keď J. Šmajs upozorňuje: „...dnešný stupeň rozvoja a rozšírenia
abiotickej techniky je asi najdôležitejšou charakteristikou

protiprírodného evolučného

procesu kultúry. Za dve storočia sa technika stala takým bežným javom nášho života, že
práve na jej vývoji môžeme demonštrovať nielen kvalitatívnu odlišnosť kultúrnej evolúcie od
evolúcie prirodzenej, ale i nebezpečenstvo, ktoré ľudstvu hrozí z úspechov jeho doterajšej
kultúrnej stratégie“ (1995: 64), vieme, že autor týchto myšlienok má na mysli neodkladnú
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potrebu nového ontologického a naň nadväzujúceho hodnotového obratu v reflexii súčasnej
kultúry transformovanej modernou technikou, a ich rušivého spolupôsobenia na biosféru.
Technika je kultúrny fenomén ´kopírujúci, ale aj komponujúci´

hodnotovú partitúru

súčasného človeka. Je to fenomén, ktorý môže v nestrážených chvíľach prekročiť svoje
kompetencie a môže (no nemusí) pôsobiť ako autokratický demiurg prirodzeného a umelého
sveta. Z mnohých prác

venovaných väzbám kultúry, techniky a prírody odporúčame

editorské aktivity C. Mitchama a R. Mackeyho (1983), C. Mitchama (1998 etc.), J. W.
Schota (1992), D. Ihdeho (1990), R. E. Spiera (ed.) (2000) a i.

Otázky k téme:
1. Aké sú

morálno-filozoficky adekvátnejšie interpretácie techniky a modernej

techniky?
2. Ako možno navigovať nový ontologický a naň nadväzujúci hodnotový ´obrat´ v
reflexii súčasnej kultúry transformovanej modernou technikou (o.i. digitálnou
technikou), a ich rušivého spolupôsobenia na biosféru?
3. Ako Aristoteles v Etike Nikomachovej (kniha VI) pojednáva o o ľudskej činnosti,
o konaní a rozlíšení medzi techné, fronésis, praxis?
4. Ako možno odkryť heuristicky produktívnu analógiu medzi techné ako praktickou
schopnosťou a fronésis ako praktickou rozumnosťou?
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2 INTERDISCIPLINARITA A PARADIGMATICKÉ PRECHODY VO FILOZOFII
A VEDE
Ľubov Vladyková
Vo svojej klasickej podobe bola filozofia pojmom, vzťahujúcim sa na všetko poznanie
a bola tak hlboko interdisciplinárna. Je oveľa presnejšie opísať filozofiu ako pôvodne preddisciplinárnu, keďže predchádzala demarkácii jednotlivých disciplín. História hľadania
vedomostí v európskej tradícii sa vyvíjala ako progresívne ´odlučovanie´ špecializovaných
foriem poznania z non-disciplinárnej matrice, známej ako filozofia. Fyzika, astronómia,
prírodná história alebo biológia, psychológia – vrátane dnešných humanitných a
spoločenských vied – boli kedysi súčasťou filozofie, ako na to ukazujú diela Platóna,
Aristotela a ich nasledovníkov.
Vznik morálnej teórie alebo etiky ako explicitnej dimenzie poznania, konania
a správania je príkladom javu, ktorý vedci spoločenskovedných disciplín nazývajú procesom
štruktúrnej diferenciácie. V priebehu ľudskej histórie vzniká tendencia oddeľovať mnohé
aspekty ľudskej kultúry, ktoré kedysi tvorili syntetickejšiu jednotu. Napríklad jedným
dištinktívnym príznakom obdobia medzi 500 p.nl. a 500 nl., najmä medzi národmi
obývajúcimi severovýchodné pobrežia Stredozemného mora, bol postupný pohyb
k rozlišovaniu medzi prvkami práva (gr. nomos), morálnym zvykom (gr. ethos), naratívnym
príbehom (gr. mythos), racionálnym myslením (gr. logos) a prírodou (gr. physis).
Od 16. storočia v Európe tento proces pokračoval, takže vo vede (kde fyzika, chémia,
geológia, biológia, a i. boli rozlíšené ako rozdielne formy poznatkov), vo vláde (rozdelenie
právomocí), a v náboženstve (množstvo cirkevných denominácií), vznikol nadbytok
štruktúrnych diferenciácií. Táto diferenciácia zase viedla k opakovanému proti-úsiliu
presadzujúcemu vzťahy alebo interakcie medzi prepojenými socio-kultúrnymi štruktúrami,
vytvárajúc mnohonásobné manifestácie interdisciplinarity: interdisciplinárny výskum vo
vede, teamový manažment v priemysle, ústavné formy a štátne náboženstvo v štáte,
ekumenizmus v náboženstve a univerzálne ľudské práva v kultúre. Dnešnú filozofiu by bolo
možné charakterizovať ako všeobecnú snahu reflektovať a pochopiť tieto diferenciácie
a protipohyby.
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V hrubom historickom náčrte sa vývoj filozofie formoval v piatich prekrývajúcich sa
interdisciplinárnych

interakciách

alebo

formatívnych

snahách

premostiť

štruktúrne

diferenciácie v kultúre.
Prvé formovanie sa uskutočnilo v Grécku, v storočiach, ktoré predchádzali nášmu
letopočtu, ako smerovanie k pochopeniu istých spoločenských noriem, zdokonaľujúcich
ľudskú podstatu integráciou ľudí do prírodných alebo kozmických poriadkov. Makrokozmos
kozmickej reality bol chápaný ako odrážajúci sa v ľudskom mikrokozme, tak ako je to
vyjadrené vo výraze „tak ako je hore, je aj dole“. Z tejto perspektívy, štúdium prírodného
sveta malo samo o sebe filozofický význam. Filozofia bola zprostredkovávaním

medzi

ľudskými bytosťami, ale aj medzi spoločenským a prírodnými poriadkom.
Pretože spoločenský poriadok

bol vnímaný ako príklad kozmického poriadku,

filozofia by mohla byť tiež chápaná, v druhej etape interdisciplinárneho formovania, ako
sprostredkovateľ medzi jednotlivcami a spoločenským poriadkom.
Tretia základná etapa formovania

vznikla v spojení so židovsko-kresťansko-

islámskymi predstavami o božskom zjavení, ktoré je vyjadrené najmä v kresťanskej teológii.
V zjavenej teológii môžu byť božské alebo nadprirodzené vnuknutia zhora chápané ako
uzatvárajúce prírodu, alebo ako prírode protirečiace. Z pohľadu Tomáša Akvinského,
filozofia prirodzeného práva rozumu, bola jednoducho potvrdená a povýšená na vyššiu
úroveň filozofiou zjavenia; prirodzené cnosti ako sú odvaha, zdržanlivosť, skúsenosťmúdrosť, a spravodlivosť boli chápané ako cnosti dopĺňané nadprirodzenými cnosťami viery,
nádeje a lásky. Naopak, pre Augustína bolo úlohou zjavenia zrelativizovať dôležitosť prírody,
antické cnosti boli len ´svietiacimi hlasmi´. V oboch prípadoch však filozofia fungovala ako
´podriadena teológie´, ktorej úlohou bolo sprostredkovanie medzi zjavenou a prirodzenou
múdrosťou.
Štvrté formovanie filozofie ako interdisciplinárnej disciplíny sa nieslo v duchu
opozície k myšlienke filozofie ako ´podriadenej zjaveniu´. V tomto prípade filozofia funguje
ako spojenec nového druhu vedy: modernej prírodnej vedy. Počas osvietenstva sa stala
interdisciplinárnym

sprostredkovaním

jednak

medzi

prírodou

a spoločnosťou,

ale

predovšetkým medzi spoločensko-politickým poriadkom a hľadaním vedy v jej modernej
podobe, ktorá vníma mimoľudské reality ako reality zbavené morálneho významu,
s výnimkou prípadov, kedy im je pripisovaná hodnota ľuďmi. V jednej z verzií je filozofia
predstavovaná ako ochranca vedy. Táto predstava podporuje autonómiu vedy a jej podporu
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štátom, z dôvodu jej prínosu pre spoločnosť. V inej verzii filozofie ako kritickej disciplíny, sa
nachádzajú argumenty pre ohraničenie, vymedzenie demarkácií vedy - s cieľom chrániť ľudí
pred nadvládou vedy.
Napokon, v piatom formovaní, filozofia môže byť chápaná ako reflektovanie, vedúce
k istému druhu osvietenia alebo zjavenia zdola. Tento pohľad môže byť interpretovaný tak, že
dodržiavanie vedeckej metódy vedie k skutočnému poznaniu. Podľa tohto formovania
filozofie, môžu byť obe disciplíny (filozofia a veda) opísané ako vznikajúce prirodzeným
spôsobom z ´usporiadania skúseností´ (the disciplining of experience). Pojem ´disciplina´
v tomto prípade vykazuje odlišné, ale analogické významy ako sú tie, ktoré sú zvyčajne
spájané s diskusiami o interdisciplinarite.
Tento stručný historický prehľad piatich období formovania filozofie ako
interdisciplinárnej vedy môže byť zhrnutý nasledovne. Veľmi všeobecne - filozofia ako
interdisciplinárna veda funguje ako mediácia a syntéza:
(1) ľudskej a kozmickej reality;
(2) individuálnych a spoločenských poriadkov;
(3) rozumu a zjavenia;
(4) vedy a ľudských záležitostí;
(5) ako cesta k pochopeniu a preniknutiu k podstate veci.
Od začiatku 2. polovice 20. storočia je tiež možné identifikovať nové formy
interdisciplinarity

vo filozofii

– aplikovanú filozofiu5

– kde interdisciplinarita

a transdisciplinarita v menej metaforickom význame hrá čím ďalej tým zásadnejšiu úlohu.
Prehľad vybraných diel z rôznych oblastí aplikovanej filozofie, odhaľuje aká zásadná je
interdisciplinarita v takmer každej kritickej reflexii

života, spoločnosti a kultúry

v technológiami nasýtenom svete. Aplikácie sú aktuálne a svojim spôsobom nevyhnutné
v oblasti tu riešenej problematiky filozofie ekológie ale aj politickej filozofie, ekonomickej
filozofie, filozofie výchovy, v celej sfére subdisciplín aplikovanej etiky atď. Logika, ako
súčasť jadra filozofie, sa stala dôležitou v aplikovanej matematike, aplikovanej lingvistike,
Všeobecnú charakteristiku aplikovanej filozofie možno formulovať ako aplikáciu zásad a konceptov
odvodených od a na základe filozofie vo vzťahu k štúdiu a porozumeniu praktických oblastí a činností.
Aplikovaná filozofia sústreďuje celý rad nových filozofických reflexií. Odmietame názor, že tieto oblasti sú
len derivátmi filozofie.
5
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psychológii, počítačových vedách a i. Dôležitú ´aplikačnú misiu´ má aj epistemológia,
ktorá pomáha porozumieť predpokladom poznania a zdôvodnenia presvedčenia v oblasti
práva, teórie rozhodovania a celom rade ďalších odborov, disciplín a spoločenských sfér.
Diskurzy v tejto oblasti sú otvoreným poľom spektrálnych prístupov a výpovedí.
Záplava

textov,

v ktorých

sa

teoretici

venujú

problematike

ekologickej

a environmentálnej reflexii, naznačuje, že sme prešli z modernej doby racionalizmu
a pozitivizmu, ktorá sa začala v období osvietenstva v 18. storočí, do tzv. post-postmodernej
doby, resp. epochy neoindividualizmu (G. Lipovetsky 2007, s. 400), informačnej hypertrofie6
a dekonštrukcionistického relativizmu, kedy všetky teórie a modely reality majú rovnakú
platnosť a vylučuje sa ´privilegovaný prístup´ k niektorým z nich. Na rozdiel od tohto názoru
sa domnievame, že je možné urobiť viac než iba kritizovať moderný, resp. post-post moderný
pohľad, a že je možné odhaliť charakteristické znaky novo-nastupujúceho svetonázoru, ako sa
často oddelene uplatňujú a formulujú v rôznych vedných oblastiach a disciplínach.
V prírodných vedách je možné rozlíšiť niekoľko paradigmatických prechodov.
Mechanistická paradigma prevládajúca vo filozofii Newtona, Galilea a Descarta, ukotvená v
kvantitatívnych, mechanických modeloch fyzikálnych procesov, sa rozvinula počas troch
storočí do mechanomorfného svetonázoru, kde je vesmír nesprávne stotožňovaný
s analogickými modelmi pôvodne vypracovanými na jeho výklad. Tento názor postupne
ustupil organizmickému7 pohľadu, hľadiacemu na vesmír ako na evolučný proces, resp.
príbeh. Namiesto chápania života ako biochemického stroja, odvodeného z náhodných
kombinácií molekúl, nová biológia definuje život ako samogenerujúci (autopoietický),
geneticky kódovaný proces adaptívne prepojený so životným prostredím. Zem sa nechápe ako
inertné teleso mŕtvej hmoty, ale napríklad v hypotéze Gaia J. Lovelocka8 sa interpretuje ako
C. Levi-Strauss napísal, že spoločnosť dnes trpí informačnou bulímiou.
Ako príklad možno uviesť koncept A.N. Whiteheada (1861 – 1947), ktorý patrí k najvýznamnejším
systematikom vo filozofii minulého storočia. Jeho organizmická filozofia je pokusom o vybudovanie
koherentného a logicky konzistentného systému všeobecných ideí umožňujúcich interpretovať každý prvok našej
skúsenosti. Whiteheadov svetonázor je hĺbkovo ekologický v nasledujúcom zmysle: (1) zobrazuje všetkých
jednotlivcov v tom zmysle, že majú intrinzickú hodnotu; (2) zobrazuje všetky veci ako vnútorne usúvzťažnené
so svojím prostredím; (3) zobrazuje ego ako ekologické ego; (4) zobrazuje božskú realitu ako ekologicky
prepojenú so svetom a ukazuje, že podpora, ktorá sa poskytuje ekologickému vedomiu takýmto zobrazením
božskej reality, nie je podkopaná problémom zla; (5) ukazuje, že osobitný záujem o ľudské bytosti a iné vyššie
organizmy nie je nezlúčiteľný so záujmom o biosféru ako celok a s intuíciou, že - v určitom zmysle – všetky
formy života majú (zhruba) rovnakú inherentnú hodnotu.
6
7

Hypotéza Gaia je ekologická hypotéza - biosféra a fyzické zložky Zeme (atmosféra, kryosféra, hydrosféra a
litosféra) sú úzko integrované a tvoria komplexný systém, ktorý udržuje klimatické a bio-geo-chemické
podmienky na Zemi v priaznivej homeostáze. Pôvodne hypotézu Gaia navrhol James Lovelock ako hypotézu
spätnej väzby. Hypotéza je často popisovaná ako pohľad na Zem ako jeden superorganizmus. Lovelock a ďalšie
stúpenci jeho myšlienky ju považujú za vedeckú teóriu a nie obyčajnú hypotézou, pretože veria, že prešla
8

27

určitý druh superorganizmu, ktorý sa vyvíja v homeostatickej recipročnej interakcii medzi
živými organizmami a fyziochemickým životným prostredím. Hypotéza Gaia (resp. dnes
Geophysiology - geofyziológia9) predstavuje jednotlivé zložky: prírodné entity, vodu, vzduch
ako vzájomne komplikovaným spôsobom prepojené, pôsobiace a zaisťujúce, že prostredie
zostáva stabilné. Táto hypotéza je tak ekocentrickou ako aj biocentrickou koncepciou10
uplatňujúcou princíp holizmu pri skúmaní prírodných a evolučných procesov.
Uplatňovanie princípu holizmu pri skúmaní evolučných procesov vedie ku zisteniu, že
živé organizmy a prostredie, v ktorom žijú, tvoria jeden systém vzájomne prepojených väzieb.
Organizmy nie sú pasívnymi objektmi pôsobenia prostredia, ale pôsobia na prostredie a
transformujú ho. Úzka spätosť živých organizmov a ich prostredia korešponduje s chápaním
biotického spoločenstva v etike Zeme A. Leopolda.
Hypotéza Gaia vyžaduje zmenu v spôsobe nazerania na živú prírodu tak vo vede, ako
aj vo filozofii. Ľudstvo potrebuje novú harmóniu s organizmom všetkého života – Gaiou,
potrebuje novú biosféricky navigovanú filozofiu a etiku. J. Lovelock zdôrazňuje, že ekológia
nie je otázkou konania, ale otázkou poznanej nutnosti. Táto poznaná nutnosť sa riadi stoickým
nadhľadom: čo je reálne, je aj rozumné, čo je, je, nemôžeme to zmeniť a „nech sa nám to páči
alebo nie a nech spôsobujeme celkovému systému čokoľvek, aj naďalej budeme vťahovaní, aj
keď nevedomky, do gaiského procesu regulácie“ (1993: 145). Môžeme žiť v závetrí dejinnej
prognostickými testami. V októbri 2006 v Arlington, VA kampuse Univerzity George Masona sa konala tretia
medzinárodná konferencia o teórii Gaia. Táto konferencia priblížila Gaia teóriu ako vedu aj metaforu, ako
prostriedok k pochopeniu - ako by sme mohli začať riešiť problémy 21. storočia - ako je zmena klímy a
pokračujúce ničenie životného prostredia. Príkladom zmeny prijímania Gaia teórie je vyhlásenie štyroch
medzinárodných programov v oblasti výskumu globálnej zmeny - IGBP, IHDP, WCRP a medzinárodného
programu biodiverzity DIVERSITAS. Ich závery z výskumu vykonávaného v posledných desiatich rokoch pod
záštitou štyroch programov na riešenie týchto problémov ukázal že: Zem sa chová ako jediný, samoregulačný
systém s fyzikálnymi, chemickými, biologickými a ľudskými komponentami; ludská činnosť významne
ovplyvňuje životné prostredie Zeme v mnohých ohľadoch, antropogénne zmeny zemského povrchu - pôdy,
oceány, pobrežia a atmosféra, biodiverzita, bio-geo-chemické cykly sú jasne identifikovateľné mimo
prirodzenú variabilitu; globálne zmeny nemožno chápať v zmysle jednoduchej paradigmy príčiny a následku;
Ľudské aktivity majú potenciál pre ´zapnutie systému Zeme´ na program alternatívnej prevádzky, ktorý sa môže
ukázať ako nenávratné a málo priaznivé pre ľudí a ďalší život; povaha zmien, ku ktorým teraz dochádza v
pozemskom systéme, ich rozsah a rýchlost zmien - je bezprecedentná. Zem v súčasnej dobe pracuje v tzv. noanalógovom programe. Ostatné reflexie na hypotézu Gaia nájdeme v práci John Gribben, Mary Gribben (2009)
James Lovelock - In Search of Gaia. Princeton University Press.
9
Geophysiology (krajina-fyziológia) je štúdium interakcie medzi organizmami na Zemi, ktoré fungujú pod
podmienkou, že samotná Zem sa chová ako jediný živý organizmus.
10
E. Kohák uvádza (2000) že „atomizované počiatky“ tejto hypotézy nachádzame v najstarších mytologických a
náboženských systémoch – Zem je superorganizmus a život je jav planetárny. Platon v dialógu Timaios hovorí o
anima mundi – akejsi vesmírnej duši či Duchu sveta: všetko, čo je, čo existuje, je oživené jedným životom. O
svete oživenom dušou, ktorá je rovnako smrteľná ako duša človeka, píše materialista Lucretius Carus. O Zemi
ako Matke píše Filon z Alexandrie (v spise O stvorení). Kresťanstvo takéto ponímanie Zeme zavrhlo. D. Gálik
(1996) upozorňuje na historicky bližšie korene tejto hypotézy, a to v 18. storočí u zakladateľa geológie,
škótskeho vedca J. Huttona a na prelome 19. a 20. storočia u ruského filozofa V. G. Korolenka známeho svojím
drsným opisom prírody, na základe skúseností z exilu na Sibíri.
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nutnosti (my ako druh a s nami aj naša kultúra), pretože poučení evolučnou teóriou (a
nezanedbateľnou úlohou samoorganizácie a komplexity) vieme, že máme (tak ako každý
živočíšny druh) svoj evolučný začiatok i koniec. V tomto konštatovaní nie je žiaden tragický
akcent, domnieva sa J. Lovelock, už len z toho dôvodu, že sa v ňom zrkadlí väzba ekológie a
zákonov termodynamiky. Jednoducho, začlenenie organizmov do prostredia, kde platia
termodynamické zákony, naviguje ich existenciu cestou počiatku-zrodu, zrením, starnutím,
umieraním. Pokiaľ jestvuje sila, vychyľujúca živé spoločenstvo našej planéty ďaleko od
rovnovážneho stavu, pokiaľ jestvuje energetický zdroj planéty – Slnko, Zem sa nepremení
v mrazivé smetisko. Krízu či chladný tlak pociťujeme zo strany nás samých. Aj keď v
Lovelockovej optike je život ľudského rodu len geologické „žmurknutie“ vo vzťahu k
superorganizmu Gaia, môžeme ho zrýchliť poškodzovaním tých častí Gaie, ktoré fungujú ako
samoregulačný biologický termostat. Ľudský rod môže svoju sebarealizáciu prežívať len
rešpektovaním a stotožňovaním s Gaiou. V opačnom prípade deštrukcia prírodného prostredia
je v prvom rade deštrukciou prostredia kultúry. Konvenční vedci kritizujú teóriu Gaia kvôli
tomu, že neposkytuje nový mechanizmus, ale iba mení metaforu. Ale aj dnes akceptovaný
mechanomorfný svetonázor sa obvykle nepovažuje za metaforu, aj keď je svojím spôsobom
metaforický.
Kvantová fyzika s princípom neurčitosti znamenala výzvu pre starý deterministický
model predvídateľného vesmíru, ktorý funguje so strojovou presnosťou. Takpovediac
v ústrety snaženiu v oblasti filozofie ekológie a ekologickej etiky prichádzajú teoretické
východiská novej fyziky alebo sa teoretickým východiskom stáva to, čo E. O. Wilson (1998)
nazýva biologizácia celého radu humanitných vied a etiky. Pojmy, ktoré vznikli na základe
špeciálnych vied, sa transplantujú a tento zdá sa efektívny pojmový aparát, umožňuje
vyčlenenie problémov, ktoré sa v tradičnom jazyku axiológie a etiky vymykajú všetkým
pokusom o konkretizáciu.
Príkladom môže byť Planckova konštanta h, pokiaľ interpretujeme len schematicky, je
hypotézou o tom, že ak je objekt pozorovania rádovo porovnateľný konštantou h (energia
kvantuje,

v prírode

existuje

najmenšie

kvantum

energie),

potom

pri

interakcii

s experimentálnymi prístrojmi pozorujúceho subjektu dochádza nevyhnutne k ovplyvneniu
objektu a poznatky pozorujúceho subjektu o objekte sa stávajú neurčitými. Predovšetkým
v tomto zmysle nemožno v novej fyzike zreteľne rozdeliť objekt a subjekt, ako to bolo v starej
fyzike. J. B. Callicott je na základe tohto príkladu pripravený vyhlásiť, že „res cogitans sa

29

teda rúca do res extensa“ (1989: 168) a osud Descartovho zdanlivo prirodzeného rozlíšenia
medzi res cogitans a res extensa je ratifikovaný.
Tradičné koncepcie lineárnej kauzality a mechanických síl pôsobiacich na materiálne
objekty ustupujú teórii chaosu, nelineárnej dynamike a disipatívnym štruktúram. Pojem
chaosu sa transformoval novými matematickými prístupmi, ktoré plodia neočakávanú
usporiadanosť v zložitých dynamických systémoch. Atomistická koncepcia konečnej reality
či koncepcia „biliardovej gule“ ustupuje holistickému pohľadu, v ktorom sa realita analyzuje
ako holarchia (uhniezdená realita) systémov so zložitými viacúrovňovými interakciami javov
na všetkých úrovniach, od subatomárnej vlny/častíc a atómov až po galaktické zoskupenia
a vesmír. V epistemológii starší pohľad logického pozitivizmu a operacionalizmu (význam
premenných spočíva v experimentálnych operáciách) ustúpil otvorenejším prístupom, ktoré
priznávajú možnú platnosť rôznych perspektív (kritický realizmus) a ktoré berú do úvahy
skutočnosť, že teórie a modely sú mentálne konštrukcie (konštruktivizmus). Redukčnoanalytická stratégia vedeckého výskumu, ktorá hľadá vysvetlenia „zdola“, vedie v konvenčnej
paradigme k redukcionistickej ontológii, v ktorej sa predpokladá, že všetky vedy možno
v konečnom dôsledku redukovať na fyziku elementárnych častíc. V postmodernej filozofii
vedy sa redukcionistická orientácia dopĺňa o integrujúcu systémovú perspektívu. Nastupujúci
ekologický svetonázor predstavuje odlišný spôsob vnímania úlohy človeka v schéme vecí.
Vplyv ekologických koncepcií koevolúcie a symbiózy vytvára povedomie evolučného
významu ochrany integrity ekosystému a zachovania rôznorodosti druhov. Vo vzťahu sa nimi
nemanipulovalo s cieľom slúžiť ľudským záujmom alebo ak sa nenarušili ľudskou činnosťou.
Ako bolo spomenuté, súčasné prírodné prostredie je ovplyvnené ľudskou činnosťou
(ľudia určitým spôsobom zasiahli každý systém a každý tok v biosfére: ´príroda skončila´´
konštatuje autor v The End of Nature (McKibben 1989). Známa McKibbenova téza hovorí,
že v jadre environmentálnej krízy leží skutočnosť, že príroda je doslova zničená. Konkrétne
tvrdí, že v dôsledku rozsiahlych klimatických zmien vyplývajúcich z priemyselnej činnosti
(tzn. globálne otepľovanie spôsobené spaľovaním fosílnych palív na jednej strane
a poškodenie ozónovej vrstvy chlórofluorokarbónmi na strane druhej) sme vstúpili do štádia,
kedy žiaden štvorcový centimeter na Zemi nemožno považovať viac za prírodný. Výsledkom
ľudských zásahov je to, že všetko na svete je odlišné od pôvodného prirodzeného stavu a teda
všetko na svete sa v určitom zmysle stalo artefaktom. McKibben konštatuje: „Zmenili sme
atmosféru a teda meníme počasie. Zmenou počasia meníme každý bod na zemi na umelý.
Prírodu sme zbavili jej nezávislosti a to je fatálne pre jej zmysel. Zmysel prírody je v jej
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nezávislosti; bez nej niet už ničoho okrem nás.“ (1989: 58). Mohli by sme tvrdiť, že celý náš
problém vyplýva z toho, že nedokážeme rozlíšiť dva úplne odlišné významy tohto slova. Na
jednej strane, termín príroda11 môže znamenať všetko vo fyzickom svete, tzn. všetko, čo
podlieha fyzikálnym/chemickým/biologickým procesom, resp. prírodné môže tiež znamenať
to, čo sa vyskytuje bez ľudského zásahu. Kontrastným termínom voči tomuto pojmu je umelé.
Obidva tieto pojmy sú jasné a akceptovateľné. Problém je v biocentrickom tvrdení, že my
ľudia sme súčasťou prírody a nemali by sme do nej zasahovať, nerozlišuje medzi človekom a
prírodou. Ak my sami sme prírodné entity, súčasť prírody, potom podľa všetkého nemôžeme
do nej zasahovať (extrémne ponímanie), pretože príroda zahŕňa všetko čo my (podobne ako
iné druhy, živočíchy) konáme – ničenie ozónovej vrstvy, produkovanie toxického odpadu,
vyhynutie iných druhov, zmena teploty. Na druhej strane, ak tieto naše činnosti nie sú
prirodzené, potom nie sme súčasťou prírody a v žiadnom prípade nie sme jej ´obyčajnými
členmi´.
Ide o problém epistemologickej ilúzie. O spôsob akým ľudia poznávajú a posudzujú
svet, prírodu, evolúciu. Častý informačný deficit v interpretácii vedie k nedorozumeniam s
neočakávanými a neplánovanými dôsledkami v rozhodovaní a konaní. Príroda nám nemôže
povedať, ako máme konať, pokiaľ najprv neexistuje spôsob zistenia, čo vlastne príroda je a čo
hovorí – spôsob, ktorým sa dostaneme k prírode samotnej a nie k prírode interpretovanej
v nejakom spoločensko-historickom kontexte ap.
Doba epistemologických ilúzií, ktoré vedcov izolovali a stavali mimo
prirodzený svet, pomaly končí... Protiklad medzi priezračnosťou vedeckých
popisov a nepriehľadnosťou podmienok jeho možností tak miznú, takže môžeme
v prekonaní novovekých kategórií reprezentácie a protikladu subjekt-objekt
myslieť podstatnú prináležitosť vedy k celku vznikajúcej prírody, definovanej
ako to, čo kladie problémy (Prigogin 1984: 40).

Príroda (gr. fysis, lat. natura – prirodzenosť, spontaneita, to, čo patrí k rodeniu) svet okolo nás v nekonečnej
mnohotvárnosti svojich prejavov. Chápanie prírody nie je ani filozoficky, ani kultúrne jednotné. Možno hovoriť
o mnohosti filozofických a kultúrnych konfigurácií prírody. V tej najvšeobecnejšej rovine prírodu tvoria všetky
prírodniny a javy na Zemi i mimo nej, ktoré existujú nezávisle od človeka a vznikli bez jeho pričinenia (nemajú
artefaktový a arteficiálny charakter), pričom človek je súčasťou prírody. Pojmom fyzis označovali filozofi pred
Platonom podstatu všetkého bytia, teda to, čo je skutočné, nezávislé od človeka a určujúce všetko jestvujúcno.
Staroveká gréčtina mala ešte jeden pojem: kozmos na označenie poriadku vznikajúceho spontánne a samovoľne.
Platonom začína oddeľovanie prírody ako niečoho, čo je poľom pominuteľnosti a skutočné sú pred všetkým
ostatným jestvujúce idey.
11

31

Prírodu už ´nevypočúvame´ a nový dialóg je porozumením vzájomného vzťahu
človeka a prírody v ich jednote a zároveň je odhalením historickosti poznávania sveta prírody,
historickosti vedy.
Sme makroskopické bytosti, pohrúžené do reálneho fyzikálneho sveta, snažiace sa
porozumieť svetu úplne. Keďže sme bytosťami makrosveta nemôžeme porozumieť svetu ako
celku, a tak „pri obmedzených znalostiach totálny výklad sveta môže mať jedinú podobu:
podobu mýtu. Človek tvorí, vyhľadáva, miluje mýtus; človek je mytofil...“ (Kováč 2000: 97).
Všetky filozofické a vedecké úvahy sú závislé na rozsahu doby v ktorej vznikajú. Problém je
v tom, že vývoj nám dal schopnosť vysporiadať sa hlavne s krátkodobými problémami. Ale ako teraz vieme - krátkodobé reakcie môžu ľahko viesť k dlhodobej katastrofe. To čo sa zdá
prijateľné pre najbližších desať rokov, môže byť katastrofálne neskôr. Likvidácia lesov a
vyčerpávané neobnoviteľné zdroje energie môžu produkovať zdravý vývoj pre jednu
generáciu a hladovania pre ďalšiu desiatku generácií. Dokonalé riešenie pravdepodobne
neexistuje. Ak si chcete vybrať, čo je najlepšie pre najbližšiu budúcnosť je to relatívne
jednoduché. Ak si chcete vybrať, čo je najlepšie pre vzdialená budúcnosť je tiež pomerne
jednoduché. Ale vybrať si, čo je najlepšie pre blízku a vzdialenú budúcnosť, je pre ponuku
množstva

variantov

pomerne

ťažké.

Iba

prostredníctvom

výskumu,

štúdia

a interdisciplinárneho diskurzu budeme vidieť, ako naše krátkodobé zlyhanie narušuje naše
dlhodobé potreby, a ako korekčné môžu byť aplikované na formulovanie

trvalejších

morálnych kódov.
Vráťme sa však k úvodným otázkam: Je príroda súhrnom materiálnych procesov
a javov, ktoré prebiehajú nezávisle od ľudského vedomia? Možno tieto procesy odhaliť
vedeckými metódami? Alebo je príroda jednoducho subjektívnym premietnutím hlásaných
svetonázorov na materiálny horizont? Existuje v prírode rovnováha alebo je príroda
inherentne chaotická? atď.
Na tieto a mnohé ďalšie otázky môže dať odpoveď vedecká ekológia, ktorá má s
ostatnými prírodnými vedami12 spoločnú nielen metodológiu (získavanie základných údajov,
metódy spracovania, testovanie hypotéz, korelácia, atď.), ale aj filozofické základy
(transcendentná dynamika neustálej otvorenosti a neustáleho pýtania sa).

Význam prírodných vied neustále narastá, predstavujú „exemplárne disciplíny intelektuálneho rozvoja,
poskytujú školu prísneho uvažovania a racionality a je v nich výzva pochopiť, dokázať a mobilizovať .....“ (in.
G. Lipovetsky, 2007: 400).
12
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Jedným z týchto základov je naturalizmus13, názor, že existuje iba jeden systém reality
– príroda – pričom tento systém nezávisí od nadprirodzených faktorov. Naturalizmus
nevylučuje nevyhnutne existenciu nadprirodzena, avšak pochopenie prírodného sveta
nevyžaduje porozumenie nadprirodzenému svetu. Naturalizmus teda spochybňuje názory,
ktoré postulujú príčinu a riadenie vesmíru pred samotnou prírodou alebo ich ontologicky
oddeľujú od prírody.
Tento postoj bol aktuálny u jedného z najvýznamnejších filozofov 20. storočia J.
Deweyho. Filozof zdôrazňoval, že problém človeka spočíva v pochopení toho, čo znamená
objektívnosť na báze naturalizmu; akým spôsobom je morálka objektívna a pritom sekulárna
a sociálna. Človek je súčasťou prírodného a táto skutočnosť redefinuje projekt filozofie.
Predbežne a veľmi všeobecne možno natruralizmus charakterizovať ako metodologický
princíp. Ekológovia rovnako ako filozofickí naturalisti tvrdia, že všetky reálne veci sú
objaviteľné rovnakými metódami a sú opísateľné rovnakým jazykom. Rozdiely sú v názore na
konečné usporiadanie samotnej prírody.

