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Úvod  

 

Po mnoho staletí byla morálka a morální normativní systémy předmětem 

bádání pouze filosofie a teologie. S příchodem Darwinovy evoluční teorie a 

později se vznikem Lorenzovy moderní etologie a zejména sociobiologie se 

odhalila nová perspektiva přístupu ke studiu morálky. Evolučně biologická věda 

s podporou společenských věd a také s využitím některých filosofických konceptů 

začala uchopovat fenomén morálky, a tak vznikla moderní evoluční etika. I když 

už lorenzovská etologie nabízela jistou ucelenou alternativu pohledu na kořeny 

morálky, skutečný průlom zaznamenáváme až s příchodem postneodarwinismu, 

který přináší celý komplex testovatelných hypotéz. Ty právě vysvětlují některé 

aspekty morálky. Evoluční etika splňuje požadavky moderní vědy a navíc své 

předměty zkoumání, tj. moralitu, morálku a morální systémy studuje 

interdisciplinárně. Toto je víceméně nutné, neboť jsou to fenomény, které se 

projevují v chování a jednání člověka, společenských institucích, uspořádání 

společnosti, rozhodování jednotlivců a společnosti atd. a navíc jsou považovány 

za produkt evolučního biologického vývoje.  

Moderní evoluční etika je tedy mladá věda a v současné době můžeme 

sledovat působení její první generace badatelů, mezi které se řadí také Frans de 

Waal. Jeho práce v rámci této disciplíny je nepřehlédnutelná. Na rozdíl od 

ostatních nejenže provádí teoretickou syntézu relevantních hypotéz, ale také své 

předpoklady podepírá, v převážné většině vlastními, empirickými daty z etologie 

primátů, jako našimi nejbližšími fylogenetickými příbuznými. Tak jako jeden 

z prvních nabízí ucelenou hypotézu podmínek evoluce morálky a odhaluje 

základní stavební bloky morality, které právě díky studiu primátů nachází ne až u 

člověka, u kterého jsou tyto komponenty kvantitativně o několik řádů rozvinutější, 

ale uvnitř naší fylogenetické větve, jejíž vrcholem je člověk. V tom právě spočívá 

hodnota jeho objevů. Svou prací tedy můžeme de Waala řadit do evolučně 

biologické tradice, která počala Darwinem a dále pokračovala Lorenzem až po 

Wilsona a Dawkinse.  

Táto práce by měla zejména představit de Waalovi poznatky, a to jednak ve 
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150leté perspektivě evoluční vědy, z jejíchž poznatků nutně čerpá, a jednak 

v perspektivě některých dalších představitelů moderní evoluční etiky či těch, kteří 

se partikulárně morálce v evolučně biologické perspektivě nějakým způsobem 

věnovali.  

 

Cíle 

 

Úvod naznačuje záměr této práce, podle kterého je mimo jiné strukturována, 

a který lze definovat následovně: 

 

1. Prostřednictvím historického exkursu v období od počátku darwinismu až 

do současnosti zmapovat relevantní zdroje moderní evoluční etiky, ze 

kterých čerpá a samozřejmě na které de Waal navazuje a které rozšiřuje. 

Jednotliví autoři, jejich postoje a hypotézy jsou proto představováni 

v rámci jednotlivých historických etap evoluční biologie. Tomuto záměru 

se věnuje první část práce: „Historický exkurs biologického pohledu na 

evoluci morálky.“    

 

2. Představit východiska, metodologický přístup a závěry Franse de Waala 

pokud jde o evolučně biologický pohled na evoluci morálky a morality a 

to ve dvou oblastech, které sám vymezil. V rámci té první, kde je morálka 

pojímána jako celistvý předmět, jde o to interpretovat nutné podmínky 

jejího vzniku. V té druhé pak blíže nahlédnout komponenty morality, 

které de Waal identifikuje jako základní stavební bloky morality. Cílem 

práce však není pouhá interpretace těchto postulátů, ale de Waalovu 

teorii evoluce morálky nahlédnout v perspektivě teorií, ze kterých čerpá a 

v kontextu dalších relevantních badatelů. Tento záměr je obsahem druhé 

části této práce: „Frans de Waal a jeho biologická perspektiva evoluce 

morálky.“ 
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3. Jasně vymezit pojmy související s tématem evoluce morálky, tj. moralita, 

mrav, morálka, morální systém a etika, neboť pojmová exaktnost v této 

oblasti je pro pochopení celé de Waalovy teorie, a nejen jeho, zásadní. 

Tedy samotné definování a vzájemné vymezení uvedených pojmů je 

explicitně provedeno v části „Vymezení pojmů,“ a dále implicitně napříč 

celou prací.  

 

Metodika 

 

Všechny části této eseje pracují s primární literaturou, jejichž obsah je 

relevantní ve vztahu k tématu této práce, tj. de Waalův biologický pohled na 

evoluci morálky, ale také jsou využívány textové zdroje, které pojednávají o 

evoluční etice obecně či souvisejí s příbuznými tématy a jsou pro zpracování látky 

této eseje patřičné. Používány byly buď cizojazyčné texty anebo jejich české 

překlady, byly -li k dispozici. 

Struktura části „Historický exkurs biologického pohledu na evoluci morálky,“ 

která je historicky chronologická, vychází z přehledové literatury. Samotní 

uvádění badatelé byli vybíráni selektivně vzhledem k tématu eseje, jednak opět 

na základě přehledové literatury a jednak na základě de Waalových publikací, ve 

kterých se na některé vědce odvolává, a kteří tvoří páteř výkladu jeho teorie 

evoluce morálky. Samotné zpracování tohoto historického přehledu se snaží 

implicitně sledovat linii vývoje pohledu na evoluci morálky obecně, ale také se 

věnuje těm související tématům či partikulárním hypotézám, jenž jsou nyní 

součástí diskurzu v rámci moderní evoluční etiky.   

Závěrečná část „Frans de Waal a jeho biologická perspektiva evoluce 

morálky“ sleduje linii výkladu de Waalovi teorie evoluce morálky z jeho vlastních 

děl, se kterými tato esej pracuje, přičemž jednotlivé postuláty jsou interpretovány 

nejen de Waalovou perspektivou, ale také v kontextu prací i dalších relevantních 

badatelů.  
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Zpracování 

 

1. Vymezení pojmů  

 

Jak již bylo nastíněno výše, je nutné jasně vymezit některé ústřední pojmy 

související s tématem evoluce morálky. Zmínili jsme, že morálka byla po celá 

staletí v rukách filosofie a teologie, které za tuto dobu samozřejmě vyvinuly 

pojmový aparát, pokud jde o oblast morálky. Tento aparát jednak částečně slouží 

i dnes, částečně ovlivňuje konotace souvisejících pojmů a pomáhá vyvíjet nové 

pojmy, je-li to potřeba. Moderní evoluční etice, která je svou podstatou součástí 

evoluční biologie, čímž se klasickému filosofickému diskurzu značně vzdaluje, 

hrozí směšování, záměna či generalizace některých pojmů, jejichž původ 

nalézáme právě ve filosofii a teologii. Tato nejednoznačnost v terminologii pak 

může mít fatální následky v podobě nepochopení teorií evoluční etiky a její 

odmítání. Na mysli máme zejména tyto termíny: moralita, mrav, morálka a 

morální systémy. 

Nyní tedy jasně definujme konotace těchto pojmů a to na pozadí jejich 

současného užívání v moderní evoluční etice. Soudobé vymezení mravu, morálky 

a etiky velice srozumitelně shrnuje Jan Sokol (nar. 1936) ve Filosofické 

antropologii, 2002. Nejdříve začněme pojmem mrav. „Společenský mrav je 

tradovaný soubor obvykle nepsaných pravidel toho, co daná společnost od 

člověka očekává.“1 Výstižný je také termín „tichý konsens lidu“.2 Tedy jde o 

normy, konvence a obyčeje, které vymezují žádoucí chování ve společnosti od 

nežádoucího, i když tato hranice je v průběhu věků a napříč kulturami elastická. 

To, že lidé ve společnosti relativnost mravu chápou, svědčí lidové přísloví: „Jiný 

kraj, jiný mrav.“ Mravní normy jsou pak souhrn takto chápaných společenských 

norem, které řídí způsob chování člověka.   

Mrav je tedy obecný a ve vztahu k člověku jako subjektu je vnějškový. 

Člověk se však v průběhu své historie naučil tyto normy nahlížet a hodnotit ze své 

                                                           
1 Sokol, J.: Filosofická antropologie, Portál, Praha 2002, str. 188. 
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osobní pozice, a to jak se postupně vyvazoval z pevných kmenových tradic, 

mytického myšlení a jak se postupně individualizoval. Často uváděným příkladem 

je sebeobhajoba Sókrata, který hájí své jednání a rétoriku, jenž se vymyká 

soudobým mravním pravidlům. Z našeho pohledu nejde o to, zda jeho konání 

bylo správné či ne, ale o dialektiku, kterou se hájil, a kterou odlišil osobní mrav, 

tedy morálku od obecného mravu. „A kdyby se mě zeptali, nestydíš se za 

zaměstnání, pro které hrozí nebezpečí smrti! Odpověděl bych, že muž, který za 

něco stojí, by se neměl uvažovat o nebezpečí života a smrti a má hledět při svém 

jednání pouze na to, zda jedná spravedlivě či nespravedlivě a zda si počíná jako 

muž dobrý či zlý.“3 Nyní se tedy pohybujeme již v osobní rovině, kde hodnotové 

soudy jednání mají být subjektivní. To vystihuje biblický citát: „Nepřidáš se 

k většině, páchá-li zlo.“4 Morálka již převyšuje společenské normy chování, neboť 

je to komplex hodnotících soudů, hodnot, ideálů a norem, kterými se jednotlivec  

řídí ve svém praktickém mravním jednání.5 Morální jednání neznamená jednání 

v souladu s mravními pravidly, ale v souladu s vlastním svědomím. Již vyžaduje 

člověka, který reflektuje důsledky svého jednání, které si umí také přičítat, čímž 

se stává zodpovědným a svobodným.6  Základem morálního postoje tedy nejsou 

mravní normy. Člověk musí to správné a nejlepší jednání sám hledat, uvažovat o 

něm a nést za ně zodpovědnost. To se již nalézáme v oblasti etiky, která je tedy 

jakousi teorií správného jednání a jeho nalézání.7  

Z předešlého odstavce vyplývá, že lidská společnost se skládá z jednotlivců, 

kteří disponují morálkou a etickými principy. Tento celek morálních principů, 

hodnotových soudů, ideálů a norem pak zakládá morální systém společnosti, 

který zahrnuje také společenský mrav. Logicky pak každá společnost, kultura či 

dokonce epocha je vybavena svým vlastním morálním systémem, který je pro ně 

charakteristický. To si uvědomuje také de Waal, který morálku a morální systém 

                                                                                                                                                                              
2 Brázda, R.: Úvod do srovnávací etiky, KLP Praha 1998, kap. D 1.2. Evoluční etika.  
3 Platón, Obrana Sókrata, přel. F. Novotný, Praha 1994, 28B. 
4 Bible, Ex 23,2. 
5 Brázda, R.: Úvod do srovnávací etiky, 1998, kap. F. 
6 Svobodným, neboť člověk v důsledku vyvázání z instinktivních vazeb získal prostor mezi podnětem 
zvenčí a svou reakcí. V rámci tohoto prostoru má člověk čas, v rámci kterého může přemýšlet a volit 
z různých možností. V tom je základ lidské svobody. In: Sokol, J.: Filosofická antropologie, 2002, kap. 17. 
7 Sokol, J.: Filosofická antropologie, 2002, kap. 29. 
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nahlíží jako variabilní v čase i mezikulturně. Je tedy produktem člověka a jeho 

kultury. Mrav, morální a etický princip se tedy člověk musí učit, jinak je nezíská. 

„Morálku se učíme žitím mezi lidmi.“8 Je však nutné si uvědomit, že morálka, 

morální systém nemůže ignorovat naši přirozenost a naše instinkty. Může část 

z nich umocňovat, jinou část potlačovat, ale nemůže je opomíjet. Zde tedy de 

Waal navazuje na lorenzovskou tradici vrozených vzorců chování, které mohou 

být dále modifikovány kulturou a tradicí.   

Nyní se dostáváme k pojmu moralita, jinak také řečeno smysl pro morálku či 

morální cit, který úzce souvisí s pojmem morální kapacita. Morální systémy 

nejsou přímo geneticky determinovány, avšak morální kapacita, tj. predispozice 

ke schopnost učit se morálnímu systému, rozpoznávat morální principy, 

porozumět jim a hodnotit je, nám vrozená je. Opět zde narážíme na lorenzovskou 

tradici, avšak zde na její předpoklad vrozené struktury, která umožňuje evaluaci 

hodnot.9 Morální kapacita nám pak umožňuje morální cit, respektive je jedním 

z jejích předpokladů,10 čímž se moralita stává součástí naší přirozenosti.  

 

2. Historický exkurs biologického pohledu na evoluci morálky 

 

2.1 Předdarwinovský kreacionismus    

 

Před Darwinem ve vědě a společnosti téměř absolutně vládl kreacionistický 

pohled na boží původ světa, živočichů a člověka jako projev boží milosti. Původ 

morálky byl tak tedy nezpochybnitelný, neboť byl předmětem církevní doktríny, 

v rámci které základním a prvotním zdrojem poznání bylo Písmo svaté. Ve vědě 

se sice již zhruba sto let před Darwinem11 a Wallacem12 na základě 

paleontologických a geologických empirických poznatků objevovaly první 

                                                           
8 Zrzavý, J.: Předmluva k českému vydání in: Ridley, M.: Původ ctnosti, 2000, str. 9 
9 Více viz. kap. 2.7. 
10 De Waal některé z identifikovaných předpokladů morálního citu, které nachází také u zvířat, nazývá 
stavebními bloky morality , viz. kap. 3.5. 
11 Charles Darwin (1809-1882). 
12 Alfred Russel Wallace (1823-1913) - přichází s podobnou teorií přírodního výběru ve stejnou dobu jako 
Darwin a nezávisle na něm.  
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evolucionistické formulace či teorie, avšak zásadní prolomení církevní 

kreacionistické dogmatiky znamenalo až právě Darwinovo dílo. Pokud jde o etiku 

a morálku, ta byla do té doby předmětem filosofie a teologie, které se věnovaly 

zejména normativním ideálům etických pravidel a v souvislosti s morálkou i lidské 

přirozenosti. Až Darwin jako první učinil morálku, tedy původ morálních systémů a 

mravnosti také věcí přírodní vědy a nezcizitelnou součástí evoluční teorie.  

 

2.2 Charles Darwin 

 

Charles Darwin (1809 - 1882) ve svém stěžejním díle On the origin of 

species by means of natural selection, 1859 představuje obecnou evoluční teorii 

vzniku druhů přírodním výběrem,13 aniž by se v jejím kontextu vůbec zmiňoval o 

člověku natož o morálce. Pouze v závěru své práce naznačil možné vlivy přijetí 

jeho teorie na obor přírodovědy, kde se mj. nejasně zmiňuje o budoucím 

objasnění původu člověka a jeho dějin. Tím dal implicitně najevo, že jeho teorie 

zahrnuje nejen rostliny a živočichy ale také člověka, který se tak měl stát jedním 

z mnoha zvířat, i když výjimečným. Do té doby neotřesitelné křesťanské církevní 

dogma o neměnnosti druhů a původu člověka, které sice v posledních dvou 

generacích před Darwinem bylo narušováno hypotézami několika biologů a 

přírodovědců,14 získalo protivníka v podobě teorie, jenž koherentně a 

systematicky toto křesťanské učení vyvracela. Samotnému člověku jako 

možnému produktu evoluce a přírodního výběru se Darwin přímo věnuje až ve 

svém díle The Descent of Man, 1871. Jak se sám v úvodu zmiňuje, ačkoliv se 

                                                           
13 Stručný princip Darwinova přírodního výběru: variabilita/odchylky v měnícím se prostředí přináší 
některým jedincům výhodu v konkurenčním boji o život. Měřítkem úspěchu a další podmínkou fungování 
přírodního výběru je úspěšná reprodukce těch nejúspěšnějších, jejichž výhodné vlastnosti jsou díky 
dědičnosti přenášeny na potomky. Jinak řečeno, ti nejlépe adaptovaní vítězí v boji o přežití, přežívají, 
rozmnožují se a jejich potomci jsou díky dědičnosti nositeli vlastností, které umožnily přežít rodičům. 
Jednotkou přírodního výběru pro Darwina byl jedinec. Darwin, Ch.: O vzniku druhů přírodním výběrem, 
Academia, Praha 2007. 
14 Nejzásadnější byla práce Jeana Baptiste Lamarcka (1744 - 1829) Philosophie zoologique, 1809. J. B. 
Lamarck byl autorem první celistvé evoluční teorie, jejíž hlavní mechanismus spatřoval v dědičnosti cvikem 
získaných vlastností prostřednictvím adaptace na okolní prostředí. Mj. v současné době je tento princip 
jednou z hlavní tezí kulturní evoluce. Biologická evoluce jako darwinistická a kulturní evoluce jako 
lamarckovská. Darwin však také věří v dědičnost získaných vlastností, nicméně nezmiňuje vědomé 
získávání vlastností a jednak uplatňuje mechanismus přírodního výběru. 
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původu a vzniku člověka aktivně dlouhodobě věnoval, neměl Darwin původně 

v úmyslu své závěry zveřejňovat. Nicméně si všimnul změny klimatu ve vědecké 

obci a potažmo i u laické veřejnosti, kdy jeho teorie přírodního výběru začala být 

u části vědecké a laické populace obecně přijímána. To tedy nakonec vedlo 

k vydání uceleného díla, ve kterém Darwin aplikuje obecnou teorii přírodního 

výběru přímo na člověka. Toho zde v souvislosti s přírodním výběrem a jeho 

možným původem pojednává komplexně, a tedy do své analýzy logicky musel 

zahrnout i duševní schopnosti a samotnou morálku člověka, kterou od počátku 

považoval za součást lidské přirozenosti. Darwin se tedy jako první věnuje také 

samotné evoluci morálky primárně z biologického pohledu, čehož si je i sám 

vědom, přičemž filosofické stanovisko, zejména Lockeho empirismus, mu slouží 

víceméně jen jako východisko.15 Do této doby byl totiž mrav, morálka a etika 

výhradní doménou právě a pouze filosofie a teologie. Edward Osborne Wilson 

(nar. 1929)16 tento nový trend v biologii ve vztahu k novému poli své působnosti 

zhruba o století později výstižně pojmenovává zbiologizováním etiky a Frans de 

Waal (nar. 1948)17 navíc podotýká, že k řádnému prozkoumání je užitečná jak 

filosofie tak i biologie se svým funkčním pohledem. 

