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Předložená práce Vladimíra Mužíka se tématicky řadí k jedné z „hraničních“ disciplín, ležících 

jakoby v pásmu nikoho mezi humanitními a společenskovědními disciplínami na straně jedné, 

přírodními vědami, konkrétně biologií na straně druhé. Touto disciplínou je evoluční etika 

(evolutionary ethics), odvětví založené na postulátech evoluční biologie, evoluční psychologie a 

kognitivní etologie, pátrající po možném evolučním, tj. adaptivně relevantním významu morálky a 

jejích možných evolučních kořenech. U mnoha profesionálních filosofů a humanitních badatelů v 

oblasti etiky tyto snahy (vycházející většinou ze strany biologů) často budí spíše v lepším případě 

tiché veselí, v horším podrážděnost, nezřídka oprávněnou.  Tento odsudek se velmi často zakládá na 

obou stranách zjednodušujících interpretacích toho, co znamená „darwinismus“, „evoluce“ či 

poněkud otřepaná fráze „boj o život“. Zatímco jedni (příkladem budiž například Zrzavého kniha „Proč 

se lidé zabíjejí“) jaksi zapomínají na některá lidská specifika, druzí v rámci svých často mlhavých 

představ o současné i minulé roli darwinismu při jakémkoliv pokusu o aplikaci jakéhokoliv z aspektů 

této dnes již vskutku gargantuovské teorie na sféru lidskou, společenskou, kulturní začnou cosi 

vykřikovat (s trochou nadsázky) cosi o sociálním darwinismu, hitlerovském Německu a genocidiích 

zvěrstev minulého století, případně o pseudofilosofii dravého kapitalismu, odporné sobeckosti, 

nepotismu atd. Stručně, znalost některých, kdo neváhají v minulorežimní dikci nejrůznější 

„sociálbiologismy“ kritizovat, se opírá většinou o zastaralé populární knihy (obzvláště vlivná je 

v tomto směru kniha „Sobecký gen“ Richarda Dawkinse, lépe řečeno její ad absurdum zjednodušená 

„teze“-ve skutečnosti popíraná samotným Dawkinsem- o člověku jako „shluku genů“), které nemají 

s evoluční biologií společného nic či jen velmi málo.  

Existují přitom autoři, kteří zvládají integrovat humanitní a přírodovědné komponenty 

vzdělanosti nenásilně a bez rozruchu, chtělo by se říci, organicky. Jedním z nich je holandský 

primatolog Frans de Waal, jehož teoriemi a jejich kořeny se předložená práce Vladimíra Mužíka 

zabývá, konkrétně jeho pohledem na problematiku výlučnosti lidské morálky, lépe řečeno morality 

(očekávám že Mužík se o ní zmíní ve svém referátu). De Waal patří k předním kritikům toho, co si 

někteří představují pod „evoluční biologií“, totiž degradované dawkinsovské biologie, a svým 

přístupem vychází z kontinentální srovnávací morfologie chování, etologie. De Waalovo mj. dílo 

ukazuje, že biologické a humanitní teorie týkající se morálky nemusí být v rozporu (ostatně to je 

jeden z de Waalových dlouhodobých cílů, viz například polemicky pojatá kniha Primates and 

Philosophers) a Mužíkova bakalářská práce to podtrhuje – ačkoliv se Mužík výslovně vyjadřuje v tom 

smyslu, že jej v této práci zajímají pouze biologické teorie morálky, je patrné a záhy sám zjistil, že bez 

základní orientace v humanitní problematice kolem morálky není samozřejmě tato práce 

proveditelná. 



Zpracování se skládá ze 3 částí, v nichž nejprve definuje některé užívané pojmy, následně 

poskytuje stručný, anachronně-historický exkurs do dějin biologických teorií morálky a následně 

v poslední části poukazuje na návaznost de Waalových teorií na jeho předchůdce a také na jeho 

originální přínosy.  