Naturalizmus predpokladá, že príroda je v zásade úplne poznateľná. Pravidelnosť, jednota a celistvosť
v prírode predpokladá objektívne zákony, bez ktorých by snaha o vedecké poznanie prírody bola celkom
absurdná. K oživeniu naturalizmu došlo v 30.tych a 40.tych rokoch 20 storočia predovšetkým v USA filozofmi
ako F. E. Woodbridge, Morris R. Cohen, J. Dewey, E. Nagel a S. Hook. Naturalistický prístup, ktorého
novodobá história siaha k Darwinovi a starším proto-evolučným mysliteľom, získaval na význame s každým
novým pokrokom v biológii a kognitívnych vedách. Jeho súčasnú verziu môžeme interpretovať v podobe tézy:
Všetko ľudské, vrátane mysle a kultúry, má materiálnu základňu a vznikla počas vývoja ľudskej genetickej
konštitúcie a jeho interakcie s prostredím. Výskumy v biológii ukazujú, že vnútorné morálne priestory existujú a
môžu byť presnejšie definované. Sú imanentné v unikátnych programoch mozgu, ktoré vznikli v priebehu
evolúcie. Ukazuje sa, že ľudský duševný vývoj je oveľa bohatší a štruktúrovanejší než sa pôvodne
predpokladalo. To oslabuje pôvodne absolútny rozdiel medzi tým čo je a tým čo by malo byť v oblasti morálnofilozofickej reflexie (pozri: Michael Ruse a Edward O. Wilson: Moral Philosophy as Applied Science. In. Moral
Philosophy as Applied Science. Source: Philosophy, Vol. 61, No. 236 (1986), pp. 173-192). Ak sa napriek
významovej rozmanitosti pojmu pokúsime identifikovať niektoré centrálne charakteristiky naturalistických
pozícií, narazíme na nasledovný bod: v protiklade ku klasickým pozíciám ako napr. etickému naturalizmu, ktorý
patrí k najstarším filozofickým interpretačným programom morálky, je pre moderný naturalizmus – od konca 19.
Storočia - centrálny pojem veda, nie príroda. Táto charakteristika moderného naturalizmu je výsledkom úpadku
dejín „kvalitatívneho pojmu prírody“, na ktorého konci je na prírodu nazerané len ako na predmet empirickej
vedy. Zodpovedajúc tomuto centrovaniu je pre moderných naturalistov typické, že význam prírodných vied
klasifikujú ako veľmi vysoký. Na základe veľkého úspechu prírodných vied pri výskume a vysvetlení sveta by
mali - podľa ich argumentácie - filozofi uznať, aký enormný význam majú prírodné vedy pre filozofiu. Evoluční
naturalisti v etike sa adekvátne domnievajú, že rozvoj a ´odhalenia´ biologických vied, zvlášť pokroky v
evolučnej teórii, majú veľký význam pre etiku (evolučnú etiku). Čo presne je myslené veľkým významom
evolučnej teórie pre etiku? Význam evolučnej teórie spočíva v tom, že predkladá špecifickú metódu, ktorá by
mohla/mala napomáhať zodpovedaniu etických otázok, prípadne že disponuje určitými empirickými dátami,
ktoré by do etickej argumentácie mali byť zapojené. Naturalizmus v súčasnosti môže zastávať zaujímavú
filozofickú pozíciu tak, že musí byť viac ako len prejav solidarity a rešpektu voči prírodným vedám.
13
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Názor, známy ako vedecký realizmus14 tvrdí, že príroda objektívne existuje nezávisle
od jej percepcie. Pozorovanie umožňuje odhaliť zákony, ktorými sa prírodné systémy riadia.
Veda a vedecké fakty nie sú výsledkom konštruovania, ale odhaľujú skutočnosť, resp. sú
schopné dosahovať objektívne pravdivú reprezentáciu sveta. V prospech tohto postoja
existuje niekoľko argumentov (Černík – Viceník 2004: 86-87), z ktorých možno pre potreby
tejto štúdie zvlášť spomenúť biologickú motiváciu: realizmus je nevyhnutný pre biologické
prežitie – musíme reálne poznať a do istej miery adekvátne modelovať svoje prostredie, svoj
životný habitát – prírodu. Tento filozofický základ, ktorý ekológia zdieľa s ostatnými
prírodnými vedami, je metafyzicko-epistemologický realizmus. Je to názor, že existujú
modely alebo pravidelnosti v prírode, ktoré existujú nezávisle od percipienta. Tieto modely sú
človekom do určitej miery objektívne poznateľné. Ekológia sa snaží rozpoznať tieto modely.
Spolu s geológiou a fyzikálnou geografiou študuje prírodu priamo ako sa prezentuje človeku.
Pozorovanie modelov sa stáva základom vypracovania hypotéz, ktoré sa testujú metódami
normálnej vedy. Zatiaľ čo sa ekológovia nezhodujú v názore na podstatu prírody, je zhoda v
predstave, že v prírode existujú modely, ktoré sú viac než iba pojmovými kategóriami.
Iný názor – názor spoločenského kontextualizmu alebo konštrukcionizmu – tvrdí, že to,
čo vedec ´objaví´ v prírode je vlastne interpretáciou závislou od kultúrne podmienenej
orientácie, tradícií a presvedčenia vedca. Fundamentom je tu myšlienka, že vedecké poznanie
je len konštruované prostredníctvom spoločenských procesov a každému vedeckému faktu
patrí sociálno technická história. Tento názor popularizujú ´post/štrukturalistickí´ myslitelia
a nesporne najslávnejšou konštruktivistickou štúdiou je Laboratory Life: Social Construction
of Scientific Facts (1979; 1986) B. Latoura a S. Woolgara. Podľa ich tvrdení existencia
vedeckého faktu má zmysel a význam na základe kontextu, v ktorom sa použije, a jeho
premena z tvrdenia na vedecký fakt je reverzibilná, tzn. realita môže byť tiež
dekonštruovaná.15 Táto pozícia má abstraktnú povahu. Je to výskumný program, ktorý od nás

Vo vedeckom realizme existuje spoločný základ vyjadrený epistemicky pozitívnym postojom k výstupom
vedeckého skúmania, pokiaľ ide o pozorovateľné aj nepozorovateľné aspekty sveta.
15
V štúdii Laboratory Life: Social Construction of Scientific Facts (1979, 1986) B. Latoura a S. Woolgara sa
autori zamerali na skúmanie histórie existencie faktoru uvoľňujúceho thyrotropin (TRF(H). Latour a Woolgar
tvrdia, že (TRF(H) má význam podľa kontextu, v ktorom sa použije. Jednoducho má odlišný význam pre
lekárov, pre bádateľov, pre endokrinológov atď. Má iný zmysel pre tých, ktorí strávia celý profesionálny život
štúdiom TRF(H) a iný pre tých, ktorí ho využívajú ako nástroj pre prípravu biologických vzoriek v rámci
experimentov v čiastkových odboroch.To je jeden z dôvodov prečo autori zdôrazňujú, že zmena tvrdení na fakt
je reverzibilná, tzn. realita môže byť dekonštruovaná. V inej súvislosti - podľa B. Latoura zvlášť podnecujúcej je archeológia novej praxe fabrikácie predmetov, zrodená v 17. storočí v laboratóriu. Ide o predmety bez vôle a
predsudku, nie-ľudské súcna „no pripisuje s a i m zmysel"; sú to hybridy „medzi tisícročným štýlom biblickej
exegézy - dovtedy používaným výlučne n a Písmo sväté a klasikov - a novým prístrojom, ktorý produkuje nové
zápisy" (Nikdy sme neboli moderní. Bratislava, Kalligram 2003, s. 40). Nové nie-ľudské súcna s ú sociálne i
14
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žiada, aby sme dôkladne preskúmali tvrdenia, že niečo ako ´príroda´ skutočne funguje ako
počiatok alebo základ spoločenského, a aby sme ich podrobili dôkladnej dekonštrukcii
s cieľom odhaliť spoločenské procesy, ktoré môžu byť skryté pod týmto substrátom. Proti
tomuto tvrdeniu možno namietať tézou: aj keď celá krajina alebo jej veľká časť bezpochyby
vykazuje znaky spoločenskej činnosti, jediné čo ľudia robia, je pretváranie, nie utváranie
sveta.
Zdá sa, že ´tvrdý´ spoločenský konštruktivizmus je kontroverzný. Vyplýva to
z tvrdení, že akýkoľvek význam pripisovaný prírode je produktom spoločnosti. Aj keď veľká,
alebo prevažná časť významu, ktorý nachádzame v prírode – idylický raj či bezútešná
pustatina, kde život je „osamelý, úbohý, odporný, surový a krátky“ – má spoločenský základ,
sme toho názoru, že príroda má aj mimosubjektívny a transkultúrny význam, ktorý ľudia
dokážu rozlíšiť. Preto vedecká ekológia je v určitom zmysle v rozpore so spoločenským
konštruktivizmom. Spoločenský konštruktivizmus popiera, že slová príroda a divá príroda
majú nejaký objektívny, transkultúrny význam. Konštruktivizmus nemá problém s chápaním
fyzických procesov, existujúcich nezávisle od ľudského vnímania, podľa tohto konceptu
sémantika slova príroda (napr. idylická či ohrozujúca, vyvážená alebo chaotická) je
spoločensky determinovaná. Konštruktivizmus sa rozvíjal jednak vplyvom kritickej teórie
Frankfurtskej školy (Lukács, Horkheimer, Adorno a Habermas) ako aj vplyvom
´postštrukturalizmu´ (Derrida, Lyotard, Deleuze,

Foucault). Pre postštrukturalizmus je

typická predstava neuzavretej a decentralizovanej štruktúry.
Vplyv myšlienok R. Descartesa bol východiskom pre dôslednú objektivitu vo vede.
Vedec ako odtelesnená psychická entita, oddelená od toku fyzického sveta, môže pozorovať
javy ako nestranný a neovplyvnený pozorovateľ, sledujúci vonkajšie javy v ich základnej
podstate. F. Nietzsche sa domnieval, že toto poňatie individuálnosti, ktoré je základom
modernity, ako aj s tým súvisiaci pojem objektivity, je fikciou (in. The Will to Power by F.
Nitzsche. Digireads.com Publishing (2019): 267, §481; 269, §485); podľa neho všetky
výpovede o svete sú kultúrne podložené alebo individuálne utvorené interpretácie. Skupina
spoločenských konštruktivistov, ktorá nasledovala odkaz F. Nietzscheho, tvrdí, že všetko čo si
myslíme, že vieme o prírode ako objektívnej a nezávislej entite, je iba interpretácia alebo
projekcia určitého pohľadu (Evernden 1992; Cronon 1996). Vyjadrené slovami Neila

asociálne a Latour ich považuje za tricksters porovnávacej antropológie a cez túto trhlinu vstupuje veda a
technika ako niečo záhadné a fascinujúce, odlišujúce západnú kultúru od všetkých ostatných.
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Everndena: príroda ako „entita, ktorú považujeme za samozrejmú v zmysle objektívnej
reality, má v skutočnosti zložitý pôvod ako spoločenský vytvor“ (1992: 109).
Ekológovia, podľa konštruktivistického výkladu, sa nemôžu dozvedieť objektívne
pravdy o prírodných systémoch, pretože oni sami sú pevne ukotvení v spoločenskom rámci
alebo svetonázore. V prírode sa nedá odhaliť ´podstata´ ako jej substrát. Konštruktivisti
tvrdia, že sa dokonca nemôžeme zhodnúť ani v tom, čím príroda je. Všetko vedecké poznanie
odráža určitú politickú agendu, určitý svetonázor.
Napriek tomu že vedci jednohlasne zastávajú určitú formu ontologického realizmu,
metafyzika realizmu nevyhnutne nastoľuje epistemologické otázky, napr.: Ako poznávame
prírodu? Existujú všeobecné princípy, ktorými sa príroda riadi, alebo sú udalosti singulárne?
Konštrukcionisti16 sa pýtajú: ako sa získavajú rôzne koncepcie ´prírody´, informácie
z rôznych historických a kultúrnych perspektív? Perspektíva je spojením viacerých faktorov:
biologického, spoločenského, náboženského. Sila a vplyv týchto faktorov sa nesmie
podceňovať, pokiaľ ide o ich účinok na vnímanie reality. Podľa konštrukcionizmu západní
vedci nepredstavujú v tomto smere žiadnu výnimku.
Zdá sa, že ľudské bytosti nie sú schopné epistemologickej objektivity sub specie
aeternitatis. Ľudské poznanie je časovo i priestorovo podmienené. Avšak je možná určitá
konvergencia názorov, pretože individuálni pozorovatelia majú podobné skúsenosti. Preto
objektívnosť (v zmysle extrasubjektiovity) je v prírodných vedách možná (Williams 1985).
Vedecká prax vždy v sebe obsahuje subjektívnu zložku, ale rozvoj vedeckej praxe v 20.
storočí implikuje umiernený vedecký realizmus. I keď nie je veľa ekológov tvrdiacich, že
ekológia je úplne objektívna záležitosť zbavená kultúrnych predsudkov, väčšina ekológov sa
domnieva, že existujú zásadné aspekty prírody, ktoré sú prístupné bádateľom. Táto myšlienka
neznamená, že prírodu môžeme spoznať vo všetkých jej atribútoch, ani že je jednoduchá
a deterministická. Ekologický výskum demonštruje komplexnosť a nedeterminovanosť
prírodných systémov. Ako uvádzajú D. R. Keller a F. B. Golley (eds. 2000: 2):
pozerať sa na svet vedecky je ako pozerať sa na svet cez slnečné okuliare: farba
šošoviek ako kultúrny filter, cez ktorý každý vedec nazerá na svet, pridáva
kvalitu svetu, ktorá nie je vo svete obsiahnutá. Svet nie je zelený, žltý či ružový.
Šošovky môžu nejasné vzdialené predmety zobrazovať ostro alebo nejasné
Podľa konštruktivistov je svet nezávislý na ľudskej mysli, ale poznanie sveta je vždy ľudský a sociálny
konštrukt.
16
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blízke objekty môžu zobrazovať ostro. Ale časť obrazu je obrazom sveta, ako
existuje nezávisle od ľudského pozorovania.
Z uvedeného vyplýva, že dôsledný vedecký realizmus nie je z ľudského hľadiska
možný, ale umiernený realizmus možný je. Potrebujeme potvrdiť realitu prírody, čo je
nevyhnutnou kotvou pre akúkoľvek skutočne hlbokú ekologicko-etickú teóriu schopnú
pochopiť, porozumieť a pomôcť riešiť súčasnú ekologickú krízu. Príroda je niečo, čo treba
zachovať a obhajovať pre ňu samu. Filozofia ekológie a ekologická etika musia začať tým, že
odkryjú a porozumejú tomuto problémovému okruhu otázok a uvedomia si existenčnohabitačný imperatív prírody.
Aj keď nie je nič morálno-filozofické v prírode17 (ako by mohol tvrdiť D. Hume a ako
to tvrdí J. Habermas) a na otázku: je príroda etická? zvyčajne odpovedáme, že ide o
premietnutie určitých kritérií z antropocentrickej etiky na prírodu a odpovede sú neempirické,
závislé od kultúrou podmienených definícií, takže pravdepodobne nemôžu byť definitívne.
Príroda však bola vždy eticky interpretovaná, a preto nemohla slúžiť ako arbiter rozhodujúci
o rôznych interpretáciách, pretože „vždy sa zúčastňujeme na tom, čo opisujeme“
(Skolimowski 1999: 26). Týmto zúčastňovaním sa mení naša rola nezúčastneného
pozorovateľa na pozorovateľa zahrnutého do svojich výpovedí.

Otázky k téme:
1. Ako prebiehal vznik morálnej teórie alebo etiky ako explicitnej dimenzie poznania,
konania a správania, ktorý je príkladom javu, ktorý vedci spoločenskovedných
disciplín nazývajú procesom štruktúrnej diferenciácie?
2. Je príroda jednoducho subjektívnym premietnutím hlásaných svetonázorov na
materiálny horizont?
3. Existuje v prírode rovnováha alebo je príroda inherentne chaotická?
4. Má ekológia všeobecné zákony? Ak áno, aké sú kauzálne vlastnosti ekologických
systémov, aký je dôvod týchto zákonitosti?
Príroda nám nemôže poskytnúť nijaké morálne normy, ale je výzvou pre filozofickú etiku budúcnosti: príroda
sa stala morálne neutrálnou surovinou ľudského plánovania. Prinajmenšom pokiaľ ide o zásahy do neživej
prírody a zásahy do fenotypovej štruktúry mimoľudských tvorov, panuje príslušný a ďalekosiahly konsenzus:
„Príroda nie je nedotknuteľná. Smie a má sa vyviesť zo seba (úber sich selbs hinausgeführt), čo je v súlade so
starým motívom osvietenstva: má sa zdokonaľovať" (Ruse 1993: 145). Kontroverzná je otázka, či príslušné
zásahy sú opodstatnené - alebo morálne akceptovateľné.
17
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5. Je príroda súhrnom materiálnych procesov a javov, ktoré prebiehajú nezávisle od
ľudského vedomia?
6. Možno tieto procesy odhaliť vedeckými metódami?
7. Existuje v prírode rovnováha alebo je príroda inherentne chaotická?
8. Evolúcia a ekológia: je prirodzená selekcia pôsobiaca na úrovni jednotlivých
organizmov nedostatočná na vysvetlenie organizácie a štruktúry spoločenstiev?
9. Aká je štruktúra teórie Gaia? Sú spätné väzby dostatočne silné, aby ovplyvnili vývoj
klímy?
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3 SYNERGIA VEDY (TECHNOLÓGIÍ) A PROPRÍRODNOSTI V MORÁLNO
FILOZOFICKOM DISKURZE
Ľubov Vladyková
„Človek vznikol preto, že vesmír je priestorom katastrof“ to je výrok Stanislava Lema,
ktorý by mohol byť mottom nášho premýšľania o synergii vedy (v podobe technológií) a
proprírodnosti v ekofilozofickom diskurze. Zdá sa, že kolapsy a katastrofy nie sú božím
trestom, ale normálnou súčasťou vývoja. Predstavujú nielen hrozbu, ale aj šancu, či dokonca
nevyhnutnú podmienku toho, aby mohlo vzniknúť niečo nové. Žijeme v dobe, kedy sú krízy
a kolapsy18 na programe dňa, môžete si vybrať: ekonomický? energetický? klimatický?
ekologický? kolaps medziľudských vzťahov? kolaps tradičnej morálky? atď. Prísne vzaté:
kolaps neznamená absolútny koniec, môže byť zaujímavé ho prežívať a je šancou pre nové
začiatky (pozri: P.Pokorný, M. Bárta (eds.) 2008).
Hypotéza ekologickej synergie
Hypotéza ekologickej synergie19, ktorá je centrálnou ideou tejto časti predloženej
učebnice, ako neopozičného projektu zosúlaďujúceho konvergentné väzby kultúry a prírody,
otvára cestu k novým (alternatívnym) modusom existencie v stechnizovanom svete. Je táto
hypotéza (o. i.) popieraním univerzalistického chápania morálky, jej reči, narativity?;
vyžaduje morálnu polylogiu, „prerozprávanie“ doterajších myšlienkových a jazykových
stereotypov?
Ak áno, aké morálno-filozofické akcenty je nutné reflektovať? Keďže ide o pozornosť
zameranú na neesenciálne chápanie morálky ako transverzálneho, dynamického systému,
pozostávajúceho zo vzájomných korekcií ľudských konštrukcií a praktického konania vo
vzťahu k mimoľudskému svetu všeobecne, ide o

pokus vysledovať to, čo by túto

Pramene uvádzajú: collabeﬁ , collabeﬁ eri, collabefactus sum, collabor, collapsus sum – búrať, rúcať, klesať.
Dosť slov je podobných alebo blízkych, nikdy to ale nie sú synonyma.
18

V predloženom texte (tak ako aj v množstve ďalších štúdií a monografií, ktoré autorka textu publikovala –
napr. Ľ. Vladyková: Morálno-filozofické implikácie netradičných ekologických vied v ekofilozofickom diskurze.
Filozofická fakulta UPJŠ, 2009. ISBN 978-80-7097-734-7) sa uvažuje o možnom oslabení - tak pojmovej
redukcie, ako aj hyperseparácie kultúry od prírody – v hypotéze ekologickej synergie, ktorej fundament možno
zhrnúť takto: (re)situovanie ľudí z ekologického hľadiska (je zjavne naliehavé a je to úloha prezieravosti,
súvisiaca s poznaním prírodného sveta) a (re)situovanie mimoľudského z etického hľadiska (úloha etiky,
súvisiaca s obývaním a hodnotením prírodného sveta). Obe úlohy sú synergicky prepojené a nie je možné ich
zvládnuť izolovane.
19
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kontextuálnu rozmanitosť v teórii mravnosti (etike) spoluutváralo20. Otvorenou

zostáva

otázka, či môže byť tento nový príbeh o Zemi oporou pre legitimizáciu pravidiel, ktorými sa
riadi vedenie. Ako poznamenal T. S. Kuhn,

používanie

jazyka sa javí ako záležitosť

konvencie, a v dôsledku toho dochádza k prekrytiu, do akej miery sa človek, ktorý si osvojuje
každodenný alebo vedecký jazyk, súčasne dozvedá o prírode niečo, čo nie je samo o sebe
zabudované vo verbálnych zovšeobecneniach.
Príbeh o Zemi možno vyložiť prostredníctvom takej formy rozumu/vedenia, ktorý
by bol/o zbavený/é totalizujúcej obsesie jediného, univerzálneho a konečného riešenia
(jednotiaca etická vízia v podobe nejakej hypermorálky) a vyzdvihoval/o by

princípy

diferencie, plurality, nepodmienenej solidarity, epistemologickej pokory. Tento typ vedenia
môže napomôcť pri konštruovaní takého typu etiky, ktorá odmieta napr. neproduktivitu
rétorického stavu morálneho marazmu, resp. melanchólie mravnej krízy spätej s tzv. koncom
prírody; je pre pestrosť a súčasne pre usualitu.

Vzťahy medzi vedou, morálnou filozofiou, kultúrou a skúmaným prírodným svetom
Bez ohľadu na difúzny charakter zložitých vzájomných vzťahov medzi vedou,
morálnou filozofiou, kultúrou a skúmaným prírodným svetom, je možné rozlíšiť vzájomný
vplyv

medzi

vedami

a etikou.

Interpretácia

týchto

vzájomných

vzťahov

ako

nedeterministických vzťahov otvorených mnohorakým a dynamickým vplyvom by mala
zabrániť dogmatickým excesom (bežným v minulosti). Namiesto toho je možné pokúsiť sa
o integráciu, v ktorej sa tak vedecké teórie ako aj etické koncepcie neustále prehodnocujú.
Analýza týchto vzájomných vplyvov vied a etiky má teoretickú hodnotu pre post-kuhnovskú
epistemológiu a praktickú hodnotu pri riešení

súčasnej globálnej environmentálnej

a ekologickej situácie.
Keď sledujeme enormnú kultúrnu prestíž prírodných vied v modernej spoločnosti,
táto prestíž je ukotvená v ich faustovskej sile, avšak ešte viac je odvodená zo vznešenej –
možno mýtickej – viery v to, že nám veda pomáha nazrieť ´Prírodu´ asi tak, ako ju vidí Boh,
tzn. spôsobom, ktorý nie je zaťažený ľudským omylom, naráciou alebo poverou. Keď bude

Napríklad iným typom narativity (tzv. nový metanaratívny príbeh), ktorý sa sústredí - na rozdiel od ostatných
metanaratívnych príbehov – tzn. ostatná filozofia dejín - na spoločenstvo obyvateľov Zeme, ktoré zahŕňa tak
tých, ktorí môžu hovoriť svoje príbehy, ako aj tých, ktorí ich vypovedať nemôžu a nemôžu ani chápať, čo to je
´rozprávať príbeh svojho života´.
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možné túto dilemu vyriešiť, iste tak bude učinené s brilantnosťou žiadajúcou si nemalú mieru
nadania.
Vo vede, nie je naliehavá potreba konať, takže je niekedy výhodné zostať skeptický
(podstúpiť riziko akceptácie omylu). Ale ´morálne otázky´ často nemôžu čakať na ´rozumný
dôkaz´. Môžeme riskovať chybu a konať? Do akej miery linka vzťahov vedy a etiky
kontrastuje v 21. storočí - storočí "Veľkej Vedy" - je samo o sebe niečo, čo by malo byť/je
sférou intenzívneho záujmu teoretikov humanitných, sociálnych, prírodných a technických
vied.
Napätie spočívajúce v inherentnej konfrontácii poznania a hodnotenia, v spore o zdroji
hodnôt a morálky, v spore či sú veda a morálna filozofia schopné sprostredkovať
legitimizujúce vedenie, keď „fakty sú neisté, hodnoty sporné, riziko vysoké a rozhodnutia
naliehavé“ (1992: 254), prinieslo v 20. storočí ´emergentné plody´ aj pre sféru morálnej
filozofie v podobe odhalenia a jednoznačnej identifikácie „vedeckej“ morálnej filozofie ako
síce vznešenej - ale v mnohých ohľadoch prebytočnej marginality. Dôvod bol zrejmý: jej
vzďaľovanie sa od akútnych problémov skutočnosti a „...úniku od skutočnosti morálneho
života, tzn. od našej morálnej zodpovednosti“ (1994: 221). Tradicionalizmus v morálnej
filozofii legitimizoval ´vyššie pravdy´ ako arbitrov podopierajúcich morálku. Keď tento
univerzalistický a fundacionálny arbiter stráca svoje garancie, resp. dochádza k zmene
´pevných a spoľahlivých´ súborov normatívnych garantov, počuť z mnohých strán hlasy o
kríze morálky, kríze hodnôt, ktorá sa následne rozširuje na celú sféru kultúry a táto platforma
vytvára predpoklad pre spochybňovanie ´spoľahlivosti´ kognitívnych, axiologických i
morálnych súborov21.
Diferenciácie a ruptúry modernej spoločnosti, pluralizácia sociálnych životných
svetov, heterogénnosť diskurzov a vedecké inovácie viedli

M. Webera k tvrdeniu o

polyteizme hodnôt, viedli k tvrdeniam o rozpade univerza na pluriverzum (V. Fleser) atď.22 Po
publikovaní knihy T. Kuhna Štruktúra vedeckých revolúcii v roku 1962 (v slovenskej mutácii
1981, resp. české vydanie 1997) dochádza aj vo vedeckej komunite k hlbokým
pochybnostiam o tradičnom obraze vedy ako progresívneho a kumulatívneho získavania

V súvislosti so spochybňovaním kognitívnych súborov dochádza k ´podnecovaniu´ epistemických
predpokladov odmietania hierarchizácie spôsobov poznania.
22
Niečo podobné už v dejinách ľudstva nastalo v období, ktoré sa vo filozofii označuje ako synkretizmus. Bola
to reakcia na stav prudkého rozmachu empirickej vedy, nebývalú pluralitu a kozmopolitizmus antického sveta v
2. až 1. storočí pred n. l.
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42

poznatkov. Narušuje sa obraz jednoty vedy o jednom reálnom svete, čo následne vedie k
spochybňovaniu ostrých hraníc medzi vedeckými teóriami a ostatnými druhmi vedenia.
Podľa D. Bella (zaviedol pojem postindustriálnej spoločnosti ako ďalšej fázy vývoja
spoločnosti) najtypickejším javom 20. storočia západnej civilizácie bolo stále hlbšie
oddeľovanie sociálnej sféry (ekonomiky, techniky a i.) od kultúry (chápanej ako zóna
symbolického vyjadrovania názorov) a politiky (orientovanej na základe ´modernej Ústavy´
na rovnosť, právo a sociálny poriadok), pričom oddeľovanie a očisťovanie týchto sfér priamo
súviselo s odlišným axiologickým princípom. Sociálna sféra bola ukotvovaná funkčnou
racionálnosťou a efektívnosťou. Sféra symbolického vyjadrovania názorov predstavovala
antinómne zhodnotenie rozvíjania ´seba samého´, tzn. sebarealizácie spätej s rôznymi typmi
pôžitkov, čo je opakujúca sa črta ľudskej spoločnosti, kde dialektika obmedzovania a
uvoľňovania bola uplatňovaná v počiatkoch v náboženstve a následne v svetskej morálke. Zdá
sa, že ´antinómne zhodnocovanie´ je opakovaným úsilím radikálneho ´ja´, presadzujúceho
svoju existenciu proti ´panovačnému osudu´, resp. sieti moci a útlaku. Nachádzame ho už
v starovekých dionýziach i ranom kresťanskom gnosticizme. V modernej spoločnosti 19.
storočia prežíval tento psychologický solipsizmus ako úporne odmietanie represívnych
obmedzení vtedajšej spoločnosti. Svoje vyjadrenie prezentoval v postojoch romantizmu,
dandyizmu, estetizmu a i., teda tam, kde nachádzal antinómny impulz: prírodný človek
(vznešený divoch) verzus spoločnosť; ´ja´ verzus spoločnosť, resp. tradičné hodnoty, viery,
morálka. Najradikálnejšie vyjadrenia „autentického“, ktoré je oprávnené slobodne skúmať
všetky rozmery ľudskej skúsenosti a nepotrebuje posledný cieľ pre utvorenie skutočnosti
(teda bez ohľadu na konvencie a zákon), predstavovali vo filozofii tej doby F. Nietzsche,
v umení Ch. Baudelaire, J. N. A. Rimbaud a ďalší.
V druhej polovici 20. storočia sa pozvoľne vynáralo vo filozofickej reflexii celé
spektrum životných foriem, koncepcií vedenia a spôsobov orientácie. V polydiskurzivite sa
objavovali aj pojednania ekofilozofického charakteru, ktoré reflektovali emergentnú situáciu
ľudstva – poškodzovanie biosféry v rozsahu, ktoré nie je možné riešiť fragmentárne23.
Ekofilozofické

diskurzy

prechádzali

nevyhnutným

obdobím

zretia

a

kultúrneho

experimentovania.
Kniha R. Carsonovej Silent Spring (Tichá jar) publikovaná v roku 1965 je (po Kuhnovej Štruktúre) prvou
prácou, ktorá zmenila debatu o vzťahu poznania a hodnotenia (vedy a filozofie). Transparentne prezentovala
deštrukčné pôsobenie techniky opierajúcej sa o prírodne vedy. Začal diskurz o industrializovanej vede, úzko
súvisiaci s ekologickými diskurzmi, poukazujúcimi na zmenený kontext vedy v jej postnormálnej fáze (diskurzy
o transformácii konceptov, metód a interpretácií relačných báz hodnotových systémov a vedy - v štádiu posunu
paradigmy vedy).
23
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Sme skeptickí voči eko-optimistickým blahosklonne sentimentálnym víziám, ktoré sa
stali modernými mýtmi západnej civilizácie. Zatiaľ čo J. J. Rousseau u svojho „vznešeného
divocha“ hľadal spoločenské cnosti, západná kultúra si mnohé staré a minoritné kultúry
a tradície „farbí na zeleno“. Ekologický sentiment sa stáva istým druhom posadnutosti
moderného človeka, stáva sa jedným z definitívnych znakov mravného človeka. Veď „keby sa
dnes niekto zastával znečistenia, dopadol by zhruba rovnako, ako keby v 17. storočí vyznával
Satana“ (2000: 225). Lenže vychádzajúc z ľudskej prirodzenosti a technologickej moci,
ktorou západná civilizácia disponuje, odvolávanie sa na spirituálne obrodenie či hľadanie
nového zmyslu a významu našej existencie a existencie prírody by si vyžadovalo zmenu
ľudskej prirodzenosti, pretože evolúcia nás „naprogramovala ako inštinktívnych počtárov
ochotných spolupracovať len vtedy, keď to slúži ich osvietenému sebectvu“ (2000: 224).
Jednoducho nášmu druhu nie je žiadna inštinktívna ekologická morálka vlastná a ochrane
prírody „sa teda musíme učiť ... Priznajme si, že sme to aj tak dávno tušili“ (2000: 235).
Napriek značnému posunu je aj dnes ekofilozofické uvažovanie celkom samozrejme
neuzavretým uvažovaním: nové hodnoty sa naďalej zvažujú, overujú a vyvíjajú spolu s novou
spoločenskou praxou, s novým vzťahom človeka k prírodnému svetu. Vzhľadom na tento fakt
je problematické prijímanie určitého (aj keď prevažujúceho) trendu, usilujúceho o jeho
homogenizáciu.
Ak príde reč na prírodné hodnoty a ich ochranu, vo väčšine publikácii sa dozvedáme,
že naším hlavným cieľom, je chrániť biodiverzitu – málokedy sa však dozvieme, čo sa pod
týmto ´zaklínadlom´ myslí. Rovnako je to s naším uvažovaním o synergii vedy a
proprírodnosti. Aké sú postoje vo vede a ako sa prekrývajú s morálno-filozofickými
obavami, resp. výzvami?

Postoje vo vede a morálno-filozofická obozretnosť
Pokúsime sa zvážiť niekoľko často sa prekrývajúcich postojov

vo vede, ktoré

vyvolávajú morálno-filozofické znepokojenie:
1. rastúca sila vedy - do polovice 20. storočia veda pôsobila ako oslobodzujúca a oslavovaná
sila rozširujúca svoje pôsobenie s predpokladom, že je pod kontrolou človeka, ktorý jej
produkty bude používať múdro. Do konca druhej svetovej vojny však silnelo podozrenie,
že právomoci vedy v skutočnosti môžu ísť nad rámec ľudských schopností oceniť a riadiť
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vedu. Toto podozrenie o vede silnie, zvlášť v oblasti
zameraného na

prekonfigurovanie

biologického výskumu, výskumu

DNA, vytváranie

hybridných

organizmov, v

nanotechnológiach a tvorbe nových materiálov, metóda CRISPR/Cas9, ktorá sa prezýva aj
genetické nožnice (pomocou nich výskumníci môžu veľmi presne pozmeniť DNA zvierat,
mikroorganizmov a aj rastlín).
2. hrozby a riziká z vedy - súvisia s rastúcou mocou vedy, s rastúcim povedomím jej
potenciality

škodlivých dôsledkov a nezamýšľaných dopadov. Samozrejme, príbehy o

nebezpečných znalostiach sa tiahnu celými dejinami ľudského druhu (spomeňme príbehy
Prométea, Adama a Evy). Dnes je však akútnou otázka: môže veda odbúravať potenciálne
riziká poškodenia? Ak nie, budú potenciálne riziká vedy kontrolované alebo riadené? A kto
by mal kontrolovať alebo riadiť túto oblasť?
3.

vedecké pochybenia -

tretí

postoj je o pokračujúcich

´vedeckých podvodoch´

a

pochybeniach a otázok týkajúcich sa výskumu integrity vedy. Tento problém prilákal
publicitu v Spojených štátoch počas roku 1980 – išlo o niekoľko prípadov pochybenia,
vrátane podvodného výskumu zaobchádzanie s mentálne retardovanými jednotlivcami (podľa
Stephena Breuninga, Universita v Pittsburgu), spory o uznanie za objav vírusu AIDS (Luc
Moltagnier, Inštitút Pasteur, Paríž versus Robert Gallo, National Institutes of Health,
Washington, DC) a tvrdenia týkajúceho sa výskumných dát molekulárneho biológa Davida
Baltimora (MIT a Rockefellerova Universita). Hoci mnoho štúdií tvrdí, že miera pochybení
je nízka v porovnaní s inými oblasťami, frekvencia

pochybenia v tejto oblasti ohrozuje

integritu vedy, spochybňuje dôveru potrebnú pre jej funkčnosť a sociálny význam.
4. komercionalizácia vedy -

štvrtý postoj je o rastúcej vzájomnej závislosti vedy

a priemyselného využitia. Tam je veľký potenciál dobre vynaložených zdrojov kreativity a
podpory priaznivého výskumu. Zvlášť informačné technológie prinášajú pozitívne zmeny, a
technológie sú zakomponované do toho, čo Michel Foucault nazýva energetické siete. Ale sú
tu aj tmavé stránky - stret s firemnými záujmami konkurenčnej výhody. Vedci, ktorí
pracujú pre súkromné korporácie, poznajú situačné verzus, kde finančné záujmy sú v často v
rozpore s profesionálnymi záujmami. To môže byť obzvlášť problematické v rozvojových
krajinách, kde príležitosti pre komercializáciu sú obmedzené. Farmaceutické spoločnosti
prirodzene tendujú k výskumu chorôb, ktoré postihujú bohatý svet. Logickým dôsledkom je
nedostatočne financovanie napríklad výskumu malárie a ďalších chorôb, ktoré postihujú
rozvojové a chudobné krajiny. Ďalej sú tu technológie sledovania, ktoré dohliadajú na ľudské
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činnosti čoraz panoptickejším spôsobom. Biometrické technológie zaznamenávajú údaje z
častí tela - rúk, sietnic, dúhoviek a dokonca aj telesného pachu. Ale musíme si položiť otázku,
ako chceme digitálne technológie využívať? Je nevyhnutné požadovať etický dialóg nielen
medzi odborníkmi v priemysle, ale aj dialóg, ktorý umožňuje účasť verejnosti. Kam chceme
navigovať technológie? Ako môžeme použiť technológie, aby sme pokračovali v prijímaní
humanistických cieľov tzv. technokratickej paradigmy?
5. veda v kultúrnych a politických diskusiách – piaty postoj naznačuje, že vedecké metódy,
teórie a výskumné projekty sú často v rozpore s inými súbormi myšlienok a hodnôt
multikultúrnej spoločnosti. Z dejín poznáme kritické reflexie niektorých vedeckých objavov
- spochybňovanie heliocentrickej astronómie, alebo biologickej evolúcie - tvrdením, že veda
prekročila svoje kompetencie. Tento argument

bol akceptovaný vo význame

údajného

odporu vedy voči jej morálnym záväzkom (veda sa vnímala - a v mnohých ohľadoch
naďalej vníma - ako neutrálny fenomén). Historik Samuel Huntington v tejto súvislosti
charakterizoval obdobie po „studenej vojne“ ako
nevedeckou kultúrou.

éru

konfliktu

medzi vedeckou

Diskusia okolo embryonálnych kmeňových buniek,

a

ľudské

klonovanie, geneticky modifikované organizmy, výučba teórie evolúcie a neodarwinizmu na
školách, globálne klimatické zmeny a ich vnímanie ako dôsledku antropogénnej činnosti sú viac ako dostatočné príklady. Tento trend môže byť rozšírený na tzv. úplatnosť vedy
a scientizáciu etických a politických kontroverzií. Správna cesta je málokedy jasná. Presne
určenie toho čo ´hovorí´ veda, môže byť - prísne vzaté - morálnym alebo politickým
aktom.
6. nádej ´otvorenej vedy´- predstavuje ekologický model informačných interakcií
s prepojením faktorov doménovej expertízy, metodológie a otvorenej vedy. Určuje sa vedecká
informačná gramotnosť ako skúsenosť pri hľadaní zmyslu pri skúmaní objektov a problémov
v disciplínach. Ide o ´otvorenú vedu´ ako prepojenie vedy s verejnosťou a presun vedy do
digitálneho prostredia s využitím digitálnych knižníc a koncepcie open access. Analyzujú sa
vybrané modely otvorenej vedy a digitálnej vedy, najmä prepojenie vedy s verejnosťou,
digitálne služby, práca s dátami, altmetria.
Záverečná poznámka, ktorá má v tejto súvislosti výraznú relevanciu: potenciál
porozumenia synergii vedy a proprírodnosti sa na scéne ´kruhu filozofie´ neobjavuje ako
Afrodita vystupujúca z morskej peny, teda emergentne. Ak necháme bokom známu tézu, že
morálni filozofi sa vždy vyjadrovali k praktickým otázkam - s otázkami, ktoré sa týkajú
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ekologickej problematiky, resp. súvisia s nespokojnosťou s vplyvom moderného priemyslu a
techniky, sa nezačína environmentálnou a ekoetickou kritikou, ani so skoršími kritickými
prácami napr. M. Heideggera. Pred viac ako 100 rokmi prichádza viktoriánsky kritik J.
Ruskin24 (Benátske kamene, 1866; Koruna divo rastúceho olivovníka, 1868)

s tézou

ľudského odcudzenia od prírody, od seba samých navzájom. Rieši ich s ohľadom na otázky
architektúry, medziľudských

vzťahov a prírodných materiálov. Ruskinova kritika

industrializmu sa priamo spája so zhoršujúcimi sa prírodnými podmienkami a duchovným
úpadkom, keď ľudia (ako sa domnieva autor) vyrastajú s mechanikou v hlave, v srdci tak ako
aj v rukách. Ďalší myslitelia, ktorí prispeli k riešeniu otázok dotýkajúcich sa ´problémov
prírodného sveta´ boli Albert Schweitzer, Arthur Koestler, Aldous Huxley, Benjamin
Whorf, Aldo Leopold a ďalší. Ale bol to Aldo Leopold, ktorý tvrdil, že ekológia (veda) je
´tehotná´ zásadnými morálno-filozofickými princípmi. Projekt ´novej´ ekologickej morálnofilozofickej reflexie sa stal zvláštnym prípadom, pretože prekročil

rámec čisto

medziľudských vzťahov, ktorý bol až do nedávna tradičným rámcom morálno-filozofickej
reflexie, a postihol vzťah človeka k iným mimoľudským živým bytostiam, ba dokonca
k neživým prírodninám. Stal

sa polydiskurzom

-

pokusom o zviditeľnenie hlbšieho

významu života; novým pohľadom na naše miesto v prírodnom svete, pýtaním sa na to: čo
musíme vedieť (kompetencie vedy) a ako máme konať (kompetencie etiky) s ohľadom na
ekologický rozmer porozumenia a pochopenia nášho bytia.

Otázky k téme:
1. Aké sú kompetencie vedy v súčasnom spoločenskom dizkurze?
2. Aké sú kompetencie morálnej filozofie v súčasnom spoločenskom dizkurze?
3. Budú potenciálne riziká vedy kontrolované alebo riadené - a kto by mal kontrolovať
alebo riadiť túto oblasť?
4. Aký je vzájomný vplyv medzi vedami a morálnou filozofiou?
5. V čom spočíva hypotéza ekologickej synergie?

24

Známe je tvrdenie Ruskina: ak nie sme dobrovoľne dobrí k všetkým, budeme ku každému mimovoľne zlí.
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4 VEDA AKO SOCIÁLNY KONŠTRUKT A INŠTITUCIONALIZOVANÁ FORMA
Adriana Jesenková
Úvod
Názov tejto kapitoly naznačuje silné tvrdenie, že veda a vedeké poznanie je sociálnym
konštruktom. Čo to však znamená? Aby sme nepodľahli zdaniu, ža sociálna konštruovanosť
vedy znamená jej subjektivitu, relativizmus, alebo neschopnosť dosahovať objektivitu
vedeckého poznania alebo neschopnosť poznávať reálny svet, je nevyhnutné porozumieť, čo
máme na mysli pod pojmom “sociálny konštrukt”. Pochopiť vedu a vedecké poznanie ako
komplexný súbor aktivít situovaných v konkrétnom sociálnom, kultúrnom, historickom a
politickom kontexte je predpokladom pochopenia toho, ako môže byť veda objektívna a ako
môže prinášať pravdivé poznanie nášho reálneho sveta.
Moderná veda nie je individuálnym podujatím. Hoci každodenné pozorovania,
premýšľanie a usudzovanie alebo (niektoré) experimenty sa môžu vykonávať izolovane,
súčasní vedci zriedkavo pracujú sami, naopak sú súčasťou vedeckých výskumných tímov,
ktoré spolupracujú s mnohými ďalšími tímami výskumníkov a výskumníčok. Profesionálni
vedci (prinajmenšom akademickí vedci) zvyčajne patria do vedeckých oddelení podľa
organizačnej štruktúry inštitúcie, ktorej sú súčasťou (vysoké školy, univerzity, výskumné
ústavy). Sú členmi odborných spoločností zameraných na študovanú tému. Svoje zistenia
predkladajú na publikovanie do recenzovaných časopisov, kde ich prácu hodnotia ďalší vedci
pôsobiaci v rovnakých alebo príbuzných odboroch. Vedci svoje objavy obvykle prezentujú
skupinám ďalších vedcov na laboratórnych stretnutiach, seminároch v rámci svojich katedier,
počas pozvaných prednášok iným

akademickým inštitúciám a na národných a

medzinárodných stretnutiach, konferenciách, kongresoch a sympóziách. Samotný akt
sprostredkovania svojich zistení a toho, čo si konkrétne výskumníčky a výskumníci myslia, že
znamenajú pre širšie publikum, je podstatnou súčasťou zachovania vedeckej profesie.
Niekedy to býva ironicky vyjadrené tézou: „Publikuj alebo skonči”. Proces partnerského
preskúmania sa používa na určenie toho, ako sa konečné (limitované) zdroje vo forme
výskumných grantov distribuujú akademickým vedcom. Zatiaľ čo jeden (alebo niekoľko)
jedincov môže vykonať špecifické pozorovania alebo konkrétne štúdie, ich širšie určenie a
interpretácia je funkciou vedeckej spoločnosti. Aj keď teda môže byť príroda zásadným
arbitrom vedeckého myslenia, o spôsobe jej skúmania a interpretácie v konečnom dôsledku
rozhoduje širšie ľudské spoločenstvo (spoločenstvá) so zložitým súborom pravidiel a
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dynamiky. Toto je dôvod, prečo o vede možno hovoriť ako o sociálnom a kolektívnom
podujatí, o sociálnej praxi, alebo aj ako o sociálnom konštrukte.