I když se Darwin v knize O původu člověka samotné morálce a duševním 

schopnostem člověka věnuje „pouze“ ve třech kapitolách, obdivuhodně nachází 

některé základní předpoklady pro evoluci morálky, kterých se částečně drží i 

pozdější autoři věnující se tomuto tématu. Implicitně předpokládá, že základem 

pro vznik morálky je přítomnost určité základní úrovně komplexu duševních 

schopností a porovnává-li pak vyšší savce a člověka, nachází zde diference 

kvantitativní nikoli kvalitativní, tj. nenachází žádný zásadní rozdíl v oblasti 

duševních schopností u člověka a vyšších savců potažmo lidoopů, pokud jde o 

samotnou podstatu. Tímto všem živočichům připisuje ty základní emoce a city, 

kterými disponuje také člověk a u vyšších živočichů a člověka pak již nachází 

některé společné složitější emoce a city, které jsou základem pro vyšší duševní 

schopnosti. „ … člověk a vyšší živočichové, zejména pak primáti mají tytéž 

                                                           
15 Např..: „Jelikož má člověk stejné smysly jako zvířata, musí být podobné i jeho základní poznání.“ - 
Darwin, Ch.: O původu člověka, Academia, Praha 2006. 
16 Wilson, E. O.: Sociobiology: The New Synthesis, Harvard University Press 1975, str. 562. 
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smysly, vjemy a pocity, mají podobné vášně, nálady a emoce, dokonce i složitější 

pocity, jako jsou žárlivost, soupeřivost, vděčnost a šlechetnost, dovedou klamat a 

jsou mstiví …, pociťují úžas a zvědavost a mají tutéž schopnost napodobování, 

soustředění a uvažování, volby, paměti, představivosti, myšlenkové asociace a 

rozumu, ačkoliv ve velmi odlišném měřítku než člověk.“18 Zvířatům však  Darwin 

definitivně upírá sebeuvědomění, avšak u abstrakce a zobecnění váhá a v oblasti 

řečové komunikace je člověk specifický jednak jejím artikulovaným užíváním 

společně s dalšími neverbálními projevy a zejména pak schopností spojovat 

různé zvuky a myšlenky. Všechny tyto vyšší duševní schopnosti, tak jak je uvedl 

Darwin, zde uvádíme z toho důvodu, neboť jak dále uvidíme, také z pohledu 

Darwinových následovníků se jedná o různě důležité aspekty v oblasti vzniku 

morálního vědomí. Základní předpoklady pro existenci smyslu pro morálku 

Darwin jednoduše vymezil do třech okruhů.  

Za prvé, přítomnost společenských instinktů, tedy společenskost členů 

stejného společenství, kdy jednotlivci mají radost ze vzájemné přítomnosti, 

vzájemně spolu soucítí, mají schopnost pociťovat lásku, prokazují si služby, 

záleží jim na mínění druhých.  

Za druhé, vysoký stupeň rozumových schopností, které iniciují obrazy 

minulých činů a motivů, a které mohou být příčinou pocitu neuspokojení či 

neštěstí, a to když vrozené společenské instinkty ustoupí momentálně silnějšímu, 

ale dočasnému instinktu, např. pocitu hladu. Dnes bychom tento bod označili 

pojmem svědomí. Zde má Darwin na mysli vysoce vyvinuté myšlení, paměť a 

uvědomovat si vzdálenější důsledky svého chování.  

Za třetí, artikulovaná řeč, pomocí které člověk může vyjadřovat přání a 

požadavky dané společnosti, tedy veřejné mínění může veřejně artikulovat 

pravidla morálky. Darwin pak přímo předpokládá, že splnil-li by jakýkoliv živočich 

tyto podmínky, tj. existence společenských instinktů a přítomnost vysokého 

stupně rozumových schopností včetně artikulované řeči, vyvinul by se u něj 

automaticky také smysl pro morálku a svědomí, avšak ne nutně ve stejných 

                                                                                                                                                                              
17 de Waal, F.: Dobráci od přírody, Academia, Praha 2006, str. 17. 
18 Darwin, Ch.: O původu člověka, 2006, str. 97. 
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intencích jako u člověka.19 Implicitně řečeno, morálka je produktem biologického 

vývoje a je to relativní pojem, pokud jde o určení toho, co je a co není morální, 

což je postoj etického relativismu. Pokud jde o hodnocení činů jako morálních, 

Darwin shledává, že impulsem pro určité jednání člověka mohou být jednak 

zděděné instinkty, jednak může být důsledkem pomalu získávaných návyků a 

konečně se může jednat o vědomé jednání. Darwin se snaží vymezit samotný 

pojem morálního jednání, zda instinktivní jednání označované za morální je 

opravdu morální stejně jako vědomé jednání, které neplyne z těch 

nejušlechtilejších pohnutek, neboť tím pádem se nejedná o dokonalý čin. Darwin 

nakonec postuluje: „Protože nejsme schopni určit, o jaký jde motiv, řadíme 

všechny činy určitého typu mezi činy morální, vykoná-li je nějaká morální bytost. 

Za morální považujeme takovou bytost, která je schopna hodnotit své minulé 

nebo budoucí činy či motivy a souhlasit s nimi nebo nesouhlasit.“20 Z této definice 

je podle Darwina jedinou morální bytostí člověk, který neustále srovnává svá 

minulá jednání na úkor někoho jiného s nepřetržitě pociťovaným instinktem 

soucitu, a s mravními pravidly. Těm se člověk naučil v dětství a dané jednání 

podporují nebo mu naopak zabraňují, čehož důsledkem je pociťovaná 

nespokojenost. Vede-li určité jednání člověka k porušení morálních pravidel, tedy 

podlehl bezprostřednějším instinktům než těm společenským, může pociťovat 

výčitky svědomí, zahanbení, lítost, což vede k možnému rozhodnutí v budoucnu 

jednat jinak. „Svědomí se ohlíží do minulosti a slouží jako vodítko pro 

budoucnost.“21 Důležitým faktorem jsou zde tedy morální pravidla, naše 

porozumění jim a také názor našich bližních na naše jednání a jejich případné 

vyjádření chvály či hany.22 Shrneme-li Darwinův pohled na kořeny morálního 

smyslu a jeho podstaty z našeho moderního pohledu, nejfundamentálnějším 

základem jsou společenské instinkty, jednání pro dobro ostatních a aktivně 

působící intelektuální schopnosti. Perceptorem morálního či nemorálního jednání 

je svědomí a regulátorem pro mravní jednání je pak názor druhých, kdy 

předpokládáme, že člověku na názoru ostatních záleží.  

                                                           
19 Tamtéž, str. 117-118. 
20 Darwin, Ch.: O původu člověka, 2006, str. 131. 
21 Tamtéž str. 133. 
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Pokud jde o samotnou evoluci morálky, Darwin ji podřizuje přírodnímu 

výběru stejně jako fyzické znaky a morfologii. Jednak souhlasí s Wallacem,23 že 

poté, co se u člověka vyvinuly jeho specifické duševní a morální vlastnosti, 

evoluce jeho tělesné stavby již pokračovala jen nepatrně. Díky svým rozumovým 

kvalitám se člověk mohl měnícím se okolním podmínkám přizpůsobovat sám, 

účelně a vědomě pomocí vlastních vynálezů. Duševní a morální vlastnosti 

podléhají změnám stejně jako fyzické znaky, jsou dědičné, a tak je poskytován 

základní evoluční materiál přírodnímu výběru k hromadění prospěšných odchylek. 

Linie původu morálky je z Darwinova pohledu docela jasná a vysvětluje ji 

v souvislosti s jím zastávaným skupinovým výběrem, který v současné době 

neodarwinisté jako samostatnou teorii považují za překonanou. Nicméně 

Darwinův scénář může mít platnost z pohledu tvrzení, že jednoduše veškeré 

aspekty evoluce morálky přinášely v určité míře nějaký prospěch na úrovních 

genu a jedince, jak by to formulovali současní evoluční biologové,24 a proto tuto 

Darwinovu hypotézu uvádím bez jeho implikace skupinového výběru na úrovni 

kmene. Předchůdce člověka se stal společenskou bytostí ze stejných důvodů 

jako ostatní živočichové. Společenskost přinášela podstatnou výhodu pro přežití a 

reprodukci - varování před nebezpečím, vzájemná obrana atd. Zároveň člověk 

získal některé instinktivní cítění jako smutek z odloučení, lásku k druhům, soucit, 

svědomí, touha po chvále, strach z hanby atd. Společenskost dále pak 

podporovala další vlastnosti jako věrnost skupině, statečnost, poslušnost, důvěru, 

akceptování autority atd. Jak se specificky lidské duševní a rozumové schopnosti 

dále rozvíjely, výše uvedené vlastnosti se začaly stávat aspekty morálky a 

mravního systému. Ze sobeckého solitérního jedince se vyvinul společenský 

prapředek člověka, jehož zájmem je obecné dobro celé skupiny a kde se 

mravním imperativem stává zásada: „Nečiň bližnímu svému nic, co nechceš, aby 

on činil tobě!“25  

 

 

                                                                                                                                                                              
22 Darwin, Ch.: O původu člověka, 2006, kap. IV. 
23 Alfred Russel Wallace (1823 - 1913), více viz. kap. 2.3. 
24 Např. R. Dawkins: Sobecký gen, Mladá fronta, Praha, 1998. 
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2.3 Rozmach darwinismu a evolucionismu - 2. polovina 19. stol. - A. R. 
Wallace, T. H. Huxley, H. Spencer a E. Haeckel 

 

Základem Darwinismu je vcelku jednoduchá ucelená evoluční teorie, která si 

získala vědecký svět během druhé poloviny 19. století. Jedním z prvních 

zastánců, respektive nezávislým objevitelem evoluční teorie na Darwinovi byl 

Alfred Russel Wallace (1823 - 1913), dále pak slavný Darwinův „buldok“ 

Thomas Henry Huxley (1825 - 1895), který byl neochvějným obhájcem 

Darwinovy teorie od jejího počátku a až téměř fanatický darwinista Ernst August 

Haeckel (1834 - 1919). Argumentace Darwinových přívrženců ve prospěch nové 

teorie se logicky zpočátku týkala hlavně samotné obecné teorie přírodního výběru 

a jejího mechanismu, zejména v souvislosti s vývojem druhů po fyziologické a 

morfologické stránce a s jejich původem a proměnlivostí v čase. Pokud jde o 

chování živočichů, biologové vycházeli buď z vlastních pozorování či z prací 

kolegů zoologů. Právem je často Darwin označován za prvního etologa, neboť 

chování zvířat nejen popisoval, ale zajímaly ho také motivy, pohnutky, emoce a 

kontextuální souvislosti ve vztahu k funkci daného chování a k samotné evoluci. 

Studium chování živočichů vůbec zaujímalo od počátku poměrně významné 

místo v evoluční vědě, nicméně soudobý přístup ke studiu chování byl funkční a 

daný znak byl považovaný za adaptaci pokud jedinec prostřednictvím tohoto 

znaku zvýšil svou reprodukční schopnost. Stejný přístup se uplatňuje ve studiu 

chování člověka i v současné době a je označován jako behaviorální ekologie 

člověka.26 Jeho stoupenci právě přímo navazují na Darwinovu tradici komparativní 

analýzy. Téma evoluce morálky z biologického hlediska však logicky v situaci, kdy 

nová všeobecná teorie teprve bojovala o své místo na slunci, byla minimálně 

terciálním tématem, avšak ne z důvodu nedostatku zájmu, ale jednoduše ze 

zatím nedostatečné rozpracovanosti nové teorie a relevantního biologického 

                                                                                                                                                                              
25 Darwin, Ch.: O původu člověka, 2006, str. 147. 
26 Studium lidského chování a kognice z evoluční perspektivy v současné době disponuje dvěma zásadními 
přístupy: 1. behaviorální ekologie člověka, tj. měření rozdílů reprodukčního úspěchu mezi jedinci 
v závislosti na jejich rozdílných behaviorálních strategiích a 2. evoluční psychologie,tj. identifikace 
selekčních tlaků v průběhu evoluce, které tvarovaly lidskou psyché a adaptace. V poslední době se ozývají 
hlasy ke sjednocení obou přístupů: in Barret, L., Dunbar, R., Lycett, J.: Evoluční psychologie člověka, 
Portál, Praha 2007, kap. 1.3.  
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pojmového materiálu. Nicméně Darwinovi následovníci se záhy začali přímo či 

nepřímo pohybovat i v této oblasti, a to v souvislosti s tématem evoluce a původu 

člověka a jeho místa v přírodě. To, že etika na sebe nenechá v souvislosti 

s darwinismem dlouho čekat, je zpětně naprosto logické. Jednak téma etiky, které 

je filosofickou látkou par excellance, je součástí filosofického diskurzu 

odnepaměti, jednak jak již bylo výše uvedeno, evoluční etiky se dotknul samotný 

Darwin, a konečně mrav, morálka a etika je specifickým rysem člověka. K této 

otázce se tedy postupně vyjadřovali A. R. Wallace, T. H. Huxley, E. A. Haeckel a 

další, kteří v té době na základě evolucionistického pohledu na svět nahlíželi 

dějiny pokrokově a to zejména právě v oblasti morálky.27  

Nyní konkrétněji pojednáme o některých evolucionistech či darwinistech, 

současnících Darwina, jak se konkrétně, přímo či nepřímo, vyjadřovali k evoluci 

morálky v době rozmachu darwinismu ve druhé polovině 19. stol.  

Wallace souběžně s Darwinem dospěl k závěru, že stavba těl, jejich 

fyziologie a anatomie je výsledkem přírodního výběru, ale později, nejspíše pod 

vlivem okultních zkušeností, neboť se stal spiritualistou, dospěl k názoru, že 

pokud jde o duševní schopnosti a tedy potažmo i o morálku, ty jsou božím 

dílem.28 Tedy byl z poloviny darwinista a z poloviny kreacionista. 

 Huxley o správnosti teorie přírodního výběru v oblasti biologie 

nepochyboval, oproti Wallacovi však byl přesvědčen, že duševní vlastnosti 

člověka jsou výsledkem přírodního výběru stejně jako fyzické vlastnosti, tedy 

naše emoce, intelekt, společenskost, rodičovská láska jsou produktem evoluce a 

jako takové jsou dědičné. Pokud jde však o samotnou morálku, v náboženství již 

nespatřoval zdroj morální autority a samotnou morálku nepovažoval za přímý 

produkt evoluce. Morálka byla částečně kulturně determinovaná a částečně 

výsledkem lidské svobodné vůle, tedy Huxley se projevil jako kompatibilista.29 

Morálka je neustále v konfliktu s našimi přirozenými instinkty a člověk je 

zodpovědný za své jednání. Metaforicky Huxley přirovnal morálního člověka 

k zahradníkovi, který se snaží neustále zbavovat zahradu plevele. Lidskou etiku 

                                                           
27 Rádl, E: Dějiny biologických teorií novověku, Academia, Praha 2006 díl II., str. 164. 
28 Wright, R.: Morální zvíře, nakladatelství Lidové noviny, Praha 1995, str. 323. 
29 Kompatibilista věří ve slučitelnost determinismu a svobodné vůle. 
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tak považoval za vítězství nad svévolným a odporným evolučním procesem a 

v tomto bodě se vlastně jedinkrát staví proti darwinismu, neboť to, co je člověku 

vlastní, morální chování, nepovažuje za výsledek evolučního procesu, naopak 

morálním se můžeme stát jedině v opozici k naší vlastní přirozenosti.30 Tímto 

pohledem na morálku, kterou oddělil od evoluce, výzkum původu morálky Huxley 

odsunul mimo biologii.31 Ohledně samotné evoluce života, Huxley ji pojímal 

zejména jako proces individuálního soupeření. Evoluční pojmy „přežití 

nejsilnějšího“ a „boj o existenci“32 se ujaly zejména po vydání jeho díla The 

Struggle for Existence in Human Society, 1888. Může se zdát, že tak výrazně 

napomohl propagaci pojmů, které jsou relevantní s Darwinovou teorií, ale také 

s pomýlenou aplikací přírodního výběru a přežití nejsilnějšího na lidské 

společnosti, tj. se sociálním darwinismem. Pravdou nejspíše je, že do určité míry 

byl Huxley rozvíjející se myšlenkou sociálního darwinismu33 ovlivněn, což se 

zrcadlí v jeho důrazu na evoluci života jako procesu individuálního soupeření, 

avšak sociální darwinismus jako takový odmítnul. Naopak jako první pochopil, 

respektive explicitně vyjádřil, že z procesu evoluce, který nahlížel ve své podstatě 

jako zlý, neplynou žádné etické hodnoty, které bychom měli následovat. Vyjádřil 

to ve své oxfordské přednášce Evoluce a etika, 1893: „Eticky správné jednání - 

to, co označujeme jako Dobro a Ctnost - představuje takový způsob chování, 

který je v každém směru v protikladu k tomu, co v kosmickém boji o přežití vede 

k úspěchu.“34 Samotný pojem sociální darwinismus je pro tuto práci okrajový. 

Nicméně jelikož se jedná o myšlenkový směr, který vychází z darwinismu, je 

potřeba ve stručnosti poznamenat, že samotný Darwin připouští, že u pojmů „boj 

o přežití“ a „přežití silnějšího“ částečně vycházel z Malthuse.35 Samotný termín 

                                                           
30 Huxley, T. H.: Evolution and Ethics and Other Essays, 1894, kap. I. - III. 
31 Flack, J. C., de Waal, F.: „Any Animal Whatever“ Darwinian Building Blocks of Morality in Monkeys and 
Apes in: Evolutionary Origins of Morality, Cross-Disciplinary Perspectives, ed. by  Katz, L. D., Imprint 
Academic, 2000, str. 1. 
32 Viz. pozn. 13. 
33 viz. níže a pozn. 37. 
34 Překlad citace převzat od: Petrů, M: Možnosti transgrese - Je třeba vylepšovat člověka?, Triton, Praha, 
2005. 
35 Právě Thomas Robert Malthus (1766 – 1834) poskytl základní myšlenkový aparát pro další rozvoj 
sociálního darwinismu ve svém díle An Essay on the Principles of Population, 1798, kde pojednává o 
nebezpečí přelidnění v důsledku pomoci neúspěšným či slabým lidem, což pak vede k sociální disbalanci. 
Spencer jako první formuluje principy sociálního darwinismu a zavádí pojem přežití schopnějšího. Francis 
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„přežití silnějšího“ si vypůjčil od Spencera36 jako ekvivalent k pojmu přírodní výběr. 

