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Záměr a charakter předložené práce:  

Předložená práce předkládá referující přehled biologických teorií původu (evoluce) 

morálky, přičemž vůdčí autoritou a referenční postavou je nizozemský učenec Frans 

de Waal. Práce má jasně stanovenou úlohu (str. 5), přehlednou strukturu, precizní 

textovou a odkazovou bázi. Na jasně formulované otázky autor práce podá jasně 

formulované odpovědi opřené o referát de Waalových prací, z jejichž pozice čte a 

rozumí též textům dalších zmiňovaných biologů.  

Následujícímu referátu, který vytváří chronologický přehled historických koncepcí 

biologických tendencí o výklad morálky, lze stěží co vytknout. Výklady jsou 

podloženy četbou primárních pramenů jednotlivých autorů a bohatě doloženy 

odkazy. Tato část předkládané práce je ovlivněna potřebami pozdějšího výkladu 

pozice F. de Waala, a tak jak výběr autorů, tak optika jejich referování je 

determinována tím, na co a na koho de Waal ve svém díle odkazuje, s kým a čím 

polemizuje apod.  

Rovněž ani referátu, který je jádrem práce, představující interpretaci původu 

morálky Franse de Waala není co vytknout. Dokonce mám dojem, že text by mohl 

posloužit jako učební text uvádějící do studijní problematiky, takže by mohl/měl být 

studentům navazujícího magisterského oboru antropologie na naší fakultě 



zpřístupněn buď jako textové skriptum, nebo jako učební text v rámci aplikací typu 

Moodle apod.  

Sám autor práce pak charakterizuje celkový záměr práce následujícími slovy: „Na 

závěr můžeme konstatovat, že de Waalova teorie evoluce morálky je pevným 

základem pro další bádání v oblasti evoluční etiky. Tedy ho můžeme považovat za 

jednoho z pokračovatelů darwinistické evoluční tradice, který úspěšně zacílil jeden 

z nejhůře uchopitelných lidských fenoménů prizmatem evoluční biologie.“ (Závěr, 

str. 70). 

 

Komentář: 

Uvedená věta však v sobě tají hlavní svízel předložené práce. Především není 

zřejmé, 1) proč vůbec se má morálka tematizovat a 2) proč zrovna z hlediska evoluční 

biologie, resp. k čemu má tento evolučně-biologický výklad být prospěšný? Ne že by 

asi nebyl, ale proč by měl být preferovaný proti výkladům jiným, nota bene 

neuvedeným. (Úvodní odkaz na teologický kreacionismus před Darwinem na str. 9 

považuji – s odpuštěním – za blábol.)  

Ne že by morálka nebyla fenoménem zasluhujícím pozornost a neustálé promýšlení, 

tím od dob Nietzscheho dikta o „smrti boha“,1 přičemž sám Nietzsche zdůrazňuje, že 

bůh, kterého jsme odpravili, byl bohem „morálním“.2 Tato, ale ani žádná další 

kritická perspektiva se v předložené práci nenachází. Prostě se konstatuje cosi jako 

je morálka a nabízí se nám výklad jejího pravděpodobného původu z hlediska 

evoluční biologie. Ptám se však proč? Nikde v práci nenalézám žádné opodstatnění.  

Úvodní charakteristika exaktnosti evoluční biologie (str. 4), jež implicite podsouvá 

neexaktnost teologii a filosofii, od kterých celá práce v neuvěřitelně vágním duchu 

startuje v první větě textu, není naprosto žádným ospravedlněním toho, proč máme 

ztrácet čas evolučně-biologickým výkladem původu morálky? Exaktní je též 

kvantová fyzika a jistě by se dala použít pro výklad morálky.  

                                                 
1 F. Nietzsche, Radostná věda, III.125, přel. V. Koubová, Praha 2001. 

2 F. Nietzsche, KSA 12.5[71], § 7. (KSA = F. Nietzsche, Kritische Studienausgabe (KSA), 15 Bde. Hrsg. 

von G. Colli/M. Montinari, München-Berlin-New York 1999.) 