Sociálna podmienenosť vedeckého poznania
Myšlienky o sociálnej podmienenosti vedeckého poznania siahajú až k J.S. Millovi25.
Mill, Ch.S. Peirce26 a K. R. Popper27 považovali určitý typ sociálnej interakcie za kľúčový pri
potvrdzovaní platnosti (validity) poznávacích nárokov. Získanie poznania je tak z ich
perspektívy otázkou sociálnou a kolektívnou, a nie individuálnou. Mill argumentuje, že
omylnosť ľudského poznania vyžaduje tvorbu neustálych príležitostí pre kritickú diskusiu. Iba
takáto kritická diskusia môže garantovať oprávnenosť (skutočných) presvedčení, ktoré máme,
a môže nám pomôcť vyhnúť sa omylnosti alebo neúplnosti (čiastočnosti) presvedčenia alebo
názoru formulovaného v kontexte iba jedného uhla pohľadu. Peirce vo svojej konsenzuálnej
teórii pravdy tvrdí, že pravdivým nazývame to presvedčenie reprezentujúce skutočný objekt
skúmania, na ktorom sa zhodnú (s ktorým súhlasia) všetci výskumníci. Pravda a realita teda
závisí od konečnej zhody/ súhlasu skúmajúcich (skúmajúceho/ poznávajúceho spoločenstva/
komunity). Je teda mimo resp. za hranicami individuálneho skúmania a úsilia. V dosahovaní
toho, čo chápeme pod pojmom vedecké poznanie ako pravdivé poznanie reality, zohráva teda
dôležitú úlohu dialóg, sociálna interakcia a komunikácia. Popper kladie rovnako dôraz na
význam kritiky pri tvorbe vedeckých pznatkov. Na rozdiel od Milla Popper vidí úlohu kritiky
skôr v eliminácii chybných (mylných) teórií než v ich vylepšovaní. Pravdivosť vedeckej
teórie podľa neho nemožno dokazovať, ale len empiricky testovať. Základom vedeckého
poznania teda nie je verifikácia (potvrdenie), ale falzifikácia. Iba tá teória, ktorú je možné
podrobiť falzifikácii, teda vyradiť ju možnosťou vyvrátenia, je vedecká, tým väčšiu hodnotu
má pre vedu. Netreba trvať na tom, čo teóriu potvrdzuje; skôr hľadať to, čo by ju mohlo
vyvrátiť. Práce Milla, Peircea a Poppera sú zdrojom, z ktorého čerpá súčasná filozofia
skúmajúca spoločenské dimenzie vedeckého poznania.
Súčasné diskusie o sociálnej podmienenosti vedy možno v kontexte vývoja tak vo
filozofii vedy, ako aj v dejinách a spoločenských vedách vymedziť obdobím po strate vplyvu

John Stuart Mill (1806 – 1873) – britský filozof, logik, ekonóm a politik. Predstaviteľ anglického pozitivizmu,
empirizmu a politickej ekonómie, a etického utilitarizmu.
26
Charles Sanders Peirce (1839 – 1914) – americký filozof, logik, jeden zo zakladateĺov pragmatizmu.
27
Karl Raymund Popper (1902 – 1994) – filozof rakúskeho pôvodu, významný predstaviteľ moderného
liberalizmu, teórie vedy a filozofie. Zakladateľ kritického racionalizmu.
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logického empirizmu. Jeho dominancia v prvej polovici 20. storočia spojená s
novopozitivistickou koncepciou vedy presadzovanou na pôde Viedenského krúžku28 skončila,
keď logický empirizmus v 40. a 50. rokoch minulého storočia nahradil americký
pragmatizmus (W.O. van Quine, W. Sellars). Podľa niektorých však prírodné vedy stale
predstavovali silný potenciál pre progresívne spoločenské zmeny. Veda založená na
pozorovaní a verejných formách verifikácie pre nich predstavovala vynikajúcu alternatívu k
tomu, čo považovali za metafyzické tmárstvo, majúce za dôsledok nielen nesprávne a zlé
myslenie, ale aj zlú politiku.
Zatiaľ čo jedna vývojová línia tohto pohľadu vedie k scientizmu ako presvedčeniu,
podľa ktorého na každú zmysluplnú otázku je možné odpovedať metódami vedy; ďalší vývoj
vedie k skúmaniu toho, ako spoločenské podmienky podporujú a podmieňujú rast vedeckých
poznatkov na pôde postpozitivizmu a historickej školy filozofie vedy (M. Foucault, Imre
Lakatos, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend). Medzi spomenutými dvomi líniami reflexie vedy
sa stávajú spornými otázky prístupov, ktoré umiestňujú vedu do širšieho spoločenského,
historického a kultúrneho kontextu a pri vysvetľovaní jej vývinu si všímajú najmä
podmienky, v ktorých sa veda uskutočňuje. Analytická filozofia logického empirizmu zastáva
internalistickú pozíciu29 a predstavitelia historickej školy postpozitivizmu kladúci dôraz na
externé faktory rozvoja vedy zastávajú externalistickú pozíciu.
Scientisticky orientovaný logický empirizmus ako verzia filozofie Viedenského krúžku,
ktorá sa vyvinula v USA, sa zameriavala na logické, vnútorné (interné) aspekty vedeckého
poznania a odrádzala od filozofického skúmania sociálnych dimenzií vedy. Zastáva
internalistickú pozíciu pri interpretácii vzniku a vývoji vedy, ktorá pripisuje určujúcu úlohu
vnútorným genetickým a dynamickým faktorom alebo imanentným zákonom ľudského
ducha. Podľa Viceníka a Ziga (2010) internalizmus môžeme charakterizovať ako názor, podľa
ktorého je veda abstraktné, intelektuálne bádanie izolované od sociálnych, politických a
ekonomických pomerov. Zameriava sa na pojmy, idey, teórie, pravidlá overovania a ďalšie
metodologické procedúry (Viceník – Zigo 2010: 941).
Externalizmus môžeme charakterizovať ako stanovisko, podľa ktorého kultúrne,
sociálne, politické a ekonomické pomery ovplyvňujú vedecký výskum. Zatiaľ čo
Viedenský krúžok - novopozitivistická skupina, ktorá sa utvorila na základe seminára založeného M.
Schlickom pri katedre filozofie induktívnych vied na Viedenskej univerzite roku 1922. Za najvýznamnejšieho
predstaviteľa Viedenského krúžku sa zvykne považovať Rudolf Carnap.
28

Internalistická pozícia sa opiera o internalizmus, ktorý vznikol v 30. rokoch 20. storočia ako opozícia voči
externalizmu a externalistickej pozícii. Predstavitelia: T. Kuhn, A. Koyré a Hilary Putnam.
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internalizmus sa zaoberá vedou primárne ako vedením, externalizmus chápe vedecký výskum
ako súčasť dobového spoločenského a kultúrneho života (podľa Viceník – Zigo 2010: 941).
Faktory (činitele) vplývajúce na rozvoj vedeckého poznania môžeme rozdeliť na
vnútorné (poznávacie) a vonkajšie (mimopoznávacie). Vnútorné faktory možno rozčleniť na
teoretické a empirické. Medzi empirické sa zaraďujú: empirické overovanie teórií
(pozorovanie, experiment), relatívna pravdivosť, adekvátnosť vedeckých tvrdení, ďalej
metódy používané v empirických vedách atď. Medzi teoretické faktory sa zaraďujú napríklad
vnútorná neprotirečivosť, tvrdenia budovanej teórie, vonkajšia neprotirečivosť v zmysle
súladu danej teórie (aproximatívny súlad) s doterajším vedením (existujúcimi a overenými
teóriami), zásada korešpondencie medzi teóriami, postulát jednoduchosti teórie a množstvo
ďalších faktorov. Medzi vonkajšie (mimopoznávacie) činitele sa zaraďujú psychologické
motívy, ďalej komplex spoločenských faktorov, skupinové záujmy, triedne záujmy, vplyv
filozofie, náboženstva, vzťahy existujúce vo vedeckých spoločenstvách, systém hodnôt a
podobne (Tamže: 941).
Sociálne dimenzie vedy sa dostali do popredia najmä v rámci historickej školy
postpozitivizmu, osobitne po vydaní knihy Thomasa Kuhna Štruktúra vedeckých revolúcií
(1962). Thomas Kuhn30 v tejto svojej práci spochybnil do tej doby prevládajúce
racionalistické presvedčenie, že veda sa riadi svojou vnútornou logikou čiže “vedeckou
metódou”, ktorú je možné vyjadriť formálnymi prostriedkami, pričom vedecký vývoj zobrazil
ako historicky situovaný a do určitej miery kontingentný (náhodný) proces, do ktorého
aktívne vstupuje tiež samotné vedecké spoločenstvo (komunita) ako sociálny činiteľ. Vo
svojej koncepcii teda videl vedecké poznanie v jeho historickej dynamike - vývoj vedy sa
neuskutočňuje v plynulých zmenách, ale prostredníctvom revolučných procesov (spontánnych
zmien určitého modelu - paradigmy31). Presnejšie tvrdí, že sa striedajú etapy tzv. normálnej

Thomas Samuel Kuhn (1922– 1996 ) - filozof, fyzik, teoretik a historik vedy. Hoci inšpiroval historicizmus
v skúmaní vzniku a vývoja vedy, a tým externbalistickú pozíciu, sám zastával internalistické stanovisko.
30

Paradigma je celková konštelácia názorov, hodnôt a postupov, ktoré zdieľajú príslušníci istého spoločenstva.
Sú to fundamentálne idey, štruktúrovaný znalostný fond, všeobecne uznávané princípy (najzákladnejšie zákony),
súbor metód, modelov a presvedčení, ktoré spolu tvoria základ ďalšieho poznávania. Paradigma vymedzuje
predmet vedeckého skúmania, veda tým obmedzuje samu seba. Určuje, čo je hodné pozornosti, i to, čo si z
rôznych dôvodov všímať netreba. V rámci paradigmy sa využíva analógia (ako jedna zo základných metód
riešenia podobných prípadov). Stabilizačným faktorom paradigmy sú aj hodnotiace stereotypy a postoje
nositeľov vednej disciplíny. Vzniká tým sklon k preferovaniu výskumných cieľov a riešení korešpondujúcich s
vymedzenou bázou poznávania - paradigmou. Keď sa potenciál paradigmy vyčerpá, vedná disciplína sa ocitá v
krízovom stave. Prejavuje sa to v tom, že sa výrazne zmenšuje objem poznatkov, ktoré znamenajú reálny pokrok
v poznávaní, že sa pociťuje deficit nových výskumných tém a pociťuje sa tlak potreby nového ideového a
metodického fundamentu, ktorý vytvorí úplne nový vytvárací rámec. Kríza sa rieši nastolením novej paradigmy.
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vedy (uznanie istej paradigmy) a tzv. kritické etapy (kedy v dôsledku nahromadenia
neriešených problémov nastupuje revolúcia vytvárajúca viacero súperiacich paradigiem).
V 70. rokoch sa rozvíja nová sociológia vedy, ktorá sa zameriava na výskum sociálnej
štruktúry vedy. V sociológii vedeckého poznania sa formuje tzv. Silný program. Jeho
zakladatelia David Bloor32 a Barry Barnes (edinburgská škola) vychádzajú z predpokladu, že
rovnako, ako sa na podobe každodenného vedenia do značnej miery podieľajú sociálne,
psychologické a iné faktory a ako také má toto vedenie konvencionálnu povahu a môže byť
skúmané sociologickými metódami, tak podobne vedenie produkované vedou má
kontingentnú (nie nevyhnutnú) povahu ovplyvnenú sociálnym, kultúrnym a historickým
kontextom svojho vzniku, a preto je jeho podobu možné vysvetliť prostredníctvom
identifikácie relevantných sociálnych príčin (pozri Bloor 1991, Barnes – Bloor – Henry
1996).33 Krajné tvrdenie Bloora požaduje objasňovať a analyzovať vedecké presvedčenia z
hľadiska záujmov, ktoré obhajujú, keďže podľa neho za vedeckým poznaním stoja profesijné
záujmy a politická ideológia. V miernejšej verzii žiada len kontextualizáciu pojmov evidence
a kauzality (Sedová 2007: 755).
Uvedený pohľad vyvolal silnú kritiku, ako aj snahu o formulovanie opozičných
stanovísk. Tie možno charakterizovať uznaním niektorých sociálnych dimenzií vedeckého
poznania, a zároveň úsilím zachovať jeho epistemickú legitimitu. Inštitucionálna forma,
organizačná štruktúra a kontext vedeckého skúmania v súčasnej vede s novou naliehavosťou
otvára otázky ich dôsledkov pre normatívnu analýzu vedy, vedeckých postupov a vedeckej
praxe. V období od 70. rokov sa tak skúmanie vedy zintenzívňuje a stáva sa stále viac
diverzifikovaným, keď
antropologického

a

sa veda stáva predmetom nielen sociologického, ale aj

psychologického

skúmania.

Vzniká

tak

relatívne

samostatná,

multidisciplinárne orientovaná oblasť výskumu vedy – tzv. vedné štúdie (ang. science
studies). Od konca 80. rokov sa používa aj výraz štúdiá vedy a technológií (ang. Science and
Technology Studies, skrat. STS). K jeho najvplyvnejším predstaviteľom patria Steve Woolgar,
Bruno Latour, Barry Barnes a Karin Knorr Cetina.

So zreteľom na kontinuitu starej a novej paradigmy je dôležitá otázka integrovateľnosti poznatkového fondu
predchádzajúcej paradigmy.
David Bloor (1942) – britský sociológ, ako kľúčová postava edingburskej školy zohral významnú úlohu pri
rozvoji Science and Technology Studies (STS).
33
Silný program je dodnes terčom ostrej kritiky zo strany niektorých vedcov, ale tiež zo strany filozofov vedy.
Samotný Thomas Kuhn, ku ktorého odkazu sa zakladatelia silného programu otvorene hlásia, je voči silnému
program veľmi kritický a dôsledne sa voči nemu vymedzuje.
32
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Od naturalizmu k sociálnemu konštruktivizmu (a späť)
Kuhnova kritika logického empirizmu zahŕňala silný naturalizmus. Vedeckú
racionalitu je podľa Kuhna potrebmé pochopiť pomocou skúmania skutočných udalostí v
dejinách vedy, nie formálnymi analýzami vyvinutými z apriórnych konceptov poznania a
rozumu (Kuhn 1962, 1972).
Naturalizmus vo filozofii predstavuje teóriu, ktorá spája vedecké metódy s filozofiou
na základe tézy, podľa ktorej sú všetky bytosti a udalosti vo vesmíre (bez ohľadu na ich
prirodzený charakter) prírodné a ako také sa dajú skúmať vedeckými metódami.
Willard Van Orman Quine34 ako popredný reprezentant filozofického naturalizmu v
druhej polovici 20. storočia naturalizuje epistemológiu (filozofia poznania) a chápe ju ako
súčasť psychológie, ktorá je podľa neho prírodnou vedou, ktorá vychádza vo svojom skúmaní
zo zmyslovej skúsenosti (empírie) (Quine 1985, 1994). Každá veda o vonkajšom svete má byť
odvodená výlučne zo zmyslovej evidencie, a teda epistemológia ani filozofia si nemá
nárokovať postavenie akejsi „metavedy“ či prvej filozofie. Naturalizmus tak kladie dôraz na
vyžívanie empirického výskumu a získavanie empirických dát o svete, ktorého sme súčasťou a
ktorý skúmame.
Možno rozlíšiť dve hlavné oblasti, v ktorých sa naturalizmus presadzuje – v ontológii
– ontologický naturalizmus (vymedzuje naturalizmus oblasť toho, čo existuje, na súhrn
vedeckého poznania/vedeckých poznatkov) a epistemológii – metodologický naturalizmus
(akým spôsobom možno dospieť k poznaniu, sledovanému empirickými prostriedkami).
Ontologická zložka sa zaoberá obsahom reality a tvrdí, že v realite nemajú miesto
´nadprirodzené´ alebo ´neprirodzené´ druhy entít. Metodická zložka sa zaoberá spôsobmi
výskumu reality a tvrdí, že existuje určitý druh všeobecnej záväznej autority vedeckej
metódy.

Hlavnou

myšlienkou

priestorové/temporálne

entity

v
musia

ontologickom
byť

naturalizme

totožné,

resp.

je

to,

ontologicky

že

všetky

(o)tvorené

empirickými/fyzickými entitam (Vladyková 2018: 111 – 112). Vladyková ďalej rozlišuje
medzi silným a slabým metodologickým natuiralizmom, pričom upozorňuje na potrebu
špecifikácie prírodovedných metód pre potreby skúmania v iných vedných disciplínach: “Ten,
kto pripisuje prírodným vedám na základe ich metód jedinečný epistemický status, by mal
vedieť povedať niečo o tom, aké tieto metódy sú a ako sa odlišujú od metód ostatných vied.
Takáto špecifikácia pojmu nemusí byť statická, dokonca môže ostať otvorená aj zmenám v
Willard Van Orman Quine (1908 – 2000) – americký filozof, logik, predstaviteľ analytickej filozofie a
zakladateľ naturalizovanej epistemológie.
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etablovaných metódach vedeckej praxe. Až na základe špecifikácie pojmu prírodovedeckých
metód, môže metodologický naturalista zdôvodniť svoje tvrdenie v silnom význame, že
metódy prírodnej vedy sú jedinou spoľahlivou cestou k pravde.” (Vladyková 2018: 113).
Vladyková navrhuje chápať naturalizmus v priestore morálnej filozofie ako názor, že morálne
vlastnosti sú prirodzené v tom zmysle, že sú empirické, pretože všetky etické otázky - najmä
však tie, ktoré sa týkajú praktických problémov - majú zásadnú konceptuálnu väzbu na
skutočný svet (Vladyková 2018: 109).
Aplikovanie naturalistického metodologického prístupu s jeho dôrazom na empirické
skúmanie nášho komplexného sveta a prostredia, je potom práve tým, ktoré ukazuje, že
hovoriac o ´prírodeˇa ´prírodnom´a z neho odvodzovanom ´prirodzenom´, robíme tak v
kategóriách nasiaknutých náhodnými dejinami a spoločenskosťou (Vladyková 2018: 107).
Zdá sa, že naturalistická metóda tak dláždi cestu k chápaniu vedenia ako sociálne
konštruovaného, sociálne podmieneného. Znamená to však, že je to, čo skúmame, príroda a
prírodné objekty, utvárané človekom, ľudskou subjektivitou? V tomto ohľade Vladyková
zdôrazňuje, že “…– aj keď celá krajina alebo jej veľká časť bezpochyby vykazuje znaky
ľudskej činnosti - jediné čo ľudia robia je pretváranie sveta, nie utváranie sveta. Všetky naše
transformácie sú transformáciami substrátu, ktorý existuje pred našou činnosťou, pričom tento
substrát nie je nič iné než príroda skúmaná vedami.” (Vladyková 2018: 109).
Otázka vzťahu medzi naturalizmom a sociálnym konštruktivizmom nie je uzavretá,
pretože jeden aj druhý prístup sa vyskytuje v rôznych variantoch, ktoré sa k sebe môžu
približovať alebo sa vzďaľovať či úplne vylučovať. V zásade sociálny konštruktivizmus stále
prepája naturalistický aspekt - smeruje k naturalistickému, tj. empiricky garantovanému
pohľadu na vedu ako takú - s odmietnutím epistemického privilégia, ktoré si prírodná veda
nárokuje, na základe jej úspešnosti a na základe racionality jej metódy (metód). Priestor pre
empiricky ukotvené skúmanie toho, do akej miery konkrétne metódy prírodných vied
umožňujú skúmať všetky rôznorodé (sociálne, psychologické, duchovné, biologické,
ekonomické, právne, matematické, fyzikálne….) aspekty - nášho zložitého prírodného sveta
zostáva stále otvorený.
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Čo je to sociálny konštruktivizmus?
G.

Delanty

konštrukcionizmus,

rozlišuje
2.

tri

sociálny

relevantné
alebo

podoby

vedecký

konštruktivizmu:

konštruktivizmus

a

1.
3.

sociálny
radikálny

konštruktivizmus (podľa Sedovej 2007: 759). Konštruktivizmus sa stal známym vďaka knihe
Petra L. Bergera a Thomasa Luckmanna s názvom Sociálna konštrukcia reality (1966),
ktorých Delanty zaraďuje k sociálnemu konštruktivizmu. Berger a Luckmann v uvedenej
práci tvrdia, že celé poznanie vrátane tých najzákladnejších samozrejmých poznatkov o
každodennej realite, je odvodené a udržiavané sociálnymi interakciami. Sociálny svet je
podľa nich utváraný ľuďmi v procese produkcie a reprodukcie ich života a jeho podmienok.
Keď ľudia interagujú, robia to s pochopením, že ich príslušné vnímanie reality spolu súvisí, a
keď budú na základe tohto porozumenia konať, posilní sa ich spoločné poznanie reality.
Pretože o tomto poznatku zdravého rozumu vyjednávajú ľudia, ľudské typizácie, označenia a
inštitúcie sa začnú prezentovať ako súčasť objektívnej reality, najmä pre budúce generácie,
ktoré sa nezúčastnili pôvodného procesu vyjednávania. Napríklad, keď rodičia vyjednávajú
pravidlá, podľa ktorých sa majú ich deti riadiť, tieto pravidlá konfrontujú deti s externe
vyprodukovanými „danosťami“, ktoré nemôžu zmeniť.
Sociálny konštruktivizmus Bergera a Luckmanna má korene vo fenomenológii. Prvky
konštruktivistického prístupu je však možné nájsť v dielach Webera, Marxa, Durkheima,
Pareta a ďalších klasikov sociologického myslenia. Sociálny konštruktivizmus je možné
považovať za súčasť širšieho trendu z 80.‒90. rokov minulého storočia, ktorý sa prejavil
úsiliami mnohých autorov predstaviť skoro všetky spoločenské javy ako „sociálne (alebo
kultúrne, rétorické) konštrukcie“ (Kabele 1996: 317).
V priebehu 70. a 80. rokov prešla sociálna konštruktivistická teória transformáciou,
keď ju ovplyvnilo myslenie francúskeho postmodernistu a postštrukturalistu Michela
Foucaulta a ďalších, ktorí predstavovali naratívny obrat v sociálnych vedách. Táto zmena
osobitne ovplyvnila vznikajúcu sociológiu vedy a rastúci odbor vedných a technologických
štúdií (STS). Karin Knorr-Cetina, Bruno Latour35, Barry Barnes, Steve Woolgar a ďalší
použili práve sociálny konštruktivizmus na to, aby spojil to, čo veda typicky charakterizuje
ako objektívne fakty, s procesmi sociálnej konštrukcie s cieľom ukázať, že ľudská subjektivita

Bruno Latour (1947) - francúzsky filozof, antropológ a sociológ. Osobitne je známy svojou prácou v oblasti
Science and Technology Studies (STS).
35
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formuje fakty, ktoré považujeme za objektívne, nielen fakty formujú ľudskú subjektivitu.36
Práca B. Latoura a S. Woolgara Laboratory Life (1979) patrí k najpozoruhodnejším v tejto
oblasti. V knihe analyzujú a opisujú bádanie, ktoré sa odohráva za zatvorenými dverami
laboratórií, kde to, čo bude akceptované ako vhodná metóda a aj ako prijateľný výsledok je
vproduktom sociálneho vyjednávania a komunikácie.
V rámci sociálnej konštrukcionistickej časti postmodernizmu zdôrazňuje koncept
sociálne konštruovanej reality pokračujúce hromadné budovanie svetonázorov jednotlivcami
súčasne v dialektickej interakcii so spoločnosťou. Početné takto utvorené skutočnosti podľa
tohto názoru zahŕňajú imaginované svety ľudskej sociálnej existencie a činnosti, postupne
vykryštalizované

zvykom

do

inštitúcií

podporovaných

jazykovými

konvenciami,

legitimizovaných mytológiou, náboženstvom a filozofiou, udržiavaných terapiami a
socializáciou, a subjektívne internalizovaných výchovou a vzdelávaním, aby sa stali súčasťou
identity sociálnych občanov.37 Britský sociológ Dave Elder-Vass v knihe Reality of Social
Construction (2012) považuje vývoj sociálneho konštruktivizmu za jeden z výsledkov
dedičstva postmodernizmu. Podľa neho možno najrozšírenejším a najvplyvnejším produktom
tohto procesu vyrovnania sa s odkazom postmodernizmu je sociálny konštruktivizmus, ktorý
od roku 1980 v priestore sociálnej teórie zažíva boom.
Sociálny konštruktivizmus ako jedna z vedúcich výskumných línií v oblasti súčasných
vied a technológií je často vnímaný ako alternatíva voči naturalizmu a scientizmu. Spočíva v
súbore metodických imperatívov pre skúmanie vedy a techniky, ktoré sa zameriavajú na
prostriedky, pomocou ktorých sú ľudia, idey, záujmy a veci organizované na konkrétnych
miestach a v konkrétnych časoch. Cieľom je vytvárať poznanie, ktoré má autoritu v celej
spoločnosti, najmä však medzi tými, ktorí pôvodne neboli zapojení do procesu produkcie
(tvorby) poznania. Sociálni konštruktivisti majú teda tendenciu zdôrazňovať rozmanitosť
interpretácií a aplikácií poznania v sociálnych kontextoch. Avšak v oblastiach, kde by filozofi
a vedci mohli interpretovať túto rozmanitosť ako rôzne reprezentácie alebo inštancie už
zavedenej formy poznania, sociálni konštruktivisti považujú túto rozmanitosť za súčasť
prebiehajúceho základného procesu získavania vedomostí.

Výstižne toto úsilie vyjadruje provokatívny názov knihy Andrewa Pickeringa z roku 1984 Constructing
Quarks: A Sociological History of Particle Physics.
37
Pre bližšie porozumenie konceptu postmodernizmu pozri BEDNÁR. M. 2020. Hodnota ľudského života
v konotáciách postmoderny. Košice: Vydavateľstvo ŠafárikPress.
36
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Sociálni konštruktivisti preto neuznávajú ostré rozlíšenie medzi produkciou a
spotrebou znalostí. Sociálny konštruktivizmus má teda „demokratizačný“ účinok na
epistemológiu v tom, že vyrovnáva tradičné rozdiely v epistemickej autorite udelenej rôzne
umiestneným znalostiam (napríklad znalosti z centra a znalosti z periférie). Sociálny
konštruktivista považuje používanie vedeckého vzorca technológom za „konštruovanie“ tohto
vzorca, a teda aplikácia (použitie) vzorca je poznaním v presne rovnakom zmysle, ako jeho
vytvorenie vedcom. Všetci sme vzájomne závislí pri posilňovaní nášho spoločného „cyklu
dôveryhodnosti“ alebo „siete aktérov“, ako hovorí Bruno Latour, jeden z najvýznamnejších
sociálnych konštruktivistov. Na rozdiel od neho by väčšina filozofov a vedcov zvýšila
epistemický status pôvodného vedca na „objaviteľa“ a znížila status technológa len na
„aplikátora“.
T. Sedová považuje za prznačnú črtu súčasných podôb konštruktivizmu reflexivitu,
ktorá spočíva v tom, že vedec/ vedkyňa sa explicitne zaoberá svojou úlohou v procese
poznania a táto úloha je prejavom potreby nájsť orientáciu vo svete. Reflexivita je reakcia na
prístup, podľa ktorého sociálna veda je síce situovaná v sociálnom a historicko-kultúrnom
prostredí, ale vďaka vedeckej metóde si udržiava istý odstup od sociálneho sveta. Súčasné
koncepcie reflexivity chápu odlišnosť medzi vedeckým a každodenným poznaním v rôznej
miere od zásadného rozdielu až po ich zotretie. Sedová tiež upozorňuje, že súčasný
konštruktivizmus nielen že pokladá scoiálny svet za výtvor aktérov, ale navyše popiera aj
normatívny charakter konštrukcií (Sedová 2007: 756 - 759).

Feministická epistemológia a rod vo vede
Ako upozorňuje Szapuová, dôležité miesto v rámci skúmania sociálnej podmienenosti
vedy a kritických reflexií vedy patrí feministickej filozofii vedy a feministickej epistemológii
(teórii poznania), ktoré nastoľujú otázky týkajúce sa rodových aspektov a rodovej dimenzie
tvorby poznania38, prepojenia medzi vedením a mocou, ako aj vedením a patriarchálnou
Rod (angl. gender) je sociálna charakteristika ženskosti a mužskosti (femininity a maskulinity) podmienená
sociálnymi historicko-kultúrnymi podmienkami. Je to súbor vlastností, činností a znakov, ktoré majú svoj pôvod
v sociálnom historicko-kultúrnom prostredí, a teda nie sú vrodené, ale variujú v rámci spoločnosti a medzi
spoločnosťami. Rod je teda kategória, ktorá napomáha reflexii spôsobu, akým si osvojujeme činnosti, vlastnosti
a ďalšie charakteristiky (úpravu zovňajšku, správanie,...) spájané so ženskosťou a mužskosťou, ktoré vyplývajú
z výchovy, kultúrnych vzorcov, spoločenských zvyklostí a očakávaní.
Koncept rodu predstavuje analytický nástroj, ktorý umožňuje porozumieť spoločnosti a spoločenským vzťahom
a nerovnostiam v ich zložitosti a odhaľuje „neviditeľné“ mechanizmy pretrvávania asymetrie medzi ženami a
mužmi. Pojem rod v zmysle sociokultúrnej kategórie vznikol v priestore feministickej filozofie. Jednou z prvých
38
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spoločenskou štruktúrou (Szapuová 2009a: 122). Feministická filozofia vedy je prienikom
feministických štúdií a filozofie vedy, pričom vychádza z kritiky logického empirizmu a z
asimilácie niektorých myšlienok Quinovej naturalizovanej epistemológie, holizmu a myslenia
P. K. Feyerabenda (metodologický anarchizmus) a T. S. Kuhna. Hardingová (1986) rozlišuje
v tejto súvislosti tri pozície feministickej filozofie (epistemológie): teóriu/ epistemológiu
stanoviska

(ang.

standtpoint

theory),

epistemológiu

empiricizmu

(naturalizovaná

epistemológia), a epistemológiu postmodernizmu.
Vo všetkých prípadoch ide o prístupy, ktoré sa zamerali hlavne na sociálny kontext
a kultúrnu dimenziu vedenia, na jeho ukotvenosť v sieti sociálnych vzťahov a kultúrnych
významov, na problémy spojené s jeho podmienenosťou spoločenským kontextom vrátane
podmienenosti rodom, ďalej na vzťah medzi vedením a mocou a ďalšie otázky. V súčasnosti
sa aktuálnou stáva práve otázka vzťahu rodu a vývoja nových technológií.
Teória stanoviska predstavuje špecifický typ "kritickej teórie" (v zmysle Frankfurtskej
školy - od Adorna p o Habermasa, na ktorú teoretičky – napr. Nancy Hartsock, nadväzujú),
kritickosť týchto teórií sa viaže na ich hlavný cieľ a tým j e produkovať poznanie, ktoré m á v
konečnom dôsledku slúžiť na zlepšenie situácie marginalizovaných a znevýhodňovaných
skupín. Tieto teórie usilujú preto o reprezentáciu sociálneho sveta zo stanoviska odrážajúceho
záujmy spomínaných skupín a o aplikáciu takto získaných poznatkov v záujme optimálneho
sociálneho usporiadania (a to nielen z hľadiska záujmov parciálnej marginalizovanej skupiny,
ale a j z hľadiska univerzálnějších ľudských záujmov). Teóriu stanoviska charakterizujú
pragmatické črty, ich prítomnosť j e zreteľná a j v tom, že v rámci nej sa hľadá možnosť
zdôvodňovať kognitívnu nadradenosť (privilegovanosť) istých pozícií a perspektív viac
pragmatickými ako epistemologickými aspektmi. Základným tvrdením teórie stanoviska j e
tvrdenie, že nielen mienky a v kultúre pevne ukotvené presvedčenia, ale všetky poznávacie
procesy (vrátane ich subjektov) sú sociálne situované, podmienené, štruktúrované, pričom
niektoré z týchto objektívnych sociálnych situovaností (ide o situovanosť marginalizovaných,
podrobených, vzdialených "od centra") predstavujú lepšie štartovacie body poznávacích
projektov orientovaných na sociálnu realitu ako iné ( Farkašová 2002: 383 – 384).

teoretičiek, ktoré upozornili na to, že maskulinita (mužskosť) a femininita (ženskosť) sú kultúrne konštrukty
a nie sú biologicky“ dané“, bola Simone de Beauvoir, ktorá už v roku 1948 sformulovala toto zistenie do
jedného z najznámejších výrokov vypovedajúcich o kultúrnej podmienenosti ženskosti a mužskosti: „Ženou sa
nik nerodí: stáva sa ňou“. (Beauvoir 1967: 5). Tým inšpirovala premýšľanie vplyvu procesov socializácie a
enkulturácie na tvorbe rodovej identity.
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Farkašová uvádza, že k problematike situovaného poznania a k významu situovanosti
sa v rámci feministických epistemologií vyvinuli tri rôzne prístupy: zatiaľ čo teória stanoviska
kladie na situovanosť veľký dôraz a identifikuje istú sociálnu situovanosť ako epistemicky
privilegovanú, postmodemé feministické epistemologie odmietajú tvrdenia o epistemickej
privilegovanosti jednej situovanosti, skôr zdôrazňujú kontingentnosť a nestabilitu sociálnej
identity (či situovanosti) aktérov poznania a a j ich reprezentácií - a napokon na pôde
feministického empirizmu sa uprednostňuje koncepcia objektivity ako niečoho, čo sa
konštituuje v kooperatívnych vzťahoch a v kritických dialógoch, najmä v pluralite videnia
rôzne situovaných aktérov poznávania ( Farkašová 2002: 383 – 384).
Feministická epistemológia, inšpirovaná naturalizovanou epistemológiou, do centra
svojej pozornosti stavia konkrétny subjekt, ktorý sa málokedy správa ako ideálny "hľadač
pravdy". Orientácia smerom ku konkrétnemu, partikulárnemu, ako aj zdôraznenie významu
empirických výskumov predstavuje jeden zo styčných bodov medzi natur. a feministickou
epistemológiou. Kým naturalizovaná epistemológia zdôrazňuje význam empirických
výskumov kognitívnych procesov a schopností a vyzýva k spolupráci s kognitívnymi vedami,
niektoré predstaviteľky analyticko-naturalizovanej podoby feministickej epistemológie
vypracovali verziu feministického empirizmu (pozri Szapuová 1996: 134 – 137). Ako uvádza
Szapuová (1996), od naturalizácie feministickej epistemológie si sľubujú niektoré autorky
prekonanie tzv. paradoxu predpojatosti, ktorý ukazuje na ťažkosti vznikajúce pri feministickej
kritike predpojatosti či jednostrannosti mužského rozumu spojenej s kritikou neutrálneho,
objektívneho rozumu. Naturalizovaná epistemológia sa vyhýba ideálu neutrality, skôr sa
koncentruje na empirické výskumy rôznych podôb predpojatostí, jednostranností či zaujatostí
(Szapuová 1996).
Szapuová tiež upriamuje pozornosť na socializovanú epistemológiu, ktorá nadväzuje
na projekt naturalizovanej epistemológie, a ktorej cieľom je zahrnúť do tematického poľa
epistemológie aj otázky týkajúce sa sociálnej dimenzie a sociálnej podmienenosti poznania.
Podľa ich názoru Quineovský program naturalizácie epistemológie sa nevyčerpáva resp. sa
nenapĺňa len empirickou či kognitívnou psychológiou a poukazujú na nevyhnutnosť
spolupráce viacerých vied, spomedzi ktorých dôležité miesto pripadne sociológii a sociálnej
psychológii pri vysvetlení úlohy, akú zohráva interpersonálna skúsenosť a sociálna skupina v
procesoch poznania. Sociálna resp. socializovaná epistemológia, reflektujúc výsledky bádaní
v uvedených oblastiach, sa zameriava na štúdium sociálnej dimenzie poznania, ktorá je
tvorená okrem inštitúcií produkujúcich a distribuujúcich poznanie aj interpersonálnou
60

skúsenosťou a interpersonálnou komunikáciou aktérov poznania. Dôraz na interpersonálnu
skúsenosť a interpersonálnu komunikáciu v rámci feministickej epistemológie je dôsledkom
uvedomenia si faktu, že samotné procesy zdôvodňovania sa reálne "neodohrávajú" v nejakom
čiste logickom priestore (hoci analytická teória to takto poníma), ale sú ukotvené v situáciách
medziľudskej komunikácie. To potom ale znamená, že to, čo sa vôbec považuje za poznanie,
za zdôvodnené presvedčenie, samo je podmienené kontextom, komunikáciou a sociálnymi
podmienkami (pozri Szapuová 2003: 267 – 284).
Podľa Szapuovej sú paralely medzi feministickou, naturalizovanou a socializovanou
epistemológiou (okrem ďalších podobností) nasledovné:
1. Uvedené orientácie odmietajú skeptické spochybnenie možnosti poznania a za
epistemologicky relevantné a zaujímavé považujú otázky týkajúce sa spôsobov nadobúdania
presvedčení a ľudských kognitívnych schopností.
2. Zdôrazňujú kontextuálny charakter poznania ako aj skutočnosť, že vzory
nadobúdania poznania sa vytvárajú v procesoch medziľudskej komunikácie a iných typov
interakcie.
3. Feministická i socializovaná epistemológia si kladie otázky ohľadom povahy
subjektu poznania, t.j. či má byť chápaný ako individuálny alebo je adekvátnejšie chápanie
subjektu ako sociálnej skupiny či komunity. S takto postavenou otázkou súvisí aj pozornosť,
akou sa jednotliví/é autori/ky obracajú ku skúmaniu vzťahov medzi poznaním a mocou.
4. Tematizujú problém epistemickej závislosti poznávajúceho subjektu od iných
poznávajúcich subjektov (Szapuová 2003: 267 – 284).
Sústredenie pozornosti na otázku postavenia žien vo vede a vedeckom výskume
a rodovú perspektívu pri jej analýze prinieslo feministické myslenie a prezentovalo tieto
otázky ako súčasť širšieho problému usporiadania rodových vzťahov v spoločnosti. Témy
vzťahujúce sa k postaveniu žien a rodovej rovnosti vo vede a výskume sa otvorili spolu
s mnohými ďalšími otázkami týkajúcimi sa životov žien v rodovo stratifikovanej spoločnosti
v rámci druhej vlny feminizmu ako politického a emancipačného hnutia žien v západných
krajinách, t. j. od konca 60. rokov 20. storočia. Mariana Szapuová upozorňuje, že otázka „žien
a vedy“ sa až pod vplyvom feminizmu začala vnímať ako problém, ktorého tematizácia
a reflexia orientuje pozornosť jednak na situáciu žien v širšom spoločenskom kontexte, ale
tiež na problematiku vedy ako takej, k otázkam jej základných predpokladov, ideových
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východísk, cieľov a ideálov, ktoré sa sformovali v rámci západnej filozofickej a intelektuálnej
tradície (Szapuová 2011: 331). Otázku postavenia žien, a teda aj mužov, vo vede nemožno
preto skúmať izolovane od otázky samotnej vedy, jej charakteru, inštitucionálnej podoby, ale
aj princípov, predpokladov, noriem a ideálov (tamže).
Hoci sú témy, ktoré sa v súčasnej odbornej literatúre pod označením „rod vo vede“
otvárajú, rôznorodé, ich najčastejším spoločným východiskom je téza o rodovosti vedy
(gendered science, angl.). Rodovosť vedy sa chápe ako rodová určenosť samotných
predpokladov, princípov a ideálov vedy (Szapuová 2009b: 650). Veda je totiž ako sociálny
a kultúrny útvar vždy situovaná v konkrétnom historickom, spoločenskom a kultúrnom
kontexte, a nesie v sebe znaky spoločenskej štruktúry, ktorej je súčasťou. Rodovo
hierarchicky usporiadaná spoločnosť nutne nasycuje sociálnu štruktúru vzťahov vo vede ako
jej subsystéme. To znamená, že vo vede sú rodové vzťahy prítomné, veda je nimi
podmienená, sama takéto vzťahy vytvára a reprodukuje. Veda teda nie je rodovo neutrálna,
ale rodovo určená. Podľa M. Szapuovej stojíme pred aktuálnym problémom, ako hlbšie
porozumieť tomu, ako skôr sociologický problém postavenia žien vo vede súvisí s viac
filozoficky a epistemologicky ladenými otázkami rodovosti vedy, pričom skúmanie oboch
otázok má byť podľa nej určite prepojené (Szapuová 2009b: 650 – 651). Samotná kategória
rodu totiž okrem iného poskytuje perspektívu, z ktorej sa už na vedu nemôžeme pozerať ako
na autonómnu sféru neutrálneho, nezainteresovaného, čistého rozumu, ktorá je izolovaná od
konkrétnych spoločenských, kultúrnych, ale aj politických a ideologických faktorov, ale
musíme ju vnímať ako niečo, čo je zasadené do spoločenského a kultúrneho kontextu, a je
týmto kontextom ovplyvnené.
Rodovosť vedy môžeme analyzovať na viacerých rovinách. Môžeme analyzovať
rodovú štruktúru tých, ktorí vedu robia, ktoré/í vo vede pôsobia. V tomto prípade sa
výskumná pozornosť sústreďuje napr. na deľbu práce uplatňovanú vo vede a to, ako sa
premieta do horizontálnej a vertikálnej segregácie. Moderná veda bola až do 20. storočia
takmer výlučne doménou mužov, a aj v súčasnosti sú ženy vo vede podreprezentované, hoci
v niektorých odboroch a oblastiach skúmania je zastúpenie žien vyrovnanejšie, a to
v humanitných a spoločenskovedných disciplínach.