Sám však principy přírodního výběru a celé evoluce, tak jak je shrnul ve své 

teorii, nepovažoval za determinanty lidské etiky, které by normativně měly 

vymezovat morální kategorie dobra a zla. Naopak vždy vyzdvihoval potřebu 

lidské morálky založené na vzájemnosti a toleranci. 

Herbert Spencer (1820 - 1903), britský filosof a sociolog, se seznámil 

s Darwinovou evoluční teorií díky Huxleymu a posléze s Darwinem udržoval čilý 

korespondenční styk. Spencer nebyl vyloženě darwinistou, ale spíše obecněji 

evolucionistou, který na základě biologie vystavěl nový evolucionistický pohled na 

svět, kterým byl právě sociální darwinismus, jehož myšlenky vyjádřil ve svém díle 

Progress: its Law and Cause, 1857. Jeho teze ohledně morálky pak byly 

následující: člověk má věřit v boha, i když ten možná nemá se světem co dělat. 

Člověk má být mravný, i když láska k bližnímu je výsledek procesu boje o život a 

biblické nastavení pravé tváře, udeří-li nás někdo do té levé, je tedy v tomto 

kontextu mnohem méně pravdivé. Avšak člověk se má přesto řídit Kristovými 

přikázáními a žít v naději, že boj o život povede nakonec k vítězství mravných lidí 

a ke vzniku ráji na Zemi.37 

Ernst Heinrich Philipp August Haeckel (1834 - 1919), německý 

darwinista, který rozpracoval učení o fylogenezi a hlásil se k myšlenkám 

sociálního darwinismu, v darwinismu spatřoval vědu, která vědecky nahlíží původ 

člověka nejen po fyzické stránce, ale také duševní. Oduševnělost člověka závisí 

na stavbě nervového systému a základem psychického života je buňka, která se 

dále skládá z atomů, které musí tedy být také oduševnělé. Láska a nenávist, jako 

aspekty mravnosti, mají původ právě na atomární úrovni, v jednoduchém 

přitahování a odpuzování atomů, které proto nutně disponují určitým minimem 

„síly“.38 Tak je umožněna existence určitých psychických vlastností, jako jsou 

                                                                                                                                                                              
Galon (1822 - 1911) pak vychází právě ze Spencera a Lamarckovi teorie dědičnosti získaných schopností a 
vyvozuje, že méně schopní zhoršují kvalitu populace, neboť jsou udržování na živu vstřícným sociálním 
systémem. Přichází s novou vědou, eugenikou, která má zkoumat a navrhovat řešení, jak zlepšovat kvalitu 
rasy.  
36 Herbert Spencer (1820 – 1903), viz. níže v této kap. 
37 Rádl, E: Dějiny biologických teorií novověku, díl II., str. 164-167. 
38 Zde nalézáme určitou analogickou podobnost s tezemi Teilharda de Chardin, P. (1881-1955), který 
nacházel ve hmotě rudimentární  „duchovní stránku“, která se dále v průběhu fylogeneze zkomplexňovala, 
čímž vznikalo postupně jakési protovědomí u živočichů, vědomí u člověka, reflexe až osobní duše 
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sympatie a antipatie. Duševní činnosti jako jsou čití a vůle u vyšších organismů a 

člověka a potažmo tedy i mravnost, jsou podle Haeckla výsledkem kauzálních 

souvislostí ve Vesmíru, který nahlíží atomisticky a mechanisticky. Na základě této 

své teze chtěl Haeckel radikálně reformovat učení o mravnosti, která má podle 

něj za základ přirozený morální zákon, čímž se z našeho pohledu dopouští 

naturalistického omylu.39 Jeho postoj ho navíc činí ryzím biologickým 

deterministou,40 a to ve všech oblastech včetně morálky, čímž zcela zavrhl 

existenci Boha stejně jako duše. Za zajímavost ještě stojí, že Haeckel chtěl 

lidskou psychologii vedle morfologie také vysvětlovat z pohledu evoluční 

perspektivy, což je ústřední metoda současné evoluční psychologie.  

 

2.4 Petr Alexejevič Kropotkin 

 

Dalším relevantním evolucionistou v souvislosti s výzkumem evoluce 

morálky byl Petr Alexejevič Kropotkin (1842 - 1921) a to svými díly Mutual Aid: 

A Factor of Evolution, 1902 a nikdy nedokončené a posmrtně uspořádané dílo: 

Ethics: Origin and Development, 1924, přičemž evolučního tématu se okrajově 

dotýká i ve svých dalších politických dílech věnujících se tématu anarchie.41 

Kropotkin reaguje na Huxleyho individualistické pojetí evoluce a vlastně se ocitá 

na opačné straně spektra a proces evoluce socializuje. Tím vlastně rozvíjí jeden z 

tak důležitých Darwinových předpokladů pro existenci smyslu pro morálku, tj. 

společenskost. Ta podle Kropotkina nutně musí být založena na vzájemné 

pomoci, kooperaci jako odpovědi na vnější přírodní podmínky a existenci radosti 

či uspokojení z přítomnosti jedinců stejného druhu. Je nutné však podotknout, že 

Kropotkin byl sice evolucionista, ale ne darwinista. Přikláněl se naopak 

k Lamarckovi a jeho dědičnosti vědomě získaných vlastností, což ovšem 

nesnižuje v tomto případě význam jeho úvah. V Mutual Aid Kropotkin evoluci 

života zprvu chápe jako široký problém a nedělá si ambice na ucelené zpracování 

                                                                                                                                                                              
v konečné noosféře. Více viz. kap. 2.6. 
39 Naturalistický omyl viz. pozn. 123. 
40 Biologický determinismus viz. kap. 2.8.1. 
41 Jednou z nejzásadnějších Kropotkinových prací byla: Anarchist morality, 1897. 
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tohoto tématu. Věnuje se pouze jednomu aspektu evoluce života, který považuje 

za minimálně rovnocenný s individuálním soupeřením, tj. vzájemné pomoci a 

vnitrodruhové a mezidruhové kooperaci. Jednotlivci jednoduše zvyšují své šance 

na přežití právě díky své sociabilitě a spolupráci, čímž tedy Kropotkin kooperaci 

staví proti Huxleyho vyzdvihovanému boji o existenci. Vzápětí pak Kropotkin jde 

dále a vzájemnou pomoc představuje jako zákon a považuje ji za jediný evoluční 

mechanismus. Tedy jak Huxley glorifikoval individualismus a konflikt, tak 

Kropotkin oslavoval kooperaci. Principálně cítíme, že Kropotkin vlastně částečně 

vyzdvihuje a pojednává o novodobém pojmenování sofistikované spolupráce, tj. 

Triversově recipročním altruismu, samozřejmě však v rámci své doby, co se 

rozpracovanosti i pojmů týká. Trivers ale pro reciproční altruismus nenárokuje 

pozici jediného evolučního zákona, což by bylo v současné evoluční biologii 

nemyslitelné.  „Přežití závisí na množství faktorů a často mnohem více na náhodě 

… Přestože v sobě kooperace nanejvýš jistě nese důležitou funkci přežití, 

nezajišťuje přežití samotné. Všeobecné evoluční tendenci nemůže být poskytnut 

status evolučního „zákona“.42  

Kropotkin dále rozlišuje mezi funkcemi vzájemné pomoci a společenskostí. 

Vzájemná pomoc či kooperace je většinou funkčně účelová, tedy má zvýšit šanci 

na přežití jedinců či celého druhu, avšak nemusí být prováděna sociálně. Vedle 

toho mnoho společenských interakcí tuto funkci postrádá. Společenskost se 

nemusí zakládat ryze na evoluční nutnosti zvýšit šance na přežití, ale může 

existovat sama pro sebe, pro pocit blízkosti jedinců stejného druhu, což Kropotkin 

spatřuje v celé živočišné říši, i když ve své komplexnosti samozřejmě 

diferencovaně. Současná sociobiologie a evoluční psychologie však protikladně 

veškeré společenské chování vysvětluje redukcionisticky a účelně, tedy funkcí je 

Dawkinsovo zajištění přežití genů, respektivě přežití jedince jako kolonie genů43. 

Kritika moderní sociobiologie, zejména kulturní deterministé, tuto abstraktní 

redukci považuje za absurdní, neboť nachází u živočichů tzv. nefunkční 

společenskost, tj. existence emocionálních a psychologických potřeb, jejichž 

                                                           
42 Purchase, G.: Evoluce a Revoluce - Úvod do života a myšlenek P. A. Kropotkina, Anarchistická knihovna 
2001, str. 23. 
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naplnění nelze vysvětlovat jako funkci přežití genů. Tedy spatřujeme jakousi 

shodu s Kropotkinem. Na druhou stranu Kropotkinova kooperace vychází 

moderně řečeno ze symbiotických základů biologických jednotek. Kooperaci 

spatřuje na těch nejnižších úrovních komplexnosti života. Zde tedy naopak 

můžeme spatřovat paralelu s moderní sociobiologií, s Dawkinsovým pojetím 

organismu jako zmíněné kolonie, avšak kvalitativně odlišných jednotek, tj buněk 

namísto genů. „Jednotlivec je celým světem federací … Každý jednotlivec je 

kosmem orgánů, každý orgán je kosmem buněk, každá buňka je kosmem 

nekonečně malých kosmů. V tomto komplexním světě pak prospěch celku zcela 

závisí na sumě prospěchu, pociťovaného každou i z těch nejmenších částeček 

organizované hmoty.“44  

Argumentaci ve prospěch vzájemné pomoci Kropotkin však také formuluje 

prostřednictvím přežití skupiny či druhu, tedy pojmem skupinového výběru. 

V Kropotkinově díle Ethics: Origin and Developoment pak nalézáme i vyjádření 

k dalšímu Darwinovu předpokladu evoluce morálky, tj. přítomnosti vyšších 

rozumových schopností, zde konkrétně inteligence. Ta je v jeho pojetí produktem 

společenskosti a je nedílnou součástí lidské přirozenosti. Tedy vidíme, že u 

Kropotkina můžeme nalézat tendence jak kulturního, tak i biologického 

determinismu. To může být důsledkem faktu, že biologická evoluce byla u 

Kropotkina hlavně výchozím tématem pro evoluci sociální a společenskou 

s politickým podtextem a pro formulování anarchistických tezí. Zajímal ho 

evoluční princip obecně jako východisko a ne kořeny lidských vlastností či 

morálky.  

                                                                                                                                                                              
43 Dawkins, R.: Sobecký gen, 1998, str. 50 
44 Kropotkin, P: Anarchism: Its Philoshophy and Idesa, 1898, překlad citace převzat z  Purchase, G.: 
Evoluce a Revoluce - Úvod do života a myšlenek P. A. Kropotkina, Anarchistická knihovna 2001, str. 28. 
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2.5 Krize darwinismu a období neodarwinismu45 - Julian Huxley  

 

Darwinismus se koncem století, poté co na nějaký čas ovládl soudobé 

myšlení ve druhé polovině 19. století, dostal do krize, a v těch oblastech, kde 

dominoval, pomalu ztrácel své pozice. Jednak se rozhořel spor o dědičnost 

získaných vlastností, kterou zastávali tzv. neolamarckisté a kteří zdůrazňovali vliv 

okolního prostředí na vývoj organismů. Naopak neodarwinisté,46 což tehdy byli 

stoupenci Augusta Weismanna (1834-1914), kladli důraz na přirozený výběr 

jako jediný mechanismus vzniku nových druhů. Wiesmann navrhoval Darwinovu 

teorii očistit o předpoklady, které stojí na dědičnosti získaných znaků a vznik 

nových druhů vysvětlovat jen na základě vrozených variací. Znovuobjevení 

Lamarcka však bylo důsledkem odklonu od Darwina a jeho nauky, jejíž jedním ze 

základních mechanismů byla slepá náhoda, nahodilost. Naopak Lamarck svým 

učením nabízel víru ve vůli a racionalitu. Dalším důvodem úpadku darwinismu 

bylo zpochybňování empirické vědy. Ve všech vědách včetně biologie byla do 

diskurzu některými vědci opět zapojována teologie. Byla to také doba návratu 

vitalismu, racionalismu a naturfilosofie. Proto Emanuel Rádl (1873-1942) mohl 

napsat: „Darwinismus jako závazná doktrína, …, je mrtvý …“47  

Vzkříšení darwinismu v podobě neodarwinismu zaznamenáváme zhruba od 

20. - 40. let 19. století v souvislosti s vědeckými pokroky v oblasti biologie, 

zejména zavedením nové disciplíny genetiky, v rámci které byly znovuobjeveny 

Mendelovy dědičné zákony,48 definován gen49 a postulován mutační zákon50. 

                                                           
45 Ohledně historického členění evoluční biologie narážíme na určité těžkosti v pojmenovávání jednotlivých 
epoch, a to zejména v rámci 20. století. Pro zachování pojmové jednoty se dále tato práce bude řídit 
klasifikací podle: Flegr, J.: Evoluční biologie, Academia, Praha 2005: „Historie evoluční biologie se 
tradičně dělí na předdarwinovské období, tj. do roku 1859, následuje období klasického darwinismu, období 
neodarwinismu, též období evoluční syntézy datujeme zhruba od 20. - 40. let 20. století a 
postneodarwinismus, od 60. až 70. let 20. století.“ str. 505. V literatuře se však můžeme setkávat 
s pojmenováním období evoluční syntézy jako období nové syntézy či moderní syntézy. Poslední současné 
období je zase občas pojmenováváno jako období moderní evoluční syntézy, nebo nové syntézy, či může 
být také stále chápáno jako období neodarwinismu. 
46 Nicméně v historii evoluční biologie za neodarwinisty označujeme až představitele evoluční syntézy, 
kterou datujeme od 20. - 40. let 20. století. 
47 Rádl, E.: Dějiny biologických teorií novověku, díl II., druhé vydání, 2006, str. 404. 
48 Gregor Johann Mendel (1822 - 1884): Versuche über Pflanzen-Hybriden, Verh. Naturfosrsch. Ver. 
Brunn 4: 3-47,1866, (anglicky: ed. by Druery, C. T., Bateson, W.: Experiments in plant hybridization, Soc. 
26: 1-32, 1901). 
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Darwinismus tak získal chybějící teoretický aparát v oblasti dědičných 

mechanismů vlastností a variabilita organismů, která je pro přírodní výběr 

nezbytná, je nyní vysvětlována na genetické bázi.51 Dále k podpoře Darwinovy 

teorie přispěly také nové paleontologické poznatky a nálezy, které podporovaly 

teorii vývoje organismů ze společného předka.  

Pokud jde tedy o období evoluční syntézy musíme v souvislosti s tématem 

evoluce morálky zmínit jednoho z architektů této nové evoluční syntézy, vnuka T. 

H. Huxleyho, Juliana Huxleyho (1887 - 1975), který poukazoval na možnou 

spojitost evoluce a etiky. J. Huxley chápal evoluční proces gradualisticky jako 

pokrok bez cíle, kdy celá evoluce vede k pokroku v organizaci života. Ve svém 

díle Evolution: the modern synthesis, 1942, evoluční pokrok vymezuje jako: 

„Zvyšování svrchní úrovně biologických schopností, což definujeme jako 

zvětšování kontroly a nezávislosti na prostředí.“52 Toto přesvědčení můžeme 

chápat jako jednu z výchozích pozic jeho názoru na kořeny morálky. Dalším bylo 

jeho přesvědčení, respektive víra, že lidstvo mělo a má svůj osud ve svých 

rukách, což podnítilo a podněcuje potřebu existence zdravého rozumu a etického 

systému.53 Tato neteistická víra se stala základem evolučního humanismu, 

respektive etického naturalismu, jehož zakladatelem byl právě J. Huxley. Toto 

„náboženství“ nebylo založeno na zjevení něčeho nadpřirozeného, ale na zjevení, 

které podala věda. Zásadní faktory v evoluci člověka J. Huxley spatřuje v jazyce, 

                                                                                                                                                                              
49 Wilhelm Johannsen (1857 – 1927), zavádí pojem genu, in: Om arvelighed i samfund og i rene linier. 
Oversigt over det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger, vol. 3, 1903: 247-270, 
(německy: German ed. Erblichkeit in Populationen und in reinen Linien, 1903).  
50 Marie Hugo de Vries (1848 – 1945), jednak znovuobjevuje Mendelovy dědičné zákony, in: Comtes 
Rendus de l'Académie des Science 1900, naznačuje pojem genu in: Intracellular Pangenesis, 1889 a 
postuluje mutační zákon, prostřednictvím kterého evoluci chápe nikoli jako gradualistický proces, ale jako 
skokový - saltationismus, in: The Mutation Theory, German edition (1900-03), English edition (1910-11). 
51 Genetika ukázala, že variabilita vzniká kombinací zděděných vloh, které se projevují různě a ne vznikem 
nových vlastností. Vlohy mutují a tak vznikají odchylky. V neodarwinismu jednotkou přírodního výběru 
není Darwinův jedinec ale alela, tj. alternativní vlohy pro danou vlastnost. Soubor zastupitelných alel pro 
různé verze dané vlastnosti je gen, in: Zrzavý, J.; Storch, D., Mihulka, S., Jak se dělá evoluce, Paseka, Praha 
2004, Úvod. 
52 Huxley J.: Evolution: the modern synthesis, Allen & Unwin, London 1942, kap. 10. - překlad je autora 
této práce, což platí i nadále v případě cizojazyčných zdrojů, nebude-li uvedeno jinak. 
53 Pokud jde o budoucnost lidstva, podobně se vyjadřoval i Konrád Lorenz (1903 - 1989). Lidé v důsledku 
své činnosti ničí své prostředí. Tak dochází k odumírání vlastností, které tvoří lidskost, tj. odumírání 
lidskosti. Společně s J. Huxleym tento proces považovali za chorobu a snaží se pátrat po příčinách a 
možných lécích, in: Lorenz, K.: Odumírání lidskosti, Mladá fronta, Praha 1997, Předmluva. Více o 
Lorenzovi viz. kap. 2.7. 
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který si člověk osvojil, a dále v novém způsobu evoluce, který se vyvinul právě u 

