
Posudek na bakalářskou práci J. Přibáně Ekologická etika a kantovské nepřímé povinnosti 
ke zvířatům 

Práce kolegy Přibáně je velmi ambiciózní svým zaměřením. Klade si za úkol promyslet a pojednat 
nakolik je Kantem formulovaná etika použitelná pro oblast ekologické etiky. Široké téma bylo nutné 
zúžit a kolega Přibáň se tak zaměřil především na vztah člověk-zvíře.  

Silné stránky práce: 

Práce si formuluje zajímavé a v českém prostředí originální téma. Nepokouší se o obvyklou metodu 
close reading tedy pouhou rekapitulaci a interpretaci vybraného klasického textu, ale naopak vede 
s textem dialog, vztahuje jej do jiných kontextů, v tomto případě do kontextu ekologické etiky. V tomto 
smyslu je práce filosofičtější než většina kvalifikačních prací z filosofie i akademických pojednání, neboť 
mezi ní a autorem leží skutečný problém čili věc, o níž běží, která teprve produktivní dialog a produktivní 
čtení umožňuje. Další předností je to, že pracuje s velkým množstvím sekundární literatury (více než tři 
desítky titulů, které jsou převážně v angličtině). Z primárních zdrojů staví ponejvíce Základech 
metafyziky mravů a Metafyzice mravů (v anglickém překladu), v menší míře pak i na Kritice praktického 
rozumu a Kritice soudnosti. Celkově se jedná o práci originální svým zpracováním i zaměřením, která 
solidně referuje o velké části sekundární literatury k tomuto tématu. Její přínos je již v tom, že se 
nepřehlednou houštinou sekundární literatury proklestila cestu. 

Slabé stránky práce 

V práci se místy objevují problematická tvrzení, která jsou zřejmě převzata ze starší sekundární 
literatury, ale neodpovídají současnému stavu poznání. Zazní tvrzení že, „V minulosti (...) člověk (...) 
nebyl schopen svými v podstatě povrchními zásahy do přírody narušit její pevně stanovenou 
rovnováhu“ (s. 6). Autor se zde odkazuje na práci Hanse Jonase z roku 1979. K dispozici je přitom 
nepřeberné množství literatury, které dokládá, že zásahy člověka do přírody byly signifikantní dokonce 
již před přechodem k zemědělství. Již populace lovců a sběračů dokázaly masivním lovem přispět 
k vyhynutí velký živočichů např. v Austrálii a významně narušit ekosystém a lokálně biodiverzitu. 
Podobné případy lze najít i jinde a význam lidské činnosti se signifikantně navýšil se vznikem 
zemědělství a již ve starověku došlo k masivním zásahům do ekosystémům a vedly téměř ke globálním 
a mnohdy nevratným změnám životního prostředí (odlesňování, znehodnocení půdy, eroze, lokálně 
vedoucí až k dezertifikaci). 

Styl a jazyk: práce je jazykově dobrá, občas se vyskytnou překlepy. Trochu problém je někdy menší 
odstup od sekundární literatury, přebírání nejen terminologie, ale i jazyka a stylu. To se týká např. 
Kohákova textu Zelená svatozář, respektive specifických archaismů a emocionálně zabarvených tezí, 
na kterých si prof. Kohák zakládal, ale které v textu kolegy Přibáně působí trochu nepatřičně (např. 
„Tradiční etika představuje návod optimálního obcování v lidském společenství.“, s. 6; „Ekologická 
etika reaguje na okolnost, že jsme se v posledních staletích stali nejen nečekaně mocnými, ale také 
neuvěřitelně náročnými a nepředstavitelně početnými (...)“; s. 7 – kdo je zde subjektem údivu, 
představivosti a nevíry?). 

Diskutabilní záležitosti 

Následující část posudku lze z jistého pohledu chápat jako výtky, ale vzhledem k tomu, že se posudek 
týká bakalářské práce (navíc ve studijním programu, který není zaměřen výlučně na filosofii), lze 
poznámky chápat spíše jako záležitosti k diskuzi spíše než jako výtky, i když mají některé body 
polemický charakter. 



Nevyjasněný zůstal vztah říše mravních účelů a říše kauzality, říše svobody a říše přírody, respektive 
říše praktické nutnosti a morální nutnosti. Kolega Přibáň po mém soudu – tak jako ovšem celá řada 
interpretů s ním – přehlíží, že Kant pracuje s pojmem přírody a s historickou teleologií, která umožňuje 
identifikovat a nalézt přemostění mezi oběma světy. Ty nejsou radikálně nepřátelské a svými nároky 
nutně protikladné. Naopak je třeba připomenout, že Kant pracuje s pojmem přírody pozitivně i 
v morálním smyslu a příroda a přirozenost mají konstitutivní roli v jeho výkladu autonomie morální 
sféry. To je zřejmé např. i ze Základů, kde v první části explicitně hovoří o záměrech přírody ustanovit 
rozum za vládce nad naší vůlí (AA 395). Rozum tak není něčím jdoucím proti přírodě, i když je jeho 
úkolem také krotit pudovost člověka, ale i tato jeho funkce je součástí Kantova pojmu přírody, který je 
zcela jasně teleologický, jak dokládají další citáty ze Základů: „Kdyby u bytosti, která je nadána 
rozumem a vůlí, bylo vlastním účelem přírody její zachování, její blaho, jedním slovem její štěstí, pak 
by to příroda zařídila velice špatně, kdyby si vyhlédla za vykonavatele svého záměru rozum tohoto 
tvora.“ (AA 395). Jinak řečeno, Kant člověka nevyjímá z přírody, člověk je její součástí a příroda 
(prostřednictvím Božího stvoření) je uzpůsobila tak, že se na ní stává v určité míře nezávislým a může 
přispět k jejímu a svému zdokonalování v dějinách, nebo naopak – jak to můžeme vidět spíše my dnes 
zbaveni osvícenského optimismu -  k její zkáze [celou řadu dokládajících Kantovu historickou teleologii 
přírody by bylo možné nalézt v textu Idea všeobecných dějin ve světoobčanském ohledu]. 