Môžeme tiež skúmať rodovosť vedy

v rovine vedeckých teórií, ako aj metód a jazyka vedy, teda spôsob, akým rod operuje
v symbolickej rovine, v rovine obrazov a metafor. Podľa E. Farkašovej zmapovávanie
epistemologického terénu a terénu, v ktorom sa tvorí poznanie a veda, identifikácia
a porozumenie štrukturálnych podmienok tvorby vedeckého poznania, ako aj ich mocenských
62

aspektov, prispieva k demokratizácii procesu tvorby poznania (Farkašová 2009: 37). To je
tiež dôležitý faktor nielen pre emancipáciu jednotlivých aktérov a aktérok tvorby vedy, ale aj
pre uskutočňovanie vedeckej ambície par excellence dosahovať čo najvyššiu mieru
objektivity vedeckého poznania. Objektivita je totiž okrem iného podmienená aj odhaľovaním
a elimináciou rodovej zaujatosti na základe odstránenia rodovej slepoty a zvýšenia rodovej
citlivosti/ vnímavosti.
Je zrejmé, že dominantný obraz vedy a vedeckého bádania ako činnosti, ktorá je
v prípade správneho postupu (metódy) a vhodného poznávajúceho subjektu považovaná za
autonómnu (nezávislú v zmysle nekontextuálnu a nesituovanú) racionálnu, hodnotovo
neutrálnu, a teda objektívnu, stále pretrváva. Stále sme explicitne alebo implicitne
konfrontovaný so silným ideálom získavania objektívneho poznania, ku ktorému sú niektoré
vedné oblasti/ disciplíny, a teda komunity, na dosah, zatiaľ čo pre iné je dostupný omnoho
náročnejšie alebo je dokonca takmer nedostupný. Blízkosť resp. dosiahnuteľnosť tohto
vedeckého ideálu, vedeckej hodnoty, a teda kritéria vedeckosti, je priamoúmerná obrazu
hodnotovej nasýtenosti poznávacej a výskumnej praxe konkrétnej vednej disciplíny.
Skúmanie sociálnej situovanosti vedy vo viacerých spomenutých prístupoch
v predchádzajúcej časti textu však ukázalo, že veda je ukotvená v širšom spoločenskom
a historickom kontexte. Sociálne a kultúrne faktory, ku ktorým patrí aj rod, ale aj tzv.
každodenné vedomie, bežné presvedčenia a v nich prítomné (aj rodové) stereotypy vstupujú
do procesov vedeckého bádania viacerými cestami a ovplyvňujú ich výsledky. To, že veda nie
je hodnotovo neutrálna, že je naopak hodnotovo nasýtená, neznamená však, že vedecké
poznanie a vedecká komunita/ komunity a jej aktéri v praxi tvorby vedeckého poznania majú
rezignovať na úsilie o čo najobjektívnejšie poznanie. Viacerí teoretici a teoretičky vedy
zdôrazňujú, že práve sociálny charakter vedy a vedeckého poznania umožňuje uskutočňovať
hodnotu objektivity vedeckého poznania účinnejšie, avšak za predpokladu, že vedecká
komunita bude schopná kriticky reflektovať a posudzovať a hodnotiť svoju situovanosť,
kontextuálnosť a hodnotovú nasýtenosť

(normativitu) v procesoch a praxi tvorby vedy

(Longino 1998; Longino 2009; Szapuová 2011: 347). Longino v tejto súvislosti aj upozorňuje
na nutnosť navigovať sociálny obrat v pochopení vedy, čo znamená, že je potrebné
formulovať “... taký model skúmania, v rámci ktorého sa zviditeľnia sociálne dimenzie
vedeckého poznania bez toho, aby redukoval vedu buď na nekognitívnu sociálnu interakciu či
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na procesy sociálneho vyjednávania, alebo na ortodoxnú mimosociálnu racionalitu“ (Longino
2009: 314).39

Veda ako sociálna prax a inštitúcia
Vedecké poznanie je výsledkom ľudskej činnosti. V úvode tejto kapitoly sme uviedli,
že to, čo nazývame vedeckým poznaním je v konečnom dôsledku výsledkom komplexného
súboru aktivít, ktoré realizovali celé skupiny, kolektívy, komunity, spoločenstvá výskumníčok
a výskumníkov. Veda tak nie je individuálnym podujatím, ale sociálnym a kolektívnym
celkom aktivít – je súborom mnohých rôznorodých praxí. Veda je sociálna prax.
Prax chápe S. Ruddick (1989) ako kolektívne ľudské aktivity vyznačujúce sa cieľmi,
ktoré ich určujú, a následnými požiadavkami na tých, ktorí sú v rámci konkrétnej praxe k nim
zaviazaní (Ruddick 1989: 13). Selma Sevenhuijsen považuje ciele konkrétnej sociálnej praxe
za ukotvené v spôsobe ako aktéri podieľajúci sa na konkrétnej praxi vnímajú a interpretujú
uvedené ciele (Sevenhuijsen 1998: 21). E. Frazer a N. Lacey chápu prax ako ľudskú činnosť,
ktorá je sociálne založená a organizovaná, pričom sa opiera o formálne a neformálne
inštitúcie, zvyčajne o kombináciu oboch typov inštitúcií (Frazer – Lacey 1993: 17).
Konkrétne praxe sú tak riadené formálnymi a neformálnymi pravidlami a zvykmi,
interpretatívnymi konvenciami, ako aj implicitnými a explicitnými normatívnymi rámcami.
Tieto pravidlá a normy nie sú pevné a nemenné, ale sú predmetom (re)signifikácie,
interpretácie, vyjednávania a konfliktu (Sevenhuijsen 1998: 22).
Pojem „inštitúcia“ sa bežne vzťahuje na neformálne inštitúcie, ako sú zvyky alebo
vzorce správania dôležité pre spoločnosť, aj na konkrétne formálne inštitúcie, ktoré vytvárajú
subjekty ako vláda a verejné služby. Primárne alebo metainštitúcie sú inštitúcie ako rodina,
ktoré sú dostatočne široké na to, aby zahŕňali ďalšie inštitúcie.
Inštitúcie sú hlavným predmetom štúdia v spoločenských vedách, ako sú politológia,
antropológia, ekonómia a sociológia (sociológiu popísal Émile Durkheim ako „vedu o
inštitúciách, ich genéze a fungovaní“). Inštitúcie sú tiež ústredným záujmom práva,
formálneho mechanizmu pre tvorbu a presadzovanie politických pravidiel.

Longino túto otázku rozpracovala ďalej vo svojej knihe The Fate of Knowledge (2002), podobnú snahu
o načrtnutie „dobre usporiadanej vedy“ predstavil vo svoje knihe Science, Truth and Democracy (2001) Philip
Kitcher.
39
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Podľa Samuela P. Huntingtona (1957) sú inštitúcie stabilné, hodnotné, opakujúce sa
vzorce správania. Inštitúcie sa môžu ďalej odvolávať na mechanizmy, ktoré riadia správanie
súboru jednotlivcov v danej komunite; inštitúcie sú navyše identifikované so sociálnym
účelom, ktorý presahuje jednotlivcov a zámery sprostredkovaním pravidiel, ktoré upravujú
živé správanie. Podľa Geoffreyho M. Hodgsona (2016) je zavádzajúce tvrdiť, že inštitúcia je
formou správania. Namiesto toho Hodgson tvrdí, že inštitúcie sú integrovanými systémami
pravidiel, ktoré štruktúrujú sociálne interakcie.
Inštitúcie a inštitucionalizácia sa teda podieľajú na stabilizácii a integrácii sociálneho
poriadku. Inštitúcie regulujú, usmerňujú a kontrolujú činnosť a správanie ľudí. Majú svoje
dejiny – vždy sú situované v konkrétnom čase a priestore, v konkrétnom sociálnom,
kultúrnom a historicko-politickom kontexte.
Veda ako sociálna prax stanovuje určité ciele, ktoré má dosiahnuť – napríklad tvorba
objektívneho vedeckého poznania o realite. Zároveň kladie požiadavky na tých, ktorí sa na
tejto inštitucionalizovanej praxis podieľajú, aby boli stanovené ciele dosiahnuté.
Dosiahovanie cieľov, ako aj formulácia a kontrola plnenia požiadaviek podlieha normatívnym
rámcom, v ktorých sa uskutočňuje porozumenie, interpretácia, ako aj modifikácia uvedených
cieľov a požiadaviek, a tiež aj pravidiel, prostredníctvom ktorých sa majú deklarované ciele a
požiadavky napĺňať (uskutočňovať).
Od vedy, ktorá nie je len kognitívnym procesom, ale – ako zdôrazňuje T. Sedová – ale
aj inštitucionalizovanou profesiou a sociálnou inštitúciou, sa požaduje, aby akceptovala a
explikovala diverzitu, reflektovala rozličné podoby zaujatosti tak pri formulovaní problémov,
ako aj pri ich riešení. Dôraz na rozmanitosť a pluralitu sa potom premieta aj do formovania
nových výskumných tém a problémov, adekbvátnejšie reagujúcich na spoločenské výzvy,
záujmy a potreby (Sedová 2007: 756).
Veda je jedna z najvplyvnejších a mocensky najvýznamnejších inštitúcií modernej
spoločnosti. Ako uvádza M. Szapuová, veda sa v našej kultúrnej a intelektuálnej tradícii
považuje za najdokonalejšiu a najrozvinutejšiu formu ľudského poznávania sveta, za vzor či
paradigmu poznania vôbec a za najvyššieho arbitra v otázkach týkajúcich sa pravdy
(Szapuová 2009b: 193-194). Avšak dnes nie je možné ďalej uvažovať o vede a inštitúciách,
v ktorých sa uskutočňuje, ako sfére autonómneho, nezainteresovaného a čistého rozumu
a poznávajúceho subjektu, ktorý poznáva nezávisle od spoločenského prostredia. Vedecké
poznanie je sociálne podmienené a veda sa ako súbor praxí a ako spoločenská inštitúcia
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uskutočňuje v širšom a konkrétnom spoločenskom a kultúrnom kontexte. Pritom nejde len
o jednu prax, ale o súbor rôznorodých a špecifických praxí (Feyerabend 2001), s čím sa spája
skutočnosť, že veda nie je jasne definovateľná aktivita (Fuller 2006: 2, in Szapuová 2009a).
Na vedu je preto podľa Szapuovej potrebné nazerať ako na množstvo rôznorodých aktivít,
ktoré sú zároveň sociálnymi aktivitami, teda ako na formu a druh sociálnej praxe
V súčasnom neoliberálnom ekonomicko-politickom kontexte sa veda stáva tiež
ambicióznym nástrojom na dosiahnutie ekonomického úspechu a prosperity na základe
inovácií, konkurencieschopnosti, produktivity a následného zisku. Zároveň sa však
v súčasných spoločnostiach diskutuje o pozícii, úlohe a zodpovednosti vedy vo vzťahu
k otázkam sociálneho života, o vzájomnom vzťahu spoločnosti a vedy. Je zrejmé, že
v inštitucionalizovanej spoločnosti, v ktorej sa veda realizuje v inštitucionalizovanej forme vo
vedeckých a výskumných inštitúciách, nie je možné z tohto uvažovania vynechať univerzity,
ktoré nie sú len výskumnými, ale aj vzdelávacími inštitúciami. Dokonca ich poslanie je
omnoho širšie, pretože sa podieľajú aj na hodnotovom formovaní sociálneho spoločenstva,
kultúry a verejného priestoru, v ktorom sú situované. Jednotlivé dimenzie a aspekty vzťahov
a interakcií vedy, univerzity a spoločnosti by mali byť predmetom kritickej reflexie, ale
i seriózneho výskumného záujmu o to viac, že

integrita spoločností je úzko spätá

s komunikáciou (Delanty 2000) a dôverou (Putnam 1994; Tronto 2013) ako nevyhnutnými
predpokladmi spolupráce. Dnešná spoločnosť sa bez vedy nezaobíde, avšak podobne je na
tom veda a inštitúcie, v ktorých sa uskutočňuje. Podľa T. Sedovej reálna situácia je dnes
nasledovná: „...veda svoju legitimitu odvodzuje od spoločnosti a ňou ju aj potvrdzuje;
a naopak, spoločnosť vo veku nových informačných technológií a komunikačných
prostriedkov bez vedy a jej produktov nemôže jestvovať, fungovať a de facto ani prežiť.“
(Sedová 2007: 750).

Záver
Nachádzame sa v situácii, kedy triáda spoločnosť, veda a univerzita/akadémia
prechádzajú dynamickými zmenami, ktoré majú svoje dôsledky nielen pre postavenie vedy
v spoločnosti a jej epistemickú autoritu, ale aj pre všetkých aktérov, ktorí sa na uskutočňovaní
vedy čiže na vedeckej praxi a vedeckom živote podieľajú, ako aj tých, ktorí sa podieľajú na
kumulácii zdrojov pre jej uskutočňovanie, ako aj tých, ktorých sa jej prax a jej výsledky
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dotýkajú či už pozitívne alebo negatívne. Porozumieť tomu, ako a za akých podmienok
vedecké poznanie vzniká je tak aktuálnejšou otázkou než kedykoľvek v minulosti.

Otázky k téme:
1. Objasnite problém sociálnej podmienenosti poznania.
2. Čo je to sociálny konštruktivizmus?
3. Aký je vzťah medzi naturalizmom a sociálnym konštruktivizmom?
4. Vysvetlite, ako sa rieši otázka sociálnej podmienenosti poznania vo feministickej
epistemológii.
5. Ako chápete tézu: veda je sociálna inštitucionalizovaná prax.
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5 ETIKA VEDY (TECHNIKY) – NOVÁ OBLASŤ VÝSKUMOV
Marián Bednár

Úvod
Je len zrejmé, že “fenomén” vedy a techniky a ich pokrok sa nedeje vo
vzduchoprázdne ani nie je automatický a sám od seba. Vedecký a technický (technologický)
pokrok a rozvoj sú veľmi podmienené množstvom faktorov a premenných, ktoré na ne
vplývajú a určujú ich. Dnes už vlastne môžeme aj spätne interpretovať resp. reinterpretovať
mnohé kvalitatívne zmeny, ktoré sa udiali vo vede a technike. Preto v tejto kapitole sa
pozrieme bližšie aj na dva kľúčové faktory/premenné/determinácie, v rámci ktorých resp. pod
vplyvom ktorých sa formovala veda a technika do “dnešnej” súčasnej podoby. Prvou
determináciou je systémovosť (vnútorné a vonkajšie štrukturálne súvislosti) a druhou je
dejinnosť (vplyv a dôsledky časo-priestorových súvislostí). Pokúsime sa načrtnúť tieto dva
druhy kvalitatívneho skúmania, ktoré vo svojej podstate môžu vytvárať a aj vytvárajú jeden
prístup (interpretáciu) vedy a techniky. V kontexte tohoto prístupu sa pozrieme aj na
všeobecne prijímané teórie vedeckého pokroku – evolúciu (napr. W. Whewell) a revolúciu
(napr. T. Kuhn). Budeme skúmať vzťah vedy a etiky na pozadí korelácie medzi vedeckým
poznaním a hodnotami, teda v epistemologicko-axiologických súvislostiach. Tieto spočiatku
teoretické otázky a problémy sa v prvej polovici 20. storočia skrze fyzikálne vedecké
problémy a následné pocity viny vedcov a vedy za zneužitie fyzikálneho progresu
v poznávaní (použitie atómovej bomby), sa transformovali na aplikačnú problematiku. Aj keď
jednotlivé názory na vzťah medzi vedou a etikou resp. použiteľnosťou a aplikovanosťou etiky
vo vede oscilovali medzi hodnotovo neutrálnymi až po hodnotovo presýtenými, aj tak
nezabránili a nezahatili nebývalý a revolučný vedecko-technický (informačno-technologický)
progres na jednej strane a na druhej strane stimulovali resp. nezahatili vznik a zrod etiky vedy
ako samostatnej vednej disciplíny a subdisciplíny aplikovanej etiky, ktorá s postupujúcim
časom a rastúcim množstvom poznatkov nadobúda stále dôležitejšie miesto v etických a
aplikačných reflexiách a syntézach.
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Systémovo-historické skúmanie vedy (techniky)
Veda sa nevyvíja vo vákuu resp. sama od seba, t.j. automaticky, ale v kontexte
konkrétnych historických súvislostí a súvzťažností (dejinnosť), ktoré vplývajú aj na rozvoj
spoločnosti (society), v ktorej a pre ktorú sa rozvíja aj veda samotná. Iba skúmanie v takomto
zložitom a protirečivom systéme vzťahov a súvislostí umožní, aby sme plnšie a úplnejšie
dospeli k adekvátnej analýze (podstate) etických problémov súčasnej vedy (techniky) (Frolov,
Judin 1989: 13-14).
Analýza etických problémov súčasnej vedy predpokladá skúmanie vedy v troch
kontextoch (Frolov, Judin 1989: 14):
1. historicko-spoločenský vývoj – veda resp. vedecké poznanie sa rozvíja v časopriestorových a spoločenských súvislostiach;
2. rozvoj samej vedy – gradovanie poznanie nielen vo vede ako takej ale aj jednotlivých
vedných disciplín;
3. rozvoj „sebauvedomenia“ vedy – zmena a prehlbovanie štruktúry a cieľov v rámci
vedeckej činnosti vo vzťahoch ku spoločnosti, prírode a človeku.
Tieto tri kontexty resp. procesy ovplyvňovali a ovplyvňujú aj súčasnú vedu (techniku)
či vedotechniku. Je len zrejmé, že aktuálna veda (technika) či vedotechnika je činnosťou
nielen samotných vedcov ale aj celých kolektívov, ktoré využívajú značné materiálne zdroje
(peniaze, techniku) ale aj intelektuálne zdroje (ľudí). Takýto vedecký výskum resp. vedeckotechnický pokrok má na jednej strane existenciálny vplyv na spoločnosť a jej procesy ale na
druhej strane aj spoločnosť spätne ovplyvňuje rozvoj vedy, keďže ako sme už spomínali, veda
sa konštituuje v spoločnosti.
Žiaľ alebo našťastie (?) veda dnes už nie je iba záležitosťou akademického prostredia.
Univerzity ju už vôbec nemajú v rukách. Preto výzvy „robiť svetovú vedu“ na univerzitách
(zvlášť slovenských) svedčí o neznalosti stavu reálneho výskumu. Trend a dominanciu vo
výskume prebrali korporácie (firmy), a teda súkromná sféra. Práve korporácie majú dostatok
finančných zdrojov, ktoré im pomáhajú koncentrovať materiálne a intelektuálne zdroje.40 Oni
dokážu, ako zaplatiť výskumnú techniku a všetky potreby s tým späté ale aj vedcov, ktorí

Typickými príkladmi korporácií, ktoré sústreďujú ohromné finančné zdroje (desiatky až stovky milliárd USD),
a potom ich používajú na svoj výskum alebo vývoj svojich produktov a služieb sú korporácie napr.:
farmaceutické, technologické, zbrojárske, finančné.
40
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robia výskum. Keďže korporácie sú vedené ziskom (čo je normálna ekonomická záležitosť),
tak výstupy alebo produkty svojho výskumu predávajú (nie je to open science ani open
access). Univerzity a akademický svet (či štát!) nemá šancu s nimi zápasiť.41
V takom kontexte, aký sme načrtli vyššie, je len zrejmé, že existuje mnoho rôznych
problémov a podnetov, ktoré môže riešiť resp. aj súčasná veda rieši. Načrtá sa tu otázka, čo
uprednostniť, aký výber resp. aký udať smer výskumu, na ktorý kľúčový problém je potrebné
sa viac sústrediť. Toto smerovanie sa môže stať objektom spoločenského záujmu, kde sa
prejavia potreby spoločnosti. Naplno by sa to mohlo takto realizovať, ak by spoločnosť bola
centralizovaná a mala plnú kontrolu nad výskumnými a vedeckými procesmi. Žiaľ či
našťastie (?) rozhodnutia nie sú v jej moci, ale sú určované aj faktormi ekonomickými,
politickými, lobistickými, ktoré vychádzajú od súkromných korporácií a sú v súlade s ich
záujmami (napr. maximalizovať zisk či získať moc a kontrolu).
Úloha vedy a technológií v dnešnej spoločnosti je preto veľmi flexibilná a dynamická.
Prudký vývoj a rozvoj vedy a technológií častokrát je sprevádzaný aj mnohými javmi, ktoré
sú celé desaťročia kritizované, a negatívne ovplyvňujú človeka, spoločnosť či prírodu (napr.
drancovanie, znečisťovanie, odpad, kultúra vyhadzovania, trápenie bytí a zabíjanie zvierat
kvôli výskumu...). Tieto trendy ako scientizmus, technicizmus, kríza vedy a jej identity,
dehumanizácia vedy a technológií vychádza aj z toho, že človek sa stal hlavným
a bezprostredným objektom výskumov a experimentovania. Táto nová situácia preto
vyžaduje, aby boli inaugurované sociálno-etické a hodnotové humánne regulatívy, ktoré budú
vyžadované nielen na národnej a regionálnej úrovni ale hlavne na globálnej (Vladyková 2013:
193-235). Je potrebné prebudiť hodnotovú orientáciu vedcov (technikov) ale aj vedy
a technológií, inaugurovať nielen inštitucionálne bariéry ale aj princípy, ktoré budú plniť
regulatívnu úlohu vo vedomí a svedomí vedcov (technikov) (Morin 1995). Hodnotová
a regulatívna zmena úzko súvisí s celým radom vnútorných zmien v oblasti vedy a novým
chápaním miesta a úlohy vedy v aktuálnom kultúrno-spoločenskom (aj ideologickom)
Pre porovnanie: najprestížnejšia Univerzita vo svete a TOP 1 vo všetkých rankingoch je HARVARD University
v Bostone, USA. Jej ročný rozpočet je cca 2 mld. USD a vo svojom vlastníctve spravuje hnuteľný a nehnuteľný
majetok v hodnote cca 42 mld. USD. Rozpočet Slovenskej republiky na školstvo, vzdelávanie a výskum na rok
2020 činí 1,7 mld. USD. Celkové výnosy UPJŠ v Košiciach za rok 2019 činili cca 78 miliónov USD resp. 0,078
mld. USD. Naproti tomu iba technologická firma Microsoft (Seattle, USA), ktorú založil miliardár Bill Gates,
má podľa Forbes ročný obrat 138 mld. USD, zisk 46 mld. USD, aktíva 285 mld. USD a trhovú cenu 1 359 mld.
USD. Najväčšia súkromná nadácia Bill and Melinda Gates Foundation, ktorú založil práve Bill Gates, druhý
najbohatší muž na svete s majetkom 98 mld. USD, má k dispozícii cca 50 mld. USD pre svoje programy. Ak by
sme spočítali finančné zdroje ďalších technologických, finančných, farmaceutických a zbrojárskych korporácií,
tak ten rozdiel medzi akademickou sférou, štátmi a súkromnými korporáciami je „astronomický“, dokonca taký,
že až rozum nie je ochotný prijať a akceptovať tento rozdiel.
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kontexte. Vyvstáva tu potreba vedy o človeku ako protikladu k technicizmu a scientizmu
(Frolov, Judin 1989: 20).
Významnú úlohu v tomto procese zohráva interdisciplinárny prístup, ktorý sa
prejavuje ako „nová kvalita“ resp. „praxe starostlivosti“ vo vzájomných vzťahoch medzi
prírodnými, technickým a sociálno-humanitnými vedami (Jesenková 2016). Určujú sa
vzájomné „hraničné oblasti“ spoločného pôsobenia, vplyvy na spoločnosť, prírodu a človeka
vo všetkých súvislostiach. Samozrejme, tento prístup a kvalita prináša so sebou skúmanie
v širokom kontexte sociálnych, filozofických a hodnotových faktorov, a preto je tento proces
náročný, komplexný a zložitý v jednotlivostiach aspektov, ale aj prinášajúci mnohé filozofickometodologické problémy.
Pri formovaní vedy v procese spoločenskej inštitucionalizácie možno vyčleniť tri
skupiny funkcií, ktoré spĺňa (porov. Frolov, Judin 1989: 27). Po prvé je to kultúrnosvetonázorová resp. ideologická funkcia, po druhé funkcia bezprostrednej ekonomickej
(politickej) sily a po tretie funkcia nástroja na riešenie problémov vznikajúcich v spoločenskej
(lokálnej či globálnej) praxi.
V starovekom svete kultúrno-svetonázorovú resp. ideologickú funkciu plnili rôzne
mytológie a náboženstvá. S prechodom od mýtu k logu v starovekom Grécku, so vznikom
filozofie a matematiky a postupnou diferenciáciou prvotných vied nastáva postupná
demytologizácia a sekularizácia spoločnosti. Jednou z kľúčových demytologizačných
a sekularizačných síl bol aj židovský monoteizmus (staroveký Blízky Východ) a neskôr
kresťanský monoteizmus (Rímska ríša). Na troskách Rímskej ríše sa rodí západná kresťanská
spoločnosť, ktorá v sebe spája rímsku (právo), grécku (filozofia) a židovsko-kresťanskú
(hodnoty) tradíciu. V scholastike sa dominujúcou vednou disciplínou stáva teológia ale aj
filozofia, ktorá je jej „slúžkou“. Toto podhubie je priaznivé nielen pre vznik kláštorných
a rehoľných škôl ale aj najstarších európskych univerzít (Oxford, Cambridge, Bologna,
Sorbonne...). Renesančné obdobie znamená prednáznak konca scholastiky, ktorý sa naplno
zavŕši v novoveku. Do popredia vystupuje experiment ako nástroj novej modernej vedy (nové
organon), rozvoj astronómie, fyziky a matematiky znamená v 17.-18. storočí vznik modernej
prírodovedy. Industriálne 19. storočie znamená mohutný rozvoj prírodných vied (matematika,
fyzika, chémia, biológia...) ale aj spoločenských vied (sociológia, psychológia, politológia...)
či vznik a(post)metafyzických filozoficko-etických konceptov (darwinizmus, evolucionizmus,
utilitarizmus, marxizmus, pragmatizmus...). V 19. storočí sa veda začína spájať s výrobou
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a postupne sa stane mohutnou ekonomickou silou, kde vedecko-technické objavy a patenty
začnú svojim objaviteľom prinášať aj zisky. Naplno sa táto mohutná ekonomická sila vedy
prejaví počas Prvej (1914-1918) a Druhej svetovej vojny (1939-1945), kde vidíme mohutné
vedecké a technické skoky, ale aj ohromné zisky, ktoré z mnohých korporácií (švajčiarske,
nemecké, americké) a ľudí urobia miliardárov. Zhodenie atómových bômb v roku 1945 na
japonské mestá Hirošimu a Nagasaki Spojenými štátmi Americkými (USA) signalizuje
koniec

vtedajšieho

konvenčného

vedecko-technického

sveta

a začiatok

postupnej

transformácie do sveta postindustriálneho a atómového. Práve v tomto informačnom svete sa
veda začína používať ako nástroj na riešenie mnohých problémov spoločenskej globálnej
praxe (napr. chudoba, choroby, nezamestnanosť, pomalosť komunikácie, rozpad priemyslu
a iné). Veľkým rizikom bola a je ideologizácia vedy, hlavne spoločensko-humanitných
disciplín, ktoré slúžili socialistickej propagande. Do popredia sa v 80tych rokoch 20. storočia
dostávajú aplikované výskumy, práve v tomto období sa rodí aj aplikovaná etika a jej
jednotlivé subdisciplíny. Postupne však nastáva industrializácia vedy spojená s technokraciou.
V dnešnej digitálnej dobe je tento stav ešte vypuklejší a naliehavejší, a preto stojíme pred
dilemou: buď sa budeme pasívne prispôsobovať prudkému vedotechnickému pokroku a jeho
negatívne dopady budeme ignorovať alebo budeme moderovať jeho priebeh a smerovanie,
ktorý urobíme ľudskejším a morálnejším, priaznivejším prírode a ľudstvu.

Teórie vedeckého pokroku: evolúcia versus vedecká revolúcia u T. Kuhna
Od čias zrodu modernej prírodovedy v 17.-18. storočí, cez kulminujúce osvietenské
hnutie v 18. storočí, s pomocou evolučných konceptov a teórií (Vladyková 2018) ale aj s
podporou utopického marxistického dialektického pokrokového hnutia 19. storočia dozrieva
v európskom priestore a vo vede presvedčenie, že idea pokroku a ľudské poznanie idú ruka
v ruke ako kumulatívny proces postupného završovania. Typickým príkladom takéhoto
pokroku vo vede je novopozitivistické chápanie vedy (napr. Carnap). Novopozitivizmus
nadväzuje na tradičný anglický empirizmus (Locke, Berkeley, Hume), kde kľúčovým
nástrojom empirickej verifikácie je indukcia. Teda jedine z empiricky overiteľnej bázy možno
vyvodiť jediné správne zovšeobecnenia. Z empirických faktov a tvrdení nie je možné vyvodiť
žiadne metafyzické ale ani etické súdy (úsudky).
Tento kumulativistický proces postupného zhromažďovania empiricky správnych
a overiteľných poznatkov je čisto kvantitatívny, kontinuálny a lineárny (s postupujúcim časom
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postupne priamo úmerne narastá množstvo vedeckých poznatkov) (Karaba 2011). Tento
proces vedeckého pokroku interpretoval aj filozof William Whewell (1794-1866), ktorý dáva
do korelácie fakt a ideu, a to považuje za konštitutívny prvok všetkého poznania (Karaba
2008: 51-53, 2012: 20-34).
O postupný rozklad a rozpad v 20. storočí takto „pracne“ vybudovaného vedeckého
sveta ako nejakého novopozitivistického a postmetafyzického konštruktu sa postarala nie
filozofia alebo teológia (mnohým kritikom by sa to hodilo!), ale samotné experimentálne
prírodné vedy (napr. fyzika) a exaktná veda par excellence matematika. Štyri teorémy:
Einsteinova teória relativity, Heisenbergova relácia neurčitosti, Gödelova veta o neúplnosti
a Turingov

stroj

dokonale

prevrátili

Newtonovsko-Descartovské

videnie

sveta,

materialisticko-mechanistické videnie kozmu a novopozitivistické postmetafyzické videnie
vedy a poznania. Práve fyzika a matematika zisťuje, že nie všetko „funguje“ resp. „platí“ tak,
ako sme si predtým mysleli. Rast poznania a bádania práve v kvantovej fyzike a kvantovej
matematike je enormný. To spôsobí raketový posun vo výskumoch a zrod počítačových,
kybernetických a informatických vied.
V druhej polovici 20. storočia, teda po skonštruovaní a zhodení atómových bômb na
japonské mestá, po kataklizme Druhej svetovej vojny, po postupnom rozpade priemyslu
a prechodu do informačnej spoločnosti, po prudkom náraste poznatkov v prírodných vedách
(aj biológia, chémia) a medicíne, je len zrejmé, že stále viac autorov sa prikláňa k nie
evolučnej ale revolučnej teórii vedeckého pokroku (Karaba 2008: 53-57, 2012: 45-122).
Najvýznamnejším formulátorom tejto revolučnej teórie resp. teórie vedeckej revolúcie je
pôvodom fyzik, neskôr filozof, teoretik a historik vedy Thomas Kuhn (1922-1996)42. Svoje
kľúčové a prelomové dielo publikuje v roku 1962 pod názvom Štruktúra vedeckých revolúcií
(Kuhn 1997).
Centrálnym termínom Kuhnovej koncepcie je paradigma (Kuhn 1997: 35, 54-61),
ktorá predstavuje „všeobecne uznávané vedecké poznatky, ktoré pre danú chvíľu predstavujú
v spoločenstve vedcov model problémov a ich riešení“. Plasticky si to môžeme predstaviť ako
nejakú mentálnu škatuľu (box) v hlavách vedcov, kde sa nachádza všetko to, čo riešia, na čo
myslia, aké metódy používajú, výstupy a poznatky, predikcie atď. Podľa Kuhna každá
paradigma už v sebe nesie svoj koniec, lebo nie je schopná obsiahnuť a zodpovedať všetky

Fyziku vyštudoval na Harvarde, neskôr pôsobil na prestížnych univerzitách Berkeley, Princeton
a Massachusetts Institute of Technology (MIT).
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otázky a absorbovať všetky „anomálie“. Keďže paradigma je istý súbor problémov, spoločná
terminológia, metodológia vedy ako takej, tak je len isté, že sú disciplíny, ktoré majú
paradigmu

resp.

sú

predparadigmatickom

paradigmatické,
období

(vo

a niektoré

význame

ju

kvality

nemajú,
nie

preto

časového

sú

v tzv.

plynutia).

Predparadigmatické obdobie znamená, že „vedná“ disciplína nemá ešte vytvorenú paradigmu.
Z empirického a novopozitivistického hľadiska sú to jedine experimentálne prírodné vedy,
ktoré sú paradigmatické. Humanitné a spoločenské disciplíny sú predparadigmatické.
Kuhnova koncepcia revolučného pokroku vo vede tvorí trojfázový cyklus: normálna
veda – (anomália) kríza – vedecká revolúcia (pozri aj Karaba 2008a).
Prvou fázou v tomto cykle je obdobie normálnej vedy (Kuhn 1997: 35-45).
Zjednodušene by sme to mohli charakterizovať ako „normálny“ vedecký výskum, kde sa
prehlbujú a spresňujú známe poznatky resp. prirovnáva ho ku riešeniu hádaniek (Kuhn 1997:
46-53). Tento „normálny“ vedecký výskum sa sústreďuje v troch ohniskách. Prvým je určenie
a analýza faktov, ktoré tvoria normálnu vedu resp. sú jej produktom. Samozrejme, že aj tu je
možné badať vplyv spoločensko-politickej a ekonomickej objednávky na výber faktov
a problémov, ktoré sa skúmajú (napr. zelené témy, klimaalarmizmus, rodové témy a iné).
Druhým ohniskom je vytváranie predikcií, resp. teoretické a empirické overovanie. Tu môže
dôjsť

k mnohým

dezinterpretáciám

vedeckých

faktov,

ktoré

môžu

byť

zneužité

v ideologickom rámci (zelené a rodové témy). Tretím ohniskom je artikulácia paradigmy
smerom ku komunite vedcov ale aj „laickej“ verejnosti. Tu môže takisto dochádzať
k nepochopeniam resp. dezinterpretáciám tým ktorým spoločenstvom (auditóriom). Všetky
tieto ohniská sú potenciálnym zdrojom pre anomálie.
Druhou fázou je obdobie vzniku anomálií a následnej krízy vo vede. Ako to prebieha?
Robí sa vedecký výskum, kde prebiehajú napr. pozorovania alebo merania, a zrazu sa zistí, že
niečo je iné, že hodnoty nezodpovedajú tomu, čo je známe alebo predikovateľné. Zistí sa, že
ide o niečo, čo zatiaľ nevieme popísať atď. Niečo je inak, než má byť. Tomu hovoríme
anomália resp. objavenie anomálií (Kuhn 1997: 62-74). Častokrát za tou anomáliou môže byť
nový vedecký objav (napr. udalosť, proces, jav). Objav znamená aj prehodnotenie už
známeho

javu

v rámci

inej

paradigmy.