člověka: „Přenos organizované zkušenosti tradicí, který velkou měrou potlačuje 

přírodní výběr jako činitele změny.“54 Takto vlastně J. Huxley odlišil biologickou 

evoluci od evoluce kulturní, která je lidským specifikem. Pokud pak jde konkrétně 

o morální dobro a zlo, na rozdíl od T. H. Huxleyho zastával názor, že evoluční 

procesy nám mohou být nápomocny při rozeznávání dobra a zla, neboť co je 

dobré z evoluční perspektivy, to je morálním dobrem.55  

 

2.6 Pierre Teilhard de Chardin 

 

V souvislosti s naším tématem nelze nezmínit Pierra Teilharda de Chardin 

(1881-1955) a jeho specifické křesťanské pojetí evoluce, vývoj vesmíru jako 

kosmogeneze56 a evoluční vývoj hmoty, organismů a ducha. Teilhardovo dílo 

můžeme v oblasti morálky chápat jako syntetický pokus o smíření biologických a 

nábožensko-filosofických koncepcí morálky, jehož si všímají i další badatelé jako 

například J. Huxley či K. Lorenz atd. „Teilhard de Chardin učinil významný krok, 

když ztotožnil stvoření s evolucí.“57 Teilhardova evoluční filosofie je tedy založena 

jednak na konkrétních soudobých biologických, paleontologických a evolučních 

poznatcích exaktní a empirické vědy a jednak na teologii. Svou vědeckou 

fenomenologií, nereduktivní fenomenologií: „Nic než fenomén, ale celý 

fenomén“58, se obecněji snaží smířit vědu s teologií, čímž se však nutně dopouští 

prohřešku proti oficiální dogmatice křesťanské církve, za což byl Teilhard 

perzekuován. I když de Waal Teilharda přímo nezmiňuje, neboť jeho pojetí 

evoluce morálky je primárně biologicky založené s občasně doplňujícím 

filosofickým aparátem, zatímco Teilhard k vědecké evoluci přistupuje z teologické 

perspektivy, nacházíme u Teilharda některé pojmy, které mají v evoluci morálky 

v pojetí de Waala zásadní místo. Jedná se o společenství, socializaci, vědomí, 

                                                           
54 Huxley J.: Evolution in action, Chatto & Windus, London, 1953, str. 132. 
55 Evolutionary ethic,, Romanes lecturs delivered by J. Huxley in 1943. 
56 Teilhardova chronologická představa evoluce vesmíru, tedy kosmogeneze byla následující: počáteční bod 
Alfa, geogeneze/vzniká geosféra, biogeneze/vzniká biosféra, psychogeneze, noogeneze/vzniká noosféra, 
kristogeneze/vede ke kosmickému Kristu a vrcholem a smyslem celé evoluce je bod Omega. 
57 Lorenz, K.: Odumírání lidskosti, Mladá Fronta, Praha 1997, str. 13. 
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myšlení, sebereflexi a odpovědnost.  

Teilhard evoluci nahlíží jako jednu zaměřenou super událost, která má 

počátek v bodě Alfa59 a smysl, ne cíl, v bodě Omega, který je jakýmsi pólem 

přitažlivosti, jenž celou evoluci pohání z budoucnosti, která teprve nastane.60 Celá 

evoluce je pro něj ekvivalentem Božího stvoření a vyvrcholením je pak právě 

zmíněný neosobní bod Omega jako svrchované vědomí, duše duší, který se však 

musí vymykat upadajícímu principu evoluce a tedy stojí mimo časovou řadu 

evoluce.  Teilhardova evoluce zahrnuje samotný počátek, vznik atomu a dále pak 

vznik molekul, supermolekul, buňky, dále vývoj organismů a vrcholem celé 

události je pak člověk, skrze kterého evoluce pokračuje na duchovní úrovni. Za 

zajímavost stojí, že celý evoluční proces Teilhard chápe jak saltacionisticky, tedy 

jako zásadní změnu stavu překonáním kritických prahů mezi dvěma kvalitativně 

odlišnými kategoriemi (např. supermolekula/buňka či organismy/člověk nadán 

myšlením a sebereflexí), tak gradualisticky v rámci jednotlivých kategorií: „Člověk 

vstoupil do světa bez hluku.“61 Teilhard však stopové prvky vědomí, zrnka vědomí, 

připisuje již prvním neživým částicím při vzniku Vesmíru. Ty se dále zkomplexňují 

stejně jako jejich vnější stránka, tak jako dále u organismů, přičemž při prolomení 

kritických prahů dochází k podstatné metamorfóze vědomí, až vzniká specificky 

lidské vědomí a reflexe. Fyziologickým měřítkem zkomplexňování vědomí je 

zkomplexňování nervového systému u nižších živočichů, vznik mozku a u 

hominidů proces cefalizace.62 V průběhu evoluce tedy zpočátku převládá fyzická 

evoluce, přičemž dominantním faktorem je zde Darwinův princip přirozeného 

výběru a soutěže. Proto má evoluce v této fázi divergentní povahu, tj. 

rozrůzňování a větvení. Současně však probíhá také duševní evoluce a psychický 

                                                                                                                                                                              
58 Teilhard de Chardin, P.: Vesmír a lidstvo, Vyšehrad, Praha 1990, str. 26. 
59 Teilhardovský bod Alfa vlastně odpovídá pojmu „Velký třesk“ v moderní kosmologii. 
60 I když se Teilhard o evoluci vyjadřuje jako ne vyloženě zacílené, věřil v předurčenost evolučního vývoje 
od nižšího k vyššímu. Konrád Lorenz (1903 - 1989) jeho pojetí evoluce proto pochopil jako celkově 
predeterminované, což člověka může zbavovat odpovědnosti za současné světové dění. Nicméně Teilhard 
netvrdí, že lidstvo nutně dosáhne bodu Omega. Naopak vše záleží na člověku samém a jeho odpovědnosti. 
Viz. posl. odst. této podkapitoly.  
61 Teilhard de Chardin, P.: Vesmír a lidstvo, 1990, str. 155. Teilhard zde má právě na mysli ten fakt, že 
evoluce v momentě, kdy došlo k překonání kritického prahu a člověk začal disponovat myšlením a 
sebereflexí a tedy se zrodila noosféra, musela dále probíhat gradualisticky, aby se naše duševní schopnosti 
kvantitativně dále rozvinuly na dnešní úroveň.  
62 Cefalizace - rozvoj mozku a jeho struktur. Teilhardovým předpokladem bylo, že zkomplexňování 
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život, který Teilhard připisuje již organické buňce.63  Postupně však, a to zejména 

v evoluci lidství, nabývá převahy evoluce duševní a  evoluce nabývá konvergentní 

povahy.64 Výraznými činiteli evoluce se nyní stále více stávají reflexe, myšlení, 

přitažlivost, láska, pozitivní vztahy mezi lidmi, což vede ke vzniku společností, k 

socializaci, vzájemné přitažlivosti. „U nižších živočišných větví slabě 

psychizovaných se projevuje jen soutěžení a vyhubení. U člověka se vyhubení 

stává výjimkou …, poražený působí na vítěze například v oblasti kulturní …, 

tradice a geny se promíchávají …, v oblasti homo sapiens dochází k syntéze.“65 

V rámci fylogeneze lidské větve Teilhard divergenci spatřoval v utváření nových 

odrůd, ras a národů, které se však nikdy zřetelně neoddělily. Toto větvení však 

pokračovalo potud, pokud rozrůzňování přinášelo nějaké obohacení. Pak ve 

vývoji začala převažovat konvergence, tedy spojování a míšení v oblasti psychiky 

a kultury. V tento moment již evoluční mechanismy, jako jsou rozbíhání výhonků 

na fylogenetickém evolučním stromě, přírodní výběr a boj o život, nejsou již 

primární.66 Podobně kulturní evoluci jako nadstavbu biologické evoluce chápal 

například také Konrád Lorenz: „Kultury, stejně jako veškeré živé soustavy, 

vznikají, trvají a zanikají. Lidská společnost se větví tzv. pseudospecializací do 

kvazidruhů, které se chovají jako příbuzné živočišné druhy …“67 

Člověka tedy Teilhard chápe jako vrchol pyramidy, který směřuje 

k personalizaci a univerzalizaci v bodu Omega jako vykoupenému Kristu. Avšak 

smyslem člověka není jeho individualizace, ale osoba, osobní duše. S odvoláním 

na J. Huxleyho: „ … člověk není ničím jiným, než evolucí jež si uvědomuje sebe 

samu.“68 Teilhard naznačuje, že budoucnost má člověk ve vlastních rukách. 

Evoluce dosáhne svého smyslu jen vědomým úsilím myslícího a jednajícího 

lidstva, a tedy člověk má hledat cestu dál. Odtud plyne lidská odpovědnost a 

mravnost. 

 

                                                                                                                                                                              
nezahrnuje celé organismy, ale pouze jeho řídící složku, tj. nervový systém, nervová zauzlení a mozek. 
63 Zde nacházíme určitou paralelu s E. Haeckelem, viz. kap. 2.3. 
64 Teilhard de Chardin, P.: Místo člověka v přírodě, Svoboda, Praha 1993 
65 Teilhard de Chardin, P.: Vesmír a lidstvo, 1990, str. 176 -178. 
66 Teilhard de Chardin, P.: Vesmír a lidstvo, 1990, str. 203. 
67 Lorenz, K.: Odumírání lidskosti, Praha 1997, část II. 
68 Teilhard de Chardin, P.: Vesmír a lidstvo, 1990, str. 185. 
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2.7 Etologie -  Konrad Lorenz 

 

Jak bylo zmíněno v úvodu této práce, studium kořenů morálky si vyžaduje 

interdisciplinární pohled mnoha oborů, a bez moderní etologie, jejímž 

zakladatelem je Konrad Lorenz (1903-1989), by toto bádání bylo nemyslitelné. 

Není proto náhodou, že de Waal byl mj. žákem Nikolaase Tinbergena, 

spoluzakladatele moderní etologie, jenž byl blízkým spolupracovníkem Lorenze. 

Na některé aspekty Lorenzovy práce de Waal i přímo navazuje, například pokud 

jde o fenomény agrese a společenství, či aplikuje-li jeho objev specifického 

procesu učení, tzv. imprintingu69. Pro evoluční biologii a tedy také zkoumání 

kořenů morálky je etologie specificky důležitá, neboť připouštíme-li, že máme 

společného předka s dnešními primáty a opicemi, případná existence mravu a 

morálky u těchto druhů, byť by se jednalo o jakýsi zárodek či protomorálku, by 

znamenala, že náš předek měl podobné sklony chování jako oni.70 Dále 

lorenzovská etologie zdůrazňuje existenci vrozených vzorů chování jako instinktů.  

Lorenz byl evolucionista a darwinista a tedy na zvířecí a lidské chování 

pohlížel jako na funkci organismu, která podléhá evolučnímu vývoji. Proto etologii 

vymezil jako vědu, která se ptá po účelu daných vlastností, v případě člověka po 

původní funkci určitého typu chování, které chápe prvotně jako pozitivní, neboť 

pomohla zachovat lidský druh.71 Samotný evoluční vývoj Lorenz nechápe jako 

zacílený či mající nějaký smysl tak, jak se např. domníval Teilhard, vůči kterému 

se kriticky vymezuje. Člověk tedy není od počátku stanoveným cílem veškerého 

vývoje. Nicméně člověk (jako druh) má přesně opačné mínění, a tak se zbavuje 

odpovědnosti za dění ve světě. Ve skutečnosti však to, kudy se bude dále 

evoluce ubírat, je nyní lidskou zodpovědností, neboť kulturní evoluce svou 

rychlostí dávno předehnala biologickou evoluci, která je v současnosti téměř 

nulová72. Prvním důsledkem pak je, že ze dvou zásadních faktorů evolučního 

vývoje, tj. mutace a selekce, právě tvořivou selekci člověk odboural tím, že ovládl 

                                                           
69 K Lorenzově imprintingu a jeho souvislosti s evolucí morálky více viz. pozn. 226. 
70 de Waal, F.: Dobráci od přírody, 2006, Prolog. 
71 Lorenz, K.: Osm smrtelných hříchů lidstva, Pyramida, Praha 1990, 1. kap. 
72 tzv. diskrepance rychlostí, kdy duše, tj. subjektivní cítění, prožívání, hodnotvé souzení, vzniklo v průběhu 
biologické evoluce a nyní evoluci již téměř nepodléhá a duch, tj. kultura člověka, je výsledkem kulturní 
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své prostředí a nyní probíhá pouze neblahá vnitrodruhová selekce, tj. konkurence 

mezi kulturami. Druhým závažným důsledkem je odumírání původní a pro 

člověka lidské přirozenosti, tj. odumírání specificky lidských vlastností a funkcí, 

které tvoří dohromady lidskost, neboť v důsledku diskrepance rychlostí mnoho 

norem chování, které byly pro náš druh ještě nedávno užitečné, nyní působí 

nadměrně a stávají se nebezpečnými. Jednoduše řečeno v průběhu fylogeneze 

byly normy chování vyselektovány pro jiné prostředí, než pro to současné, 

neustále se vyvíjející.  

 Samotný evoluční vývoj také neznamená nutně vznik nových hodnot, o 

čemž podle Lorenze svědčí například současné degenerativní důsledky 

technokraticky uspořádaného světa.73 Evoluce, jelikož je oportunistická a řídí se 

jen těmi selekčními tlaky, které zachovávají ty vlastnosti, jenž momentálně 

zajišťují největší reprodukci, může dosaženou určitou úroveň komplexity 

devalvovat. Lorenz mluví o tzv. „odbourávající evoluci“ či „sacculinizaci“.74 Ve 

vztahu k člověku Lorenz míní, že ten podléhá právě odbourávající evoluci, neboť 

dochází k již zmíněnému odumírání lidskosti.  

Pokud jde o samotnou biologickou evoluci, Lorenz přikládá zásadní význam 

již zmíněné mutaci a selekci. Adaptace je pak pro Lorenze kognitivním procesem. 

Dědičná změna, která může znamenat možnou odpovídající adaptaci na okolní 

prostředí, značí, že se v organismu uložila informace o tomto prostředí. Takto 

získané informace jsou věděním, díky kterému roste kapitál organismu ve formě 

většího množství potomků. Tvořivá evoluce je odlišným pojmem. Adaptace sama 

o osobě není tvořivá. Prostředí i formy organismů, tedy adaptace, se stávají 

rozmanitějšími díky vzájemné hře prostředí a jednotlivých druhů, která může mít 

podobu jak boje o přežití, tak i vzájemné symbiózy. V tomto se Lorenz projevuje 

jako zastánce skupinové selekce. Jde o druh. Samotná vnitrodruhová selekce se 

nevztahuje k okolnímu prostředí, nýbrž k jedincům vlastního druhu, u kterých jde 

                                                                                                                                                                              
evoluce a neustále této evoluci podléhá. 
73 Na rozdíl od Teilharda, u kterého s evolučním vývojem roste i hodnota, tzv. zkomplexňování vnější i 
vnitřní stránky organismů, viz. kap. 2.6. 
74 Název „sacculinizace“ podle parazitického raka Sacculina carcini, jehož larvální fáze je typická pro daný 
kmen. Nicméně po uchycení na svého hostitele kraba Carcinides maenas z něj postupně zůstává pouze 
vnější zbytnělá pohlavní žláza a uvnitř hostitele nestrukturované trubice. Oči, končetiny, nervový systém 
mizí. In: Lorenz, K.: Odumírání lidskosti, 1997, str. 34. 
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přírodnímu výběru o přežití a reprodukci. Proto se může stát, že momentálně 

teleonomní75 vlastnost, která je prospěšná pro jedince, může být zhoubná pro 

druh. Vše nové a adaptivně hodnotné totiž vzniká vzájemným působením blízce 

příbuzných forem, které si konkurují. Na jednotlivé kulturní útvary76 pak Lorenz 

pohlíží analogicky jako na blízce příbuzné fylogenetické druhy, které si ve 

stejném prostředí konkurují. 

Lorenz dále člověka nahlíží holisticky, tedy ve vztahu k subjektu je skutečné 

nejen to, co je možné kvantifikovat, ale také to, co je subjektivně prožívané. 

Výsledkem evolučního vývoje, naší dědičnou výbavou není pouze poznávací 

aparát, ale také poznávací schopnosti77 a složité emoce, city, instinkty, které 

určují naše chování a hodnotové soudy. Právě emoce, které jsou teleonomní,  

kterých má člověk omezené množství, a jenž jsou kvalitativně vymezené, 

odpovídají vrozeným normám lidského chování. Ty mohou být sekundárně 

kulturně modifikovány a vázány na tradici. Dále je hodnotíme pozitivně či 

negativně. To se však zdá být paradox, jsou-li teleonomní, avšak podle Lorenze  

máme vrozený smysl, kterým určujeme, zda daného chování je ve společnosti 

nadbytek či nedostatek, tj. jejich vzájemná nerovnováha, vede k nerovnováze ve 

společnosti. Příčinou je opět diskrepance rychlostí. Naprogramované normy 

chování fungují chybně v důsledku rychlé evoluce kultury. Samotné hodnocení 

vrozených vzorců chování, které je výsledkem působení vrozené struktury 

umožňující nám evaluaci hodnot, je apriorní. Toto neracionální hodnotové cítění 

může být naším kategorickým imperativem, pokud si přiznáme jeho existenci. 