Je jistě záslužné a zcela nezbytné, že si autor v první části nadefinoval základní pojmy, se 

kterými operuje. Nejsem si jist, zda jsou tyto definice z oddílu 1 jsou skutečně užívány zcela 

konsekventně – v některých případech by dokonce i striktní využití takto definovaných termínů 

znamenalo vkládat některým autorům do úst něco, co sami explicitně netvrdí – například o Darwinovi 

je známo, že pojmy používal velmi volně (mírně řečeno) a proto vkládat mu do úst nějaké konkrétní 

vymezení termínů jako etika, morálka atd. Nicméně je pravdou, že tak jako jsou vymezeny poměrně 

přesně lícují s de Waalovými teoriemi evoluce morality a jsou proto akceptovatelné. Je však třeba mít 

na paměti, že tento přístup je bytostně anachronní (nechápat jako invektivu, ale jako jeden 

z metodologických přístupů v rámci dějin vědy), stejně jako víceméně celý jím poskytnutý historický 

přehled autorů věnujících se vztahu biologické evoluce k problému morálky. Otázka, kterou si de 

Waal (a spolu s ním částečně Mužík) klade, zní: za předpokladu, že lidé sdílí jistou připravenost 

přijímat morální systémy, bez kterých vlastně není lidská socialita myslitelná, můžeme pro ni nalézt 

nějaké evoluční předpoklady (tj. nacházíme některé její prvky u mimolidských tvorů, lépe řečeno u 

našich fylogenetických příbuzných, primátů )? Nezbytnou součástí, kterou se De Waal (Mužík již 

méně) pak je podotázka – skutečně je morálka produktem rozumu, jak tvrdí jistá část tradice? Nebo 

je v tomto ohledu uvažování v dichotomiích člověk-zvíře, rozum-instinkt spíše nepatřičné a naše 

rozlišování by se měla opírat o jiný typ členění, v de Waalově případě fylogenetické?  

Z výše zmíněného anachronního rámce se víceméně vymaňují tři oddíly, které je třeba zmínit. 

Část o Darwinovi, kde si autor dal práci s analýzou primárních textů je velmi sympatická tím, že se 

neopírá o nepřehlednou houštinu ze stovek knih věnovaných problému a vztahu morálky a Darwina 

či darwinismu a spoléhá na vlastní schopnosti – nicméně přimlouval bych se za to, aby zde alespoň 

některá sekundární literatura zmíněna byla.  

Dále je třeba zmínit pasáž o Konradu Lorenzovi, na kterého se De Waal v zásadě přímo 

neodvolává, vliv jeho etologie je (i s ohledem na to, že de Waal je žákem Niko Tinbergena, Lorenzova 

souputníka a kolegy) více než silně znát. Bohužel, vzhledem k tomu, že autorova znalost německého 

jazyka není dostatečná, nebyl schopen odhalit hluboké souvislosti zařazujícího de Waalovu kognitivní 

etologii do tradice kontinentálního výzkumu chování, i když tato představuje její logické vyústění a 

mocný argumentační nástroj proti plochým matematizujícím sociobiologickým pojetím (dnes naštěstí 

až na několik výjimek nadobro opuštěných). Vztahy kognitivní a klasické etologie by si zasloužili 

bližšího prozkoumání. 

 Zvláště je třeba ocenit pasáže, kdy autor poměrně zasvěceně referuje o sporu mezi 

humanitním a přírodovědným světem (s ohledem na oblast morálky) který většinou vychází 

z nedostatku ochoty pochopit stanovisko druhé strany. Se střídavými úspěchy se tento spor snaží 

mírnit právě evoluční etika, tradice, do které se vedle Waala a dalších přírodních vědců řadí i celá 

řada profesionálních filosofů jako jsou Eliot Sober a další. Bývá zvykem filosofujícím biologům (či 

biologizujícím filosofům) podsouvat to, co ve svých Principia Ethica (1903) G. E. Moore nazval 

„naturalistic fallacy“, naturalistický omyl, snahy opřít definice toho, co je dobré či etické o vybrané 

jevy v živé přírodě. S trochou nadsázky (bohužel, mnozí mají o evoluční etice, či darwinistických 

úvahách o člověku obecně,  právě tyto primitivní představy, zřejmě poděšeni slovem „evoluční“) – 

opičky to dělají tak a tak, a jelikož jsme jim příbuzní, musíme/měli bychom také tak činit. Člověk pak 

pozbývá své jedinečnosti, stává tvorem vláčeným sem a tam groteskními obrazy člověka nanesenými 

na jiné mimolidské tvory. Jak Mužík několikrát zcela správně zdůrazňuje, je tento naturalistický omyl 



(sám jej tak nenazývá) jedním z problémů, kterým se evoluční etika musí především postavit a v díle 