Takáto

anomália

resp.

vedecký

objav

predznamenávajú krízu vo vede resp. krízu starej paradigmy (Kuhn 1997: 75-84). Zisťuje sa,
že „staré“ už nefunguje a „nové“ ešte nevieme popísať. Túto krízu vo vede často ešte
komplikuje odpoveď na krízu zo strany vedcov resp. vedeckého spoločenstva (Kuhn 1997:
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85-97). Môže to byť rigidita myslenia vedcov resp. rezistencia na novú rodiacu sa paradigmu.
„Novinky“ sa ťažko akceptujú a často narážajú na odpor a nepochopenie vedcov či
spoločenstva. Tento stav závisí od hĺbky interiorizácie (stotožnení sa, zžití sa) starej
paradigmy u vedcov. Pozitívnym procesom by bola akceptácia krízy aj aj novej rodiacej sa
paradigmy, to však vyžaduje kritické myslenie, otvorenosť voči novému a osobnostnú
pokoru.
Treťou fázou je vedecká revolúcia (Kuhn 1997: 98-114), ktorá je nekumulatívnou
a nelineárnou udalosťou, je istým kvalitatívnym skokom, v ktorom je stará paradigma buď
úplne alebo sčasti nahradená novou, ktorá je s predošlou paradigmou nezlučiteľná.
Samozrejme, že musia byť splnené dve podmienky: prvou je, že stará paradigma musí byť
v kríze a druhou je, aby vedecká komunita bola pripravená novú paradigmu akceptovať.
Analogicky sa to dá prirovnať k priebehu revolúcie ako takej, kde nastáva zmena nie
mierovou a nenásilnou formou. Výstupom je zmena či spoločenská alebo vedecká, teda
zmena pohľadu na fungovanie resp. na svet (realitu) (Kuhn 1997: 115-136).

Vedecké poznanie a hodnoty
V tejto podkapitole sa pokúsime preskúmať a načrtnúť vzťah vedeckého poznávania
k človekovi ako subjektu a objektu vedy. To nevyhnutne vedie k preskúmaniu hodnotových
aspektov vedeckého poznania. Nápomocné nám môžu byť dve špeciálne filozofické
disciplíny: epistemológia (veda o poznaní) a axiológia (veda o hodnotách) a ich vzájomne sa
prelínajúce kontexty (poznanie a hodnoty).
Prvým dôležitým faktom je, že vedecké poznanie je činnosť, ktorú môže uskutočňovať
len človek (Frolov, Judin 1989: 42-43). Je jedno, či sa to deje za pomoci techniky resp.
technológií alebo sa to deje v kolektíve. Teda vedecké poznanie vzniká iba pomocou
spôsobov a prostriedkov, ktoré určuje vnútorná konštitúcia človeka (zmysly, telesná stavba,
rozum, pamäť atď.). Poznávanie (zmyslovo-rozumové) ako také je vnútorným aktom človeka.
Je jasné, že určité poznanie resp. poznávanie prebieha aj u zvierat, ináč by nemohli
autonómne fungovať v prírode, ale poznávanie na vyššej úrovni resp. vedecké poznávanie
charakteristické

svojou

paradigmatickosťou

(systematickosť,

logika,

cieľavedomosť,

komplexnosť atď.) je typické iba pre človeka.
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Druhým faktom je, že vedecké poznávanie je činnosťou vždy konkrétneho
poznávacieho subjektu (človeka) (Frolov, Judin 1989: 43-45). Je to činnosť výsostne tvorivá,
duchovná. Nejedná sa o žiadny skok, ktoré by realizovali samé poznávacie schopnosti osebe,
nedeje sa automaticky ani mechanicky. V tomto chápaní je výskum relatívne celostný
ohraničený akt poznávacej činnosti, pričom stanovenie cieľa, úlohy, voľba prostriedkov,
metód a nástrojov či použitie techniky je plne vo vedomej kompetencii samého poznávacieho
subjektu (človeka). Vo svojej podstate poznáva vždy iba človek, ktorý je z mäsa a kosti
(telesný), majúci svoje individuálne schopnosti, danosti, záujmy, limity, vôľu, úsilie. Nejedná
sa teda o iba čisto nejaký abstraktný vzťah medzi subjektom a objektom poznania resp.
mechanickú samoprodukciu poznatkov a vedeckých faktov.
Tretím faktom je, že ak poznávací subjekt (človek) poznáva vedecky cieľavedome,
uchopuje problém, berie si ho za svoj, angažuje sa v ňom resp. vytvára si vzťah ku..., tak
takáto poznávacia činnosť nadobúda hodnotové zafarbenie resp. morálno-etický obsah
(Frolov, Judin 1989: 45-46). Takéto vedecké poznávanie sa nestáva hodnotovo neutrálnym
ani neoddeľuje hodnoty od poznania ale ich skúma v rôznych kontextoch a koreláciách.
Poznanie a hodnoty u človeka resp. jeho epistemologicko-axiologický rozmer, sú navzájom
neoddeliteľné. Zrejme najproblematickejšou oblasťou je aktuálne zladenie princípu
objektívnej pravdivosti vo vede a existenciu hodnotových vzťahov (súdov). Môžeme
konštatovať s Frolovom a Judinom (1989: 49):
„S hodnotovými súdmi, ktoré sa týkajú logickej štruktúry poznania, axiologickej
základne

noriem

a vzťahov

vnútri

vedeckého

spoločenstva,

sa

nestretávame

len

v spoločenských a humanitných vedách, odkiaľ sa jednoducho nedajú odstrániť, ale aj
v prírodných vedách, pretože do nich prenikajú prostredníctvom ich filozofickej orientácie
a metodologickej základne. V tomto zmysle nejestvuje veda bez hodnôt. Zároveň však
skutočnosť, že poznávacia činnosť je hodnotovo orientovaná, nezbavuje obsah poznania
atribútov objektívnosti“.
Spojenie poznania a hodnôt resp. hodnotový prístup vo vede môže mať žiaľ aj
negatívne

konzekvencie,

čo

môže

viesť

ku

vzniku

mnohých

pseudovedeckých

a antivedeckých konštruktov, ktoré sú v rozpore s objektívnou pravdivosťou vedeckého
poznania (napr. v prírodných vedách). Častokrát toto tvrdenie podporujú teórie a prax
mnohých spoločensko a humanitno vedných disciplín, ktoré podliehajú značnej ideologizácii
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a pseudovede. Preto prírodovedci (nie všetci!) nahliadajú na takéto prepájanie poznania a
hodnôt s veľkou nedôverou a opatrnosťou.
Na druhej strane môže čiastočná alebo úplná absencia hodnotového prístupu vo vede
(napr. experimentálnej a klinickej) znamenať riziko pre človeka a jeho dôstojnosť tým, že sa
stáva čoraz častejšie iba „chladným“ objektom vedeckého skúmania a testovania (rôzne
pokusy a experimenty).
Je preto potrebné a nevyhnutné hľadať vzájomnú vyváženú koreláciu medzi poznaním
a hodnotami, resp. viesť dialóg medzi etikou a vedou, či podporovať výskumy a nástroje
aplikovanej etiky vo vedeckej praxi (napr. Brutovská, Hrehová 2019).

Fyzikálne problémy a morálne dilemy v 20. storočí
V prvej polovici 20. storočia nastáva zrýchlené poznávanie v prírodnej vede – fyzike.
Vedecké poznatky o mikrosvete, stavbe atómu, sa rozvíjajú nebývalým tempom. Práve v tejto
oblasti vznikajú anomálie, ktoré nevie vysvetliť a interpretovať klasická fyzika. To je práve
čas a miesto zrodu novej fyziky – kvantovej (atómovej). Spočiatku to bol čisto teoretický
problém štiepenia jadra atómu, ktorý neskôr prerástol aj do experimentálnej roviny. Mnohí
významní fyzici v 20.-30. rokoch 20. storočia (napr. E. Rutherford, N. Bohr, R. Millikan a iní)
ani nemysleli, resp. popierali, žeby sa prakticky dala získať energia zo štiepenia atómu.
Teoreticky by to bolo možné, nie však prakticky zrealizovateľné.
V 30. rokoch 20. storočia sa situácia začala rýchlo a radikálne meniť nielen vo
vedeckej fyzikálnej oblasti ale aj v politickej a v spoločenskej (pozri Johnson 2014).
Európsky priestor sa radikalizuje s nástupom nemeckého nacizmu k moci a menovaním A.
Hitlera v roku 1933 nemeckým kancelárom. Nastáva prudké zbrojenie, ekonomická
transformácia, útoky voči Židom v Nemecku, strašiak vojnového konfliktu obchádza
európske krajiny. Mnohí kvantoví fyziky pod vplyvom ohrozenia emigrujú z Nemecka do
USA (napr. A. Einstein, L. Szilard, R. Oppenheimer a iní). Zlom nastáva v roku 1938, keď
nemeckí chemici O. Hahn a F. Strassmann urobia objav štiepenia jadra uránu. Zistili, že pri
tejto reakcii sa uvoľňuje ohromné množstvo energie. Riziko použitia na zostrojenie atómovej
bomby sa tým znásobilo a zrýchlilo.
S vypuknutím Druhej svetovej vojny v roku 1939, je už vytvorenie atómovej zbrane aj
istou nevyhnutnosťou, a pretekom, kto ju skôr zostrojí, a tým sa stane „absolútnym“ víťazom
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vojny. Dekrétom amerického prezidenta F. D. Roosevelta pod vedením fyzika R.
Oppenheimera sa sústreďujú ľudské, intelektuálne a finančné zdroje do laboratórií Los
Alamos, kde sa začína realizovať tajný projekt „Manhattan“, teda zostrojenie atómovej
bomby. Ohromné úsilie je úspešné a prvá skúška v nevadskej púšti sa uskutoční v júli 1945.
Už vtedy je jasné, že táto zbraň má enormnú ničivú silu. Táto skutočnosť sa prejaví na konci
vojny, kedy USA zhodia dve atómové bomby, každá o sile 22 kTNT, na japonské mestá
Hirošimu a Nagasaki. Následky sú devastačné: zničené mestá, desiatky tisíc ľudí sú mŕtvi
a ďalšie tisícky sú ožiarené žiarením (po čase umierajú). Japonsko bezpodmienečne
kapituluje. USA sa tým stávajú atómovou veľmocou, nie však na dlho, lebo ZSSR pod
vedením fyzika I. V. Kurčatova zostroja takisto atómovú bombu a úspešne ju otestujú v roku
1949. Aj keď je hitlerovské nacistické Nemecko porazené, a nastáva konvenčný mier, ale
týmto začína obdobie tzv. studenej vojny, resp. prudkého jadrového zbrojenia a skúšok, ktoré
vedú medzi sebou dve atómové veľmoci USA a ZSSR spolu so svojimi spriatelenými
krajinami. Vyrábajú a testujú sa ďalšie jadrové bomby (napr. vodíková či neutrónová a iné).
Postupne získavajú a experimentujú ďalšie krajiny s atómovými zbraňami: Veľká Británia
(1952), Francúzsko (1960), Čína (1964), India (1974), Pakistan (1998), Severná Kórea (2006)
a Izrael (1960-1979? nepotvrdené).
Reakcia vedcov – atómových fyzikov na bombardovanie Hirošimy a Nagasaki v roku
1945 bolo rôzne. Mnohí s tým súhlasili (napr. E. Teller), mnohí rezignovali a prežívali to
ťažko (napr. R. Oppenheimer), iní mali obrovské výčitky a pocity viny (napr. O. Hahn)43 a iní
sa proti tomu vzbúrili, chceli, aby sa zastavilo jadrové zbrojenie (napr. A. Einstein, B.
Russell). Významnou iniciatívou je aj podpísanie Manifestu v roku 1955 proti jadrovému
zbrojeniu a za mierové riešenia medzinárodných konfliktov, ktoré bolo iniciované B.
Russellom a A. Einsteinom (The Russell-Einstein Manifesto). Signovali ho 11 významní
a prominentní vedci (fyzici). V roku 1957 sa koná prvá konferencia v Pugwash (Nové
Škótsko, Kanada), ktorá je inšpirovaná práve týmto Manisfestom, a na ktorej sa začínajú
diskutovať otázky ohľadom vedy, mieru, odzbrojenia, aktuálne celosvetové problémy. Jej
tradícia trvá až do súčasnosti.

Kvantový fyzik W. Heisenberg vo svojej knihe Časť a celok (1997) spomína, že keď boli v auguste 1945
v americkom zajatí a dopočuli sa o zhodení atómových bômb na japonské mestá, takže to bol pre nich šok. Cítili
výčitky a pocity viny, najhoršie to zvládal O. Hahn, ktorý objavil štiepenie atómu uránu. Osobne si dával za
vinu, že keby nebol urobil tento objav, tak by nezahynuli tisícky nevinných ľudí. Bol tak otrasený a zničený, že
sa všetci obávali, aby si niečo neurobil.
43
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Žiaľ, aj napriek tomu, že mnohí vedci boli šokovaní, resp. cítili pocity viny, či sa
snažili apelovať a burcovať proti zbrojeniu, už to všetko nebolo v ich rukách a moci. Politické
a ekonomické ciele prebrali iniciatívu spolu s narastajúcim vedecko-technologickým
pokrokom. Celý tento vojensko-zbrojársko-technologicko-spravodajský komplex v čase
studenej vojny (ale aj dnes!) zamestnával státisíce pracovníkov: vedcov, technikov, politikov,
manažérov, agentov, spravodajcov a iných. Tento trend horúčkovitého zbrojenia nezastavili
ani pocity viny vedcov ani vina vedy ako takej ani antivedecké a technofóbne protestné hnutia
v 20. storočí. To, že sa to vymklo spod kontroly bolo po čase už iba zrejmé, a nič to
nedokázalo zvrátiť. Analogicky by sme dnes mohli uvažovať o sociálnych sieťach, ktoré
mnohí zakladatelia a konštruktéri (programátori) už oľutovali (Sociální dilema 2020), ale žiaľ
nepoučili sme sa, žije si to už svojím vlastným životom (miera digitalizácie na jednej strane
pomáha a na druhej strane deštruuje vzťahy a spoločnosť) (Brutovská, Hrehová 2019a).
Ak by sme sa náhodou chceli poučiť z atómového veku a času jadrového zbrojenia,
tak by bolo si dobré uvedomiť pár faktov a postojov, ktoré zdôrazňujú „sociálne bytie“ vedy
(Frolov, Judin 1989: 131-132; Jonas 1997):
a) uvedomiť si a zhodnotiť racionálne silu vedy;
b) prepojiť sebaurčenie vedy a zodpovednosť vedcov voči spoločnosti a ľudstvu;
c) aktivovať postoj sebauvedomenia a sebareflexie vedcov;
d) aktivovať a realizovať vedomie celospoločenskej zodpovednosti vedcov a vedy.

Názory na vzťah vedy a etiky
„Pocity viny“ vedcov a „vina“ vedy po zhodení atómových bômb na japonské mestá
v roku 1945 iba urýchlili potrebu a nutnosť diskusie/diskurzu medzi vedou a etikou. Prudký
povojnový vedecko-technický progres

(napr.

zbrojenie, šírenie atómových zbraní

a experimentov, informatizácia, kybernetika a biomedicína) podčiarkol potrebu inaugurácie
humanistických ideálov vo vede resp. vo vedeckom výskume a praxi. Začali sa naliehavejšie
diskutovať otázky vzťahu vedy a etiky, konkrétnejšie ideálov, noriem vedy a morálnych
hodnôt jednotlivca a ľudstva ako celku.
Je reálna nemožnosť spomenúť tu všetkých autorov, koncepty a názory, ktoré boli za
posledných 75 rokov prezentované na poli vzťahov vedy a etiky. Keďže bolo by to skôr
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kontraproduktívne a encyklopedické, preto v stručnosti iba načrtneme niektoré významnejšie
koncepcie (ikonické názory) v tematicko-chronologickom poradí44, ktoré diskutujú vzťah
vedy a etiky, a ďalej sa tradujú mnohými autormi, ktorí ich buď kritizujú alebo preberajú či
modifikujú:
Významný americký fyzik V. F. Weisskopf (1908-2002) vo svojom súbornom diele
esejí Fyzika v dvadsiatom storočí (1972) sa zaoberá aj problematikou vedeckej etiky, kde
tvrdí, že ak aj nové vedecké poznanie nie je ani dobré ani zlé, aj napriek tomu existuje
spektrum filozofických, sociálnych a etických vzťahov, prostredníctvom ktorých veda vplýva
na spoločnosť, a zároveň je ňou ovplyvňovaná. Na vedcov sa preto kladie podiel
zodpovednosti za osudy sveta a ľudstva. Vedec teda musí zabrániť zneužitiu vedeckých
objavov, musí čeliť spoločenskému (finančnému a politickému) tlaku, ktorý ho núti účastniť
sa činnosti, ktorú on pokladá za škodlivú.
Interpretáciu vzťahov medzi vedou a etikou podáva americký fyzik a filozof R. S.
Cohen (1923-2017) vo svojej práci Etika a veda (1974). Konštatuje tu celý rad súvislostí:
a) vedecké objavy môžu nútiť k prijatiu etických rozhodnutí;
b) vedecké objavy umožňujú niektoré etické rozhodnutia;
c) vedecké metódy môžu pomôcť pri racionálnej kontrole a etickom plánovaní
spoločenského a osobného života;
d) veda môže poskytnúť demokratický model spôsobu života.
Napriek tomu konštatuje konfliktné rozdiely medzi vedou a etikou, ktoré vyplývajú
z ich odlišných pováh. Z tohto dôvodu je veda sama o sebe morálne neutrálna.
Americký fyzik a filozof vedy H. Margenau (1901-1997) vo svojej eseji Západná
kultúra, vedecká metóda a problém etiky (1978) všeobecne podáva charakteristiku vtedajšej
západnej kultúry, kde v centre pozornosti je vedecká metóda (scientistický kontext), kým
otázky filozofie, etiky a náboženstva sú iba okrajové. Z tohoto pohľadu je veda eticky
a hodnotovo neutrálna. Aj napriek tomu vyzýva k potrebe humanistickej rady a vedenia pre
vedcov a humanistických regulatívov pre vedu resp. vytvorenie etiky na „vedeckých“
základoch.
Inšpiráciu čerpáme z (Frolov, Judin 1989: 77-114), kde autori podávajú aj iné koncepcie a iných autorov resp.
širokospektrálnejšiu analýzu názorov na vzťah veda a etika.
44
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Aj prudký rozvoj biologických a biomedicínskych vied podnietil mnohých autorov
vyložiť svoje názory na vzťah vedy a etiky. Významným prínosom bolo kontroverzné dielo
francúzskeho biológa a biochemika J. L. Monoda (1910-1976), ktorý sa vo svojom diele
Náhoda a nevyhnutnosť (1970) zaoberal aj problematikou etiky vo vede. Monod sa domnieva,
že v človeku je geneticky zakódovaná potreba hľadať zmysel existencie. Práve táto potreba
„zmierniť clivotu“ zrodila mýty, náboženstvá, filozofie ale aj vedu. Tento aspekt spojenia
človeka, ľudstva, dejín, prírody a kozmu vytvára tzv. „animistickú tradíciu“, ktorá je
charakteristická svojou nevedeckosťou a ideologickosťou. Iba jej opustenie a rozchod s ňou
nás vovádza do novej „éry ideí“, pre ktorú je charakteristické konštituovanie objektívneho
poznania ako jediného zdroja skutočnej pravdy. Takéto objektívne poznanie vylučuje
hodnotový súd a etiku, ktorá je subjektívnej podstaty. Jediné, čo Monod pripúšťa, je etika
poznania, ktorá vidí človeka patriaceho ako do biosféry tak aj do ríše ideí.
Významným medzníkom bolo aj dielo amerického biochemika Van Rensselaer Pottera
(1911-2001), publikované pod názvom Bioetika – most do budúcnosti (1971). Snaží sa
o prepojenie prírodných vied a humanitných vied. Toto interdisciplinárne prelínanie biológie,
medicíny a etiky evokuje aj zrod aplikovanej etiky, ako etiky, ktorá je aplikovaná do
spoločenskej a profesijnej praxe. Postupná diferenciácia aplikovanej etiky vedie k širokému
spektru subdisciplín aplikovanej etiky.
Významným prínosom je aj názor belgického logika a filozofa J. Ladrièra (19212007), ktorý v roku 1983 v referáte Etický rozmer poznania (publikované 1985) konštatuje, že
skutočný problém etiky a vedy resp. etiky vedy sa vzťahuje na samú vedu (nie na jej aplikácie
alebo následky). Koreluje to so zodpovednosťou, lebo etický problém vzniká práve tam.
Zodpovednosť rozlišuje na vnútornú a vonkajšiu. Východiskový princíp etiky vedy vidí
v procese poznania. Formuluje aj princíp, že povinnosť vedy spočíva v zaručení slobodného
prejavu jej epistemologickej normatívnosti. Preto predpokladá dve požiadavky: a) vernosť
normám kriticky zdôvodneného výskumu a b) nepretržitá pozornosť obnove, teda
vychádzaniu noriem. Etika vedy vyžaduje integráciu do existencie a jednoty bytia.
Vyššie uvedený výber z jednotlivých názorov je len akýmsi torzom alebo fragmentom
v celej plejáde názorov na vzťah etiky a vedy. Je to však o to zaujímavejšie, že tieto názory sa
stali kľúčovými resp. mainstreamovými pre ďalší rozvoj a smerovanie etiky vo vede. Tie
prieniky sa nediali ani ľahko ani jednoducho. Bol to postupný proces premeny a dozrievania,
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až do stavu, kde môžeme konštatovať, že ide o akýsi zrod „etiky vedy“, ako samostatnej
vednej disciplíny resp. subdisciplíny aplikovanej etiky.

Etika vedy ako subdisciplína aplikovanej etiky
Prudký vedecko-technický rozvoj, informatizácia, spoločensko-kultúrne a ekonomické
premeny industriálnej spoločnosti na informačnú bolo vhodným podhubím pre zrod celej
škály aplikovaných etík resp. subdisciplín aplikovanej etiky. Jednou z nich, a to veľmi
významnou, sa stala aj etika vedy (techniky) neskôr vedotechniky.45
Charakterizovať etiku vedy, ktorá je príznačná svojou komplexnosťou, nie je možné
bez niektorých východísk. Hlavným východiskom je súčasná kvalitatívna jedinečnosť
v dejinnom vývoji vedy (vedecko-technického pokroku). Vplyv vedcov na vedecký výskum
(napr. klonovanie, neuroenhancement, umelá inteligencia), vplyv politikov a súkromných
investorov (napr. biologické zbrane, stealth technológie, vojenský komplex), či dôsledky
výskumu na biosféru a ľudstvo (napr. elektromagnetický smog, atómová hrozba,
znečisťovanie prírody) sú rozsiahle, jedinečné a globálne. Akákoľvek chyba môže znamenať
pre ľudstvo prinajmenšom riziko alebo aj katastrofu. Ďalším nie menej dôležitým
východiskom bude skúmanie vedy a techniky v celom kontexte interných a externých vzťahov
(Kuhn 1997; Vladyková 2019). Na túto špecifickosť, aktuálnosť a perspektívy poukazuje aj
súčasný proces zliatia (fúzie) vedy a techniky do fenoménu, ktorý mnohí nazývajú
vedotechnika46.
Jedna z definícií by mohla predstaviť etiku vedy47 ako formujúcu sa vedeckú
disciplínu, ktorá sa zaoberá vzťahom etiky a vedy, resp. reflektuje aké miesto má etika vo
vede a vedeckom bádaní. Skúma princípy, ktorými sa riadi vedkyňa/vedec pri svojej
poznávacej, výskumnej činnosti, a taktiež ako koná vo vnútri vedeckého spoločenstva i aké
má interakcie so spoločnosťou.
Cieľom etiky vedy je podľa Frolova a Judina (1989: 255):
a) odhaliť a jasne formulovať etické problémy a protirečenia vznikajúce vo vedeckej
činnosti;
Podrobnejšie sa etikou vedy (techniky) vedotechniky za oberá autor v štúdii Etika vedy (vedotechniky)
v kontexte high-tech spoločnosti (2014). Podáva tu dejinný kontext, periodizáciu, charakteristiku, metodológiu,
tematizáciu a aktuálne problémy a výzvy, ktorým čelí etika vedy.
46
Podrobne sa týmto fenoménom zaoberajú kultúrne štúdie, feministické štúdie, štúdie technology assessementu
a štúdie filozofie/sociológie/histórie vedy.
47
Podrobne sa problematikou etiky vedy zaoberá americký bioetik David Resnik v monografii Etika vedy – úvod
(1998).
45
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b) odhaliť sociálne zdroje a korene týchto problémov;
c) kriticky analyzovať a zdôvodniť etické normy, ktorými sa vedci reálne riadia;
d) kriticky analyzovať etický obsah, ktorý je vo vedeckej činnosti prítomný v
empirickom materiáli.
Etika vedy ako nová oblasť výskumov sa nevyvíja osamotene, ale v úzkom kontakte
s inými oblasťami vedy o vede (napr. filozofia vedy, sociológia vedy, história vedy,
metodológia vedy, teória vedy). Využíva nimi rozpracované pojmy a metódy. Nemá preto
zmysel nanovo konštruovať problémovú oblasť etiky vedy, lebo sa reálne utvorila a utvára.
Predmetom skúmania etiky vedy je štruktúra vedeckej činnosti skúmaná pod špecifickým
zorným uhlom (obsah, význam, zameranie vedeckej činnosti, poznávací vzťah, konkrétny
bádateľ...). Etika vedy je zo svojej podstaty interdisciplinárnou, lebo etická reflexia sa deje
v jednotlivých vedných odboroch, ktoré sú rôzne (technické, spoločenské, prírodné vedy
a iné). Na druhej strane etika vedy ako samostatná disciplína komunikuje s ekonómiou,
politológiou, sociológiou, etikou, filozofiou a inými (Resnik 1998: 31-47).
Problematické ostáva zaradenie etiky vedy ako vedného odboru. Niektorí autori ju
zaraďujú ako jednu z aplikovaných etík pod profesijnú etiku. Respektíve ako riešenie dvoch
aspektov: profesijného (etika vedca) a vedeckého (etika vedy). Špeciálne je vyčlenená aj etika
techniky, oddelená od etiky vedy a tvoriaca inú skupinu (Fobel 2005: 57). Tvrdíme však, že
etika vedy nemôže byť na jednej strane metavedná disciplína (nie je iba abstraktná, ale je
neoddeliteľná od konkrétneho vedeckého poznania) a na druhej strane iba považovaná za
aplikovanú oblasť poznania (obsahuje širší význam ako nevyhnutného a trvalého komponentu
akéhokoľvek vedeckého odboru). Tézou pre toto tvrdenie je, že sociálne, hodnotové a etické
problémy nie sú niečím vonkajším, čo sprevádza hľadanie pravdy, resp. má význam iba pri
technologickej aplikácii hotových vedeckých poznatkov. Tieto problémy tvoria vnútornú
štruktúru vedy, sú jej nevyhnutnou súčasťou a podmienkou myslenia vôbec (Frolov, Judin
1989: 10-11).
Dôležitou charakteristikou etiky vedy je aj jej postupná inštitucionalizácia, ktorá sa
deje v jednotlivých výskumných inštitútoch. Forma môže byť rôzna, najčastejšie ide
o vytvorenie etického kódexu inštitúcie a jeho následnú implikáciu. Názorným príkladom sú
Európska charta výskumných pracovníkov a Kódex správania pre nábor výskumných
pracovníkov, ktoré vytvorila Európska komisia v roku 2006. Obsahujú zásady platné
v európskom priestore, ktoré stanovujú úlohy, povinnosti, nároky a práva výskumných
pracovníkov, zamestnávateľov, výskumných organizácii a investorov financujúcich výskum.

85

Metodologicky etika vedy čerpá z metodologických východísk, ktoré jej ponúkajú
sociológia/história/filozofia/metodológia/teória vedy. Práve tieto vedné disciplíny skúmajú
fenomén „vedy “zo svojich rôznych uhlov pohľadu. Etika vedy preberá a reflektuje ich
prístupy, rozpracované východiská a metódy. Východiskovým bodom je exaktná realita
(skúsenosť, fakt), ktorú tvorí konkrétne konanie či skutok. Vyhneme sa tak nezmyselným
rojčeniam z hypotéz, ktoré nie sú alebo ani nikdy nebudú skutočnosťami. K faktom je
potrebné pristúpiť bez nejakých morálnych predsudkov. Exaktná realita sa podrobuje kritickej
reflexii, kde pristupujú intelektuálne postupy a filtre, teoretické koncepty, subjektívne vplyvy,
hodnotové zaťaženia. Výsledkom má byť etický súd (úsudok), ktorý nekončí iba vo fáze
vyrieknutia (artikulácie) ale smeruje k akcii, ku konaniu, a tým je následne aplikovaný do
praxe. Takto ostane etika vedy metodologicky ukotvená ako v reálnej praxi a pre prax, tak aj
ostane teoreticky vysoko fundovaná.
Vyčerpávajúce diskurzy o etických otázkach vo vede nestačia na rozpracovanie etiky
vedy ako špeciálnej oblasti bádania. Príčinou je deformácia charakteru diskurzov: diskutujúci
iba nominálne vypočítavajú svoje stanoviská, jednoducho ich formulujú, vyjadrujú isté
emocionálne súdy a hodnotenia, držia sa svojich protichodných postojov bez nejakej
zmysluplnej a vedeckej argumentácie. Iba takýto prístup dnes nestačí. Preto etika vedy
používa svoju metodológiu, ktorá prebieha v piatich krokoch (Frolov, Judin 1989:254-255):
1. zber empirického materiálu – hľadajú sa a zozbierajú sa všetky dostupné dáta, fakty
a informácie o probléme. Nástroje môžu byť kvantitatívne (napr. štatistické, exaktné,
dotazníky...) alebo kvalitatívne (napr. rozhovor, konzultácia, audit...).
2. identifikácia etických problémov – v takto zozbieranom empirickom materiáli, ktorý je
rozsiahleho a rozmanitého druhu identifikujeme etické problémy a riziká. Odhalíme
a jasne formulujeme etické problémy a protirečenia.
3. kritická analýza – nestačí len identifikovať etický problém, ale je nevyhnutné prejsť
k obsahovej kritickej analýze jednotlivých stanovísk a protirečení. Analyzujeme,
zovšeobecňujeme, oddeľujeme, hľadáme súvislosti a zákonitosti. Používame dostupné
vedecké metódy, aby sme materiál podrobili kritike.
4. odhaľovanie sociálnych zdrojov a koreňov – v danom empirickom materiáli
odhaľujeme aj sociálne zdroje a korene etických problémov v širších súvislostiach
(napr. spoločenské príčiny, dopady, procesy, zodpovednosť subjektov...).
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5. interdisciplinárny prístup – nevyhnutná je interdisciplinarita a pomoc aj iných
vedných odborov, ktoré pomáhajú fundovanejšie analyzovať empirický materiál,
môžeme čerpať ich skúsenosti, prístupy, teoretické východiská, metodológie a iné.
Nezanedbateľnú úlohu pri rozvoji etiky vedy (techniky) ako samostatnej subdisciplíny
aplikovanej etiky má aj aspekt následného vzdelávanie (edukácie). Myslíme pod tým rôzne
formy a aspekty etickej výchovy, ktorá môže smerovať nielen žiakov, študentov ale aj
zamestnancov firiem a organizácii k udržateľnému trendu v akejkoľvek spoločenskej praxi
ako na globálnej, tak aj na regionálnej úrovni (Klimková, Heldáková 2018; Heldáková 2020).

Záver
Ostáva len dúfať, že uvedený náčrt a prierez predmetnej problematiky dosť značne
podporil názov tejto kapitoly. Etika vedy (techniky) sa v 20. storočí stala a v 21. storočí je
novou oblasťou výskumov. Tieto výskumy sú tak komplexné a často časovo a finančne
náročné, že je tu nevyhnutné koncentrovať ľudské kapacity a finančné zdroje, ak výstupy
majú byť adekvátne a aplikácie globálne. Dnešná digitálna doba vyžaduje nielen úsilie
jednotlivca – vedca ale aj celých výskumných tímov, či už korporátnych alebo univerzitných.
Inter a trans disciplinárny prístup je úplnou samozrejmosťou a nevyhnutnosťou. Reflexia
a následne aplikácia výstupov o etike vo vede a technike (vedotechnike) vyžaduje
excelentnosť, promptnosť, dôslednosť a precíznosť nielen v zbere dát a údajov určených pre
výskum ale aj kvalitatívnu kritickú analýzu rôznych súvislostí a následne konkrétne etickoaplikačné výstupy a kroky pri premene a implementácii etiky do vedeckých „štruktúr“. Toto
je obrovská výzva, ktorá stojí nielen pred celým vedecko-výskumným segmentom ale aj
edukačnou inštitucionalizáciou ale aj štátom a nadnárodnými korporáciami. Aj aktuálna
pandemická kríza ukazuje, že nie všetko je hra, že nie všetko je jednoduché, ale že ide o bytie
alebo nebytie a prežitie nielen jednotlivcov ale aj celej spoločnosti a jej zaužívaných štruktúr.
Práve v týchto krízových a zlomových situáciách a udalostiach je etika vedy (techniky)
pripravená naplno ponúknuť svoje analýzy, syntézy i už známe a odskúšané aplikácie.
Využime túto možnosť a príležitosť, kým ju ešte máme a máme aj možnosť konať resp.
trochu inhibovať a moderovať niektoré procesy.
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Otázky k téme:
1. Aký je systémový a dejinný prístup k vede a technike?
2. Aké máme teórie vedeckého pokroku?
3. Čo znamená vedecká revolúcia v interpretácii T. Kuhna?
4. Aký je vzťah medzi vedeckým poznaním a hodnotami?
5. Aké fyzikálne problémy priniesli so sebou morálne dilemy? A aké dilemy?
6. Aké sú ikonické názory na vzťah vedy a etiky?
7. Ako môžeme charakterizovať etiku vedy ako subdisciplínu aplikovanej etiky?
8. Akú metodológiu používa etika vedy ako samostatná vedná disciplína?
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6 ETIKA VEDECKÉHO VÝSKUMU
Gizela Brutovská, Daniela Hrehová
Úvod
„Jedinou bezpečnou cestou, ako sa vyhnúť porušovaniu princípov profesionálnej etiky, je
zdržať sa a nerobiť spoločenskovedný výskum“ (Urie Bronfenbrenner 1952: 453)
Ak hovoríme o etike (alebo morálke), väčšina ľudí myslí na pravidlá rozlišovania
medzi správnym a nesprávnym, ako napríklad Zlaté pravidlo („nerobte iným to, čo nechcete,
aby iní robili vám“), kódex profesionálneho správania, ako je Hippokratova prísaha
(„Predovšetkým neubližuj“), náboženské vyznanie ako Desatoro („Nezabiješ ...“) alebo múdre
aforizmy, ako napríklad slová Konfucia. Rešpektovanie etických princípov by malo byť
samozrejmé pre každého človeka, ktorý žije a pracuje spoločne s inými ľuďmi. Tým viac by sa
to malo vzťahovať aj na vedeckú prácu, ktorá posúva hranice nášho myslenia a zavádza nové
myšlienky do života. V súčasnosti počet etických usmernení a profesionálnych etických
kódexov určených na usmerňovanie výskumu narastá obrovským tempom (Eriksson et al.,
2008). Zdôrazňuje sa význam vysokých etických noriem pre vedu a diskutuje o kľúčových
etických otázkach výskumu v súčasnej technologickej spoločnosti, ktoré podporujú integritu
výskumu a lepšie zladenie výskumu so sociálnymi potrebami a očakávaniami (Bednár 2015).
Vedecký výskum musí byť nielen kvalitný (dodržiavajúci odborné a profesijné postupy), ale
aj efektívny, transparentný a samozrejme etický. Etika predstavuje racionálne a kritické
uvažovanie o tom, čo je a čo nie je dobré (správne) ľudské konanie. Stanovuje normy
správania, ktoré rozlišujú medzi prijateľným a neprijateľným správaním. Usiluje sa poskytnúť
súbor kritérií, ktoré umožnia morálne hodnotiť a usmerniť konanie človeka. To platí aj pre
konanie výskumníka a oblasť výskumu.
Prakticky v rámci každého výskumu je potrebné riešiť určité etické otázky (Švaříček,
2007). Rovnako Pelikán (1998) pripomína, že každý výskum uskutočnený na ľuďoch a s
ľuďmi má svoje etické limity. Tie bývajú najčastejšie vnímané v súvislosti s rešpektovaním
intimity ľudského myslenia a citov účastníkov výskumu a s formou oznamovania výsledkov
výskumných zistení. Empirický vedecký výskum (terénny a internetový) má veľký význam
nielen pre rozvoj spoločnosti, ale aj pre prax, keďže jeho výsledky môžu zlepšiť a zefektívniť
fungovanie javov a procesov prebiehajúcich v spoločnosti, vrátane riešenia spoločenských
problémov. Jeho výsledky výrazne ovplyvňujú ľudí žijúcich v spoločnosti a vzťahy medzi
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nimi, ďalej tiež prostredie, v ktorom spoločenské problémy prebiehajú. Je preto nevyhnutné,
aby sa vykonával spôsobom, ktorý je etický, v súlade s teóriou a realizovanou metodológiou
nevynímajúc výskumné metódy a techniky, následnú analýzu a interpretáciu výskumných
zistení vrátane ich prezentácie. Preto cieľom kapitoly je analyzovať etický rámec vedeckého
výskumu (zvlášť spoločenskovedného), formulovať základné pravidlá etického správania
výskumných pracovníkov a ich práce vo výskume na základe všeobecne uznávaných etických
noriem bežných vo vyspelých krajinách.
1. Definovanie vedeckého výskumu
Predtým, ako dokážeme identifikovať etické problémy, ktoré sa objavujú vo
vedeckom výskume, musíme mať aspoň funkčný prehľad o tom, čo je to vedecký výskum.
Ten môžeme definovať ako (Singh, 2006; Lovaš, 2001; Reichel, 2009):


spôsob poznávania vecí a javov a hľadania odpovedí v kontexte vedeckého poznania a
rozvoja vedy,



proces, kedy vedec opakovaným pozorovaním javu zberá dáta a na základe ich analýzy
vyvodzuje závery,



pokus zistiť niečo systematickým a vedeckým spôsobom,



systematické skúmanie zamerané na rozvoj všeobecne použiteľných poznatkov,



systematické skúmanie zamerané na komplexnejšie vedecké poznatky alebo porozumenie,



zhromažďovanie informácií o konkrétnom predmete,



spôsob, ktorý spočíva v hľadaní dôkazov na zvýšenie vedomostí.
Aj keď tieto definície zachytávajú prvky, ktoré sú spoločné pre mnoho druhov

vedeckého výskumu, nedokážu úplne jasne rozlíšiť medzi výskumom a inými činnosťami
ľudského (nevedeckého) konania. Poskytujú ale základnú predstavu o tom, čo všetko a ako
môže vedecký výskum skúmať.
Cieľom vedeckého výskumu je získavať (nové) informácie, vedecké poznatky alebo
nejaké iné relevantné poznávacie dobro, a to prostredníctvom systematického skúmania. Je
potrebné poznamenať, že základným aspektom vedeckého výskumu je neistota, pokiaľ ide o
výsledok výskumu, jeho potenciálne prínosy a súvisiace riziká. Vedecký výskum, ktorý
zahŕňa ľudské subjekty, sa uskutočňuje v širokej škále oblastí od spoločenských vied, po
aplikovanú technológiu a dizajn a samozrejme biomedicínske vedy. Všetky tieto oblasti
vedeckého výskumu môžu vyvolať významné a konkrétne etické výzvy (Hunter, 2007).