Právě v rámci tohoto aparátu se střetávají uzavřené jednotky, tj. ideje, tradice 

atd., které na sebe působí tak, jako fylogenetické druhy v rámci biologické 

                                                           
75 Lorenz užívá pojmu teleonomie, tj. účelnost daného znaku, avšak vždy ve vztahu k určitým podmínkám, 
přičemž mírou této účelnosti je reprodukce, tj. přežití druhu. 
76 Na kulturu Lorenz pohlíží jako na živý organismus a její evoluci chápe do určité míry analogicky 
s biologickou evolucí. Pojmové myšlení, které umožnilo vznik kultuře, podle Lorenze vzniklo integrací 
několika poznávacích schopností, tj. vysoce vyvinuté schopnosti prostorové představy, abstrakční 
schopnosti tvarového vnímání a explorativního chování. Tyto prvky však nalézáme v různé míře a různě 
integrované také u zvířat, a tedy jsou produktem fylogenetické evoluce a zdají se být homologické. Je 
zřejmé, že hrají roli jak v biologické evoluci živočichů, tak i v evoluci kultury člověka. Dále neměnné 
předávání určitých norem chování fixovaných tradicí odpovídá genetickému předávání informace v rámci 
fylogenetické evoluce. Odchylka od těchto norem chování odpovídá biologické mutaci. Kulturní evoluce 
není determinována. Tvořivá kulturní evoluce je zajištěna hrou všeho a všech se vším a všemi atd. In 
Lorenz, K.: Odumírání lidskosti, 1997, str. 46-51. 
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evoluce a jeho kategorické příkazy tak pro nás mohou být morálním vodítkem.78   

 

2.8 Postneodarwinismus - od 60. - 70. let 20. stol. do současnosti 

 

Období postneodarwinismu, které bylo původně chápáno jako součást 

neodarwinistická epochy, je v poslední době stále častěji pojmově vymezováno 

vzhledem k řadě nových zásadních myšlenek a přístupů, které tato éra přinesla.79 

Neodarwinismus a postneodarwinismus mají společný paradigmatický základ 

spočívající v evolucionismu, darwinismu a genetickém dědičném mechanismu80. 

Nicméně postneodarwinismus zásadním způsobem rozšiřuje teorii přirozeného 

výběru, o což se zpočátku v letech 1963 - 1974 zasloužili zejména tito čtyři 

biologové: William Donald Hamilton (1936 - 2000) - Hamiltonovo pravidlo, 

příbuzenská selekce, altruismus,81 George Christopher Williams (nar. 1926) - 

genocentrický pohled na evoluci,82 Robert L. Trivers (nar. 1943) - reciproční 

altruismus,83 rodičovské investice,84 konflikt rodič - potomek,85 konflikt pohlaví86 a 

John Maynard Smith (1920 - 2004) a George R. Price (1922 - 1975) - ESS - 

evolučně stabilní strategie.87 Nové myšlenky pak shrnuli Edward Osborne 

Wilson (nar. 1929) ve své knize Sociobiology: The New Synthesis, 197588 a 

Richard Dawkins (nar. 1941) v díle Sobecký gen, 1976.89,90 

                                                                                                                                                                              
77 viz. pozn. 76. 
78 Lorenz, K.: Odumírání lidskosti, 1997.  
79 Viz. pozn. 45. 
80 Tímto se myslí dědičný mechanismus vlastností prostřednictvím genů obecně. Samozřejmě 
neodarwinismus neznal ústřední hypotézu genocentrismu, tak jak byla rozpracována během 
postneodarwinismu. K tomuto viz. kap. 2.6 a tato kap. 
81 Hamilton, W. D.: The genetical evolution of social behaviour I and II. — Journal of Theoretical Biology 
7, 1964: str. 1-16 and 17-52. 
82 Williams, G. C..: Adaption and Natural Selection, Princeton University Press, Princenton, N.J. 1966. 
83 Trivers, R. L.: The evolution of reciprocal altruism, Quarterly Review of Biology 46, 1971: 35-57. 
84 Trivers, R. L.: Parental investment and sexual selection, 1972 in Campbell, B. (Ed.): Sexual selection and 
the descent of man, 1871-1971 (136-179). Chicago, Aldine. 
85 Trivers, R. L.: Parent-offspring conflict, American Zoologist 14, 1974, str. 249-264. 
86 Trivers, R. L.: Social evolution, Menlo Park, Benjamin/cummings, 1985. 
87 Nejdříve Prince a Smith teorii EES představili in: Smith, J. M.; Price G. R.: The logic of animal conflict. 
Nature 246, 1973, str. 15-18.; další rozšiřující vysvětlení in: Smith, J. M.: Evolution and the Theory of 
Games, Cambridge University Press 1982. 
88 Wilson, E. O.: Sociobiology: The New Synthesis, Harvard University Press 1975. 
89 Dawkins, R.: The Selfish Gene, Oxford University Press 1976. 
90 Evoluční biology a jejich teorie uvádíme nyní jen přehledově. Nadále budou rozebírány podle kontextu ve 
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Soubor nových teorií začal být postupně také aplikován na člověka v rámci 

společenských věd. Vznikly nové vědní obory, které fundamentálně čerpají z 

evoluční biologie, etologie, ekologie a genetiky a jejichž pohled začal být silně 

interdisciplinární. Jedná se o sociobiologii, evoluční psychologii, behaviorální 

ekologii a darwinovskou antropologii,91 které vedle rozvinutých biologických teorií 

využívají ve větší míře i východiska společenskovědních disciplín a exaktních věd 

jako jsou psychologie, sociologie, ekonomie, antropologie, etologie, zoologie, 

matematika, teorie her atd. Rober Wright (nar. 1957) dokonce v této souvislosti 

mluví o kuhnovské změně paradigmatu92 a tiché revoluci.93,94 

Tato „nová syntéza“, jak nově se rýsující směr nazval Wilson,95 se 

z evolučně biologické perspektivy zabývá všemi aspekty naší každodennosti. 

Snaží se zdůvodnit zvířecí a lidské chování ve všech myslitelných oblastech, tedy 

v oblasti sexuálních, sociálních a společenských interakcí, a určit jeho příčiny. 

Usiluje o odhalení kořenů všech známých typů sociálních forem uspořádání 

společností a podmínky jejich existence. Věnuje se určení příčin gendrových 

diferenciací jak v chování tak i v morfologii. Do svého bádání zahrnuje a snaží se 

vysvětlit pro nás běžné fenomény jako jsou přátelství, nenávist, soucit, sobectví, 

sebeobětování, pocit viny, svědomí atd., tedy pojmy, které souvisí s naším 

tématem evoluce kořenů morálky. Je nutné si však uvědomit, že základním 

vysvětlovacím principem je genocentrická perspektiva, tj. z pohledu 

sebeprospěchu a sobeckosti.96 „Nová syntéza“ mimo jiné nově a hlouběji 

rozpracovává ty termíny, které Darwin a jeho následovníci z biologického  

hlediska explicitně či implicitně vymezili jako determinanty evoluce smyslu pro 

morálku, tj. společenskost, vcítění, vzájemná pomoc, agrese, rozumové 

                                                                                                                                                                              
zbytku práce počínaje kap. 2.8.2. 
91 Wright si všímá, že všechny tyto disciplíny spojuje jasně definovaná a ucelená teorie a snad by byly 
společně označované jako sociobiologie, kdyby tento termín nezískal silně negativní politický podtext ihned 
po jeho zavedení Wilsonem ve své knize Sociobiology: The New Syntehsis, 1975 - Wright. R.: Morální 
zvíře, 1995, str. 10. 
92 Kuhn, T. S.: The Structure of Scientific Revolutions, Chicago: University of Chicago Press, 1962. 
93 Podle Kuhna v historii vývoje vědy dochází ke změnám paradigmatů, které určují rámec bádání normální 
vědy. Poté, co se objevují anomální jevy, které soudobým paradigmatem nelze vysvětlit a dojde ke kumulaci 
těchto anomálií, dochází ke krizi vědy a následně k revoluci ve vědě. Staré paradigma je nahrazeno novým. 
Toto nové paradigma pak určuje hranice nové normální vědy. 
94 Wright, R.: Morální zvíře, 1995, str. 10. 
95 Wilson, E. O.: Sociobiology: The New Synthesis, 1975. 
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schopnosti, jazyk. Navíc odhaluje nové související a vysvětlující fenomény, jako 

jsou příbuzenská selekce, reciproční altruismus, rodičovské investice, konflikt 

pohlaví atd.  

 

2.8.1 Kulturní determinismus vs. genetický determinismus 
 

Ve vědě o člověku již nějakou dobu existoval spor o to, zda lidské 

vlastnosti jsou naučené, zda je člověk, jak tvrdil John Lock (1632 – 1704) tabula 

rasa97 a tedy jeho chování je absolutně tvárné, či zda existuje vrozená lidská 

přirozenost. Tento spor měl i zásadní vliv na průběžně měnící se pohledy na 

kořeny morality a morálních systémů, a proto je důležité tuto dichotomii částečně 

rozebrat, neboť problematiku evoluce morálky ovlivňuje dodnes. V kontextu této 

dlouhodobé kontroverze staví nová darwinovská syntéza98 proti kulturní 

determinaci lidského myšlení a chování biologickou a genetickou determinaci99 

reprezentovanou genocentrickým pojetím evoluce100, čímž po delší době opět 

objevuje lidskou přirozenost. Nicméně nejedná se o úplné popření vlivu kultury, 

sociálního prostředí či lidské svobodné vůle. Naopak do diskurzu o lidské 

přirozenosti a determinace chování člověka, nová syntéza postupně začala 

přinášet jakýsi pluralismus. Zdůrazňuje fakt, že člověk je výsledkem jak 

                                                                                                                                                                              
96 Viz. kap. 2.8.2. 
97 Pro Locka byl rozum tabula rasa, tedy rozum je nepopsaná deska. Člověk veškeré znalosti, vědomosti a 
mravní zásady získává během svého života prostřednictvím své zkušenosti.  
98 Jde o další název pro toto období evoluční biologie, kterou použil Wright - Wright, R.: Morální zvíře, 
1995, str. 8. 
99 Samotný spor kulturní a genetické determinace lidského myšlení a chování je novověkou obdobou 
tradičního filosofického sporu mezi racionalismem a empirismem o vrozených idejích. R. Descartes (1596 
– 1650): „Myslím, tedy jsem.“ vs. Lockův výrok: „Nic není v rozumu, co nebylo dříve ve smyslech.“ , tj. 
mravní zásady jako vrozené vs. získané. Immanuel Kant (1724 – 1804) pak dochází k názoru, že aby 
člověk byl schopen udělat nějakou zkušenost, musí již disponovat jistým apriorním poznáním. Tedy apriorní 
pojmy prostoru a času člověku umožňují další smyslovou zkušenost a poznání. Z Kanta pak částečně 
vychází lorenzovská etologie se svými vrozenými vzorci chování, o kterých Lorenz mj. říká, že musí být 
přezkoušeny právě z hlediska Kantovy kategorické otázky, neboť jejich nesprávné fungování je důsledkem 
diskrepance rychlostí. Kritická odpovědnost člověka může tomuto jejich chybnému působení učinit přítrž. In 
Lorenz, K.: Odumírání lidskosti, str. 82. a viz. kap. 1.7. posl. odst. 
100 Pohled na darwinistickou evoluci z pohledu genu nastínili již neodarwinisté např. Ronald Aylmer Fischer 
(1890 – 1962) in  Genetical Theory of Natural Selection, Clarendon 1930. Tuto perspektivu dále rozvíjeli 
postneodarwinisté G. C. Williams in Adaption and Natural Selection, Princeton University Press, 
Princenton, N.J. 1966, W. D. Hamilton in The genetical evolution of social behaviour I and II. — Journal of 
Theoretical Biology 7, 1964: str. 1-16 and 17-52 a celé genocentrické paradigma pak shrnul a propracoval 
R. Dawkins in The Selfish Gene, 1976. 
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genetických a biologických, tak i kulturních a sociálních vlivů a obojí se podílí na 

konečném výsledku. Nicméně kulturní determinace je chápána na biologickém a 

genetickém základě, tedy biologické a genetické vlivy podmiňují ty kulturní. 

Wilson to shrnul slovy: „Každá osoba je formována vzájemným působením svého 

prostředí, obzvláště kulturního prostředí, a svých genů, které ovlivňují sociální 

chování.“101 To je jeho reakce na ortodoxní kulturní determinismus a dodává: 

„Základní otázkou není zda, ale do jaké míry je lidské sociální chování geneticky 

determinováno, … , důkazy o velkém podílu dědičnosti, …, jsou již rozhodující.“102  

Ve své knize On Human nature, 1978, na základě své definice geneticky 

určeného charakteristického znaku103 a na základě srovnávací analýzy lidského 

chování a chování nejbližších žijících příbuzných velkých lidoopů a opic Starého 

světa shledává některé vzájemně sdílené všeobecné rysy, např. pohlavní 

dimorfismus, sociabilita, výchova mláďat prostřednictvím sociálního tréninku, 

sociální hra jako forma učení a tréninku atd. Vedle toho v rámci lidského druhu 

pak nachází mnoho kulturních univerzálií, které nás odlišují od jiných zvířecích 

druhů např.: etika, etiketa, pozdrav, tabu incestu, dávání darů atd., což Wilson 

oproti kulturním deterministům považuje za výsledek působení již specifických 

lidských genů. Tvrzení environmentalistů, že se jedná o výsledek působení 

kulturního činitele, jenž je jakýmsi nadorganickým fenoménem, Wilson odvrací 

tvrzením genetika Theodosia Dobzhanskyho (1900 - 1975), že kulturní činitel je 

stále závislý na lidském genotypu. „Lidské geny nespecifikují jediný 

charakteristický rys, spíše předepisují schopnost k rozvoji určité řady znaků. U 

některých kategorií chování je tato řada omezena a výsledek se dá ovlivnit jenom 

náročným tréninkem. V jiných případech chování je tato řada obrovská a výsledek 

se dá ovlivnit snadno.“104 Toto je Wilsonova podstata zpětnovazebního spojení 

genetického a kulturního vývoje, kdy genetická evoluce postupně umožnila 

kulturní evoluci, která zpětně zvýšila genetickou způsobilost těch, kdo ji 

maximálně využívají.105 

                                                           
101 Wilson, E. O.: O lidské přirozenosti, nakladatelství Lidových novin, Praha 1993, str. 27. 
102 Wilson, E. O.: O lidské přirozenosti, 1993, str. 27. 
103 Tj. znak, který se liší od jiného znaku v důsledku přítomnosti určujícího genu či genů. 
104 Wilson, E. O.: O lidské přirozenosti, 1993, str. 61. 
105 Wilson, E. O.: O lidské přirozenosti, 1993. 
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Biologický determinismus zdůrazňující vliv dědičných a vrozených vlastností 

na lidské chování, zastává názor, že proces enkulturace a socializace je součástí 

biologického procesu ontogeneze, který je geneticky determinován. Kulturní 

determinismus naopak zdůrazňuje procesy výchovy a učení, kterými si jednotlivec 

osvojuje hodnoty, normy a vzorce dané kultury. Samotnou moderní kontroverzi 

biologického a kulturního determinismu106 samozřejmě nenastolila sociobiologie, 

ale existovala již dříve. Například ve dvacátých letech zakladatel americké 

antropologické školy Franz Boas (1858 - 1942)107 a jeho žákyně Ruth 

Benedictová (1887 - 1946),108  Margaret Mead (1901 - 1978)109  byli zastánci 

kulturního determinismu, kteří samotnou kulturu chápali jako systém kulturních 

znaků, jenž se přizpůsobuje změnám přírodního prostředí. Kulturní 

determinismus převládal i v dalších společenských vědách a jeho přívrženci byli 

další význační badatelé např. Emil Durkheim (1858 - 1917), který považoval 

společnost za hlavního činitele ovlivňující lidské chování a povahu. Společenská 

fakta jako hlavní předmět sociologie, která jsou vůči člověku vnější, nutí individua, 

aby se jim přizpůsobila. Společnost dále diagnostikoval jako zdravou, jen když 

byla schopná podřizovat jedince svým mravním normám.110 Společenské jevy byly 

pro Durkheima prvotními, od kterých se odvozují jevy psychologické a 

biologické.111 A konečně člověk je morální bytost, neboť žije ve společnosti. 

Morálka představuje souhrn všech pout, kterými jsou lidé vázáni ke společnosti i 

mezi sebou a činí z nich soudržný celek. Morální je vše, co činí lidské jednání 

neegoistickým.112   

V oblasti psychologie kulturní determinismus ve 20. letech částečně 

nacházel základnu v tzv. radikálním behaviorismu. Burrhus Frederic Skinner 

(1904 - 1990)113 svou teorií operačního podmiňování dokazoval, že chování 

                                                           
106  Tato kontroverze je též označována jako nature vs. nurture či tabula rasa vs. biologický determinismus. 
107 Boas, F.: Changes in the Bodily Form of Descendants of Immigrants, American Anthropologist 14(3), 
1912: 530-562. atd. 
108 Benedict, R.: Patterns of culture, Houghton Mifflin, New York 1934. 
109 Mead M.: Coming of Age in Samoa, American Museum of Natural History 1928. 
110 Durkheim, E.: Pravidla sociologické metody, Slon, Praha 2005. 
111 Durkheim, E.: Sebevražda, Paříž 1897. 
112 Durkheim, E.: Společenská dělba práce, CDK 1893. 
113 Skinner, B. F.: Walden two, 1948 - utopický román o smyšlené komunitě fungující na základě 
behavioristických principů, např. destruktivní city jako žárlivost či závist jsou odstraňovány režimem 
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člověka může být posilováno svými důsledky. Lidé se tedy mohou naučit dělat to, 

za co jsou odměněni a vyhýbat se tomu, za co jsou trestáni, respektive mohou být 

naučeni čemukoliv. Tato škola vlastně stála v pomyslné opozici proti etologii, 

přičemž behavioristé, pokud šlo o chování zvířat, kladli důraz na proces učení, tj. 

ocitali se na straně zastánců mysli jako tabula rasa a ranní etologové naopak 

zdůrazňovali instinkty a vrozené vzorce chování,114 tj. mysl není tabula rasa. Zde 

hrál hlavní roli Lorenzův objev imprintingu jako vrozeného mechanismu učení, 

kdy mysl je predisponovaná učit se určité věci v určitém věku, tj. biologický 

determinismus.115  

Biologický determinismus je základním paradigmatem postneodarwinismu, 

který na jeho pozadí přiznává místo i kulturním vlivům. Pro jeho pochopení je 

podstatný pohled evoluční biologie, sociobiologie a evoluční  psychologie. Tyto 

vědy, jež se zabývají také evolucí chování, shrnují dosavadní poznatky ohledně 

mechanismů řízení chování a dále je rozvíjejí. Tyto mechanismy lze klasifikovat 

podle stupně genetického naprogramování daných vzorců chování a podle míry 

jejich fixace učením. Řada tedy začíná od téměř absolutně geneticky 

naprogramovaného mechanismu a pokračuje mechanismy ve směru vzestupné 

míry fixace učením: vrozený fixní vzorec chování; vrozené fixní chování reflexní, 

tj. nepodmíněný reflex; naučený vzorec chování, tj. podmíněný reflex, imprinting; 

operantní učení na základě vnitřní motivace a regulace prostřednictvím 

mechanismu slasti a strasti. Tedy v průběhu evoluční historie spatřujeme, jak 

postupně některé vzorce chování, které určují chování jedince, začaly být do 

určité míry fixovány v průběhu ontogeneze a nikoliv jen přírodním výběrem. 