Vztah mezi sférou praktické nutnosti (kauzality) a nutnosti morální je – zda se spíše - oboustranně 
aktivní. Není to jen člověk, jehož přirozenost je taková, že mu příroda dala do vínku jako jeho účel 
rozum a tedy schopnost jednat nikoli jen podle zákonu, ale podle představy zákona, ale také příroda, 
kterou by svobodná rozumem nadaná bytost měla ve svém jednání zohledňovat. Zde je třeba vidět, že 
varianta první formulace kategorického imperativu zní: jednej tak, aby se maxima tvého jednání mohla 
tvou vůlí stát obecným přírodním zákonem (Handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen 
Willen zum allgemeinen Naturgesetze werden sollte). Jinak řečeno sféra mravního donucování a 
působiště zákonodárné vůle se snad překrývá s říší kauzality přírodních zákonů. Argumentuje-li Kant 
z pozice mravnosti v Základech (AA 421-422) proti sebevraždě (motivované sebeláskou), pak tím 
v zásadě přináší argument ve prospěch adopce takových maxim jednání, které povedou k omezení 
sebelásky a tak k udržitelnosti života vůbec (jiná argumentace je pak v AA 429). Zákonodárnost lidského 
jednání se tedy neomezuje nutně jen na jednání vůči jiným rozumem nadaným bytostem, ale vztahuje 
se i k přírodnímu dění. Mohu se pak ptát, zda lze bezúčelně jen pro své potěšení, zisk anebo 
z kratochvíle zabít zvíře a těžko si mohu odpovědět jinak než že ne, neboť tato maxima se nemůže stát 
obecným (přírodním) zákonem, i když třeba zvíře není účelem o sobě. K mému překvapení kolega 
Přibáň s tímto argumentem nijak nepracuje, avšak dochází k podobným závěrům tím, že hovoří o 
nepřímých povinnostech vůči zvířatům (tedy odvozených od mravního vztahu rozumové bytosti vůči 
jiným rozumovým bytostem). 

Problém celé řady intepretací, které kolega Přibáň pojednává a kterými se nechal možná trochu svést 
z cesty, spočívá v tom, že jsou ahistorické a přehlíží souvislosti mezi Kantovou praktickou filosofií a 
teorií přirozeného práva (H. Grotius, S. Pufendorf), Rousseauovou koncepcí dějin jako dějin 
zdokonalování člověka. K tomu by napomohlo, kdyby vedle Základy metafyziky mravů nebo Metafyzika 
mravů, případně Kritika praktického rozumu byly více čteny také texty věnované filosofii dějin, ve 
kterých je protiklad mezi mravností a přírodou, respektive lidskou přirozeností do značné míry 
překonán (Náboženství v mezích pouhého rozumu; Idea všeobecných dějin lidstva a Antropologie 
v pragmatickém ohledu). Ke stopám přirozenoprávní teorie a Kantovy praktické filosofie viz zejména 
studie J. B Schneewinda “Kant and Natural Law Ethics.” Ethics, vol. 104, no. 1, 1993, pp. 53–74. JSTOR, 
www.jstor.org/stable/2381693. 



V závěru práce je tato možná interpretace naznačena (ale opravdu jen naznačena), když kolega Přibáň 
referuje o textu Helgy Varden Kant and Moral Responsibility for Animals a zmiňuje tak možnost širšího 
čtení Kantovy praktické filosofie při zohlednění Kritiky soudnosti a Náboženství v mezích pouhého 
rozumu a tím i jiného rámování samotného problému práce. Jinak řečeno spíše než od distinkce člověk-
zvíře by bylo možné (a snad i produktivnější) vyjít od distinkce přírody a dějin. 

Fazit 

Práci považuji za zdařilou. Naplňuje formální i obsahové požadavky kladené na bakalářskou práci a 
ukazuje na autorův talent a akademický potenciál. Polemické poznámky uvedené výše jsou spíše 
výrazem toho, že se kolegovi podařilo zpracovat vhodným způsobem a vzbudit živý zájem. Práci 
rozhodně doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou velmi dobře, nebo (spíše) výborně 
v závislosti na obhajobě. 
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