91

Obr. 1 Oblasti výskumu
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1.2 Etické rámce vedeckého výskumu
Každý vedecký výskum by mal vychádzať z niektorého etického rámca: dôslednosť,
etika založená na pravidlách alebo povinnostiach, etika cnosti, etika starostlivosti, morálne
rozdiely v názore, etika diskurzu, princípovosť.
Dôslednosť – etický prístup k rozhodovaniu vo výskume – zvážiť potenciálne prínosy a riziká,
aby sa zistilo, či následky budú pravdepodobne dobré alebo zlé a vopred podniknúť na
zníženie potenciálnych škôd (morálne práva a zanedbávanie záujmov jednotlivcov).
Etika založená na pravidlách alebo povinnostiach – správnosť alebo nesprávnosť konania nie
je určené iba ich dôsledkami, ale skôr charakterom samotného konania („deontologické“
prístupy).
Etika cnosti – prístup, ktorý sa zaoberá etickými otázkami z hľadiska charakteru výskumníka
vykonávajúceho činnosť.
Etika starostlivosti – sa zameriava na vnímavosť k potrebám a želaniam konkrétnych ľudí v
konkrétnych vzťahoch (sústredenie pozornosti na vzťahy a emócie, vnímavosť k potrebám).
Morálne rozdiely v názore – predstavuje zjavný problém pre etické rozhodovanie v súvislosti
s etikou výskumu (charakter výskumníka a jeho uznávané hodnoty, spoločnosť, v ktorej žije
ai.).
Etika diskurzu – poskytuje univerzálny popis morálnych povinností a normatívnych záväzkov,
s ktorými všetci účastníci výskumu musia súhlasiť (spravodlivé podmienky diskurzu).
Princípovosť – prístup založený na štyroch princípoch: rešpektovanie autonómie (povinnosť
rešpektovať rozhodovanie autonómnych osôb), nezrovnalosti (povinnosť vyhnúť sa ujme),
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pôžitok (povinnosť poskytovať výhody a vyvážiť prínosy a riziká), spravodlivosť (povinnosť
spravodlivosti pri rozdeľovaní výhod a rizík).
Liberalizmus – ľudový názor vo svetle plurality rôznych etických záujmov spočíva v tvrdení,
že vláda by sa podľa možnosti mala zamerať na neutrálny postoj medzi odlišnými etickými
názormi alebo „koncepciami dobra“ (bez zásahu do životných rozhodnutí ľudí, pokiaľ ich
výber nespôsobí ujmu iným).
Pri nedodržaní etických rámcov vedeckému výskumu hrozí, že dôjde k porušeniu
etiky.
1.3 Etika výskumníka
Francúzsky filozof Henri Bergson v Knihe Myšlení a pohyb (2003) popisuje odlišnosť
medzi bežným človekom a výskumníkom. Zatiaľ čo bežnému človeku ide o výsledok jeho
konania, o to, aby to, čo robí, prinieslo chcený efekt, u dobrého výskumníka je tomu inak.
Výskumník nesmie sledovať len cieľ vedeckého výskumu, ale z etického hľadiska musí
dohliadať na postup, ktorým sa k nemu dostal, aby ho mohol oznámiť druhým. Cieľom kritiky
vo vede nie je nikdy výsledok, ale vždy iba postup vedeckého skúmania. Bergson (2003)
samozrejme netvrdí, že by vedca nemalo zaujímať, k akým výsledkom chce dospieť, ale
nikdy by sa tým nemal nechať uniesť natoľko, že odloží všetku metodológiu. Potom sa z neho
totiž stáva domáci kutil a nie vedec. Etické aspekty má celý výskumný proces počínajúc
motiváciou a hodnotami samotného výskumníka zrealizovať výskum (viď obr. 2).
Obr. 2 Oblasti výskumnej praxe
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Je nepochybné, že osobná zvedavosť výskumníka po príčinách a dôsledkoch
sociálnych javov, po pochopení ich fungovania, snaha identifikovať nové poznatky a
súvislosti je ideálnym stavom. Nebezpečným sa však môže stať situácia, kedy zanietenosť
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výskumníka prerastie v emocionalitu alebo až posadnutosť „za každú cenu“ objaviť niečo
nové alebo slovami Chamberlina: „už vo chvíli, kedy výskumník navrhol originálne
vysvetlenie pre nejaký jav, získava citové puto k svojmu intelektuálnemu dieťaťu... a tak
neúmyselne vyberá a zveličuje tie javy, ktoré sú v súlade s jeho teóriou, ktoré ju podporujú, a
ani si neuvedomuje, že zanedbáva tie, ktoré s ňou nekoincidujú. Myseľ sa s potešením upiera k
faktom, ktoré šťastne zapadajú do rámca tejto teórie“ (Pelikán, 2011: 36). Výber témy a
výskumného problému výskumníkom má tiež svoje etické dimenzie. Ako uviedol Weber
(1946), každý výskum je do určitej miery kontaminovaný vlastnými hodnotami výskumníka.
Základné hodnoty, univerzálne a odvodené normy, spoločne vytvárajú názor výskumníka na
výskumný problém. Sú základom pre postoje a predsudky, ktoré určujú aké bude jeho
rozhodnutie a konanie v rámci výskumu. Iba na základe týchto hodnôt je možné výskumné
problémy identifikovať, analyzovať a skúmať určitým spôsobom (Krajčová, Pasternáková,
2009).
Dokonca aj výber vedeckej metódy ako takej predstavuje hodnotu. Napokon, ako
zdôrazňuje Weber (1946), závery a dôsledky, ktoré z výskumu vyplývajú, sa zakladajú
predovšetkým na morálnych a politických hodnotách výskumníka. Okrem hodnôt, ktoré
výskumník vyznáva, sa v rámci etiky sociálneho výskumu berie do úvahy aj jeho
zodpovednosť voči skúmaným osobám. Výskumná obec má zodpovednosť nielen napĺňať
ideály objektívnej pravdy a hľadania vedeckého poznania, ale má zodpovednosť aj k
subjektom skúmania. Výskumník vždy musí zohľadniť dôsledky svojich činov voči
subjektom skúmania a konať tak, aby boli zachované ich práva a integrita ako ľudských
bytostí. Len také správanie je etické správanie. Pri realizácii výskumu je potrebné, aby
výskumníci dodržiavali etické štandardy, akými sú


informovaný súhlas,



rešpektovanie súkromia,



zabezpečenie dôvernosti informácií,



emočné bezpečie,



reciprocita,



zatajenie cieľov výskumu,



sprístupnenie výskumu jeho účastníkom (Edwards et al., 2011; Coleman, Bouesseau,
2008).
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Pri publikovaní výsledkov kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumného projektu je
etickou povinnosťou každého výskumníka držať sa zásady skúmať – analyzovať –
interpretovať – publikovať bez podvodu a klamstva. To si od výskumníka vyžaduje


znalosť výskumnej metodológie,



schopnosť dáta štatisticky spracovať,



dodržiavať citačné normy.

Len tak je možné predísť porušeniu etiky výskumu, skresľovaním alebo zamlčaním
časti výsledkov, ktoré vznikli zle použitou metodológiou alebo interpretáciou. Špecifickým
problémom je etika publikovania (Radková, Pavlovičová, 2011). Výskumník by mal byť
opatrný, aby sa zabránilo prijímaniu zásluh za prácu, ktorá nie je jeho (t.j. plagiát48), alebo
viackrát vydať vlastnú výskumnú prácu (t. j. self-plagiát). Samozrejmosťou vo výskume je
dodržanie troch základných etických pravidiel výskumu:


neskresľovať a nefalšovať výsledky a neprezentovať cudzie výsledky ako svoje
vlastné (falsification, fabrication, plagiarism) (Hillerová, 2020).V súčasnosti sa
predpokladá, že každá vedecká práca, či už s kvantitatívnym 49, alebo
kvalitatívnym výskumným projektom50, bude obsahovať vyjadrenia k etickým

Platí Autorský zákon č. 618/2003 Z.z. Etika citovania odráža, či a ako výskumník dodržiava etické štandardy
vo vzťahu k cudzím myšlienkam a výsledkom, ktoré sú obsiahnuté v iných dokumentoch, resp. používanej
literatúre. Správnosť citovania je uvedená v norme STN ISO 690:2012.
49
Kvantitatívny výskum etymologicky vychádza z lat. slova quantum, čo znamená množstvo či počet. Jeho
cieľom je teda odpovedať na otázky, ktoré môžu byť vyjadrené číslami. Východiskom pre takýto výskum je
hypotéza, ktorá môže byť v skúmaní testovaná. Či už je vyvrátená alebo potvrdená, ide o dobrý výsledok. Aby
takú hypotézu mohol výskumník sformulovať, potrebuje mať k dispozícii dobrý teoretický základ. Tieto
hypotézy je možné ďalej operacionalizovať, teda previesť na premenné, ktoré je možné kvantifikovať, a teda aj
skúmať. Pre kvantitatívny výskum je typická väčšia vzorka respondentov. Otázky, ktoré respondentom kladené,
môžu mať význam nielen z hľadiska dát, ktoré sú potrebné pre výskum, ale tiež môžu mať filtračnú (výskumníka
zaujíma len časť respondentov, ktorí spĺňajú isté parametre) alebo verifikačnú (výskumník chce overiť, či na
predchádzajúcu otázku respondent odpovedal skutočne s uvážene a konzistentne) úlohu. Typické pre tento druh
výskumu je kvalitné štatistické spracovanie dát, výpočty odchýlok a korelácií medzi jednotlivými premennými.
Najtypickejším spôsobom kvantitatívne výskumu sú dotazníky (dnes sa stále viac do popredia dostávajú
napríklad dáta z rôznych informačných systémov, záznamov z kamier apod). Kvantitatívny výskum sa snaží o
maximálnu objektivizáciu svojho skúmania, usiluje o bariéru medzi skúmaným a skúmajúcim. Má ambíciu, aby
jeho závery mohli byť generalizované pre celú populáciu (Švaříček, 2007; Olecká, Ivanová, 2010).
50
Kvalitatívny výskum sa snaží pochopiť a popísať určité javy v čo najhlbšej perspektíve. Preferované sú v ňom
otvorené a menej štruktúrované výskumné plány, prostredníctvom ktorých sa počas výskumu môže výskumník
dozvedieť niečo nové, niečo, čo doplní, zmení alebo rozšíri jeho pohľad na určitý jav alebo fenomén.
Výskumník si uvedomuje dôležitosť subjektivity v štruktúre poznávania, snaží sa nazerať na svet očami toho,
koho skúma. V tejto forme výskumu sú výskumník a skúmaný jedinec alebo spoločnosť často v tesnej interakcii,
vzniká medzi nimi vzťah, ktorý môže mať pomerne hlboký, otvorenejší a dôverný charakter. Jedine tak je možné
dosiahnuť dobré výsledky. Typickými výskumnými metódami je napríklad diskurzívna alebo situačná analýza,
zakotvená teória a ďalšie prístupy, ktoré kombinujú viac techník (rozhovory, prácu s dokumentmi, pozorovanie,
...), ďalej sa tu uplatňujú napríklad fenomenologické rozhovory, naratívny analýza ai. Začiatkom výskumu je
okruh výskumných otázok, ktoré majú často všeobecný charakter, nedá sa na ne odpovedať slovami áno / nie
alebo prípadne číslom, ale zisťujú odpoveď na otázku ako. Často smerujú k hlbším štruktúram prežívaniu
určitých situácií alebo k prístupu k istému fenoménu. Cieľom tohto výskumu je pomôcť budovať nové teórie či
48
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otázkam. Je preto na výskumníkovi, aby zvážil všetky možné etické otázky, ktoré
vzniknú

v rámci jednotlivých etáp výskumu.

Morálnemu usudzovaniu

a rozhodovaniu pred, počas a po realizácii výskumu sa nedá vyhnúť. Pokiaľ výber
vhodnej teórie súvisí s prirodzenými aspektmi, ako sú jasnosť či súdržnosť teórie,
dodatočný zreteľ je potrebné zvážiť v oblasti etiky. Jedná sa o tieto dodatočné
kritériá:


primeranosť etickej teórie vzhľadom k cieľom výskumu,



vhodnosť teórie na účely a návrh etického výskumného projektu,



vzájomný vzťah medzi zvolenou etickou teóriou a teoretickým zázemím výskumu.

Systematický a odôvodnený prístup k výberu etickej teórie vo výskume by mal mať
prednosť pred náhodným alebo implicitným spôsobom výberu normatívneho rámca pre
vlastný výskum. Celkový dizajn etického výskumu je mnohostranné úsilie, ktoré je
výsledkom vyváženosti teoretického a pragmatického rozhodovania výskumníka, buď na
základe


etického rozhodovania (uvedomelé prijímanie rozhodnutí na základe etických
princípov a štandardov) alebo



etickej reflexie (sebareflexie) založenej na kritickej analýze konania výskumníka
vedeckou obcou alebo ním samým.

Punch (2008) tvrdí, že výskumník by mal byť sám sebe moralistom. Klockars (1975)
oproti tomu zdôrazňuje, že morálna citlivosť a zrelosť sa objavuje len prostredníctvom
rozhovoru, dialógu a reflexie v rámci vedeckej obce. Otázka teda znie, či je vhodné
posudzovať etickú hodnotu výskumu prostredníctvom vlastných kritérií výskumníka, keďže
otázka nastavenia kritérií je otázka sociálne – štruktúrna, nie osobná, alebo poskytnúť svoju
výskumnú prácu k etickému posúdeniu a diskusii v rámci vedeckej obce. Etika výskumu sa
tak v takomto prípade stáva nielen záležitosťou výskumníka a jeho schopnosti kritického
myslenia (Kosturková, 2016), ale aj akademickej a verejnej diskusie.
2 Spoločenskovedný výskum
Vedecky skúmať predpokladá mať jednak metodologické znalosti, napríklad, ako
vymedziť výskumný problém, akú metódu zvoliť, ako vybrať vhodnú vzorku participientov,
kedy a ako zberať údaje, a jednak praktické zručnosti, napríklad, ako klásť otázky, ako získať
prístup k informačným zdrojom, ako si získať spoluprácu participientov na výskume. Je to
hypotézy. Je relatívne ťažko opakovateľný, respektíve jeho opakovanie negeneruje stále rovnaké výsledky
(Švaříček, 2007; Silverman, 2005; Seale, 2020).
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preto, že výskum je na jednej stane zmesou, ktorá sa dotýka tak spoločenskovedných teórií,
rovnako ako aj reálneho praktického života. Prostredníctvom výskumu sa hromadia znalosti,
ktoré pomáhajú pri tvorbe teórií, a umožňujú efektívne riešiť otázky spoločenských
problémov. V spoločenských vedách má výskum často za cieľ návrh opatrení, intervencií
alebo programov, ktoré zlepšujú sociálnu realitu. Samotný spoločenskovedný výskum začína
formulovaním výskumného problému, ktorý so sebou prináša voľbu predmetu a objektu
skúmania. Predmet výskumu zvyčajne obsahuje ústrednú otázku problému spojenú s
predpokladom možnosti odhaliť zákonitosť alebo hlavnú tendenciu skúmaného protirečenia.
Objektom výskumu sú tie vlastnosti a stránky predmetu, ktoré najzreteľnejšie vyjadrujú určité
protirečenia. Spoločenskovedný výskum môžeme rozdeliť na základe viacerých znakov.
Podľa vzťahu k realite a stupňa všeobecnosti rozlišujeme: základný, teoretický, empirický a
aplikovaný výskum.51 Každý z nich vyžaduje inú zameranosť na jeho etickú stránku.
2.1 Empirický spoločenskovedný výskum
Podstatným znakom empirického výskumu je, že smeruje ku konkrétnym zisteniam, k
jasne formulovaným poznatkom, ktoré je možné využiť v praxi, napr. výskum kompetencií
edukátora dospelých vo vzťahu k realizácii profesijného vzdelávania alebo využívanie
rôznych štýlov výučby dospelých s pomocou informačno-komunikačných technológií. K
empirickému výskumu zaraďujeme výskum akčný, evaluačný, kritický a participatívny
(Brutovská, 2015). Akčný výskum sa usiluje o zmenu stavu. Nie je hodnotovo neutrálny,
môže mať politické pozadie. Má bezprostredné využitie v praxi, a teda jeho cieľom je zmena,
ktorá môže byť ideologicky motivovaná.
Evaluačný výskum je široko používaným typom výskumu. Ide v ňom o hodnotové posúdenie
intervencií a programov na základe empirickej evidencie, teda ohodnotenie programu alebo
intervencie pomocou empirických údajov a z nich odvodených tvrdení. V tomto type
výskumu sa často uplatňujú politické a etické aspekty.
Pre výskum, ktorého hlavným cieľom je kritika a zároveň vyvolanie impulzov pre zmenu, sa
niekedy používa označenie kritický výskum.
Výskumník musí byť dobre oboznámený s dostupnou literatúrou ku skúmanej téme. Teoretický rámec slúži v
prvom rade autorovi výskumu ako zdroj nápadov a podnetov pre realizáciu vyšetrovania (Woods, 2006), hoci v
kvalitatívnom výskume sa literatúra vo fáze plánovania vlastného vyšetrovania využíva iným spôsobom ako vo
výskume kvantitatívnom - dochádza skôr k hľadaniu bielych miest; hľadáme fenomény, ktoré nie sú dostatočne
vysvetlené alebo nás vysvetlenia v dostupnej literatúre neuspokojujú. Teoretický rámec musí byť vybudovaný na
základe dôkladnej rešerše literatúry. Teoretický rámec má byť teoretickým vymedzením predmetu výskumu –
umožňuje predstaviť teóriu, modely, schémy a hypotézy riešené v danej oblasti.
51
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Špecifickým typom výskumu je participatívny výskum (typický pre kvalitatívne
orientované výskumné stratégie), ktorý odmieta výskumnú situáciu, v ktorej nadradený
subjekt skúma objekt. Naopak sa snaží transformovať túto situáciu do polohy partnerského
vzťahu plurality poznávacích subjektov. Poznávací proces chápe ako dialóg všetkých strán
zainteresovaných na riešení spoločenských problémov, ktoré boli v tomto dialógu definované.
Poznávací proces pochopený ako dialóg pracuje na princípe dosahovania kumulatívneho
poznávacieho efektu formou kontinuálnej spätnej väzby poznatkov medzi participantami.
V empirickom spoločenskovednom výskume dochádza k získavaniu poznatkov systematickou
analýzou dát, či už priamo na fyzickom mieste kde výskum prebieha (terén) alebo
prostredníctvom internetu.
Súčasný nárast používateľov sociálnych sietí, výroba a spotreba on-line digitálnych
médií, prax používania vzdialených serverov, na ktorých sú uskladnené spracované dáta, a
využívanie mobilných aplikácií, robia internet vzrušujúcim a pútavým prostredím pre
formálnu a neformálnu edukáciu a hravú interakciu (Jacobsen, 2010). Internet v podstate
odkazuje na globálne dátové siete pre komunikáciu v zdieľaní informácií. V širšom zmysle
slova internet môže odkazovať na: technologické systémy a jednotky (veci), odlišné spôsoby
použitia a aplikácie (nástroje), alebo miesto výkonu činnosti a interakcie (sociálne priestory).
Ponukou rôznych prístupov kladie rôzne teoretické a metodologické otázky, ktoré otvárajú
nové otázky etiky výskumu. Internetový výskum podľa The Norvegian National Research
Ethics Committees (2014) zahŕňa:
-

výskum na internete ako fenomén v jeho vlastnej realite (skutočnosti), jeho štruktúra a
technológie (výrobný systém, technický dizajn, programy, kódy, atď.),

-

využitie internetu ako výskumného nástroja (zber údajov a informácií pomocou
informátorov, priestory, archívy, zámery, algoritmy a pod.)

-

výskum v oblasti výroby, komunikácie a interakcie s využitím internetu (e-mail,
sociálne média, blogy, diskusné fóra, diskusné stránky, komentáre, použitie
počítačových hier, vyhľadávanie), webowé stránky, on-line kurzy, on-line
vzdelávanie, on-line poradenstvo a pod..
Digitálne sociálne technológie majú tendenciu meniť spôsoby, akými sa ľudia rôznych

vekových kategórií učia, spolupracujú, hrajú, socializujú, pristupujú k zdrojom a službám
(Warrell, Jacobsen, 2014). Práve to sú oblasti, ktoré sú v súčasnosti základom pre realizáciu
empirického spoločenskovedného výskumu. Od výskumníkov sa vyžaduje, aby využívali
nové on-line výskumné metódy na štúdium požívania internetu a digitálnych médií, ktoré
skúmajú vzťahy, komunikáciu, edukáciu vo formálnom a neformálnom prostredí. Výskum sa
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tak rozširuje, a od bežných a dobre vyvinutých metód zberu dát vo fyzickom prostredí
„teréne“ (hĺbkové rozhovory, focusové skupiny, telefónne prieskumy, poštové dotazníky a
pod.), začína pracovať s vizuálnym pozorovaním, on-line výskumom a zberom dát v
priestoroch akú sú blogy, webové stránky, chaty, sociálne siete atď. Posun smerom k elearningu a blended learningu spolu s využitím nových metód na výskum on-line správania a
interakcií vyvoláva nové otázky týkajúce sa etiky on-line zberu dát. Tým výskumníci musia
zvážiť, ako navrhnúť a zrealizovať výskum eticky aj v internetovom prostredí.
2.2 Etické otázky v empirickom spoločenskovednom výskume
Etické otázky sú neoddeliteľnou súčasťou práce výskumníka, rovnako ako našej
každodennej skúsenosti, a preto sa dnes predpokladá, že každá výskumná práca s použitím
kvantitatívneho, kvalitatívneho či zmiešaného výskumného dizajnu bude obsahovať
vyjadrenie k etickým otázkam skúmania (Pring, 2003).
Pod etickými otázkami rozumieme (Brutovská, 2016) tak etické dilemy ako aj etické
problémy. Etické dilemy vznikajú vtedy, ak sa má výskumník rozhodnúť medzi dvoma
rovnako ne/vhodnými možnosťami v rámci výskumu, ktoré predstavujú konflikt morálnych
hodnôt, pričom nie je jasné, ktorá možnosť bude správna. Etická dilema má teda
viacrozmernú podobu voľby – buď/alebo. Etické problémy vznikajú v situácii, keď je zrejmé,
ako by sa mal výskumník rozhodnúť, ale toto rozhodnutie sa mu osobne javí ako morálne
nesprávne. Etický problém má teda výsledné rozhodnutie v jednoznačnej podobe – áno/nie.
Etické dilemy a etické problémy sú aj súčasťou problematiky etiky v rozhodovaní (Bednár
2019: 43-49). Existujú dva filozofické prístupy k etickým otázkam výskumu:


utilitárny



deontologický.

V utilitárnom prístupe sú dôsledky, ktoré môže výskum spôsobiť, prvoradé. Negatívne
dôsledky výskumu sa nedajú ospravedlniť naplnením vznešených cieľov výskumu alebo
vytvorením novej koncepcie (Aguinis, Handelsman, 1997). Zvažovať dôsledky svojho
výskumu, predovšetkým uverejnenými závermi, patrí k základným povinnostiam každého
výskumníka, ktorý skúma človeka a jeho pôsobenie. Utilitárna perspektíva považuje výskum
za etický, ak je pravdepodobné, že zahŕňa viac výhod pre subjekty výskumu akoby spôsobil
škody. Závery poskytujú „dobro“ pre čo najväčší počet jedincov. Utilitarizmus tak často
vykonáva analýzu nákladov a výnosov, keď čelí etickým otázkam.
Deontologický prístup kladie dôraz na prísne dodržiavanie medzinárodne dohodnutých
etických princípov, bez ohľadu na dôsledky výskumu (Schlenker, Forsyth, 1977). Etické
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princípy, ako sú: „neklamať“ a „vždy dodržiavať sľuby“ musia byť dodržané po celú dobu
výskumu bez ohľadu na dôsledky.
Výskum, zahŕňajúci podvod (klamstvo) alebo zadržiavajúci informácie, je podľa tohto
prístupu neetický aj v prípade, že výhody takého to výskumu výrazne prevyšujú potenciálne
náklady subjektov výskumu. Jednoducho povedané určiť, čo je etické pri realizácii výskumu,
závisí od toho, z ktorého prístupu bude výskumník vychádzať.
Okrem týchto dvoch filozofických prístupov je možné sa vo výskume opierať aj o normatívne
etické teórie, ktoré majú širší záber, ako napr.


kauzistická etika (usiluje sa o stanovenie platnej normy pre jednotlivý, konkrétny
prípad v korelácií s normou všeobecnou),



etika zodpovednosti (zohľadňuje pri skúmaní normatívne dôsledky konania a
rozhodovania),



etika zmýšľania (posudzuje dobro a správnosť z hľadiska vnútornej motivácie
zmýšľania),



etika cnosti (spája morálku s konkrétnym ľudským dobrom), situačnú etika
(odvodzujúcu normatívne hľadisko z danej situácie, v ktorej sa výskumník nachádza,
vyplývajúcu z aktu samotného rozhodnutia),



etika diskurzu (zdôrazňovanie noriem, ktoré by umožnili racionálne a všeobecne
akceptovateľné riešenie problémov vo výskume) a pod.

2.2.1 Etické otázky spojené s prípravou výskumu
Pred uskutočnením samotného výskumu by mal výskumník vyhodnotiť svoje
kompetencie zrealizovať výskum eticky. Základom je poznanie etických princípov
a štandardov výskumu, možností použitého výskumného dizajnu a etická prijateľnosť štúdie.
Výskumník by mal byť oboznámený so všeobecnými etickými princípmi výskumu a
príslušným profesijným kódexom, ktoré mu môžu napomôcť s navrhovaním výskumu, ktorý
bude eticky ladený. Mal by byť schopný realizovať navrhovaný dizajn výskumu. Neznalosť,
či už etických princípov a štandardov, alebo dizajnu výskumu, nie je legitímnym dôvodom
pre neetické správanie výskumníka. Tí, ktorí nemajú schopnosti alebo vedomosti, aby
vytvorili vedecky prepracované výskumné práce, by mali pracovať pod dohľadom skúseného
výskumníka. U dizertačných prác by konzultantmi mali byť renovovaní výskumníci, čím by
sa okrem vedeckosti mala zabezpečiť aj etika výskumu. Rosenthal (1994) tvrdí, že etika a
vedecká kvalita výskumu úzko súvisia. Je menej pravdepodobné, že výsledky výskumu nízkej
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vedeckej hodnoty budú eticky prijateľné. Zle navrhnutý výskumný dizajn povedie k
nepresným záverom, ktoré môžu ublížiť populácii, na ktorú sú aplikované. Výskumník by
teda mal mať výskumný dizajn založený na teórii, používať vhodné testovacie metódy pre
svoje hypotézy, správne vyberať výskumnú vzorku52, zaručiť validitu a reliabilitu výskumu,
ako aj korektnosť v spôsobe zhodnocovania výsledkov.53 Mal by si tiež určiť etickú
prijateľnosť štúdie. Tá sa vykonáva prostredníctvom analýzy náklady/prínosy. Výhody pre
spoločnosť a vedu (napríklad zvýšené znalosti) musia prevyšovať náklady a možné riziká,
ktorým sú vystavení účastníci výskumu (napríklad stratený čas, narušenie súkromia, strata
intimity a pod.). V prípadoch, keď sú účastníci výskumu v ohrození (napríklad neúmyselné
porušenie ochrany osobných informácií, keď skúmame iba jednu skupinu jednoznačne
identifikovateľnú), musia byť prijaté opatrenia na minimalizáciu potenciálnych škôd.
Výskumník by mal získať nestranné stanovisko o etickej prijateľnosti jeho výskumu od
potenciálnych účastníkov výskumu. Ani to však nezaručuje, že výskum bude etický, keďže
môže dôjsť k situácii, že to, čo má potenciál byť na prospech jednej skupiny (účastníkov
výskumu), môže byť negatívom pre inú skupinu, ktorá sa etickou prijateľnosťou výskumu
nezaoberala (Rosnow, 1997). Okrem toho je potrebné, aby výskumník vyhodnotil, či existujú
fyzické, sociálne, finančné alebo psychické riziká pre účastníkov, aby bolo možné navrhnúť
opatrenia pred realizáciou výskumu, ktoré by zabránili ich poškodeniu. Pri ich navrhovaní sa
môže výskumník opierať o etické princípy a štandardy.
2.2.1.1 Etické princípy a štandardy spoločenskovedného výskumu
Pred uskutočnením samotného výskumu by mal výskumník vyhodnotiť svoje
kompetencie zrealizovať výskum eticky. Základom je poznanie etických princípov a
Správne vymedzenie skúmaných objektov alebo účastníkov, ktorí majú byť zahrnutí do výskumu, je jednou z
najťažších úloh pri realizácii výskumu. Výskumník je veľakrát nútený odchyľovať sa od pravidiel náhodného
výberu v kvantitatívnom výskume, pretože z objektívnych príčin nemôže tieto pravidlá dodržať. V prípade, že o
tejto skutočnosti vo svojom výskume informuje, napríklad tak, že sa mu nepodarilo získať objekty alebo
účastníkov ochotných zúčastniť sa výskumu, k porušeniu etiky nedôjde.
53
Výstižne možné vplyvy subjektivity výskumníka na výskumné postupy analyzoval Pelikán (2011). Patria sem
predovšetkým:
- pre vedeckého pracovníka by mala byť samozrejmosťou nezávislosť uvažovania a myslenia,
- opatrnosť pri formulácii záverov nie je nikdy na škodu,
- zanietenosť a objektivita výskumníka,
- pokiaľ sa dostanú pri výskume do rozporu idey a fakty, musí seriózny výskumník vždy dať prednosť faktom,
- pre seriózny výskum je typická prehľadnosť metodologického prístupu,
- každý výskum je len malou etapou vo veľkom procese hľadania pravdy,
- negatívne zistenie je tiež významným poznatkom,
- výskumník by sa nemal stať zajatcom svojich očakávaní,
- každý seriózny výskum má vymedzené pole platnosti záverov,
- každý sociálny výskum je vždy zjednodušením zložitej reality,
- kvalitný výskum sa vždy snaží o nazeranie na problém z viacerých hľadísk.
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štandardov výskumu. Etické princípy predstavujú všeobecné zásady vedeckej etiky, sú určitou
normou správania, ktorú by mal výskumník rešpektovať pri svojej výskumnej práci.
Nemôžu však nahradiť etické štandardy výskumu, t.j. odborné pokyny, ktoré majú
slúžiť nielen vedeckej obci, ale aj záujmom jednotlivcov a inštitúcií, ktoré nie sú sami
vedeckými a podieľajú sa na výskume. Mali by byť zaznamenané v etickom kódexe. 54 Etický
kódex je pomerne podrobný a zahŕňa všetky stránky výskumnej práce počnúc etapou, ktorá
predchádza výskumu, a končiac etapou po výskume. Porušenie týchto zásad by malo byť
sankcionované vedeckou komunitou, napr. zrušením členstva.
Hoci na Slovensku etické princípy výskumu nie sú explicitne formulované a legislatívne
ukotvené, je možné sa riadiť všeobecnými etickými princípmi, ktoré definuje Americká
psychologická asociácia (2010), ale tiež Rada medzinárodných organizácií lekárskych vied a
ďalších subjektov (Antle, Regehr, 2003):


Rešpektovanie ľudských práv a dôstojnosti. Výskumník rešpektuje dôstojnosť
a hodnotu všetkých ľudí. Autonómia, súkromie a sebaurčenie skúmaných účastníkov
výskumu nesmie byť poškodené či zmenšované;



Filantropia a nespôsobenie ujmy (ako minimalistická verzia povinnosti prinášať
dobro), resp. spravodlivá distribúcia nákladov a prínosov výskumu. Výskumník sa
snaží zvýhodňovať účastníkov výskumu a usiluje sa nespôsobovať im škodu. V rámci
svojich odborných činností zabezpečuje pohodu a dodržuje práva účastníkov
výskumu. V prípade konfliktu alebo obáv účastníkov sa výskumník pokúsi riešiť ich
zodpovedným spôsobom tak, aby minimalizoval škody. Vzhľadom k tomu, že
výskumník môže ovplyvniť kvalitu života iných, má vo svojej práci reflektovať
osobné, finančné, sociálne, organizačné a politické faktory, ktoré by mohli viesť k
zneužitiu. Výskumník si musí byť vedomý možného vplyvu vlastného fyzického a
duševného zdravia na schopnosť pomáhať tým, ktorých skúma;



Dôvernosť a zodpovednosť. Výskumník musí nadviazať vzťah dôvery s tými, ktorých
skúma. Je si vedomý svojich odborných a vedeckých povinností pre spoločnosť
a konkrétne komunity, ktoré skúma. Udržiava profesionálne štandardy správania,
objasňuje svoju úlohu. Je povinný prijať príslušnú zodpovednosť za svoje správania a

„Kódex„ je všeobecne súbor predpisov, noriem, zvyklostí určitého odboru. V spojení „etický kódex“ ide
o tak= pravidlá a normy, ktoré sa týkajú morálky. Etický kódex teda určuje mravné zásady, ktorým sa
podriaďujú jedinci vo svojom spoločenskom jednaní. Morálne konsekvencie nejakého konkrétneho výskumu nie
je možné posudzovať bez odvolania sa na zoznam noriem a princípov rešpektovaných v rámci danej profesijnej
skupiny Brázda, 2002). Pravdepodobne prvý etický kódex týkajúci sa výskumu pochádza z roku 1963 a bol
zameraný na výskum, výučbu, profesionálnu prax členov Americkej psychologickej asociácie (Anderson,
Arsenault, 2005).
54
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snaží sa riešiť konflikt záujmov, ktorý by mohol viesť k zneužitiu alebo poškodeniu
skúmaných osôb;


Integrita. Výskumník sa snaží presadzovať presnosť, poctivosť a pravdivosť vo vede a
výskume. Pri týchto činnostiach výskumník nekradne, nepodvádza alebo sa nezapája
do podvodov klamstvom alebo skresľovaním skutočnosti. V situáciách, v ktorých
môže klamstvo byť eticky ospravedlniteľné maximalizáciou výhod a minimalizáciou
škôd, má výskumník vážnu povinnosť zvážiť potrebu, možné dôsledky a
zodpovednosť, aby sa odstránila výsledná nedôvera alebo iné škodlivé účinky;



Spravodlivosť. Výskumník uznáva spravodlivý nárok pre všetky osoby ťažiť
z výsledkov výskumu. Výskumník vykonáva primeraný úsudok a prijíma opatrenia,
aby zabezpečil, že jeho potenciálne predsudky, hranice kompetencií a obmedzené
odborné znalosti neospravedlňujú nespravodlivé postupy. Ako je zrejmé, etické
princípy sú formulované vo všeobecnej rovine, nie ako presné pravidlá. Nejedná sa
teda o návody v zmysle kuchárskych receptov (Švaříček, Šeďová, 2007). Všeobecné
etické princípy na rozdiel od etických štandardov nepredstavujú záväzky a nemali by
teda tvoriť základ pre udeľovanie sankcií. Na každom výskumníkovi tak zostáva
starostlivo zvážiť každú jednu etickú otázku vlastného výskumu.
Podľa Šveca (2010: 21) sa „nepísané mravné zásady vedcov viac - menej prenášajú

interkultúrne z generácie na generáciu prostredníctvom tzv. neviditeľných kolégií, vedno
profesijnej socializácie a informálnej edukácie adeptov vedy“.
Pri realizácii spoločenskovedného výskumu je tak možné riadiť sa etickými princípmi, ktoré
definuje Nórsky národný výbor pre etiku vo výskume (2014):
-

Pátranie po pravde. Výskumná činnosť je hľadanie nových znalostí, s kritickým a
systematickým overovaním a peer review. Čestnosť, otvorenosť, systematickosť a
dokumentácia sú základnými predpokladmi pre dosiahnutie tohto cieľa.

-

Akademická sloboda. Výskumné inštitúcie budú napomáhať pri zabezpečovaní
slobody výskumných pracovníkov – pri voľbe témy a metodiky, realizácii výskumu
a zverejňovaní výsledkov. Agentúra má právo definovať tému, výskumné otázky a
rozsah úlohy výskumu v spolupráci s osobou alebo inštitúcia vykonávajúcou výskum.
Agentúra by sa nemala usilovať o neoprávnené ovplyvňovanie voľby metodiky,
implementácie alebo zverejnenia.

-

Kvalita. Výskum by mal mať vysokú akademickú kvalitu. Výskumník a inštitúcie
musia mať potrebnú odbornú spôsobilosť, relevantné výskumné otázky, vykonávať
vhodnú voľbu metodiky a zabezpečiť riadnu a primeranú realizáciu projektu z
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hľadiska zberu údajov, spracovanie dát a bezpečného uloženia / skladovania
výskumného materiálu.
-

Dobrovoľný informovaný súhlas. Súhlas je hlavným pravidlom vo výskume na úrovni
jednotlivcov alebo na informácie a materiály, ktoré môžu byť spojené s jednotlivcami.
Tento súhlas by mal byť informovaný, explicitný, dobrovoľný a dokladovateľný.
Súhlas predpokladá schopnosť dať súhlas. Aby bolo zaistená skutočné dobrovoľnosť,
musí byť pozornosť vykonávaná v prípadoch, keď je účastník vo vzťahu závislosti na
výskumníkovi alebo v situácii obmedzenia slobody.

-

Dôvernosť. Princíp platí u tých, ktorí majú nárok na to, aby ich osobné údaje boli
považované za dôverné. Výskumník musí zabrániť používaniu a oznamovaniu
informácií, ktoré by mohli spôsobiť škodu jednotlivcom, ktorí sú predmetom
výskumu. Bez ohľadu na povinnosti mlčanlivosti, výskumníci majú zákonnú
povinnosť, aby sa zabránilo páchaniu trestných činov. Výskumník musí rozhodnúť,
kedy a akým spôsobom by mal byť účastník informovaný o obmedzeniach
mlčanlivosti.

-

Nestrannosť. Nestrannosť znamená vyhnutie sa zámene rolí a takým vzťahom, ktoré
môžu viesť k rozumnej pochybnosti týkajúcej sa konfliktu záujmov. Otvorenosť sa
týka príslušnej úlohy a vzťahov, ktoré výskumný pracovník udržiava s kolegami,
účastníkmi výskumu, finančnými zdrojmi a ďalšími zainteresovanými stranami.