Evoluce těchto vzorců chování se pak řídí mechanismy kulturní evoluce. Obecně 

tedy některé znaky a vzorce jsou do určité míry geneticky predisponované. Jejich 

konkrétní forma se pak dotváří až v průběhu kulturní evoluce. Konkrétněji, avšak 

zjednodušeně řečeno, gen ovlivňuje epigenetické procesy, které vedou k tvorbě 

daného vzorce či znaku v průběhu ontogeneze. Tyto procesy jsou podmiňovány 

či přímo ovlivňovány vlivy vnějšího prostředí včetně sociálního prostředí a tedy 

                                                                                                                                                                              
systémem odměn a trestů. 
114 Viz. kap. 2.7. 
115 K Lorenzově imprintingu a jeho souvislosti s evolucí morálky více viz. kap. 3.5.2. 
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určité vnější podněty indukují vznik příslušného chování. Celá záležitost je 

mnohem složitější a k opravdovému porozumění celému mechanismu evoluce 

vzorců chování je zapotřebí dále implementovat poznatky evoluční psychologie 

v oblasti emočních a kognitivních procesů. Pro porozumění 

postneodarwinovského paradigmatu, kde biologická determinace hraje důležitou 

roli, můžeme však tento stručný výklad považovat za dostačující. Pokud jde o 

samotnou kulturní evoluci, zde se vzorce a znaky předávají negeneticky, 

nejobecněji sociálním učením, a dále pak prostřednictvím symbolů - řeč, písmo 

atd., a kde replikátorem není gen ale mem.116,117   

Evoluční antropologové a psychologové uznávají rozmanitost kultur, avšak 

snaží se nahlížet ne rozdílnost, ale naopak společnou základnu všech kultur a 

pod rozmanitými variacemi nacházejí společné vzorce, tj. obava o postavení 

v hierarchii, záliba v pomluvách, půjčka za oplátku, pocity viny atd. Tímto uznávají 

psychickou jednotu lidstva a existenci lidské přirozenosti. Evoluční badatelé 

kulturní diferenciaci vysvětlují stejným vrozeným základem lidské psychiky, která 

je výsledkem jediné fylogeneze, a která se různě projevuje v různém prostředí. 

Současně souhlasí s názorem behavioristů, že sociální prostředí má velmi silný 

vliv na utváření psychiky člověka. Fundamentálním základem člověka je pak jeho 

přirozenost, která se projevuje buď přímo prostřednictvím fenoménů, jako jsou 

emoce a city, anebo vrozenými vývojovými mechanismy, které stojí za 

rozmanitostí mezi jedinci v oblasti chování a vnímání emocí a citů. „Lidská 

přirozenost je složena z ovládacích pák a z mechanismů, které je nastavují a obě 

součásti jsou nám skryty.“118  

 

2.8.2 Sociobiologie, evoluční psychologie 

 

Pro období postneodarwinismu byly zásadní dvě knihy: Sociobiology: The 

New Synthesis, 1975, od E. O. Wilsona a The Selfish Gene, 1976, od R. 

                                                           
116 Pojem „memu“ jako replikátoru v kulturní evoluci zavedl R. Dawkins ve své knize Sobecký gen, 1998, 
kap.: 11. 
117 Podle: Flegr, J.: Evoluční biologie, Academia, Praha 2005, kap. XVI. a XVII. a  Barret, L., Dunbar, R., 
Lycett, J.: Evoluční psychologie člověka, Portál, Praha 2007 
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Dawkinse. Wilsonova Sociobiologie je považována za zakladatelské dílo této 

vědní disciplíny, kterou vymezuje jako: „hybridní disciplínu, která v sobě zahrnuje 

poznatky z etologie (přírodovědecké studium všech vzorců chování), ekologie 

(studia vztahů organismů k jejich prostředí) a genetiky ve snaze odvodit 

všeobecné principy týkající se biologických vlastností celých společností … Chce 

ukázat, jak se sociální skupiny prostřednictvím evoluce adaptují na prostředí.“119 

Je to tedy věda, která studuje živočišné a lidské společnosti a chování jejích 

jedinců, tj. vzorce chování nahlíží obecně prizmatem biologie, čímž se snaží o 

překlenutí propasti mezi přírodními a společenskými vědami. V Sociobiologii 

Wilson shrnuje dosavadní relevantní poznatky a teorie a v práci On Human 

Nature, 1978 je pak aplikuje v oblasti antropologie a etiky. Zde Wilson u člověka 

nachází geneticky determinované neměnné vlastnosti, které jsou součástí lidské 

přirozenosti. Jsou produktem přírodního výběru. Jeho chování je pak omezeno 

konkrétními sadami genů. Stejně tak konkrétní projevy morálního chování jako 

součást sociálního chování jsou výsledkem evolučního procesu, v němž je 

genetická evoluce zpětnovazebně spojena s kulturní evolucí.120  

R. Dawkins v Sobeckém genu uceleně uvádí genocentrickou teorii, tj. 

pohled na evoluci a přírodní výběr prostřednictvím zájmů sobeckých genů a 

chápání organismů jako kooperujících kolonií genů se společným zájmem. Toto 

paradigma pojednává obecně ve všeobecných vědeckých a teoretických  

pojmech a tedy lidským chováním a morálkou se zde konkrétněji nezabývá. 

Implicitně však vyplývá, že morálku, respektive jeden z fenoménů lidského 

chování, který morálku umožňuje, tj. altruismus, Dawkins nahlíží jako geneticky 

determinovanou. „… u úspěšného genu by měla být nejvýraznější vlastností 

nemilosrdná sobeckost …, ta vede k sobeckosti v chování jedince. Avšak pro gen 

je v některých situacích výhodné provozovat určitou omezenou formu altruismu 

na úrovni jednotlivých organismů.“121 Dále Dawkins upozorňuje, že není 

                                                                                                                                                                              
118 Wright, R.: Morální zvíře,  1995, str. 14. 
119 Wilson, E. O.: O lidské přirozenosti, 1993, str. 25. 
120 Každý člověk je formován působením kultury, ve které vyrůstá a geny, jenž ovlivňují jeho sociální 
chování. To má vliv na podobu utvářené kultury, která zpětně působí na genetický materiál, jenž se může 
projevovat různě v odlišných kulturách. Výsledné chování je důsledkem působení kultury na základní 
genetický substrát. In: Wilson, E. O.: O lidské přirozenosti, 1993, kap. 2.-4., také viz. pozn. 94 a 95. 
121 Dawkins, R.: Sobecký gen, 1998, str. 14. 
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zastáncem morálky založené na evoluci, která nám totiž nemůže v oblasti 

vzájemného užitku a spolupráce poskytnout minimální podporu, abychom jednali 

morálně. Gen je primárně sobecký, avšak člověk jako jediný živočišný druh má tu 

schopnost se svým genům vzepřít. Nemusíme se našimi geny řídit a jelikož jsme 

ovládáni kulturou, větší míře altruismu, vzájemnosti a obětavosti se můžeme 

naučit.122,123 Tento postoj v opozici proti naturalistickému omylu124 zastává vlastně 

většina sociobiologů, vyjadřují-li se k normativním ideálům mravních pravidel.  

Nutno dodat, že samotný genocentrismus, který je primárně 

redukcionistický, je považován již za součást klasické sociobiologie. V současné 

době se prosazuje snaha pohlížet na organismy holisticky. Zvíře již není stroj na 

přežití, ale jedinec, který dělá vše pro přežití. Bere v potaz okolní prostředí, je 

přizpůsobivý a do určité míry schopný se rozhodovat. Navíc zvířatům jsou čím dál 

více přisuzovány emoce a kladné i záporné motivy.125  

Obecně většina sociobiologů a evolučních psychologů, pokud jde o 

morálku na pozadí kontroverze kulturní vs. genetický determinismus, uvažuje 

primárně geneticko-deterministicky. V této souvislosti je zastáván názor, že 

člověku je přirozený mravní cit, který je výsledkem fylogenetického vývoje a je 

součástí lidského fenotypu. Tedy máme vrozený předpoklad pro existenci 

mravnosti, avšak samotná mravní pravidla a kategorie jsou výsledkem člověka, 

společnosti a kultury, ale přesto logicky zohledňují další vrozené aspekty lidské 

přirozenosti. Z toho plyne, že stejně tak mravní kategorie dobra a zla si člověk 

„určuje sám“, avšak opět s ohledem na vrozené predispozice, které je základně 

                                                           
122 Dawkins, R.: Sobecký gen, 1998, kap. 1. 
123 De Waal Dawkinse společně s Wilsonem a Wrightem zařadil mezi zastánce tzv. Veneer Theory, tj. 
morálka je kulturním výtvorem. Více viz. pozn. 130, 131 a Závěr, 3. odst. 
124 Naturalistickým omylem rozumíme odvozování morálních pravidel od přírodních zákonů. Filosofové a 
teologové se tímto způsobem často snažili odvozovat mravní zákony, neboť vycházeli z teologického 
předpokladu, že přírodu stvořil bůh a tedy jsou zde obsaženy jeho hodnoty. S příchodem darwinismu, 
v souvislosti s tezí boje o přežití jako jednoho z principů evoluce, začali někteří badatelé považovat evoluční 
procesy jako referenci pro stanovení mravních pravidel či rozeznání dobra a zla, např. J. Huxley, Spenser 
atd., viz. kap. 1.3. Proto sociální darwinismus je ryzým produktem naturalististického omylu. Naturalistický 
omyl pojmenoval britský filosof G. E. Moore (1873 - 1958), který ho zároveň odmítl, neboť nelze 
dedukovat mravní hodnoty z jakékoliv vlastnosti přírody. V současné době je naturalistický omyl 
zavrhován, na což upozorňují zejména sociobiologové a evolucionisté v souvislosti s genocentrickým 
pohledem na evoluci, kdy chování je projevem sobeckosti našich genů, jejichž jediným zájmem je vlastní 
zachování a přežití: „Morální pravidla nejsou součástí našeho geonomu.“ in: de Waal, F.: Primates and 
Philosophers, 2006, str. 166. 
125 de Waal, F.: Dobráci od přírody, 2006, str. 16.-29. 
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člení.126 Evoluční psychologie chce argumentovat ve prospěch názoru, podle nějž 

má morální chování přirozené příčiny a je převoditelné na mechanismy, které 

slouží přežití.“127  

Pokud jde o tuto kontradikci, můžeme shrnout, že kulturní antropologové 

zastávají názor, který vyjádřil jeden z velkých darwinistů T. H. Huxley, a který 

morálku považoval za lidskou zbraň proti jeho přirozené animálnosti128 a 

zdůrazňoval mravní pokrok založený na boji s kosmickým procesem.129 Nutno 

však dodat, že Huxley měl na mysli morálku ve smyslu morálních pravidel a 

normativních ideálů a ne smysl pro morálku.130 Oddělení mravnosti od lidské 

přirozenosti se ve stejném duchu ostatně dopouštějí i současní sociobiologové. 

Hamilton zvíře v nás nepovažuje za vhodného správce hodnot, pro Wiliamse jsou 

příroda a lidská přirozenost naši nepřátelé a konečně Dawkins: „My jediní se 

můžeme vzbouřit proti tyranii sobeckých replikátorů.“131 Podle de Waala tito 

badatelé odsunuli morálku mimo přírodu, neboť zaměňují samotný evoluční 

proces za výsledek, s čímž nesouhlasí, neboť můžeme obdivovat výsledek i přes 

myšlenku nelítostného přírodního výběru. Naopak je zastáncem názoru, že 

morální cítění, nikoliv morální pravidla, jsou součástí naší přirozenosti.132  

 

2.8.3 Moderní evoluční etika 
 

Moderní evoluční etika je interdisciplinární empirický vědní obor, který se 

zabývá původem lidské morálky z biologické perspektivy a snaží se na vědeckém 

základě nacházet pojítka mezi lidskou morálkou a fylogenezí člověka. Jednou 

                                                           
126 Podobně Lorenz a jeho vrozené struktury evaluace hodnot, viz. kap. 2.7. posl. odst. 
127 Brázda, R.: Úvod do srovnávací etiky, 1998, kap. D 1.2. Evoluční etika. 
128 Huxley se tímto přiřadil k tradici, která začíná u řeckých sofistů a vede přes sv. Augustina, Machiaveliho 
k Hobbesovi, a která člověka považuje za sobeckého animálního tvora, jenž musí být zkrocen kulturou. 
Tedy, že moralita je kulturním produktem. De Waal axióm této tradice pojmenovává jako „Veneer Theory„ 
Morálka je tenká umělá vrstva, která zahaluje přirozenou sobeckost a animálnost. Druhá tradice, která se 
vine od Platóna k Rousseauovi, a ke které se přiřadil také Kropotkin, na člověka pohlíží jako na přirozeně 
dobrého a ctnostného, kterého zkazila až lidská společnost. 
129 Huxley, T. H.: Evolution and Ethics and Other Essays, 1894, kap. I. - III. 
130 F. de Waal se tomuto tématu široce věnuje v rámci kontradikce dvou pohledů na původ morálky, kdy 
proti sobě staví pohled „Veneer Theory,“ tj. morální smysl je tenká vrstva, která překrývá amorální lidskou 
přirozenost a pohled evoluční etiky, který sám zastvá, tj. moralita je produktem evolučního vývoje. 
131 Dawkins, R.: Sobecký gen, 1998, str. 182.  
132 de Waal, F.: Primates and Philosophers, Princeton University Press 2006, Part I. 
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z otázek moderní evoluční etiky je: „Spočívá morální chování člověka na 

evolučních kořenech, na v průběhu lidské fylogeneze geneticky 

implementovaných dialozích chování, které spoluurčují nebo zcela determinují 

morální chování dnešního člověka?“133 Jejím základem jsou poznatky a axiomy ze 

sociobiologie, evoluční biologie, psychologie a antropologie. Vzhledem ke 

komplexnímu uchopení předmětu morálky a jejího původu čistě z biologické a 

evoluční perspektivy je zřejmé, že se jedná o velmi mladou disciplínu, i když 

samozřejmě Darwina musíme považovat za pionýra této disciplíny. Právě od 

Darwinových dob docházelo k pokusům o biologizaci morálky či kontextuálního 

propojení evoluční vědy, biologie a etiky. Badatelé před Darwinem se morálce 

věnovali buď z perspektivy jejích normativních ideálů, které se snažili nalézat, 

nebo se snažili dobrat jejích zdrojů. Obojí bylo činěno prostřednictvím 

filosofického a teologického diskurzu. Moralita a morálka byla zásadně božím 

darem. Lorenzovská etologie s vrozenými vzorci a vrozenou strukturou, která 

umožňuje evaluaci hodnot, již nabízí evolučně biologickou alternativu pohledu na 

moralitu a morálku.134 Vznik sociobiologie pak přináší ucelený, interdisciplinární, 

teoretický a empirický základ, který inicioval zrod moderní evoluční etiky jako 

komplexní vědy o morálce v biologické a evoluční perspektivě. Za představitele 

této disciplíny můžeme považovat tedy ty, kteří se o podobné explicitní a celistvé 

uchopení morálky pokusili - např.: Matt Ridley (nar. 1958),135 Richard D. 

Alexander (nar. 1930)136 a právě Frans de Waal (nar. 1948)137 a další.  

 

 

 

 

                                                           
133 Brázda, R.: Úvod do srovnávací etiky, 1998, kap. D 1.1.  
134 Viz. kap. 2.7. 
135 Ridley, M.: The Origins of Virtue, Penguin Books, London 1996.   
136 Alexander, R. D.: The Biology of Moral Systems, Aldine De Gruyter, New York 1987.  
137 de Waal, F.: Good Natured: The Origins of Right and Wrong in Humans and Other Animals, Harvard 
University Press, Cambridge 1996; Primates and Philosophers: How Morality evolved, Princeton University 
Press 2006.     
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3. Frans de Waal a jeho biologická perspektiva evoluce morálky 

 

3.1 Životopis138 

 

Zcela jistě je užitečné stručně uvést de Waalův akademický životopis, neboť 

se nám tak jasně odhalí cesty, které ho dovedly k jeho současnému bádání 

v oblasti moderní evoluční etiky, a zdroje, ze kterých ve svých tezích čerpá.  