Co přináší humanitní vzdělanosti přehledový referát o výkladech evolučních biologů 

k problematice původu morálky? Tato otázka je však je zástupný problém pro 

problém hlubší a palčivější, o jehož existenci a nutkavosti asi autor předložené práce 

ani netuší, natož aby ho byl s to formulovat:  

Jaká koncepce lidskosti člověka stojí v základu evolučně-biologického výkladu 

morálky? A co pro poznání toho, co je na člověku lidské, nám – humanitním vědcům – 

přináší nejen evolučně-biologický výklad původu morálky, ale především evolučně-

biologické pojetí lidskosti člověka? Neboli: Co je z hlediska evoluční biologie na 

člověku „to lidské“?  

Tuto zásadní otázku si autor předložené práce ale neklade, automaticky pracuje 

s jakýmsi – mě však neznámým – pojetím lidskosti člověka. Pro koho, resp. pro 

jakého člověka je tedy evolučně-biologická interpretace původu morálky 1) vůbec 

určena, 2) potřebná, 3) žádoucí?  

Co se muselo stát s určením lidskosti člověka, jak a v co se lidskost člověka proměnila, 

když je zapotřebí podávat evolučně-biologický výklad morálky?  

Má vůbec morálka jako s tradičním výměrem lidskosti v duchu animal rationale 

spojený fenomén své místo, opodstatnění a relevanci v situaci, kdy buď nevíme, co 

člověk je (já to z práce nezjistil), anebo je-li člověk jen shluk genů, který je nota bene 

z více jak 90 % totožný s téměř každým dalším živým tvorem?  

Není to ostudná neznalost či fundamentální nepochopení Nietzscheho podání ze 

Soumraku bůžků o tom, jak se pravý svět posléze stal bajkou? V jeho úplném závěru 

Nietzsche přeci praví, že nejde o to dosadit na pozici „pravého“ světa svět, který byl 

relativně k němu devalvován jako „zdánlivý“, ale o to, že když se svět „pravý“ zruší, 

zmizí spolu s ním i svět „zdánlivý“.  

A tak analogicky k tématu předložené práce si musíme položit otázku, zda 

s překonáním „neexaktního“ – jak autor práce implicite tvrdí – určení lidskosti 

v teologii a filosofii nepozbývá smyslu samotný pojem „morálky“ jako takový? Neboli 

zda všichni ti biologové neprovádějí jen intelektuální nekromantii, protože při 

výkladu původu morálky probírají fenomén, který zemřel spolu s překonaným či 

odmítnutým pojetím lidskosti člověka. Morálka se potud zdá být jakýmsi 



intelektuální zombie, nemrtvým neživým pojmem udržovaným uměle v patrnosti (a 

potud v existenci).  

Podávat referát o jednotlivých štacích evolučně-biologického výkladu původu 

morálky je pak nutně scestné v silném smyslu slova: scházet s cesty a bloudit. Nikam 

to nevede, ba naopak nepatřičně nás to zavádí do slepé uličky. Ale podle Járy 

Cimrmana i nacházení slepých uliček je ve vědě zapotřebí. Předložená práce je 

potud v zajetí zaslepenosti dynamickým a bezohledným vývojem oboru evoluční 

biologie, která zadupává všechny alternativní interpretace. Čeho se jen dotkne, to 

otráví pro všechny další a jiné alternativy. Co uchvátí a čeho se zmocní, to již není 

možné vidět jinak.  

Ale je otázka, je-li pak ještě co vidět?  

Z pozice evoluční biologie, která ignoruje ostatními alternativami a pohrdá 

humanitněvědními obory, není zapotřebí další perspektivy výkladu. Konkrétně 

v případě původu morálky nepotřebuje, aby byl doplněn a rozšířen o takto radikálně 

formulované otázky, které podrývají její bohorovnou výlučnost, s níž hledí svrchu na 

všechny ostatní alternativní pozice. Jeví se mi jako pokrytectví, když přírodní a 

lékařské vědy odstraní specificky koncipované pojetí lidskosti člověka a boha, a 

přitom si hraje na morálku a poučuje o ní. Ta přeci nemá bez specificky pojaté 

lidskosti a bez postulátu – jakékoliv – teologie či teofanie vůbec smysl.  

Evolučně-biologická pozice spolu s vaničkou vylévá i dítě, ale neví o tom. Sám autor 

předložené práce na str. 23 zmiňuje zásadní charakteristiku přírodních věd, a to tu, 

že nahrazuje náboženství, že se samy stávají náboženstvím – bez boha; ale zjevně 

nepochopil, anebo nevyjádřil zásadní důsledek této blasfémie, nota bene vzhledem 

k tak výsostné problematice, kterou je morálka a její původ. To, že smysl a důsledky 

této teze nepochopil, vysvítá z toho, že ji zmiňuje jen jako jednu z elementarit 

referátu o Julianu Huxleym.  