-

Integrita. Výskumník je zodpovedný za dôveryhodnosť svojho vlastného výskumu.
Výroba, falšovanie, plagiátorstvo a podobné závažné porušenia dobrej akademickej
praxe sú nesúmeriteľné s takouto dôveryhodnosťou.

-

Dobré referencie praxe. Výskumní pracovníci musia dodržiavať dobré referencie
postupov, ktoré spĺňajú požiadavky pre overiteľnosť a tvoria základ pre ďalší výskum.

-

Kolegialita. Výskumní pracovníci si musia preukázať navzájom rešpekt. Musia sa
dohodnúť na vlastníctve dát a ich zdieľaní, autorstve, publikovaní a spolupráci vo
všeobecnosti.

-

Inštitucionálna zodpovednosť. Zodpovednosť za etické správanie spočíva nielen na
individuálnom výskumníkovi, ale aj výskumnej inštitúcii. Inštitúcia je zodpovedná za
zabezpečenie dodržiavanie akademickej praxe a za zavedenie mechanizmov, ktoré
môžu riešiť prípady podozrenia na porušovanie etických noriem výskumu.

-

Dostupnosť výsledkov. Hlavným pravidlom je, že výsledky výskumu musia byť k
dispozícii. Otvorenosť ohľadom výsledkov výskumu má zásadný význam pre
zabezpečenie kontrolovateľnosti, pre vrátenie nejakého prínosu pre účastníkov
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výskumu a spoločnosti vo všeobecnosti, a pre zaistenie dialógu s verejnosťou. Takáto
komunikácia je tiež funkciou demokracie.
-

Sociálna zodpovednosť. Výskumníci majú samostatnú zodpovednosť, aby zabezpečili,
že ich výskum bude prínosom pre účastníkov výskumu, príslušnú skupinu alebo
spoločnosť všeobecne, a pre prevenciu škody. Rozhodnutie realizovať výskum musí
brať do úvahy, že rozvoj výskumného priestoru môže mať za následok eticky
neprijateľné dôsledky pre jednotlivcov, zvieratá, spoločnosť a životné prostredie. Je
absolútne nevyhnutné, aby pri účasti vo verejnej debate, výskumník jasne rozlišoval
medzi profesionálnymi pripomienkami jeho schopností ako odborníka na jednej
strane, a vykazovaním osobného názoru na strane druhej, a nezneužíval svoju autoritu.

-

Globálna zodpovednosť. Výskumné inštitúcie a výskumní pracovníci majú povinnosť
oznamovať relevantné zistenia, týkajúce sa regiónov, ktoré sú inak z dôvodov
ekonomického znevýhodnenia vylúčené. Výskum by mal pomôcť proti globálnej
nespravodlivosť a zachovanie biodiverzity.

-

Zákony a predpisy. V oblasti výskumu, existujú národné zákony a predpisy, ako aj
príslušné medzinárodné dohovory a dohody, a výskumní pracovníci a výskumné
inštitúcie sa musia nimi riadiť.
Etické štandardy (obr. 3) sú zaznamenané v etických kódexoch príslušných vedeckých

komunít, napr. psychológov (Etický kódex psychologickej činnosti), sociológov (Etický kódex
medzinárodnej sociologickej asociácie) a pedagógov (Etické smernice pre edukačný výskum).
Profesionálne kódexy sú užitočné v tom, že vedú k ostražitosti voči potenciálnym, skrytým
nebezpečenstvám a problémom, s ktorými sa výskumník môže stretnúť. Sú budované najmä
na deontologických princípoch. Väčšina normatívnych kritérií, ktoré moderné etické kódexy
obsahujú, má podobu kategorického imperatívu a pracujú s ním ako s nárokovateľným
morálnym kritériom, ktorého dodržiavanie sa vyžaduje (Smolková, 2013: 339).
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Obr. 3 Delenie etických štandardov*
Interné etické
štandardy

sa týkajú tak formálnych štandardov, ktoré sú súčasťou kódexov, ako aj
neformálnych štandardov, ako napr. solidarita medzi výskumníkmi alebo
naopak klíma súťaživosti. Môžu občas predstavovať pre sociálneho
výskumníka dilemu, a to vtedy, keď si uvedomuje konflikt v názoroch
alebo konflikt v zaužívanej praxi výskumu.

Externé etické
štandardy

sú tvorené jednak štandardmi bežne uplatňovanými v spoločnosti, tak aj
štandardmi, ktoré sú podporované nadradenými etickými princípmi
alebo konvenciami.

*V odbornej literatúre sa často používa pre štandardy aj pomenovanie zásady.
Zdroj: Floyd, Linet, 2012
Etické kódexy komunít sú pomerne podrobné a zahrňujú všetky stránky výskumnej
práce počnúc etapou, ktorá predchádza výskumu, a končiac etapou po výskume (osobitnou
zložkou sú zásady písania a publikovania). Porušenie týchto pravidiel príslušná vedecká
komunita sankcionuje, napríklad zrušením členstva. Oveľa horšie ako zrušenie členstva je
však strata vážnosti a profesijnej reputácie previnilca.
Najznámejšie a najprepracovanejšie sú etické štandardy výskumníkov (vedcov)
analyzované v Európskej charte štandardov výskumných pracovníkov (2006). Tá zahŕňa tieto
atribúty: sloboda výskumu, etické pravidlá, profesionálna zodpovednosť, profesionálny
postoj, zmluvné a právne povinnosti, adresná zodpovednosť za využívanie peňazí (daňových
poplatníkov), správny postup vo výskume, šírenie a využívanie výsledkov, zaangažovanie
verejnosti (na lepšie pochopenie potrieb a programov vedy), profesijný vzťah výskumníka k
vedúcemu projektu, povinnosti spojené s kontrolou a riadením, nepretržitý profesijný rozvoj.
K tejto charte bolo uverejnené akceptačné „Vyhlásenie o záväzku niektorých rektorov
slovenských vysokých škôl o prijatí jej princípov“ 10. novembra 2005, čím sa v podstate
slovenskí výskumníci prihlásili k ich rešpektovaniu a dodržiavaniu. Inšpiratívnym zdrojom pri
riešení etických otázok výskumu pre oblasť štandardov výskumníkov z praxe môžu byť
štandardy etiky, ktoré vypracovala American Educational Research Association (2006, 2009).
Podľa nej, etické úvahy majú byť obsiahnuté v zbere, rozbore a prezentovaní údajov.
Podávanie správy o výskume a výsledky by sa mali prezentovať spôsobom, ktorý si ctí
súhlasnú dohodu s účastníkmi a akúkoľvek dohodu so zreteľom na získanie prístupu k
účastníkom výskumu alebo údajom. Výskumná správa by mala zahrnúť opis akéhokoľvek
potenciálneho konfliktu záujmu alebo predsudku výskumníka, ktorý by mohol ovplyvniť
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výskum. Správa z výskumu by mala presne konštatovať, že neboli vynechané alebo zahrnuté
informácie, ktoré by mohli skresliť, sfalšovať alebo nesprávne interpretovať dáta a postupy.
Údaje alebo empirické materiály, ktoré sú relevantné pre závery, by mali viesť k dôvere v
kvalifikovanosť výskumníka. V poznámke publikácie má byť uvedené, v prípade donorstva,
poďakovanie za finančnú podporu poskytovateľa.
2.2.2 Etické otázky spojené s realizáciou výskumu
Realizácia sociálneho výskumu so sebou prináša viacero etických otázok. Už výber a
odmeňovanie účastníkov výskumu si zaslúži pozornosť. Využitie dobrovoľníkov55 je
vedeckou obcou obhajované, lebo len tak sa môže zabrániť nátlaku v účasti. Donútenie tu ale
aj tak môže stále existovať v dôsledku ponúkaných stimulov (Kimmel, 1996). Aj keď
ponúkané stimuly, napr. peniaze, zvyšujú mieru participácie, etické otázky sú vznesené, keď
účastníci majú pocit, že si nemôžu nechať dovoliť stimuly ujsť. Odmeňovanie skúmaných
osôb, hlavne jeho forma a výška, je veľmi citlivou záležitosťou. Reichel (2009) neodporúča
veci, ktoré by mohli skúmaného jedinca ohroziť, ako alkohol, drogy, cigarety a pod. Podľa
neho, pri odmeňovaní záleží na povahe skúmaného a na štandardnej praxi. Odporúča drobné
upomienkové predmety (ceruzky, zápisníky, kľúčenky, baterky a pod.) a pri rozsiahlejších
výskumoch nákladnejšie darčeky (peňaženky, plniace perá, dáždniky, ruksaky a pod.).56
Základným etickým aspektom spojeným s realizáciou kvalitatívneho výskumu je potreba
získať poučený (informovaný súhlas) od účastníkov výskumu. To znamená, že osoba sa
zúčastní výskumu len vtedy, pokiaľ s tým súhlasí. Pred vyjadrením súhlasu (písomný súhlas
nie je vždy vyžadovaný, vyžaduje sa však vždy súhlas, napr. ústny nahratý na diktafón) musí
byť účastník úplne informovaný o priebehu a okolnostiach výskumu. Informovaný súhlas má
teda dve roviny.
a) Prvá rovina znamená, že skúmané osoby dobrovoľne súhlasia so svojím
začlenením do výskumu. Bolo by neetické skúmať niekoho bez jeho súhlasu alebo
dokonca bez jeho vedomia.

Ako ukazujú zahraničné štúdie, účasť vysokoškolských študentov, uchádzačov o zamestnanie, zamestnancov –
t.j. takých osôb, ktoré sú súčasťou organizácie, ktorá má nad nimi určitú donucovaciu moc, nemusí byť okrem
možnosti generalizácie výsledkov ani etická. „Sloboda“ odmietnuť účasť vo výskume môže byť penalizovaná.
Napr. študent sa môže obávať, že ak sa výskumu nezúčastní, jeho hodnotenie štúdia môže byť učiteľom –
výskumníkom negatívnejšie alebo nezíska kredity vôbec (Dalziel, 1996). Zamestnanec sa môže obávať straty
zamestnania a uchádzač o zamestnanie perzekúcie zo strany úradu práce.
56
Na Slovensku je bežnou praxou výskumných agentúr odmeňovať tak anketárov, resp. organizátorov stretnutí,
ako aj samotných skúmaných formou finančnej odmeny. Situácia sa tak pre mladého výskumníka komplikuje,
keďže, ak chce získať vhodnú výskumnú vzorku, musí okrem času investovať pri jej nábore aj osobné finančné
zdroje (ak nemá vlastný vedecký grant).
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b) Druhá rovina je úplnosť informovania účastníkov o zámeroch a cieľoch výskumu.
Zahŕňa v sebe (Sieber, 1992):
-

vysvetlenie, kto realizuje výskum a jeho ciele – teda opis výskumu okrem zverejnenia
hypotéz, aby sa tým neovplyvnili výsledky výskumu;

-

informovanie o charaktere plánovaného výskumu;

-

uistenie, že získané údaje budú slúžiť výhradne pre potreby výskumu, teda zaručenie
dôvernosti a anonymity;

-

popísanie, s čo najväčšou trpezlivosťou, spôsobov získavania (vrátane nahrávania
zvukového alebo obrazového záznamu, s ktorým musia skúmané osoby súhlasiť),
spracovania a prezentácie získaných údajov a tak umožniť skúmanej osobe zvážiť
potenciálne riziká (ako stres, čas a pod.) a zisky (výhody) účasti;

-

poskytnúť skúmanému čas a súkromie, ktoré mu umožní plnšie zvážiť participáciu;

-

čo najpresnejšie vysvetlenie čo sa od neho očakáva, vrátane riešenia jeho „obáv“;

-

zaistenie, aby si skúmaný uvedomoval, že môže odmietnuť účasť a že aj neskôr môže
stiahnuť svoj súhlas bez akýchkoľvek pokút či penále.
Tieto skutočnosti, však môžu obmedziť alebo skresliť výsledky výskumu. Aj napriek

tomu výskumník, vždy keď je to možné, použije postup, ktorý nevyžaduje zatajenie rôznych
okolností výskumu skúmaným.57 V prípade, že osoba súhlas dať nemôže (neplnoleté osoby
osoby zbavené svojprávnosti), je nutný súhlas zákonného zástupcu alebo za ňu zodpovedných
osôb (Reichel, 2009). Dôvernosť a ochrana súkromia sú zásadné etické štandardy výskumu.
Dôvernosť sa líši od ochrany súkromia, pretože sa týka získaných údajov, teda nie
jednotlivcov. Dôvernosť znamená, že nebudú zverejnené žiadne údaje, ktoré by umožnili
komukoľvek identifikovať objekty alebo účastníkov výskumu (Švaříček, Šeďová, 2007).
Obr. 4 Základné vymedzenie dôvernosti A- výskumník/ B klient
A dodržiava povinnosť mlčanlivosti voči B,
A neodhaľuje tajomstvá B, ak
B zverejňuje A informácie, ktoré B považuje za dôverné alebo tajné;
zaväzuje sa (implicitne alebo explicitne) neposkytnúť tieto informácie nikomu, kto ich už
nevlastní
Zdroj: Frankel et al., 2000

Zásada neinformovania skúmaných sa najviac dotýka metódy skrytého zúčastneného pozorovania, o ktorej
pojednáva Kusá (2003) v kapitole Etika spoločenského výskumu.
57
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Dôvernosť sa odkazuje na rozhodnutie o tom, kto bude mať prístup k údajom z
výskumu, ako budú záznamy zachované a či účastníci zostanú v anonymite. Anonymitu je
potrebné zachovať vždy, okrem situácie, keď objekt alebo účastník poskytne súhlas, najlepšie
v písomnej podobe, že súhlasí so zverejnením názvu alebo mena. Ak to výskumník nevie
dosiahnuť, nesmie výsledky výskumu publikovať. V tejto súvislosti je potrebné dať si pozor
aj na nechcené porušenie etického princípu dôvernosti, a to v situácii, kedy výskumník s
dobrým úmyslom ďakuje svojmu objektu alebo účastníkom výskumu pri zverejnení
výsledkov výskumu. Výskumník musí rešpektovať právo účastníkov kontrolovať množstvo
informácií, ktoré o sebe odhalí – ochrana súkromia.58 Koľko odhalí a citlivosť týchto
informácií môže mať vplyv na ochotu podieľať sa na výskume. Zaručením dôvernosti
účastníkom má výskumník väčšiu šancu získať vyššiu ochotu k spolupráci a hlavne otvorené
a úprimné odpovede. Základným imperatívom však je, aby nedošlo k žiadnej ujme účastníkov
výskumu (Švaříček, Šeďová, 2007). Kvalitatívny výskum znamená pre všetkých účastníkov
dlhodobejší osobný vzťah. Výskumník získava množstvo potrebných údajov a má pocit, že by
mal recipročne reagovať, napr. iniciovať akcie pre zlepšenie životných podmienok účastníkov
(Hendl 2005: 156). Reciprocita ako taká

neporušuje žiadne etické štandardy, ba práve

naopak, môže napomôcť zvýšiť záujem účastníkov o výskum. Výskumníci však môžu voľne
využívať materiál z otvorených fór na internete bez získania súhlasu zo strany, na ktoré sa
informácie vzťahujú. Aj toto správanie musí ale vždy byť s požiadavkou na rešpektovania
súkromia. Môže byť ale ťažké rozlíšiť, čo je verejný a čo súkromný priestor vo vzťahu k
informáciám, ktoré sú šírené a uložené na internete. Výskumník si preto musí uvedomiť, že
existuje rozdiel medzi tým, čo ľudia považujú za súkromnú sféru a čo je technicky dostupná
informácia, ktorá vzniká pri komunikácii a interakcii medzi ľuďmi. Výskumník tak nesie
zodpovednosť za ochranu integrity takto skúmaných osôb.
Zodpovednosť za presnosť a správnosť výskumu sa týka tak realizácie výskumu, ako
aj prezentácie a publikovania výskumu. Výskumník nie vždy sám uskutočňuje výskum, lebo
to nie je ani účelné či nevyhnutné. Typicky k tomu dochádza vtedy, keď výskumník nemôže
sám fyzicky obsiahnuť všetkých účastníkov a potrebuje využiť napr. nezávislých
pozorovateľov alebo realizátorov rozhovorov. Pre zachovanie etiky výskumu je nevyhnutné,
aby o tejto skutočnosti informoval vo svojom výskume.

Právo na súkromie však nie je absolútne. Ohľad na verejný záujem a zákon môže príležitostne prevážiť nad
právom účastníkov výskumu na súkromie a vedú k porušeniu dôvernosti. Napríklad existujú zákony prinucujúce
k povinnému podávaniu informácií o zneužívaní detí, vražedných zámeroch, sexuálne prenosných chorobách,
týraní, sexuálnom obťažovaní medzi nadriadeným a podriadeným (Kusá, 2013: 4).
58

109

2.2.3 Etické otázky spojené s interpretáciou výsledkov výskumu a jeho publicitou
Sprístupnenie práce účastníkom výskumu musí prebehnúť vždy, keď to výskumník
sľúbi. V opačnom prípade by bol nielen nezdvorilý, ale pravdepodobne by znemožnil vstup
do skúmaného prostredia ďalším výskumníkom (Švaříček. Šeďová, 2007: 49). Sprístupnením
výsledkov výskumu sa môže podariť odstrániť všetky škodlivé účinky, ktoré môžu vzniknúť a
zároveň potvrdiť účastníkom, že ich čas strávený výskumom nebol zbytočný. Jednoduchou a
zároveň účinnou metódou sprístupnenia je diskusia. Výskumník by si teda mal nájsť čas na
konci výskumu, aby si účastníkov vypočul. Diskusia by mala obsahovať informácie o
predchádzajúcich výskumoch (t. j. čo je známe v tejto konkrétnej oblasti výskumu), ako
súčasný výskum môže prispieť k rozvoju tohto poznania, ako výsledky výskumu budú môcť
byť aplikované v rámci organizačného príp. legislatívneho nastavenia, a tiež samotný význam
výskumu. Tento čas je tiež možné využiť na zhromaždenie vstupov od účastníkov
a odpovedať tiež na akékoľvek otázky, ktoré majú účastníci. Výskumník má povinnosť
komunikovať výsledky svojej práce etickým spôsobom. Nie je však ničím výnimočným, že
pri zverejňovaní výskumných správ, resp. záverečných prác dochádza k porušeniu etiky, napr.
plagiátorstvom, skresľovaním výsledkov, cenzúrou a pod. Pri publikovaní a prezentácii
výskumov dochádza k plagiátorstvu, t. j. keď výskumník vo svojej práci preberá myšlienky,
poznatky, teórie, hypotézy, závery od iných autorov a vydáva ich za vlastné bez uvedenia
zdroja (Pigula, 2006). Korektný výskumník publikuje len tie výsledky, ku ktorým skutočne
dospel, teda vrátane tých, ktoré nie sú v súlade s jeho východiskovými predpokladmi alebo
hypotézami. Plagiátorstvo patrí k najvážnejším priestupkom v akademickom prostredí.
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Obr. 5 Porušovanie kultúry integrity a etiky výskumu
• Fabrikácia je vytváranie vymyslených výsledkov a ich zaznamenávanie tak, ako
keby boli skutočné.
• Falšovanie je manipulácia s výskumným materiálom, zariadeniami alebo procesmi, alebo
neopodstatnená zmena, vynechanie alebo vypustenie dát alebo výsledkov.
• Plagiátorstvo je použitie práce a myšlienok iných ľudí bez uvedenia riadneho
odkazu na pôvodný zdroj, čím sa porušujú práva pôvodného autora alebo autorov k
výsledkom ich tvorivej duševnej činnosti.
• Pochybné výskumné praktiky sú aktivity, ktoré môžu závažne ohrozovať proces výskumu.
Tieto praktiky neohrozujú integritu vedeckého výskumu priamo, ale môžu prispievať k
porušeniu dôvery vedeckého výskumu, k ovplyvneniu výsledkov vedeckého výskumu, k
strate času a prostriedkov, a v neposlednom rade k oslabeniu a deformácii výchovy novej
vedeckej generácie.
Zdroj: Allea, 2018
Pri samotnej výskumnej práci by výskumník nemal nikdy strácať objektívny nadhľad
(Miovský, 2006: 75). Stane sa, že vo svojom výskume odhalí také informácie, ktoré sú v
rozpore s jeho predchádzajúcimi predstavami, ba im odporujú. Alebo naopak neodhalí nič iné,
len to, čo predpokladal v hypotézach. Nesmie podľahnúť pokušeniu takéto údaje upravovať,
lebo by došlo k skresleniu výsledkov. Je to jedno z najvážnejších zlyhaní výskumníka ako
vedca i ako osobnosti (Reichel, 2009: 175). Cenzúra dát je obzvlášť nápadná, keď
zhromaždené výsledky výskumu sú negatívne, t. j. v rozpore s predchádzajúcim výskumom
alebo hypotézami. Výskumník by mal preto poskytnúť podrobnú správu o svojej metodológii,
analýze dát, tak aby ostatní výskumníci a praktici mohli hodnotiť výskum a určiť jeho
hodnotu a použiteľnosť. Je tiež nutné venovať pozornosť zabezpečeniu dát - dáta je možné
mať len v čase, v ktorom má výskumník od respondentov súhlas s ich uchovávaním, potom
ich musí skartovať (zmazať). Súčasne platí, že za prípadný únik dát je vždy zodpovedný
výskumník, takže sa odporúča dbať na všetky zásady počítačovej bezpečnosti – od
zálohovania v zašifrovanej podobe až po aktuálnu verziu Wordu.
Súčasťou vedeckej práce je nepochybne aj opis limitov vlastného bádania. Nič na
svete nie je ideálne a patrí k dobrým zvykom výskumníka, že pomenuje limity svojho
výskumu – od metodiky, cez spracovanie, až po výskumnú vzorku. Je potrebné postupovať
tak, aby to nevyzeralo, že celý výskum je úplne zbytočný a zlý, ale súčasne jasne opísať, kde
sú slabé stránky skúmania a čo by sa prípadne mohlo sledovať ďalej. Ak tento krok
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výskumník popíše, získa vo svojom bádaní väčšej kredit a súčasne si sám možno lepšie
uvedomí, čo by mohol skúmať v ďalšom výskume.
2.2.4 Porušenie a riešenie etických pravidiel výskumu
Je potrebné si uvedomiť, že etika výskumu je nielen čestná vedecká práca
zodpovedajúca princípom vedeckej integrity, dodržiavania ľudských práv, ale napríklad aj
zodpovedná práca s údajmi. Európska komisia zdôrazňuje potrebu zachovávať a prehlbovať
kultúru vedeckej integrity pri realizácii výskumu. Základom etického výskumu a vedeckej
integrity sú kľúčové princípy:
-

absolútna integrita praxe, vyučovania a administrácie vedy,

-

transparentnosť,

-

vykonávanie výskumu kriticky a bez predsudkov,

-

dodržiavanie najvyšších profesionálnych a morálnych štandardov pri výskume.
Opakom je nepoctivosť a nečestnosť (research misconduct), t. j. vedomé porušovanie
základných vyššie uvedených princípov, ktorým treba nekompromisne predchádzať
(ERA, 2020).
Typické príklady porušenia etiky vo vedeckom výskume sú uvedené v tab. 1.
Tab. 1 Typické príklady porušenia etiky vo výskume

• získanie účelových alebo iných prostriedkov na výskum podvodným spôsobom
(predstieraním neexistujúce kvalifikácie, dezinformovaním o predchádzajúcich výsledkoch
a praxi, vytváraním falošných a skreslených predstáv o výsledkoch atď.)
• zatajenie cieľov a okolností výskumu
• sfalšovanie výsledkov výskumu alebo ich prezentácie
• porušovanie práv z duševného vlastníctva alebo účelová manipulácia s nimi uvádzaním
častí textu či faktov inde publikovaných inými autormi bez odkazu/citácie
• vedomá nesprávna interpretácia výsledkov rešeršných štúdií, pozorovania alebo
experimentov
• prezentovanie fiktívnych údajov ako výsledku pozorovania alebo experimentu
• selektívny výber údajov, predovšetkým vynechanie určitých údajov s cieľom podporiť
predpokladanú hypotézu pod.
• zámerná nesprávna interpretácia výsledkov výskumu alebo účelové skreslené záverov
• zámerné prezentovanie výsledkov iných výskumníkov nekorektným a tendenčným
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spôsobom
• prezentovanie seba ako autora alebo spoluautora bez významného prispenia k získaniu,
interpretácii alebo spracovaniu výsledkov výskumu
• neuvedenie autorov, ktorí významne prispeli k výskumu, a naopak uvedenie mien
výskumných pracovníkov, ktorí sa na výskume a publikáciu nepodieľali vôbec alebo len
minimálne
• nedbalosť pri realizácii výskumu
• neoprávnené získavanie osobných údajov pri výskume predstieraním, že sa o osobné
údaje nejedná (napríklad kombináciou údajov v dotazníku alebo žiadostí o vyplnenie
osobných údajov v prílohe k anonymnému dotazníka)
• nevhodné zaobchádzanie s dôvernými a citlivými informáciami
• vytváranie kópií dizajnu a softvéru bez povolenia
V prípadoch, keď k porušeniu etiky vo vedeckom výskume dôjde, je nevyhnutné to
dôsledne vyšetriť a nakoniec v potvrdených prípadoch vyvodiť adekvátne dôsledky (Stearns,
1998). Je veľmi dôležité, aby si výskumní pracovníci osvojili vedomosti, metódy a etické
pravidlá, ktoré sa týkajú ich odboru. Nedodržanie správnej výskumnej praxe je porušením
pracovných povinností a etiky výskumu. Poškodzujú sa tým výskumné procesy, narúšajú sa
vzťahy medzi výskumnými pracovníkmi, podkopáva sa dôvera vo výskum a jeho
dôveryhodnosť, dochádza k plytvaniu zdrojmi, a objekty výskumu, používatelia, spoločnosť
a životné prostredie môžu byť vystavení zbytočnej ujme.
Najzávažnejšie formy neprijateľných praktík pri výskumnej práci sa sankcionujú.
Treba však vynaložiť všetko úsilie, aby sa im predchádzalo, odrádzalo sa od nich a
boli ukončené, a to prostredníctvom vzdelávania, dozoru a vedenia, a prostredníctvom
rozvoja pozitívneho a stimulujúceho výskumného prostredia. Jednotlivé usmernenia sa môžu
líšiť v tom, ako sa v rôznych krajinách rieši porušovanie správnej výskumnej praxe alebo
obvinenia z porušenia etických pravidiel výskumu. Vždy je však v záujme spoločnosti a
akademickej obce, aby sa porušovanie riešilo dôsledne a transparentne. Každé
vyšetrovanie sa musí opierať o nasledujúce zásady:
Integrita.
Vyšetrovanie sa vykonáva spravodlivo, komplexne a účelne, s najvyššou možnou
mierou presnosti, objektívnosti a dôkladnosti.
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Účastníci

konania

oznámia

akýkoľvek

konflikt

záujmov,

ktorý

môže

počas

vyšetrovania vzniknúť.
Prijmú sa opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa v rámci vyšetrovania dospelo k záverom.
Vyšetrovanie sa vykonáva dôverne s cieľom chrániť zúčastnené osoby.
Inštitúcie počas vyšetrovania chránia práva oznamovateľov a zabezpečia, aby ich
profesijná budúcnosť nebola ohrozená.
Smernice na riešenie porušenia správnej výskumnej praxe sú verejne dostupné a
prístupné, aby sa zabezpečila ich transparentnosť a jednotnosť.
Spravodlivosť.
Vyšetrovania sa vykonávajú riadne a spravodlivo voči všetkým stranám.
Osobám

obvineným

z

porušenia

etických

pravidiel

výskumu

sa

oznámia

podrobnosti obvinenia a umožní sa im spravodlivé konanie, v ktorom môžu reagovať a
predložiť dôkazy.
Voči osobám, ktorým sa potvrdia obvinenia z porušenia etických pravidiel výskumu, sa
prijmú opatrenia úmerné závažnosti ich konania.
Ak sú výskumní pracovníci zbavení obvinenia, prijmú sa primerané nápravné opatrenia.
Každá osoba obvinená z porušenia etických pravidiel výskumu sa považuje za nevinnú,
pokiaľ sa nepreukáže opak.
Ochranné opatrenia.
Výskumní pracovníci:
-

dodržiavajú kódexy a predpisy týkajúce sa ich odboru;

-

počas celej svojej kariéry, od začínajúcich

až po najskúsenejších pracovníkov,

absolvujú školenia v oblasti etiky výskumu;
-

zaobchádzajú s predmetmi výskumu, či už ide o človeka, zvieratá, alebo
predmety kultúrnej,

biologickej,

environmentálnej

alebo fyzickej

povahy, s

rešpektom, starostlivosťou a v súlade s právnymi a etickými predpismi;
-

berú

náležitý

ohľad

na

zdravie,

bezpečnosť

a

blahobyt

spoločnosti,

spolupracovníkov a na ostatné osoby, ktorých sa výskum týka;
-

uvedomujú si a monitorujú potenciálne škody a riziká, ktoré môžu vyplynúť z ich
výskumu;

-

a výskumné protokoly zohľadňujú a citlivo vnímajú význam rozdielov na
základe

veku, pohlavia, kultúry, náboženstva, etnického pôvodu a spoločenskej

vrstvy.
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Záver
Vedecká činnosť v súčasnosti kladie na výskumníka požiadavky odbornosti, ale aj
etickosti a morálnej zodpovednosti. V kapitole sú akcentované niektoré etické otázky, s
ktorými sa stretáva výskumník počas celého priebehu výskumu a je nevyhnutné, aby o nich
premýšľal a posudzoval ich. Výskumník nesmie svoju rolu využívať len na budovanie svojej
kariéry. Dôležité je, aby začínajúci výskumník poznal a dodržal základné etické princípy a
štandardy, predovšetkým však nespôsobil účastníkom výskumu žiadnu ujmu (fyzickú,
sociálnu, mentálnu alebo finančnú) a zobral do úvahy ich individuálne práva a slobody. Mal
by tiež podporovať sociálnu spravodlivosť a sociálnu zmenu, ktorú môžu jeho výskumné
zistenia podporiť, prípadne odmietnuť. A práve v tejto situácii sa môže dostať, a často dostáva
do situácie, keď si musí zodpovedať na etickú otázku, čo je dôležitejšie - individuálne práva
slobody účastníkov, pravdivé výskumné zistenia alebo sociálna spravodlivosť a verejný
prospech? Výskumníci (študenti, vedci a praktici) by sa mali usilovať o vytvorenie pokynov,
ktoré popisujú ako sa vyrovnať s etickými otázkami vznikajúcimi počas jednotlivých fáz
výskumu, tak aby výskumné zistenia a riešenia boli nie len odborné, ale hlavne etické. Okrem
sebareflexie, vedeckých diskusií a využitia medzinárodných etických kódexov, ktoré by mali
slúžiť len ako inšpirácia (čisté prevzatie bez kontextu by bolo len formálnou záležitosťou), by
mohlo ísť o vytvorenie spolupráce v rámci epistemickej komunity, ktorá by hľadala možné
koherentné prístupy k vytvoreniu a rozvoju jasného súboru zásad etiky v empirickom
výskume, tak terénnom ako aj internetovom. K tomu by jej mohla napomôcť analýza a popis
prípadov jednotlivých etických problémov, s ktorými sa už výskumníci stretli.
Otázky k téme:
1. Aké etické princípy musí výskumník dodržiavať v jednotlivých fázach výskumu? Aké
dôsledky môže mať ich nerešpektovanie alebo vedomé porušovanie?
2. Ako môže výskumník ovplyvniť etickú stránku výskumu? V literatúre nájdite príklad
výskumu, kde výskumník svojou zaujatosťou vo vzťahu k výsledkom výskumu
ovplyvnil niektorú časť výskumu (napr. výsledky, interpretáciu a pod.) Diskutujte
o možných dôsledkoch takého to konania.
3. Vyhľadajte spoločenskovedný výskum (kvantitatívny a kvalitatívny), v ktorom
výskumník popisuje etiku výskumu. Diskutujte o možných prínosoch tohto postupu
vzhľadom k záverom výskumu.
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7 DIDAKTICKÉ ASPEKTY ETIKY VEDY A TECHNIKY
Lucia Heldáková

„Dve veci napĺňajú myseľ vždy novou a rastúcou úctou, čím častejšie a stálejšie sa nimi
premýšľanie zaoberá: hviezdne nebo nado mnou a mravný zákon vo mne.“
(Immanuel Kant)
Úvod
Ak vnímame ako reprezentantov vedy v školskom prostredí jednotlivé odborné
predmety (chémia, biológia, fyzika...), tak môžeme povedať, že v posledných desaťročiach sa
ich výučba vplyvom technologického pokroku spoločnosti značne rozšírila a v súčasnosti sa
hranice jednotlivých odborov (a predmetov) posunuli a začali sa vzájomne prelínať. Priamo
úmerne zvyšovaniu multi, inter a transdisciplinarity zodpovedá i vzrastajúci trend vyučovania
aplikovaných vied v školách, ich integrácia do kurikula a zároveň sa čoraz viac pozornosti
venuje úvahám o podstate a prirodzenosti vedy. Avšak vzrastajúce množstvo ľudí
a odborníkov vyzýva k potrebe zahrnúť a neopomínať etickú stránku v rámci odborného
vedeckého vzdelávania.
V porovnaní s prírodovednými predmetmi, kde sa procesy riadia podľa nemenných
zákonitostí, ktoré sú všeobecne platné, vysvetliteľné a zdôvodniteľné keď začneme hovoriť
o etike nezaloženej na faktoch, ale do značnej miery na názore jednotlivca, skupiny
a spoločnosti ideme do diskusie „s kožou na trh“ pretože prejavíme časť seba, svoj názor,
postoj, myšlienku a riskujeme prijatie/negovanie nielen svojho názoru, ale i časti osobnosti.
Takýto prejav je ďaleko náročnejší a vyžaduje si efektívnejšiu argumentáciu, pripravenosť
a zrelosť.
Je všeobecne známe, že etika vedy a techniky musí zahŕňať interný i externý výskum.
Interný v podobe etiky výskumnej praxe a externý ako vzťah medzi vedou a spoločnosťou.
Okrem spomenutého je však mimoriadne dôležité neopomenúť i moment, kedy sa s etikou
vedy a techniky stretnú generácie prvýkrát – škola. Pričom platí pravidlo, čím skôr bude žiak
s etikou vedy a techniky konfrontovaný, tým viac kompetencií pre ďalší život získa. (Allea,
2013: 3)
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Problematike etiky vedy a techniky z odborného etického hľadiska sa tak vo svete, ale
i na Slovensku odborníci venujú,59 no didaktický rozmer vyučovania etiky vedy a techniky
rozpracovaný nájdeme len čiastkovo. Rovnako ako je nevyhnutné zabezpečiť vyučovanie
etiky a vedy a techniky na školách od najnižšieho stupňa po najvyšší v primeranej forme, je
podstatné vybaviť budúcich učiteľov etickej výchovy dostatočnými kompetenciami
a základmi k efektívnemu vyučovaniu etiky vedy a techniky. Vstup do problematiky
didaktiky etiky vedy a techniky predstavuje táto kapitola sprostredkujúca základný exkurz
témou a námety na ďalšie analýzy a premýšľanie.

Precizácia základných termínov
Etika prekvapivo nedisponuje univerzálne zaužívanou definíciou. Avšak väčšina
odborníkov ju definuje ako reflexiu princípov a hodnôt, ktoré podmieňujú pravidlá nášho
správania sa, alebo spôsob akým konáme. Etika sa zameriava na to, čo je správne a dobré, na
správnosť konania, správnosť bytia, správnosť žitia s ostatnými ľudskými bytosťami vo
vzťahoch – táto definícia zodpovedá i vysvetleniu Paula Ricoeura, ktorý definoval etiku ako
„...etický zámer, ako smerovanie k dobrému životu s ostatnými bytosťami a zároveň pre
nich.“ (Ricoeur, 1992: 72) V súčasnosti čelíme vplyvom technologického pokroku, výzvam
medicínskeho výskumu, či dôsledkom informačnej doby „etickému boomu“, ktorý sa
prejavuje v skloňovaní termínu „etika/etický“ v pomerne frekventovanom množstve.
Analyzujú sa klimatické zmeny, úprava génov, ekonomická spotreba, udržateľnosti, ochrana
osobných údajov a dát, kyborgovia, robotika, umelá inteligencia, chudoba, migrácie
a utečenci, informované súhlasy, očkovania, či otázky pohlavia. V mnohých prípadoch si však
termín etika spoločnosť zamieňa za konkrétne zásady ako spravodlivosť, solidaritu,
autonómnosť, alebo zodpovednosť.
Vedu chápeme jednak ako proces osvojovania si sveta človekom, ktorého výsledkom
sú nové systematické poznatky. Vedu môžeme chápať i ako označenie znalostí už
nahromadených v priebehu spoločensko-historického vývoja.

Pre viac info pozri napríklad: Bednár, M. 2012. Nové nádeje v postkresťanskej etike na Slovensku. In:
Theologos. 14 (2), 88 – 102.; Bednár, M. 2014. Etika vedy (vedotechniky) v kontexte high-tech spoločnosti. In:
RaN = Radosť a Nádej : spoločensko - duchovná revue. 17 (1-2), 23 – 34.; Vladyková, Ľ. 1999. Filozofia
techniky - pokus o hodnotovú reflexiu techniky. Košice : Slovacontact, 200 p.; Vladyková, Ľ. 1998. Technika
ako objekt filozofickej reflexie. In Filozofia : filozofický časopis. 53(6), 359 – 370.
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Vzdelávanie budeme chápať ako proces uľahčovania učenia a získavania potrebných
vedomostí, skúseností a ostatných atribútov, ktoré majú formatívny účinok a sú nevyhnutné
pre život jedinca. Zámer nadobudnúť spomínané atribúty by mal vyústiť k ovplyvneniu
mysle, hodnôt, viery, spôsobu myslenia a konania. Ide o proces nadobúdania kompetencií,
humanizáciu, kedy sa človek stáva „viac človekom“, o praxis ako reflexiu60 a následne
praktické pôsobenie na svet a jeho transformáciu. Tak ako povedal Abraham Lincoln
„Filozofia jednej školskej triedy bude filozofiou budúcej vlády.“(Abraham Lincoln Quotes,
Your dictionary)
Etické vzdelávanie a výchova by mala predstavovať zastrešujúci pojem pre všetky
študijné spôsobilosti, ktoré majú študentom pomôcť eticky sa rozvíjať či už z hľadiska
zvýšeného etického vedomia a porozumenia, alebo motivácie eticky konať. Vyžaduje si to
tzv. etickú gramotnosť – súbor schopností a zručností, ktoré posilňujú a povzbudzujú etické
pôsobenie prechodom od etického vedomia k etickému konaniu. Môžeme povedať, že cieľom
etickej výchovy je poskytnúť ľuďom cestu k lepšiemu rozhodovaniu na základe ich svedomia
a vôle podporovaných interiorizovanými zásadami a hodnotami. Preto má výučba etickej
výchovy vo vzdelávaní potrebné a nezastupiteľné miesto.