Frans de Waal se narodil 29. 10. 1948 v Holandsku. Obecně je považován 

za psychologa, primatologa a etologa, avšak vzhledem k tématu, kterému se také 

věnuje, tj. evoluce kořenů morálky, ho můžeme rovněž zařadit i mezi 

představitele moderní evoluční etiky. De Waal titul Ph.D. biologie získal na 

University of Utrecht v roce 1977 za disertační práci, která se týkala agresivního 

chování a forem aliancí u makaků. V roce 1975 započal šestiletý výzkumný 

projekt zkoumání největší šimpanzí kolonie v zajetí v Arnhemské Zoo, přičemž 

výsledkem tohoto bádání bylo mnoho odborných článků a prací, a také jeho první 

kniha Chimpanzee Politics, 1982. V roce 1981 de Waal přijal pozici výzkumníka 

ve výzkumném centru Wisconsin Regional Primate Research Center in Madison, 

USA, kde započal svá observační a experimentální studia usmiřovacího chování 

opic. Své závěry z této oblasti shrnul v knize Peacemaking Among Primates, 

1989. Zhruba ve stejné době také začal studovat šimpanze, Pan, v Yerkes 

National Primate Research Center (YNPRC) v Atlantě, a jejich blízké příbuzné 

šimpanze bonobo, Pan paniscus, v San Diego Zoo. Od roku 1991 až do 

současnosti de Waal působí jako profesor psychobiologie na YNPRC, dále na 

Emory University taktéž v Atlantě, kde je v současné době na pozici: Charles 

Howard Candler profesor chování primátů, oddělení psychologie. Od roku 1997 je 

de Waal navíc ředitelem Living Links139 v YNPRC. V současné době se de Waal 

věnuje výzkumu sdílení potravy, sociální reciprocity a výsledkům konfliktního 

jednání u primátů. Veškeré jeho poznatky v oblasti etologie primátů a opic jsou 

pro de Waala zdrojem jeho bádání v oblasti moderní evoluční etiky, kterou se 

                                                           
138 Zdroj životopisných dat: http://www.emory.edu/LIVING_LINKS/dewaal.html a 
http://en.wikipedia.org/wiki/Frans_de_Waal. 
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zabývá v následujících knihách: Good Natured: The Origins of Right and Wrong 

in Humans and Other Animals, 1996; Our ihner Ape, 2005 a Primates and 

Philosophers: How morality Evolved, 2006. 

Za svou práci byl de Waal několikrát oceněn akademickými cenami, je 

organizátorem několika konferencí spojených s problematikou sociálního chování 

primátů či rekonstrukce lidské sociální evoluce a v roce 1997 byl dokonce 

magazínem Time zařazen mezi 100 nejvýznamnějších lidí. 

 

3.2 Metodologický přístup Franse de Waala k tématu evoluce morálky 

 

Cíl a metodu svého bádání de Waal nastínil v prologu své knihy The Origins 

of Right and Wrong in Humans and Other Animals, 1996. Hlavním cílem mu je 

evoluční odhalení kořenů morálky, zda zvířata disponují chováním, které by bylo 

obdobou mravního chování člověka, a zda mají takové mentální schopnosti tak 

jako člověk, které umožňují vznik morálních systémů. Pokud jde o metodologický 

přístup, vychází z teoretické báze relevantních evolučních a behaviorálních 

vědeckých disciplín, které jsou významné pro oblast evoluce morálky. Vzhledem 

k povaze předmětu zkoumání, tj. morálky, de Waal zdůrazňuje, že je nutná 

teoretická interdisciplinární výbava počínající filosofií a končící evoluční biologií. 

Dalším zdrojem mu jsou empirická pozorování primátů zejména šimpanzů, Pan, 

jako našich nejbližších příbuzných, a etologické, psychologické a kognitivní 

experimenty. Celkový de Waalův přístup k fenoménu morálky je holistický140 a 

tedy nutně interdisciplinární. 

 

3.2.1 Problém antropomorfizace 
 

V souvislosti s metodou a narativním zpracováním svých prací de Waal 

velmi často antropomorfizuje chování zvířat zejména primátů, za což je mnohdy 

kritizován. Například Wright, ačkoliv je přesvědčen o oprávněnosti používání 

                                                                                                                                                                              
139 Centrum studií opičí a lidské evoluce při YNPRC, viz. http://www.emory.edu/LIVING_LINKS/. 
140 V tomto přístupu je znát vliv lorenzovské etologie, viz. kap. 2.7, posl. odst.  
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antropomorfního jazyka, k čemuž ho dovedli zejména výsledky empirického 

pozorování šimpanzů, Pan, které de Waal shrnul v publikaci Chimpanzee Politcs, 

1982, přesto připouští, že de Waal je někdy nekritický v užívaných 

antropomorfních kategoriích.141 Samotný de Waal si všímá, že soudobý biologický 

slovník akceptuje pouze typ chování s negativní konotací. Pokud však jde o 

pozitivní typ, jako například altruismus či tolerance, existuje v textech 

zdrženlivost, aby zvířeti nebyly připsány „typicky“ lidské pozitivní sklony v chování 

či emoce. Autor však na základě svého dlouhodobého empirického 

behaviorálního výzkumu primátů došel k poznání, že ti disponují jednak širokým 

spektrem vztahů a jednak motivy a emocemi jak v záporném, tak ale i v kladném 

smyslu. Dokonce, o tom bude pojednáno níže, shledává de Waal u primátů 

takové projevy chování, které by bylo možné nazvat vcítěním, soucitem či 

porozuměním, což jsou hlavní pilíře morálky. De Waal tedy vymezuje podmínky 

antropomorfizace zvířecího chování, neboť a priori sémantické rozlišování 

lidského a zvířecího chování jen zastírá zásadní podobnosti a stěžuje tak vůbec 

zkoumání kořenů morálky a její jakési protoexistence u zvířat.142 V žádném 

případě se nedopouští nějaké metodologické zkratky, aby primátům 

bezprecedentně přímo přiznal intencionální chování. Naopak zdůrazňuje, že tento 

fakt je současnými experimentálními metodami špatně prokazatelný, ovšem 

stejně tak jako jeho absence. Pokud jde o problém uznání podobnosti v chování a 

prožívání mezi zvířaty a člověkem a o jakou podobnost se vlastně jedná, de Waal 

tento problém interpretuje jako volbu mezi kognitivní a evoluční parsimonií.143 

Sám se kloní k evoluční parsimonii, která předpokládá podobnost v chování na 

základě homologie:144 „Alternativa by předpokládala evoluci jako divergentní 

proces, který produkuje podobné chování, což se jeví jako nesmyslně 

neekonomický předpoklad u druhů vyvíjejících se samostatně pouhých několik 

                                                           
141 Wright, R. in de Waal, F.: Primates and Philosophers, 2006, str. 83. 
142 de Waal, F.: Dobráci od přírody, 2006, str. 26.-29. 
143 Kognitivní parsimonie, tj. vysvětlovat fenomény vždy těmi nejjednodušším mentálními schopnostmi, 
např. podvodné chování vysvětlit jako podmíněné chování než jako účelně promyšlený podvod. Evoluční 
parsimonie, tj. východiskem je společná fylogeneze, tedy stejné mezidruhové chování předpokládá podobné 
až stejné mentální procesy. In: de Waal, F.: Primates and Philosophers, 2006, appendix A. 
144 Chování, které je homologické, předpokládá společný fylogenetický vývoj, podobnost je zde strukturální 
nikoliv analogická. Analogické chování je podobné na základě podobných či stejných vnějších projevů. 
Tedy přírodní výběr dospěl ke stejným či podobným výsledkům několikrát nezávisle na sobě.  
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miliónů let. Když normálně nepředpokládáme rozdílné příčiny stejného chování u 

psů a lvů, proč bychom tak měli činit u lidí a šimpanzů?“145  Zároveň si však 

uvědomuje, že eventuální existence složitých kognitivních schopností, jenž u lidí 

naznačuje určité chování, je potřeba u zvířat velice opatrně zvažovat. Jde jen o 

to, aby tato možnost byla vůbec připuštěna. Nemusí být ihned bez důkazů 

akceptována či a priori odmítnuta.146  

 Pokud jde o oblast morálky, ani zde se de Waal nebojí používat 

antromorfismy. Samozřejmě v porovnání s člověkem zvířata morálkou v lidském 

smyslu nedisponují, avšak nacházíme u nich prvky, jenž jsou základem lidských 

schopností v souvislosti s moralitou. Tyto prvky jsou ovšem kvantitativně odlišné  

od těch lidských. Antropomorfizace pouze poukazuje na základní podobnosti 

v dané oblasti, aniž by prohlašovala, že chování a prožívání člověka a zvířat je 

identické. U fenoménu morálky bychom pak měli jednoduše uznat, že: „… zvířata 

obývají různá patra ve věži morality.147“148 

 

3.3 Východiska a předpoklady evoluce morálky Franse de Waala 

 

De Waal v rámci zpracování tématu evoluce kořenů morálky vychází 

z několika základních teorií a základních předpokladů. Prvním nejobecnějším a 

nejzákladnějším paradigmatem je pro de Waala neodarwinismus vycházející 

z darwinismu, tedy teorie o biologické evoluci druhů na základě přírodního výběru 

a mechanismu dědičnosti. De Waal evoluci stejně jako Darwin celkově vztahuje 

jak na morfologii a fyziologii organismů, tak i na chování a morálku samotnou, což 

je pro nás stěžejní. Jak ještě uvidíme, na základě této premisy de Waal na 

evolučním stromě života spatřuje kontinuální vývoj morálního cítění, jehož 

                                                           
145 de Waal, F.: Primates and Philosophers, str. 62. 
146 Apriorní odmítnutí sdílených charakteristik mezi zvířaty a člověkem de Waal charakterizuje jako 
anthropodenia. In: de Waal, F.: Primates and Philosophers, 2006, str. 65. 
147 Jelikož De Waal moralitu považuje za produkt evoluce, v souladu s čímž její základní stavební bloky 
(viz. kap. 3.5.) nalézá také u zvířat, zejména u primátů, představuje si celou tuto evoluci jako věž. V jejím 
rámci na různých úrovních stojí jednotlivé živočišné druhy podle toho, do jaké míry se u nich vyskytují 
jednotlivé stavební bloky morality. Na vrcholu věže stanul člověk. In: de Waal, F.: Primates and 
Philosophers, 2006, str.. 181. 
148 De Waal, F.: Primates and Philosophers, 2006, str. 181. 
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vrcholem je člověk. V této souvislosti ve svých knihách často uvádí svůj, již výše 

zmíněný, tzv. princip věže morality.  

Druhým východiskem mu jsou jednak filosofické teorie a dále pak hlavně 

empirické, často experimentálně podložené evolučně biologické hypotézy, na 

základě kterých de Waal postuluje tři podmínky pro evoluci morálky: 1. existence 

a význam skupiny a závislost na skupině, 2. spolupráce a reciprocita v rámci 

skupiny, 3. konflikt uvnitř skupiny.149  

Třetím východiskem je pro de Waala komplex empirických behaviorálních a 

experimentálních pozorování zvířat zejména šimpanzů (Pan spp.) jako našich 

nejbližších příbuzných. Data a výsledky pozorování, jenž de Waal shrnul ve svých 

knihách Chimpanzee Politics, 1982 a Peacemaking Among Primates, 1989, 

podporují výše uvedený fakt v rámci prvního východiska, pokud jde o kontinuální 

vývoj morálního cítění. Prostřednictvím jejich analýzy pak de Waal u zvířat 

nachází sklony související s lidskou morálkou. Mj. v tomto bodě navazuje přímo 

na Darwina: „Mé zkoumání má však ještě jeden samostatný cíl, a to pokusit se 

určit, jak dalece může studium nižších živočichů objasnit jednu z nejvyšších 

psychických vlastností člověka“,150 čímž má na mysli morálku. De Waal tedy 

zmíněné sklony identifikoval a klasifikoval do čtyř kategorií, které nazývá 

stavebními bloky morality:151 1. rysy související se soucítěním, 2. charakteristiky 

vztahující se ke společenským normám, 3. reciprocita, 4. schopnost spolu 

vycházet.152  

 

 

 

 

 

 

                                                           
149 viz. kap. 3.4. 
150 Darwin, Ch.: O původu člověka, 2006, str. 117. 
151 Podrobněji viz. kap. 3.5. 
152 Flack, J. C., de Waal, F.: „Any Animal Whatever“ Darwinian Building Blocks of Morality in Monkeys 
and Apes in Evolutionary Origins of Morality, 2000; de Waal, F.: Dobráci od přírody, 2006, str. 255. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

46 

3.4 Podmínky pro evoluci morálky 

 

3.4.1 Existence a význam skupiny 

 

Existenci skupinového života můžeme sledovat v jistém smyslu již od 

chromozomální úrovně, pokud alelám přiznáme určitou míru autonomie. 

Například Ridley na této úrovni nalézá skupinovost, neboť: „Chromozomy … tím, 

že potlačují sobecké rebelie individuálních genů, udržují a chrání integritu celého 

geonomu.“153 Základním předpokladem skupinovosti je tedy alespoň minimální 

míra spolupráce, společného zájmu a společné teritorium. Nicméně pro 

skupinový život ve smyslu sociální společnosti je to málo. Tedy, pokud jde o 

komplexitu, musíme postoupit výše k vyšším živočichům. Zde však fakt 

momentálního společného výskytu zvířat z důvodu například kumulace potravy 

na jednom místě či díky jiným víceméně náhodným přírodním vlivům nemůžeme 

ještě považovat za existenci skupinového společenského života. Tak nemůžeme 

činit ani v případě shromažďování organismů, jejichž okamžitým zájmem je pouze 

rozmnožení bez dalších partnerských a rodičovských interakcí či u anonymního 

hejna a agregace. Podmínkou společenského skupinového života je tedy vedle 

spolupráce, společného zájmu dále i dlouhodobější vzájemná a aktivní interakce 

jedinců. V rámci takové skupiny vzniká společnost, a o živočišném druhu, který 

takovou společnost vytváří, mluvíme jako o sociabilním, tedy je schopen 

společenskosti a sdružování, je schopen vstupovat do vzájemných vztahů různé 

intenzity. Členové takového společenství disponují smyslem pro příslušnost ke 

skupině a cítí potřebu být skupinou přijímáni. Jen v takovéto skupině existují 

předpoklady pro vznik a existenci morálních systémů. Vidíme tedy, že de Waal 

v této podmínce přímo navazuje na Darwina,154 pro nějž byla společenskost, 

přítomnost společenských instinktů jedním z hlavních předpokladů vzniku 

morálky.  

Život ve skupině nutně musí přinášet jeho členům, respektive z 

genocentrického pohledu genům jeho členů, nějaké výhody či zisky, které musí 

                                                           
153 Ridley, M.: Původ ctnosti, 2000, str. 52. 
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více než kompenzovat náklady jednotlivců, které pro ně plynou ze života ve 

skupině. Musí tedy existovat určité motivy, jinak by neexistoval důvod, aby se 

jedinci sdružovali. Tyto důvody můžeme teoreticky vymezit škálou, řekněme 

jakousi motivační škálou pro socialitu. Na jedné straně praktickým a 

pragmatickým užitkem počínaje, tj. vzájemná ochrana a lepší detekce predátorů, 

opatřování a sdílení potravy, lepší přístup k sexuálním partnerům a větší šance 

na rozmnožení, sdílení informací, možnost kooperace atd. a na druhé straně 

emocionálními důvody konče, tj. radost ze vzájemné přítomnosti, soucit, empatie, 

schopnost pociťovat lásku, jednomu záleží na druhém atd. Zdá se, že se zvyšující 

se komplexitou organismů na evolučním stromě života se u sociabilních druhů 

také snižuje nepoměr mezi oběma extrémy motivační škály. Uvažme například 

blanokřídlý sociální hmyz, u kterého nejspíše pro naše téma relevantní složitější 

emocionální znaky, instinkty a vyšší mentální schopnosti budeme hledat stěží a 

na druhé straně našeho nejbližšího příbuzného šimpanze, Pan, či šimpanze 

bonoba, Pan paniscus, u kterých tyto atributy jednoznačně nacházíme, přičemž 

diskuze se týká kvantitavní míry v porovnání s lidskými dispozicemi v této oblasti.  

Společenskost jako jeden ze základních aspektů lidské přirozenosti chápal 

již Aristotelés. Samotná lidská zkušenost prokazuje, že člověk se vyvinul jako 

sociabilní druh a ne jako solitér, o čemž ilustrativně může svědčit fakt, že 

vyloučení ze společnosti je hned po usmrcení jeden z nejextrémnějších trestů, o 

kterém lze uvažovat. „Bez sociální podpory se bezpochyby stáváme  

deprimovanými.“155 Závislost lidského jedince na sociálním životě je tak zjevná.   

Jednotkou v Darwinově teorii přírodního výběru je jedinec, přičemž hybnou 

silou evoluce je mu boj o přežití v rámci druhu spíše než mezi druhy. Právě boj o 

přežití organismů v rámci druhů spatřoval Darwin jako nejtužší: „Boj o přežití je 

nejtvrdší mezi jedinci a varietami stejného druhu.“156 Tedy primárně kompetitivní 

hledisko mezi organismy, které následně upřednostňoval a vyzdvihoval zejména 

T. H. Huxley. Nicméně u Darwina shledáváme v rámci boje o přežití také hledisko 

skupinového výběru: „Pokud nová varieta o přežití uspěje, pomalu se rozšiřuje ze 

                                                                                                                                                                              
154 Viz. kap. 2.2. 
155 de Waal, F.: Primates and Philosophers, 2006, str. 5. 
156 Darwin, Ch.: O vzniku druhů přírodním výběrem, 2007, str. 99. 
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svého centra a soupeří s původní formou ve stále větším okruhu.“157  „… pokrok 

v morální úrovni daného společenství je bezesporu nesmírnou výhodou proti 

ostatním kmenům.“158 Zdá se, že pohyboval-li se Darwin v rámci obecných 

teoretických pojmů principu své teorie, neměl problém uplatňovat individuální 

výběr. Jakmile se však ocitl na rovině aplikace své teorie v oblasti morálky 

člověka, setkával se s určitými těžkostmi, které ho odkazovaly na o řád vyšší 

rovinu, tedy skupinový výběr. Důvod byl jednoznačný. Darwin narážel na 

nepopiratelná fakta spolupráce a altruismu159 v rámci společností, a vůbec obecně 

na společenské a morální vlastnosti a předpoklady napříč celým druhem, což 

však bylo v kontradikci s absolutním bojem o přežití a zájmem jedince jako 

solitéra o maximální reprodukci sebe sama. Za zmínku však stojí, že sterilitu u 

mravenců vysvětloval představou „rodinného“ výběru, což je vlastně ekvivalent 

příbuzenského výběru. V případě mravního chování lidí, které je však rozšířené i 

mimo příbuzenské skupiny, aplikoval skupinový výběr. 

Kropotkin, jak bylo již výše uvedeno, se na rozdíl od Huxleyho ocitá se 

svou tezí vzájemné pomoci na opačné straně spektra a vyzdvihuje právě fakt 

spolupráce v rámci společenství. Komunální princip postuloval jako hlavní faktor 

přežití jedinců v boji o přežití, ale také pokud jde zejména o zachování 

společnosti, jejíž nepřítelem je vnější prostředí. Důvodem pro existenci 

společenství mu jsou také vyšší emocionální motivy. Například pocit blízkosti a 

vzájemnost, ne pouze ryze funkční spolupráce.   