 

Chvályhodná je snaha autora předkládané práce přiblížit biologický pohled na 

zkoumanou tematiku pozici humanitněvědní. Všechny technické termíny evoluční 

biologie a všechny její referované osobnosti jsou – až na výjimku jakéhosi pana 

Triverse – představeny a vysvětleny v poznámkách pod čarou. Práce je proto jistě 



velmi přínosná pro vědy zkoumající člověka potud, že humanitní vědy se mají stále 

co učit od biologických i lékařských oborů, aby mohly výsledky jejich výzkumů 

interpretovat a analyzovat ve světle svých metod a konceptů tak, abychom všichni 

pracovali na přesnějším poznání povahy lidskosti člověka.3  

To ovšem předpokládá že strany humanitních oborů otevřenost vůči lékařským a 

přírodozpytným oborům, ale ještě více ochotu oborů přírodovědných a 

medicínských akceptovat relevantnost a respektovat svébytnost  oborů 

humanitněvědních (ba vůbec jejich existenci a to, že nejen mohou mít, ale že mají 

pravdivost), protože jimi očividně a stále intenzivněji pohrdají. Dokonce i 

předložená práce je nesena mírně arogantním étosem pocitu výlučnosti a 

nadřazenosti přírodozpytného poznání oproti vědám humanitním, které jsou 

vytěsněny či marginalizovány kamsi na samý okraj „vědeckého obrazu světa“, ba 

které jakoby ani neexistovaly, anebo – v lepším případě – nejsou brány vážně. Do 

sebe zahleděná pozice evoluční biologie pak může vést k tomu, že se resignuje na 

mezioborový dialog s vědami humanitními, které však mohou její výsledky 

pozitivně přetavit a zúročit ve svých výzkumech.  

V práci tudíž postrádám tuto rozšířenou perspektivu vymaňující se ze zaslepenosti 

vedoucí k fachidiotii a hledající cestu pro – dnes tolik (podle mého mínění scestně a 

falešně) adorovanou – „aplikovatelnost“ evolučně-biologických poznatků v oborech 

humanitních. Závěrečná kvalifikační práce na humanitní fakultě Karlova vysokého 

učení by – podle mého mínění – měla v sobě zračit přivtělení si kompetence 

komplexního kritického pohledu, který se umí orientovat nejen v textech, ale – což 

považuji za mnohem důležitější – především mezi texty a v přeneseném významu též 

mezi obory. Zpracovat předepsané texty by snad dovedl každý gramotný jedinec, ale 

nacházet paralely, být schopen vidět analogie, generalizovat a naopak zdržet se 

nepřípustných a redukcionistických generalizací – to jsou jen některé z klíčových 

                                                 
3 NB. V celé práci jsem nezaznamenal, co by mělo být pro člověka to lidské? Geny ani memy nás 

lidskými neučiní, protože jsou přeci stejné s ostatními živými tvory. Nepracuje se zde 

s arogantním postojem přírodních věd, který se odvozuje již od antického Démokrita, a to 

směšná teze, že „co je člověk, ví každý“?  



kompetencí, které by si student/ka měl/a odnést z pregraduálního studia na našem 

učilišti a ke kterým bychom je též měli vést. Potud je to má výtka směřující též (či 

především) na vedoucího práce, jenž měl autora korigovat a usměrňovat. Ovšem jen 

za předpokladu, že je k tomu kompetentní.  

 

Otázky k obhajobě:  

Co je ve světle evoluční biologie a potud z perspektivy, z níž je předložená práce 

koncipována, na člověku to lidské? Jak to pak souvisí vůbec s pojetím čehosi 

takového jako morálka? Nerozhoduje předchůdné rozhodnutí o lidskosti člověka 

mimo jiné i o tom, jako čemu budeme „morálce“ rozumět? Za co ji budeme považovat? 

A co proto od ní budeme očekávat a požadovat?  

Má ve světle evolučně-biologického výkladu člověka vůbec smysl hovořit o morálce?  

 

Hodnocení:  

Práci považuji za rozhodně přijatelnou k obhajobě, pro omezenost jejího pohledu ji 

však hodnotím jako velmi dobrou.  

 

V Praze 16. července 2009  

 

Doc. Aleš Novák, Ph.D.  

 