Demarkácia etiky a vedy
Všeobecne je v spoločnosti akceptovaný fakt, že veda nám dáva odpovede na to aký je
svet a ako by mal vyzerať, avšak veda sama o sebe nereflektuje etickú stránku veci. Ľudské
bytosti sú prinajmenšom tak etické, ako racionálne bytosti. V konceptualizácii sveta, ktorú
ponúka výlučne veda nie sú zahrnuté etické kategórie. Neznamená to, že veda a etika nie sú
vo vzájomnej interakcii, jestvuje mnoho odborných diskusií analyzujúcich ich vzťah. Vzťah
etiky a vedy je špecifický a mohol by byť sumarizovaný vyjadrením, že etické kategórie
zastávajú vo vzťahu k ontickým kategóriám vedy externú pozíciu. Diskutované sú v súvislosti
so vzťahom vedy a etiky a externalitou etických kategórií najmä dva aspekty: (1) argument,
že veda prináša hodnotovo neutrálne poznatky (Saxena, 2012: 116 – 134), ktoré sa môžu až
následne hodnotovo zaťažiť; (2) Jamesom Donnellym navrhnutý postup, aby vedec

Reflexiu chápeme ako spoločenský jav, ktorý je založený na interakcii jedinca s ostatnými bytosťami a so
svetom. Nunes, L. 2019. Interdisciplinary Debate and Ethics Education. Round table, 7th International
Conference
on
Ethics
Education.
p.
4.
Dostupné
na
internete:
https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/30022/1/Interdisciplinary%20debate%20and%20ethics%20education
_LN%202019.pdf [cit. 14.10.2020].
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neprisudzoval etickú hodnotu cieľu svojho bádania, pretože by to mohlo

viesť

k podvedomému vychýleniu od pôvodne zmýšľaného cieľa vedca. J. Donnelly tvrdí, že vedci
berúci do úvahy etické limity svojho výskumu môžu byť sentimentálne podmienení, obávajú
sa o správnosť svojho výskumu z etického hľadiska, čo ich môže limitovať. Napriek tomu
autor dodáva, že etické vnímanie výskumu vedcom má významnú úlohu pri vytyčovaní hraníc
vedeckej praxe, a že i napriek tomu, že vedcom pripisovaná etická hodnota výskumu je
subjektívna ovplyvňuje jeho proces uvažovania a skúmania. (Donnelly, 2002: 135 – 153)
O iný typ demarkácie pomyselnej hranice medzi etikou a vedou sa pokúsil i Matthias
Kaiser, keď označil vzťah etiky a vedy termínom nový spoločenský kontrakt. M. Kaiser tvrdí,
že je nemožné separovať fakty od hodnôt, a že veda neprináša všetky potrebné odpovede –
preto je nevyhnutná kooperácia etiky a vedy v pomyselnom kontraktnom vzťahu. Tvorba
hodnotových úsudkov je podľa neho integrovanou súčasťou vedeckej praxe, preto etika vedy
nachádza na tomto spoločenskom poli opodstatnenie a je nevyhnutná pre účely vysporiadania
sa s normatívnymi a hodnotiacimi otázkami. V určitom slova zmysle sa etika vedy stala
inštrumentom potrebným i pre vstup samotnej vedy do spoločenského dialógu ako
plnohodnotného partnera. Schopnosť viesť dialóg s takýmito vzájomne rovnocennými
partnermi sa v súčasnosti stal prioritnou úlohou spoločnosti. Hlavnou výzvou pre efektívny
diskurz je v nami analyzovanej problematike tzv. zodpovedná veda, alebo to, čo dnes
Európska komisia nazýva Zodpovedný výskum a inovácie (Responsible Research and
Innovation – RRI).61

Implementácia etiky vedy a techniky do výchovno-vzdelávacieho procesu
Niektorí autori popierajú možnosť vyučovania etiky. Svoje tvrdenia zakladajú na
argumentoch o ťažkostiach pri efektívnom odovzdávaní hodnôt a zásad – študenti prichádzajú
do škôl v rôznych fázach morálneho vývoja, s individuálnymi skúsenosťami a obavami.
Názor o tom, že učiteľ môže svojím pôsobením na žiaka vyvolať prehodnotenie jeho
myslenia, postojov či názorov negujú kvôli prílišnej moci učiteľa vybrať si aký spôsob učenia
sa rozhodne využiť – postaví svoje hodiny na teoretickom vysvetľovaní filozofických teórií
etiky, alebo bude venovať pozornosť kódexom a zákonom? Ako učitelia a pedagógovia
disponujeme základnou profesionálnou zodpovednosťou (individuálnou, kolektívnou,
61

Pre viac info pozri: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/responsible-researchinnovation.
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inštitucionálnou) voči našej akademickej disciplíne, profesii, vzdelávacej inštitúcii a voči
spoločnosti ako celku viesť etickú debatu a podporovať morálny rozvoj študentov a žiakov.
Pedagogika založená na princípoch formácie prispieva k lepšej budúcnosti a zlepšovaniu
životných podmienok človeka. Inými slovami, najdôležitejšie aspekty vo vzdelávaní sú
založené na charaktere a dôsledkom myslení, ktoré sú zásadné pre rozvoj ľudstva. Teraz
môžeme žiť bez „strachu z pekla“ ako tvrdí Hannah Arendtová. Žijeme v sekulárnej,
multikultúrnej a pluralitnej spoločnosti, ktorá má rovnaký potenciál ku konfliktom
a konfrontáciám, ako k tolerancii a rešpektu voči rozdielom.
V roku 2013 vypracovala stála pracovná skupina pre vedu a etiku pod záštitou
organizácie Allea (All European Academies) vyhlásenie o etickom vzdelávaní vo vede, kde
uviedli: „Vedecký vývoj prináša nové etické výzvy. Výzvy, ktorým čelí súčasná veda
a komplikované vzťahy medzi vedou a spoločnosťou zdôrazňujú potrebu uvedomiť si
zodpovednosť vedcov. Vzhľadom na nedávne udalosti a diskusie je potrebné posilniť
vzdelávanie v etike výskumu...“ (Allea, 2008: 4) Toto vyhlásenie je zamerané na posilnenie
myšlienky, že bez ohľadu na to, o akú disciplínu sa jedná, musíme venovať pozornosť etickej
výchove a v rámci jej realizácie spojiť dve otázky: kvalitu vzdelávania v etike výskumu a
predmetný vedný odbor. Niektoré štúdie uvádzajú, že „...vzdelávanie učiteľov zanedbáva
výučbu etickej výchovy.“ (Campbell, 2008: 372) a naliehajú na to, aby sa na etickú a morálnu
výchovu kládol väčší dôraz, pretože hodiny etickej výchovy sú „...počiatočným miestom na
zoznámenie žiakov s morálnymi rozmermi ich budúcej profesie.“ (Boon, 2011: 107) Hlavným
zistením výskumu vedeného Helen Boon bola absencia etického vzdelávania na bakalárskom
stupni štúdia pričom väčšina vysokých škôl sa vyjadrila, že jej dopad na etické správanie
študentov nemôže byť iný ako malý alebo žiadny, pretože etiku považujú za hodnotový
a vnútorný konštrukt študentov. Odborná verejnosť pri začleňovaní etiky do vzdelávania
a pedagogického kurikula však často opomína prizvať do diskusií tých najpovolanejších
vedcov priamo z odboru etika a zabúda revidovať školské systémy na základe vedeckého
pokroku a nových medzinárodných dohôd. Pričom je dokázané, že „...absolventi škôl, ktorí
absolvujú hodiny etickej výchovy a uvedomia si tak vlastné interiorizované etické
presvedčenia sú lepšie pripravení ovplyvňovať organizácie a vzťahy v spoločnosti v súlade
s eticky zodpovednými rozhodnutiami." (Taft, 2007: 640)
Ako efektívne začleniť etiku do vzdelávacieho procesu? Silnou stránkou etickej
výchovy a etiky ako vednej disciplíny je jej interdisciplnarita, jej presah do všetkých oblastí
ľudského sveta. Práve interdisciplinárnosť je potrebné pri posilňovaní etického vzdelávania
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využiť, pretože

„...jednou z oblastí, ktorá bola

identifikovaná ako vhodná pre

interdisciplinárne vzdelávanie a výučbu je etická výchova... Etická výchova s takýmto
interdisciplinárnym prístupom má potenciál rozvíjať vzájomnú interakciu v etických otázkach
naprieč disciplínami a pomôcť v tomto priestore ustanoviť pojem dobra...“ (Knight, Mayo,
Porter, 2017: 2) Konfliktné situácie, ktorým budú absolventi čeliť budú schopní riešiť
prostredníctvom konštruktívneho dialógu a spoločného sebapochopenia, kde kľúčovou
zručnosťou bude komunikácia a fundovaná argumentácia. Tvárou v tvár mnohým globálnym
problémom ako hlad, bieda, mučenie, či choroby stojíme na križovatke rôznych reakcií na
veľké problémy sveta. "Etické výzvy existujú vo všetkých doménach vedeckého bádania.
Spôsobu zvládania týchto výziev u budúcich odborníkov záleží na úrovni efektivity etikej
výučby.“ (International Association for Education in Ethics) Výučba etiky má z globálneho
hľadiska osobitný význam, pretože je schopná v sebe integrovať variácie pohľadov z rôznych
kultúrnych skúseností z celého sveta. (Nunes, 2019: 4)
Častokrát je za najväčšiu bariéru implementácie etického vzdelávania do vedeckotechnických predmetov považovaný fakt, že etické vzdelávacie programy sa vyvíjajú
pomalšie, ako to tvrdí Henk ten Have. (Have, 2019a: 95 – 96) Avšak na druhej starane ak sa
implementácia podarí, existuje mnoho dôkazov o efektívnych a pozitívnych príkladoch.
(Have, 2019b: 1 – 2) V súvislosti s vedecko-technickým pokrokom a množstvom času, ktorý
mladí ľudia strávia využívaním internetu a sociálnych médií by sa mal jedných z hlavných
nástrojov i etického vzdelávania stať online priestor. Tradičné a nové sociálne médiá majú
spoločné dve stránky – možnosť komunikácie a spojenia. Avšak moderné médiá uľahčujú
prekonávať vzdialenosti, vieme sa dnes prakticky spojiť s ktorýmkoľvek človekom na
akomkoľvek mieste. Zároveň sú tieto tzv. nové médiá omnoho interaktívnejšie, zatiaľ čo
tradičné médiá jednostranne poskytujú nové informácie a správy, pri prehliadaní online
informácií je používateľ sám zodpovedný za to, čo si vyberie. Tento druh poznávania sveta
však prináša i zodpovednosť za to, s kým používateľ bude komunikovať, ktorým informáciám
uverí, ktoré si osvojí a koniec koncov ako sa bude profilovať ako jedinec, aké hodnoty,
názory preberie a v čo bude veriť. Úžitku v tomto prípade kontruje veľké nebezpečenstvo.
Špecifickosť využívania internetu pre účely výchovy a vzdelávania podmieňuje detailná
príprava vyučujúceho a zváženie všetkých možných rizík. Etická výchova však môže ťažiť
z výhod, ktoré tieto médiá ponúkajú: rýchla a ľahká komunikácia, zdieľanie skúseností
a nápadov, dialóg a interakcia. Trend využívania online priestoru i v rámci etického
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vzdelávania dokladuje množstvo online dostupných etických kurzov, videí o bioetických,
environmentálnych, či iných problémoch, diskusie a rady.
V porovnaní s ostatnými vednými odbormi je etika mnohokrát konfrontovaná s
podceňovaním zo strany laickej i odbornej obce. V súčasnosti etika stále bojuje o svoju širšiu
spoločenskú akceptáciu. Príčinu nepriaznivého statusu etiky ako praktickej vednej disciplíny
so samostatným výchovno-vzdelávacím predmetom vidíme v nejednotnosti vedeckého
etického diskurzu a nekoherentnosti množstva etických kurzov a seminárov, ktorých
odbornosť častokrát absentuje. Množstvo i laických prístupov či už vo vedeckom, alebo
pedagogickom etickom pôsobení primälo i holandského vedca Henka ten Havea k napísaniu
článku s ironickým názvom „Everybody likes ethics“. (Have, 2018: 1 – 3) Nápravu tohto
stavu vidíme v klasifikácii a akceptácii vybraných metód, prístupov a požiadaviek na odbornú
spôsobilosť a erudovanosť pedagógov prostredníctvom vytvorenia odborného etického
diskurzu „qua scientific“ pozostávajúceho z vedcov a odborníkov kompetentných zhodnotiť
kvalitu a fundovanosť. Takýmto prístupom by sa postupne eliminovali samozvané etické
kurzy a semináre. Ako jedna z reakcií na túto potrebu bola v roku 2011 založená
Medzinárodná asociácia pre etické vzdelávanie (International Association of Education in
Ethics, IAEE), ktorej cieľom je priniesť odbornú presnosť do etického vzdelávania. Vyučovať
etiku by nemalo byť hoby, ale profesionálnou aktivitou, ktorá si vyžaduje expertízny prístup
a praktické skúsenosti.
Okrem spomenutého je dôležité neopomenúť, že k ťažkostiam zaradenia etiky vedy do
vzdelávania patrí i obava pedagógov kombinovať svoje vedecko-technické znalosti
a zručnosti

s profesionálnou

etikou

a etikou

vedy

a techniky.

Okrem

strachu

z nekompetentnosti aplikovania etických prístupov sa obávajú i prezentovania abstraktných
etických kategórií v dnešnej pluralitnej dobe, ktorá sa často vyznačuje konfliktmi rôznych
náboženských presvedčení a praktík. Pričom však vedecko-technický pokrok a prírodovedné
vzdelávanie je označované za kľúčové pri národnom rozvoji štátov a ich modernom
napredovaní do takej miery, až ich povýšenie dosiahlo pomenovanie „prostriedky na prežitie“.
Akoby však spoločnosť týmto tvrdením požadovala etiku a zároveň prehliada tých
najkompetentnejších – etikov. (Achor, 2005: 17 – 22).
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Argumentácia PROTI vyučovaniu etiky vedy a techniky
Argumentácia nasmerovaná proti vyučovaniu etiky v rámci výchovno-vzdelávacieho
procesu týkajúceho sa vedy a techniky vychádzaja z dvoch základných premís – o povahe
vedy a o následkoch vyučovania etiky vo vede.
Argumenty v súvislosti s povahou vedy majú svoje korene v epistemologických
rozdielnych formách poznania. David Hume (1711 – 1776) ako prvý upozornil na rozdiel
medzi tým, čo nazval „myšlienkovým vzťahom“ a „faktickou skutočnosťou“, pričom
napríklad matematika sa podľa neho zaoberá myšlienkovými vzťahmi, pretože nezáleží na
tom koľko trojuholníkov skúmate, súčet vnútorných uhlov každého z nich je vždy 180º. Takto
nastavený predmet skúmania sa diametrálne líši od vied, ktorých predmetom empirického
skúmania je samotná pravdivosť skutočností. Známy výrok Karla R. Poppera (1902 – 1994)
súvisiaci s jeho evolúciou vedy zdôrazňujúci proces falzifikácie tvrdí, že veda je
predovšetkým o vyvrátení teórií prostredníctvom porovnania ich predpovedí s realitou.
I utilitaristický prístup Davida Huma v sebe integruje upozornenie na rozpor (neskôr
pomenovaný ako naturalistický omyl), že neexistuje logická súvislosť medzi tým čo jestvuje
a tým, čo by malo byť – toto tvrdenie je podstatou pre argument, že etika do vedy nepatrí
nakoľko veda sa zaoberá skutočnosťou a tým, čo je, zatiaľ čo etika, sa zaoberá tým, čo by
malo byť. Inými slovami, obe tieto disciplíny sa zaoberajú samostatnými sférami poznania.
Michael J. Reiss tento fakt popisuje na príklade, že ak tvrdíme, že etika by sa mala vyučovať
v prírodovedných predmetoch, dalo by sa tvrdiť, že učitelia týchto predmetov by mali
vyučovať estetiku. Avšak úlohou učiteľa fyziky je vysvetliť prečo máme dúhy a nie sa
zaoberať ich krásou alebo tým, čo by sme mali robiť, keď jednu z nich vidíme. K
esencialistickým pohľadom na vedu, ktorý argumentuje najmä odmietnutím osobnosti,
vymedzením etiky a absenciou reflexivity patrí i teória J. Donnellyho (Donnelly, 2002: 135 –
153) , ktorý tvrdí, že hoci sa uskutočnili pragmatické pokusy o začlenenie etiky do vedeckej
praxe, tvrdenie, že to má extrémne dôsledky, má epistemologické alebo ontické následky.
(Reiss, 1999: 115 – 140)
Argumenty

o

následkoch

vyučovania

etiky

vo

vede

vychádzajú

zo

špekulatívnych úvah, ktoré tvrdia, že učitelia prírodovedných predmetov sa spravidla
vzdelávajú výlučne v prírodných vedách a nedisponujú poznatkami z morálnej filozofie. Je
preto podľa nich nereálne a nespravodlivé od nich očakávať, že budú učiť etickú výchovu. Ak
by sa od nich takéto vyučovanie vyžadovalo, mohlo by to (a) skrátiť čas, ktorý majú
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k dispozícii na výučbu prírodovedných predmetov; (b) negatívne ovplyvniť kvalitu výučby,
pretože by učitelia vyučovali mimo sféru svojich kompetencií; (c) znížiť úroveň ich
profesionálnej spokojnosti; (d) zníženiu prihlasovania sa študentov na učiteľské odbory, čím
by sa prehĺbil nedostatok pedagógov prírodovedných predmetov, ktoré súčasné školstvo
v mnohých krajinách čelí. napríklad v Anglicku a Walese existujú dôkazy vypovedajúce
o tom, že učitelia prírodovedných predmetov sú si menej istí vo výučbe sociálnych a etických
otázok v porovnaní učiteľmi humanitných vied.
Odborníci však opomínajú kompetentnosť kvalifikovaných pedagógov pre etickú
výchovu. Veď kto je v danej problematike erudovanejší než etici sami?

Argumentácia ZA vyučovanie etiky vedy a techniky
V prípade argumentácie v prospech vyučovania etiky vo vedecko-technickej výchove
a vzdelávaní rozlišujeme rovnako ako v predchádzajúcom prípade dve hlavné skupiny
súvisiace jednak s podstatou vedy a na druhej strane s následkami integrácie etiky do
vedecko-technickej výchovy a vzdelávania.
V spojitosti s povahou vedy je potrebné zamerať sa na zdroj a účel vedeckých
poznatkov. Ak prijmeme vedu ako otvorenú, univerzalistickú, nezainteresovanú a komunálnu
entitu a vedecké poznatky budeme vnímať ako formulácie v konkrétnych spoločenských
kontextoch, tak prinajmenšom témy, na ktorých vedci pracujú a samotný predmet vedy
musíme potom vnímať ako odraz ich individuálnych záujmov, motivácií a túžob. Prepojenie
etiky s vedou je potom nutné vnímať tak, že vedci, ale i tí, ktorí ich financujú dúfajú, že ich
práca povedie k dobrému a pozitívnemu výsledku (výroba novej vakcíny, ktorá zachráni
ďalšie životy a pod.). Veda sa tu realizuje za konkrétnym účelom, ktorý je možné posudzovať
normatívne a teda môžeme ho ohodnotiť ako dobrý a zlý.
Alternácia voľby medzi náboženskou výchovou a etickou výchovou na slovenských
školách pramení z komplexnejšieho vzťahu etiky a náboženstva tak v minulosti ako i dnes.
Argumentácia o (ne)zavedení etiky do vedeckého vyučovania nesmie opomenúť aspoň
marginálne tento vzťah, ktorý do značnej miery formuje názory. Zároveň je v súvislosti
s avizovanými následkami zavedenia etiky do vedecko-technického vzdelávania nevyhnutné
spomenúť, že na základe empirických výskumov môžeme povedať, že prvotný vysoký
záujem študentov o štúdium prírodovedných predmetov a ich vysoké očakávania v oblasti
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vedy a pozitívny prístup k nej sa stretáva s regresom záujmu študentov o ďalšie pôsobenie
v tejto oblasti, pretože sa im nedostávajú komplexné a najmä relevantné informácie.
Relevantnosť v sebe implikuje mnoho faktorov, avšak odborníci tvrdia, že práve etické
problémy vedy nastolené na vyučovacích hodinách prírodovedných predmetov často
absentujú.
Výsledok týchto argumentačných bojov za a proti zavedeniu etiky do vedeckého
vyučovania nepriniesol dodnes medzi filozofmi vedy a pedagógmi prírodných vied
konsenzus. Pragmatickou cestou ako situáciu napraviť sa nám javí nevychádzať z diskusií
o tom, či etika je intrinzickým aspektom vedy alebo je od nej úplne odtrhnutá, ale zamerať sa
na argumenty v prospech výučby vedeckého poznania v sociálnom kontexte, pretože okrem
iného je dokázané, že takto nastavená výučba je aj pre samotných študentov zaujímavejšia
a prejavujú o ňu väčší záujem. Ako značnú rezervu vidíme opomínanie etikov
v spoločenskom diskurze o vyučovaní etiky vedy. Dilema o vedeckom vyučovaní s etickým
kontextom však prináša ďalšie otázky – Aké majú byť/môžu byť ciele výučby etiky vo vede?
Ako by sa mala etika vo vede vyučovať?

Aké majú byť/môžu byť ciele výučby etiky vedy a techniky?
V tejto súvislosti nemáme na mysli etickú stránku vedeckej práce výskumníkov, je
zrejmé, že vedci sú morálne zodpovední v súvislosti s tým ako vykonávajú svoju prácu, ako
o nej podávajú správy atď. Na otázku aké môžu byť ciele výučby etiky vedy a techniky
odpovedalo niekoľko odborníkov, jedným z nich je i štvorbodová typológia Michaela Davisa,
ktorú rozpracoval v publikácii z roku 1999 s názvom Ethics and the University:
(1) prvý cieľ je zvyšovanie etickej citlivosti u študentov;
(2) druhý predstavuje zvyšovanie etickej vedomosti, ktorá je rovnako potrebná ako vedomosti
z iných školských predmetov;
(3) tretí cieľ je zameraný na zlepšenie etického úsudku u študentov (výskumy dokázali, že
diskusia o tom, ako uplatňovať všeobecné etické zásady pomáha k osvojeniu si praxe i pri ich
reálnom uplatňovaní v živote – študent, ktorý sa musel na vyučovaní rozhodovať62 ako

Pre viac info pozri napríklad: Ratclife, M. 1997. Pupil decision-making about socio-scientific issues within the
science curriculum. In: International Journal of Science Education. 19(2), 167 – 182.
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vyriešiť etický prípad, má lepšie predpoklady na to, aby rozhodol o takomto prípade v praxi,
ako študent, ktorý nad týmto problémom nikdy nepremýšľal);
(4) štvrtý cieľ je zrejme najambicióznejším cieľom a predstavuje zmenu osobnosti študentov
– aby sa stali lepšími, cnostnejšími ľuďmi (tento cieľ je potrebné chápať tak, že študenti, ktorí
takúto výučbu absolvujú budú pravdepodobnejšie vo vyššej miere uplatňovať normatívne
správne rozhodnutia – existujú dôkazy o tom, že programy takto nastavenej morálne výchovy
dosahujú zamýšľané, pozitívne výsledky pričom za samozrejmé považujeme rozlišovanie
morálnej indoktrinácie a morálnej výchovy).
Cieľov vyučovania etiky vo vedeckom vzdelávaní je nepochybne viac než len 4
a rovnako je zrejmé, že učiteľ ich nedosiahne využitím jednej konkrétnej metódy, či spôsobu
hodnotenia, avšak už aj vedomie, že je to možné, realizovateľné a prináša to pozitívne
výsledky, je nevyhnutným predpokladom k integrácii etiky vedy a techniky vzdelávania detí
a mládeže.

Ako by sa mala etika vo vede vyučovať?
Za najväčšiu prekážku nevyučovania etických konceptov v školskom prostredí sa
ukazuje,

že

mnoho

učiteľov

vyučujúcich

prírodovedné

predmety

sa

cíti

byť

nekvalifikovaných na ich integráciu do obsahu ich vzdelávania. Etická stránka je v niektorých
krajinách (Francúzsko, Nórsko, USA) suplovaná výučbou filozofie v rámci prvých rokoch
štúdia, avšak takýchto kurzov je málo, a preto sa kladie dôraz na pedagógov prírodovedných
odborov na univerzitách, aby nahradili aspoň oni do malej miery výučbu etiky. V slovenských
podmienkach graduje nevyhnutný apel na absolventov-pedagógov etickej výchovy zahrnúť
všetky vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré nadobudli počas štúdia i do praxe – ak nie
oni, tak nikto nezmení dnešný tristný stav etickej výchovy na Slovensku.
Jedným z dobrých príkladov ako vyučovať etiku vedy a techniky na medzinárodnej
úrovni je projekt The Science, Ethics and Education Project. Tento projekt bol založený a
financovaný ako súčasť programu Výboru pre výučbu prírodných vied Medzinárodnej rady
vedeckých zväzov (ICSU – CTS) a priniesol zbierku materiálov pod hlavičkou Teaching
Ethical Aspects of Science od dvojice autorov P. Fullick a M. Ratcliffe. Po dôkladnom úvode
o predmete etiky a dôkladnej analýze rôznych stratégií výučby a učenia, ktoré sa dajú použiť
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na výučbu etických aspektov vedy, existuje v tejto publikácii deväť prípadových štúdií,
ktorých analýze sa autori venujú:
• Mal by sa metylbromid používať ako pesticíd?
• Mali by sme investovať do etanolu ako budúceho paliva?
• Etické hľadiská pri osobnom použití energie.
• Genetika a etika: ciele, práva a povinnosti.
• Čo je normálne?
• Univerzálnosť vedy
• Používanie živých vecí
• Profesionálna etika: ako sa vedci stavajú k svojej práci?
• Autá - dobré a zlé následky.
V dnešnej dobre máme málo dát z výskumu, ktorý by sa zameral na hodnotenie
schopností študentov vysporiadať sa s etickými problémami vo vedeckej a technickej oblasti,
čo však neznamená, že vieme o ich názoroch málo – značné množstvo zisťovania názorov
u študentov sa v posledných rokoch realizovalo najmä v súvislosti s bioetickými témami.
Odborníci (Ratclife, 1997: 167 – 182) skúmali napríklad ako sa 15-roční chlapci na britskej
škole rozhodovali, keď čelili otázkam typu „Aký materiál by ste použili na výmenu okenného
rámu?“ „Mal by pokračovať program, „vylepšenia“ rieky?“ A „Čo by sa dalo urobiť na
pomoc svetovým potravinovým problémom? Zistenia výskumu ukázali, že žiaci pri
odpovediach zohľadňovali skôr náklady, efektívnosť a spoľahlivosť, než etickú stránku
problému. Uprednostnili sebecké kritérium pred altruistickým, čoho dôkazom je výrok
chlapca: „Stále si myslím, že iba vyrezanie jedného stromu pre okno mojej spálne problém
nezmení.“ M. Ratcliffe využila pri analýze dvojstupňový model pozostávajúci z: (a)
taxonómie SOLO (Structure of Obsrved Learning Otcome), ktorú vypracovala dvojica
autorov Biggs a Collis (1982) a (b) jej vlastnej taxonómie založenej na deskriptívnych
a normatívnych teóriách rozhodovania. Oba spomenuté nástroje efektívne korelovali – ako
príklad uvádzame odpovede na otázku „Malo by byť zakázané používanie metylbromidu?“
Odpoveď študenta bola bodovaná v oboch použitých taxonómiách: „Je dôležité porovnávať
riziká. Aj keď je dôležité udržiavať potraviny a plodiny bez chorôb a škodcov, použitie
metylbromidu nie je jediným riešením. Podstata kapitalistických metód hospodárenia
znamená, že hospodárske problémy poľnohospodárov majú prednosť pred ekologickými
problémami. Ak by poľnohospodári používali ekologické metódy a bol by uskutočňovaný
výskum alternatívnych ekologických pesticídov, potom by dilemy, ktorým čelíme, boli
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menšie. Farmár, ktorý má niekoľko zlých výnosov, neodstraňuje problém zničenia ozónovej
vrstvy. Mám pocit, že potreby mnohých ľudí ustupujú potrebám pár ľudí. V súčasnosti
nemáme veľa informácií o tom, ako by sme mohli zvrátiť proces poškodzovania ozónovej
vrstvy. Musíme teda začať zastavením stenčovania.“
Okrem už spomínanej práce M. Ratcliffovej je pre potreby vytyčovania spôsobov
vyučovania etiky vedy a techniky nevyhnutné spomenúť prácu M. Kokera (1996) s názvom
Students' decisions about environmental issues and problems: an evaluation study of the
Science Education for Public Understanding. No bližšie opíšeme možný spôsob vyučovania
etiky vedy a techniky na príklade z Južnej Karolíny – program s názvom Ethics Across the
Curriculum (Etika naprieč učebnými osnovami), ktorý je známy ako etický výcvikový tábor,
ktorý je organizovaný jedenkrát do roka pre pedagógov zo všetkých vedných disciplín.
Učitelia sa tam pod odborným dohľadom kompetentných tútorov učia ako viesť so študentmi
bohaté etické diskusie. Program sa úspešne ujal a podľa výpovedí dopomohol k ovplyvneniu
mnohých študentov. I napriek tomu, že tento systém vykazuje z nášho uhla pohľadu mnohé
limity a rezervy predstavuje uvedomenie toho, aká je etika vo vzdelávaní mladej generácie
významná a nezastupiteľná. Program pozostáva z troch kompetencií, ktoré pedagógov učí
zvládať: (1) ponúka akýsi etický „súbor nástrojov“, ktorý pedagógom umožní orientovať sa
v ich pedagogických intervenciách v širšom „etickom rámci“ (2) pomáha im porozumieť
rôznym výzvam, s ktorými sa stretnú v priebehu etickej diskusie so svojimi študentami, ako aj
praktické metódy ako ich vyriešiť (3) prezentujú praktické skúsenosti s vedením etických
diskusií, čím sa reprodukujú druhy diskusií, s ktorými sa neskôr strednú vo svojich vlastných
triedach. Zároveň definujú minimálne tri dôvody na zahrnutie etiky do vzdelávania v rámci
prístupu k vede a technike a to: a) Momentálne je vzdelávanie v etickom význame málo
efektívne až minimálne, žiaci nie sú s etikou a morálkou konfrontovaní tak, aby zvládali
i v ďalšom živote čeliť a riešiť dilemy, nedisponujú kritickým myslením, a preto je
nevyhnutné situáciu zlepšiť. b) V odborných kuloároch panuje rastúca zhoda o náprave tohto
stavu najmä v súvislosti s etikou vedy a techniky, pretože sú to odbory s rýchlym
pokrokovým rastom a tým čelia čoraz zložitejším etickým výzvam. Študenti v laviciach
predstavujú ďalšiu generáciu vedcov a učiteľov, preto nesieme zodpovednosť za ich
vybavenie etickými kompetenciami. c) Etická výchova a kurzy pre vysokoškolských
študentov zamerané na etické vzdelávanie a reflexiu študovaného odboru v etických
kategóriách sa vyučuje v minimálnom množstve a častokrát nekvalifikovane. (Smith, 2014:
202 – 207)
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K spôsobom vyučovania etiky vedy a techniky jednoznačne patria i metódy. V rámci
poskytnutia aspoň jedného konkrétneho návrhu využijeme diskusnú metódu. Diskusia –
najvhodnejšia a kľúčová metóda pri vyučovaní etiky vedy a techniky? Prečo je diskusia vo
vyučovaní etiky vedy a techniky významná: 1. Empirické dáta získané v rámci výskumov
dokazujú, že diskutovať a analyzovať problém pod odborným vedením je efektívne, pretože je
to priama interakcia študenta s konkrétnou skúsenosťou. Konkrétne a interaktívne prípadové
štúdie sú pre diskusie najvhodnejším objektom. 2. Dozvieme sa vďaka nej dôležité informácie
o vzdelávacom subjekte – triede a študentoch a priamo aktívne zapíja žiakov do diania
v triede a posilňuje kooperatívne zručnosti. 3. Prostredníctvom komplexného riešenia
etických prípadových štúdií, sú žiaci nútení rozvíjať a uplatňovať vlastné etické modely na
reálne problémy vo svete. Dôležitá je však i rola pedagóga – musí zastávať funkciu
efektívneho facilitátora a zároveň je nevyhnutnou predispozíciou na vedenie etickej diskusie
tzv. etická senzitivita – schopnosť odhaliť etické problémy v spoločnosti a živote. Úroveň jej
osvojenia závisí i na tréningu a na frekvencii, ako často sú študenti s etickými dilemami
konfrontovaní – platí tu priama úmera, čím vyšší výskyt, tým vyššia senzitivita. V prípade
nízkej úrovne etickej senzitivity u človeka hrozí možnosť nereflektovania zlých skutkov
a rozhodnutí a ľahostajný prístup k riešeniu problémov. V rámci etickej diskusie by sa mali
žiaci usilovať odpovedať čo je správne a nesprávne, zvážiť (ne)výhody všetkých
alternatívnych riešení. Efektívna diskusia v prostredí triedy je založená na príprave učiteľa,
ktorý potrebuje byť vybavený argumentačne i teoreticky, aby vedel pohotovo reagovať
i nabádať alebo upokojovať, inak sa etická diskusia rýchlo skončí a v žiakoch pretrvá pocit
zbytočnosti diskutovať o týchto problémoch. (Smith, 2014: 202 – 207)
Príklad nevhodnej etickej argumentácie (nielen) v rámci vyučovania etiky vedy a
techniky môže byť tvrdenie, že ľudia tisíce rokov premýšľajú o etike a nenašli odpovede,
s ktorými by sa stotožnili všetci – preto také odpovede neexistujú. Jedným z možných
argumentov môže byť oponovanie, že univerzálny súhlas všetkých predsa nie je kritériom
pravdivosti, alebo, fakt, že sa odpoveď nenašla neznamená, že neexistuje. K ďalším
príkladom takejto argumentácie radíme presadzovanie etického relativizmu, podľa ktorého
etické kategórie a morálka majú relatívny, podmienený charakter. I v tomto prípade je
potrebné, aby pedagóg disponoval vhodnými argumentmi. V súvislosti s hľadaním etických
kategórií v prírodovednom/vedecko-technickom vzdelávaní je odporúčané postupovať tak,
aby študenti najprv predostreli hypotetické odpovede k riešeniu etického problému a následne
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hľadali dôkazy, ktoré by odpoveď podporili, či vyvrátili. Na záver ponúkame ešte niekoľko
odporúčaní, aby boli etické diskusie konštruktívne.
Odporúčania:
1. ochota riskovať (skvelá etická výučba si vyžaduje rovnako ako skvelá veda
experimentovanie);
2. trpezlivosť (pravdepodobne to nejaký čas potrvá, kým si žiaci zvyknú na nový rozmer
vyučovania, osvoja si ho a naučia sa aktívne prejaviť sami seba);
3. kvalitná príprava (štruktúrovanie diskusií dopredu na základe dvoch prístupov: a)
naplánovať ich tematicky v TVVP pred začiatkom školského roka podľa konkrétnych
možností triedy a b) druhý prístup spočíva v opakovaní, ktoré je okrem utužovania i dôkazom,
že na danej problematike skutočne veľmi záleží, čo ma na žiakov značný dopad a účinok);
4. vyhradiť na diskusiu dostatok času (v opačnom prípade vám študenti nikdy neuveria, že sa
jedná naozaj o mimoriadne dôležitú súčasť života a zároveň je to nevyhnutné i na to, aby mal
žiak čas preskúmať sám seba a prejaviť sa);
5. hodnotenie (i etické uvažovanie sa dá hodnotiť a je potrebné, aby sa na tomto procese
zúčastnila celá trieda – existuje na to niekoľko postupov od prideľovania bodov za účasť až
po objektívne testovacie otázky skúmajúce metakogintívne procesy);
6. experimentovanie nad rámec vyučovacej hodiny;
7. pripraviť si prípadové štúdie, výzvy aj otázky dopredu (ako efektívny spôsob sa ukázalo
priviesť študenta do primerane nekomfortnej situácie, aby sme dosiahli jeho autentickú
reakciu, či odpoveď);
8. buďte pripravení „hrať Diablovho advokáta“ (vašu facilitačnou úlohou je donútiť
študentov, aby preskúmali sami seba, ako premýšľajú a konajú, no keďže je to veľmi zložitý
a náročný proces, tak majú tendenciu sa mu vyhýbať a zjednodušovať ho, prikláňajú sa
v diskusiách k predčasným záverom so zámerom rýchleho ukončenia, no úlohou pedagóga je
nedovoliť, aby sa uspokojili s prvoplánovým riešením a odpoveďou – položte provokatívne
otázky, vyzývajte ich k premýšľaniu a neustálemu prehodnocovaniu).
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9. nikdy neprezrádzajte svoj vlastný názor príliš rýchlo (alebo vôbec) (študenti budú chcieť
vedieť, čo si myslíte a ak im to prezradíte dospejú k záveru, že je to to, čo chcete počuť
a preto vám budú odpovedať jednostranne);
10. vyhýbajte sa príliš jednoduchým príkladom so zjavným priebehom (napr. obzvlášť
závažný prípad vedeckého podvodu – je to populárne avšak neefektívne, pretože to v žiakoch
evokuje dojem, že etika je ľahká, jednoznačná, predvídateľná a odpoveď nájdu rýchlo);
11. byť obozretný pri pozývaní expertov (odborníci v konkrétnom vednom odbore majú
tendenciu hľadieť na problematiku skrze svoju optiku, ktorá je často jednostranná);
12. neprezentujte sa ako experti (uznajte si keď nevidíte odpoveď). (Smith, 2014: 202 – 207)

Záver
Keby bola etika ľahká, nebolo by potrebné o nej hovoriť.
(Kelly C. Smith, 2014)
Problematiku etiky vedy a techniky vo výchovno-vzdelávacom procese je potrebné
vnímať v širších súvislostiach, vychádzať z reálneho stavu v akom (ne)funguje a rozvíjať
svoje kompetencie a zručnosti k efektívnemu začleneniu etiky vedy a techniky do výchovy
a vzdelávania v rámci etickej výchovy. Predmetná kapitola analyzuje súčasný stav etiky vedy
a techniky v kurikulách, predostiera argumenty za, proti jej začleneniu do vzdelávania
a ponúka vybrané námety s akým cieľom a ako je možné ju vyučovať.

Otázky k téme:
1. V čom badáte rozdiel vo vyučovaní etiky vedy a techniky v súvislosti s problematikou
subjektu a objektu vyučovania?
2. Aké môžu byť limity etiky vedy a techniky vo vyučovaní?
3. Aké ciele by mohli byť naformulované pre etiku vedy a techniky v súlade so súčasným
obsahovým zameraním etickej výchovy na Slovensku?
4. Je podľa Vás diskusia vhodnou metódou pre vyučovanie etiky vedy a techniky? Aké
ďalšie metódy by mohol pedagóg využiť?
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