De Waala se jí to pozoruhodně daří. Je třeba si uvědomit, že darwinismus jako takový má dvě 

komponenty – jednou je složka „progresivistická“, „monistická“, smazávající rozdíly mezi přírodními 

entitami a živými tvory s odůvodněním, že vše se z něčeho vyvinulo a proto de facto všichni tvorové 

mají tytéž vlastnosti, jen v různém stádiu vývoje – z tohoto hlediska nemá smysl rozlišovat nejen mezi 

člověkem a zvířetem, ale v zásadě ani mezi jednotlivými druhy obecně. Tato komponenta, zdá se, 

z většiny současných darwinistických úvah naštěstí již vyprchala. Druhá složka, která se prosadila 

především vlivem kontinentální biologické tradice, kterou můžeme nazval „fylogenetickou“, naopak 

operuje s jedinečností, jejím základem je právě snaha o co nejostřejší vidění rozdílů v rámci taxonů – a 

právě na tento směr sleduje i de Waalova evoluční etika, především v (pseudo)otázce jedinečnosti 

člověka a jeho charakteristik jako je právě morálka (kterou de Waal-etolog rozumí toliko určité typy 

vyskytujícího se chování). Člověk pochopitelně je jedinečný, ovšem stejně jako jsou jedinečné i 

všechny ostatní druhy, přičemž některé vlastnosti člověk a jiné druhy sdílejí. Nic víc, nic méně. Časté 

námitky, přecházející v otřepané fráze týkající se toho, že „evoluční úvahy o člověku smazávají jeho 

jedinečnost a bestializují jej“ vycházejí opět z absolutního nepochopení základních postulátů evoluční 

teorie . Tento veledůležitý aspekt de Waalova díla bohužel není v předložené práci dostatečně 

zohledněn a představuje i možný zdroj nedorozumění. Proto bych se přimlouval za to, aby autor 

stručně odpověděl na otázku, jak se de Waal staví k problému „lidské jedinečnosti“.  

Je poměrně pozoruhodné, že jak odlišné akcenty měl vývoj darwinistických teorií od svého 

vzniku v anglosaském světě a na evropském kontinentě a především jakou setrvačnost tyto trendy 

mají. S jistou mírou zjednodušení se dá říci, že zatímco darwinisté samotným Darwinem počínaje se 

trápili tím, zda a jak je vůbec možná morálka ve světě bez Boha a kdo či co je případně jejím 

garantem (knih s podobnými názvy jako Evolution and Ethics nalezneme celou řadu, včetně velmi 

recentních), kontinentální autoři byli často pohlceni úvahami o tom, co z evoluční teorie vyplývá pro 

uspořádání lidské společnosti, (případně zda ji lze v tomto ohledu náležitě vylepšit – nutno dodat že 

tyto snahy měly takřka ve všech případech velmi hořké konce). V osobě i díle Franse de Waala se tyto 

dva trendy zajímavým a zdá se plodným způsobem protnuly a jak se zdá,on sám si je toho vědom. O 

jisté autoritě tohoto myslitele svědčí i čilý zájem, který jeho práce a koncepce vyvolali (v pozitivním i 

negativním slova smyslu) v obou Snowovských světech. Nicméně ačkoliv se této z mého pohledu 

podnětné mezioborové debatě Mužík věnuje, v ideálním případě bych tyto pasáže viděl výrazně 

rozšířeny jak co do tématického záběru, tak do šíře argumentů angažovaných stran. 

Jelikož bylo řečeno, bylo cílem práce popsat zdroje de Waalových úvah a jeho zakořenění v  již 

více než 150tileté tradici úvah na pomezí humanitního a přírodovědného světa (kterou někteří mají 

sklon vidět poněkud neadekvátně jako útok zlovolné arogantní přírodovědy do sféry humanitní 

vzdělanosti, většinou z nedostatku znalostí a jakéhosi „strachu z neznáma“). Tyto následné, vlastně 

současné diskuze by bylo například zajímavé zmapovat v jiné, separátní práci. Stanovené cíle nicméně 

Mužík dle mého názoru naplnil více než se ctí a je třeba ocenit i jeho píli, zodpovědnost i to, že 

zpracované téma skutečně přijal za své. 

Domnívám se, že předložená práce Vladimíra Mužíka naplňuje všechna kritéria pro to, aby 

byla hodnocena jako „výborná“.  

 

V Praze dne 22.8.2009 


