
Oponentní posudek diplomové práce Bc. Kristýny Valentové: „Ekologická etika“ 

 

Autorka určuje cíl své práce takto: „Následující diplomová práce se zaměřuje právě na téma 

ekologické etiky, protože environmentální oblast je pro život všech lidí na celém světě velmi 

důležitá a neměla by být opomíjená. A zvláště také z filosofického hlediska.“ (s. 10) 

Autorka se nejprve zaměřuje na vyjasnění pojmu a předpokladů tzv. ekologické etiky a 

podává stručné charakteristiky některých významných myslitelů, kteří k této problematice 

přispěli: biocentrismus Alberta Schweitzera, ekocentrismus Aldo Leopolda, teocentrismus 

Erazima Koháka, antropocentrismus Bohuslava Binka, hlubinnou ekologii Arne Naesse, 

zoocentrismus Petera Singera, hypotézu Gaie Jamese Lovelocka. Ve druhé části se autorka 

zaměřuje na to, jak je ekologická etika traktována u českých filosofů a teoretiků, Erazima 

Koháka, Josefa Šmajse, Hany Librové, Petra Jemelky a konečně u Jana Patočky. Na vlastní 

promyšlení zvoleného problému, resp. sledovaných myslitelů zbylo autorce bohužel jenom 

půl stránky v Závěru (s. 77-8). 

Charakteristiky jednotlivých myslitelů s ohledem na problém ekologické etiky lze považovat 

za zdařilé. Příliš vyjasněn ale není jejich výběr, a také pouhý postup referování vyvolává 

dojem, jako by šlo odpovědi, které lze jednoduše položit vedle sebe. Příliš zohledněny nejsou 

předpoklady jednotlivých odpovídání. Na druhou stranu je nasvícení jednotlivých autorů 

lampou jednoho společného problému zajímavé. 

Jak již naznačeno, pro hlubší vyjasnění by patrně bylo potřeba prozkoumat základní a 

zakládající slova naší tradice, která před-rozhodují a před-rozvrhují naši zkušenost a 

samotnou půdu tázání. Přitom bychom si povšimli, že tato slova jako např. „příroda“, 

„člověk“, „život“, „rozum“, „Země“ nejsou samostatná, ale že jsou vzájemně významově 

propletena, vzájemně se určují a tak se teprve stávají na jedné srozumitelnými, na straně 

druhé anonymně fungujícími v našem vlastním rozumění. Dále by bylo potřeba prozkoumat, 

jak tato slova jsou zasazena do novověké metafyziky vědomí a jak konečně tato metafyzika 

funguje v našem vztahu k „přírodě“ a k nám samotným. Uvítal bych rozpravu nad těmito 

problémy. 

 

Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru. 

 

 

Trutnov, 28. prosince 2018       David Rybák 

 