Alexander, na kterého se mj. de Waal často odkazuje, spatřoval jako hlavní 

důvody existence života lidí ve skupině zároveň ve vnitro a meziskupinových 

motivech. Alexander již vycházel ze sociobiologické ekonomické bilance života ve 

skupině. Život ve skupině se podle Alexandera vyvinul hlavně díky specifickým 

benefitům, které převýšily individuální náklady členů skupiny. Pokud šlo o 

samotný kontext, motivy pro socializaci mu byly zejména ty pragmatické, tj. 

lovecká kooperace a obrana před predátory. Avšak pro vysvětlení existence 

lidského skupinového života, existence velkých společenství, je Alexanderovi 

                                                           
157 Tamtéž, str. 115. 
158 Darwin, Ch.: O původu člověka, 2006, str. 155. 
159 Darwin neznal termín altruismus, ale používal opis: „… bude-li pomáhat svým bližním, získá také na 
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tento fakt nedostačující, neboť konstatuje, že mnoho nehumánních druhů, kteří 

kooperují při lovu, mají sklon žít vedle sebe v malých skupinkách. Velké skupiny, 

agregace, pro které je sdružování, velikost skupiny obranou strategií proti 

predátorům, a které Hamilton nazval „sobeckými hejny“, postrádají jiný druh 

interakcí atd. Pokud jde o člověka, vnější nebezpečí je již slabým faktorem pro 

vysvětlení lidského sociálního života a jediným vhodným motivem pro existenci 

rozsáhlých lidských společenství může být konkurenční lidská skupina. Alexander 

se tedy pohybuje na poli vnitrodruhové a meziskupinové kompetice.160  

 Lorenz rozlišil čtyři typy společenského uspořádání, přičemž pouze 

společenstvo, které nazval svazkem161, je morálnímu člověku nejvlastnější. Zde 

je agrese tlumena, a to díky postavení jedince, který se tak musí ovládat, tj. být 

zodpovědný. Z toho vyplývá, že mu jde nejen o svůj vlastní zájem, ale také o 

zájem celku. Z tohoto pohledu na skupinovost nahlíží také Ridley. Ten, kdo 

upřednostňuje zájem celku před svým vlastním, sdílí společný osud se skupinou.  

 Pomineme-li nyní Alexanderův, Lorenzův potažmo Darwinův skupinový 

výběr, vycházejí Alexander a de Waal, jako představitelé moderní evoluční etiky, 

již z moderních evolučně biologických teorií. Z těch je Triversova teorie 

recipročního altruismu jedním ze základních kamenů moderní evoluční etiky a 

společně s genocentrickým pohledem na evoluci, příbuzenským výběrem, 

nepřímou reciprocitou, teoriemi agrese atd. nacházejí svou vlastní odpověď na 

„Darwinovo dilema“: „Jak vlastně dochází ke smíření mezi individuálními zájmy 

členů společenství, jejich sobectvím, které vede k soupeření v našem případě na 

úrovni jedinců a spoluprací v rámci tohoto společenství a jak je ventilováno, 

tlumeno napětí vzniklé konfliktem těchto dvou zájmů?“162  

Nyní, když jsme stručně charakterizovali skupinový život jako společenský, 

můžeme přejít ke druhé de Waalově podmínce evoluce morálky, což je 

spolupráce, altruismus a reciprocita, které se společenským životem úzce nejen 

souvisejí, ale vlastně jej podmiňují. Bez jisté míry spolupráce, altruismu a 

                                                                                                                                                                              
oplátku jejich pomoc.“ In: Darwin, Ch.: O původu člověka, 2006, str. 153. 
160 Alexander, R. D.: The Biology of Moral Systems,  1987,  str. 79.-81. 
161 První typ společenského uspořádání je anonymní hejno, druhým je společenstvo bez lásky (např. ptáci), 
třetím tzv. velkorodiny (např. krysy a blanokřídlý hmyz). In: Lorenz, K.: Takzvané zlo, 1992, 
162 Reinterpretace de Waalových otázek, které vycházejí z Darwinova dilematu. In: de Waal, F.: Dobráci od 
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reciprocity, jak uvidíme dále, nemůžeme hovořit ani o sociální skupině, ani o 

sociálních interakcích. Morální systémy a etika by se bez nich vůbec nevyvinuly.  

 

3.4.2 Spolupráce a reciprocita v rámci skupiny 

 

Jak vyplývá z první kapitoly, pokud jde o původ morálky, existují dvě 

tradice. Jedna v rámci které filosofové a biologové prostě pochybují, že by 

evoluce mohla vyprodukovat základní komponenty pro morální systémy a druhá 

s opačným názorem, o kterou se opírá de Waal a jejíž páteř v zásadě tvoří (vedle 

Darwina) Kropotkin, Lorenz, Trivers a Alexander. Kropotkin přišel s tezí, že 

jednotlivci nemusejí nutně bojovat navzájem proti sobě, ale naopak mohou 

bojovat kolektivně proti nepřátelskému vnějšímu prostředí a pokud jde o společný 

zájem, věřil, že ten nakonec vždy převáží nad zájmem jedince.163 Trivers pak 

objasnil jak se mohla spolupráce a reciproční systém, reciproční altruismus 

během evoluce vyvinout.164,165 Lorenz chápal vzorce chování, základní normy 

chování a jejich hodnotové souzení za součást lidské přirozenosti, tedy za 

výsledek fylogenetické evoluce.166 Pro Alexandra je reciprocita v jeho výkladu o 

biologii morálních systémů základním principem pro  vývoj morálních systémů.167  

   Ridley při svém pátrání po kořenech spolupráce v organické říši sestoupil 

až na chromozomální úroveň. V souladu s genocentrickým pohledem, každou 

kolonii prvků určité komplexity, která vytváří pevné kolektivy za účelem 

společného přežití, považuje za spolupracující.168,169 Jeho pohled je jistě správný, 

nicméně v rámci této podmínky pro evoluci morálky de Waal míní takovou 

spolupráci, která zakládá reciproční vztah. V lidských společnostech, říká Ridley, 

                                                                                                                                                                              
přírody, 2006, kap. Darwinovská dilemata. 
163 In: Kropotkin, P.: Mutual Aid: A Factor of Evalution, 1902. 
164 Viz. níže. 
165 In: Triverse, R.: The Evolution of Reciprocial Altruism, in: Quarterly Review of Biology 46, str.. 35-56, 
1971. 
166 Viz. kap. 2.7. 
167 In: Alexander, R. D.: The Biology of Moral Systems, 1987. 
168 Ridley používá pojem „kooperující matrjoška“, tj. ruská hračka, panenka, která v sobě skrývá několik 
stále menších panenek a v každé, podle úrovně komplexity, nalézáme vždy určitý pevný kolektiv 
kooperujících prvků. Týmy kooperujících genů tvoří chromozomy, ty tvoří genomy, ty pak buňky, dále 
následují složitější buňky až nakonec těla. 
169 Ridley, M.: Původ ctnosti, 2000, str. 27-29. 
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existuje spolupráce od pradávna v podobě dělby práce jednak mezi výrobními 

specialisty a jednak mezi mužem a ženou. Dělba práce přináší ohromnou výhodu 

ve formě konečného zisku pro všechny zúčastněné. Tedy se jedná o hru 

s nenulovým součtem. Dalším důsledkem pro společnost spočívá v tom, že 

společnost se tak stává více než pouhou sumou jeho částí. Ridley se domnívá, že 

vzniku lidské společnosti vděčíme právě spolupráci, dělbě práce a s nimi 

související reciprocitě.170  

Reciprocita je obecně používaný termín pro systém vzájemnosti, který je 

založený na principu půjčky za oplátku, tj. dnes poskytnu službu já tobě a zítra ty 

mně. Nejzákladnější formou je nealtruistická okamžitá vzájemná pomoc, 

například společný lov a následná společná konzumace ulovené kořisti. Další její 

sofistikovanější formy, tj. reciprocita v rámci příbuzenského výběru, reciproční 

altruismus a nepřímá reciprocita, již zahrnují altruistické prvky, a to zejména 

časovou prodlevu mezi půjčkou a oplátkou a to, že náklady poskytovatele jsou 

menší než zisk příjemce. Mechanismus reciprocity řeší konflikt zájmů, tj. konflikt 

mezi sobeckým zájmem jednotlivce a společným zájmem skupiny, který nutně 

musí ve společenské skupině nastat. 

Darwin měl za to, že reciprocita171 mezi lidmi vyrůstá z pomoci bližnímu a je 

jedním z faktorů v evoluci morálního chování: „… každý brzy pochopí, že bude-li 

pomáhat svým bližním, získá na oplátku také jejich pomoc. … osvojí si zřejmě 

zvyk pomáhat svým bližním, přičemž zvyk vykonávat dobré skutky rozhodně 

posiluje schopnost soucitu, která pak dává první podněty k dobrým činům.“172 

Vzájemnou pomoc shledával u sociálně žijících živočichů, avšak mylně mu 

motivem pro takové jednání byl pocit uspokojení a radosti.173  „Láska k bližnímu je 

nedostatečným základem spolupráce ve velkých společnostech.“174 Kdyby 

v lidské společnosti převládla spolupráce na základě ryze lásky k bližnímu, vedlo 

by to k rozkladu společnosti protekcionářstvím. „Smithova neviditelná ruka175 je 

                                                           
170 Ridley, M.: Původ ctnosti, 2000, str. 52-61. 
171 Darwin pro bezprostřední kooperativní vzájemnou pomoc pojem reciprocita nepoužíval. 
172 Darwin, Ch.: O původu člověka, 2006, str. 153. 
173 Tamtéž, str. 123. 
174 Ridley, M.: Původ ctnosti, 2000, str. 58. 
175 Viz. text s odkazem na pozn. 201. 
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lepším nástrojem jak proměňovat sobecké motivace na dobro celku.“176 De Waal 

si pak všímá že, reciprocita může existovat bez morálky, ale morálka bez 

reciprocity ne. 

Aby však reciprocita vůbec fungovala, je nutné, aby byly splněny určité 

podmínky, které nám objasňuje Triversova teorie recipročního altruismu. Ta je 

cenná v tom, že je do určité míry empiricky ověřitelná a její platnost se postupně 

potvrzovala. V rámci této teorie Trivers nejdříve objasňuje funkci emocí a 

psychologických procesů, které chápe jako mediátory mezi geny, jejich vnitřními 

počty a vnějším chováním. „… lidské emoce se v Triversově podání jeví jako 

perfektně naleštěná sada nástrojů recipročně-sociálního tvora.“177 Jednotlivé typy 

kooperace pak klasifikuje na základě vzájemné bilance účastníků. Tímto se teorie 

recipročního altruismu stala jedním ze základních paradigmat evoluční teorie 

morálky. Nutno dodat, že Triverse ke své teorii recipročního altruismu 

inspirovala Hamiltonova teorie příbuzenského altruismu,178 což mimo jiné také 

uvádí v rozhovoru s de Waalem.179  

Abychom pochopili, z čeho Trivers vycházel, je užitečné stručně nastínit 

hlavní Hamiltonovu tezi. Hamilton svou teorií příbuzenského výběru vlastně 

navrhl řešení, které smiřuje rozpor mezi individuálním sobeckým zájmem jedince 

a spoluprácí v rámci příbuzenské skupiny. Hamilton odhlédl od míry reprodukce 

množství vlastních potomků jako měřítka úspěšnosti jedince a svou optiku zaostřil 

na genocentrickou úroveň. Zdatnost tak měří nikoli počtem přímých potomků, ale 

počtem kopií genu předaných do další generace, kterou lze zvyšovat přímo, tj. 

přímá zdatnost skrze své vlastní potomky, anebo nepřímo, tj. nepřímá zdatnost 

prostřednictvím reprodukce jedinců, kteří jsou pravděpodobně nositeli stejného 

genu.180 Praktickým důsledkem je to, že jedinec by se měl chovat altruisticky jen 

k těm jedincům, kteří jsou nositeli stejného genu a míra altruismu pak přímo 

úměrně koreluje s mírou příbuznosti.181,182   

                                                           
176 Ridley, M.: Původ ctnosti, 2000, kap. 2. 
177 Ridley, M.: Původ ctnosti, 2000, str 148. 
178 Hamilton, W. D.: The Genetical Evolution of Social Behavior in: Journal of Theoretical Biology 7, 1964, 
str. 1.-52. 
179 Výňatek rozhovoru in: de Waal, F.: Dobráci od přírody, 2006, str. 35. 
180 Kombinace obou těchto veličin tvoří tzv. inkluzivní zdatnost 
181 Teorii příbuzenského výběru lze matematicky vyjádřit a vzoreček je znám jako Hamiltonovo pravidlo: 
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Trivers po seznámení se s Hamiltonovou teorií příbuzenského výběru začal 

uvažovat o dalších typech altruismu, neboť lidských příkladů nepříbuzenského 

altruismu bylo mnoho. Definoval obecně altruistické chování, ze kterého vyloučil 

kooperativní chování s okamžitou odměnou, neboť prospěch je bezprostřední. 

Nicméně musíme mít na paměti, že kooperativní chování, mutualismus, hraje 

důležitou roli v evoluci altruismu, kterému nejspíše předcházel. Základní 

podmínky recipročního altruismu lze tedy shrnout následovně: 1. zisk příjemce je 

momentálně větší než náklady poskytovatele, 2. existence časové prodlevy mezi 

poskytnutím altruistického činu a jeho kompenzováním, 3. poskytování služby 

závisí, zda zvíře je účastníkem jiných aktů recipročního altruismu, 4. existence 

stálých vztahů, rozpoznání ostatních členů skupiny, paměť členů skupiny na 

vzájemné reciproční akty, 5. existence mechanismu pro odhalení a potrestání 

podvodníků. De Waal dodává, že reciproční altruismus nutně musí zahrnovat 

patřičné emocionální reakce. Systém svou podstatou vede k tomu, že všichni 

jeho účastníci v dlouhodobější perspektivě získávají, tedy mluvíme o nenulovém 

součtu. Neexistují zde vlastně vítězové ani poražení, ačkoliv se to tak při 

partikulárním pozorování může často zdát.  

Trivers ve svém výkladu používá podle Hamiltona hru vězňovo dilema,183 

ve které jedna varianta rozhodnutí obou vězňů, zda zradit toho druhého či ne, 

odpovídá v konečném důsledku nenulovému součtu, pokud jde o zisk obou dvou 

vězňů. Tedy získávají oba aktéři. Jedná se o variantu, kdy oba dva nezradí, ale 

budou spolupracovat. Nicméně případná spolupráce je podmíněna frekvencí 

setkávání, ze které aktéři interakce mohou odvozovat, jak se partneři příště 

zachovají, neboť při jednokolové interakci se samozřejmě vyplatí zradit. Na 

základě tzv. opakovaného vězňova dilematu je možné potvrdit, že právě 

kooperativní strategie je nejlepší možností pro všechny aktéry, neboť jedině tak 

                                                                                                                                                                              
rB>C, kde B = prospěch pro příjemce altruistického aktu, C = náklady poskytovatele, r = koeficient 
příbuznosti. In: Barret, L., Dunbar, R., Lycett, J.: Evoluční psychologie člověka, 2007, str. 57.-60. 
182 Hamilton, W. D.: The Genetical Evolution of Social Behavior in: Journal of Theoretical Biology 7, 1964, 
str. 1.-52. 
183 Vězňovo dilema je formální model v rámci teorie her, který teoretizuje chování dvou jedinců, jenž mají 
v určité situaci možnost druhého zradit či nezradit. Z pohledu celkového zisku je nejlepší variantou 
spolupráce, z pohledu zisku jednotlivce pak zrada. V jednokolové hře zrazují obvykle oba dva, neboť nemají 
jistotu, zda druhý nezradí a tedy také tratí oba dva. In: Barret, L., Dunbar, R., Lycett, J.: Evoluční 
psychologie člověka, 2007, str. 63. 
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získají nejvíce a celý systém je vyvážený. Tuto variantu potvrdila i soutěž, kterou 

zorganizoval Robert Axelrod (nar. 1943), v rámci které testoval různé strategie 

odborníků v oblasti teorie her právě na základě opakovaného vězňova dilematu. 

Jako vítězná strategie se ukázala tzv. tit for tat.184,185 Pravidla této strategie 

spočívala na jednoduchých příkazech: prvně spolupracuj s každým, koho potkáš, 

dále opakuj předchozí partnerův krok, tj. spolupracuj, když spolupracoval, 

spolupráci ukonči, když zradil. Tedy spolupráce založena na reciprocitě. Ukázalo 

se, že jakmile tato strategie v populaci převážila, bylo to natrvalo. Tedy se jednalo 

o evolučně stabilní strategii - ESS.186,187  

Otázkou zůstává, jak se však reciproční altruismus vyvinul a rozšířil ve 

společnosti. Wright v Morálním zvířeti, 1995 shrnuje dosavadní socibiologické  

poznatky a shrnuje, že geny recipročního altruismu se rozšířily prostřednictvím 

příbuzenského výběru. Tedy nejdříve oplácení laskavosti uvnitř rodiny, které když 

se rozšířilo do určité míry, mohlo se nadále rozrůstat i bez příbuzenského výběru. 

Příbuzenský výběr také pomohl vyvinout určité psychologické nástroje jako 

náklonnost, štědrost, důvěra, pocit viny, soucit atd.188 

Doposud jsme uvažovali o reciprocitě a recipročním altruismu v intencích 

interakce mezi dvěma jedinci, avšak lidská společnost je složitá změť vztahů, 

sdílení zájmů a interakcí mezi mnoha aktéry. Minimálně v lidské společnosti 

existuje také tzv. nepřímá reciprocita, kterou Alexander považuje za stavební 

kámen morálních systémů: „Morální systémy jsou systémy nepřímé reciprocity,“189 

a které si všimnul již Trivers. Altruismus totiž nemusí být oplácen jedincem, 

kterého se altruistický akt přímo týkal, ale nepřímo jinými jedinci či celou 

                                                           
184 Výsledky jsou prezentovány in: Axelrod, R.: The Evolution of Cooperation, Basic Books, 1984, str. 77. 
185 Autorem vítězné strategie byl Anatol Rapoport (1911 - 2007), který se mj. věnoval matematickému 
modelování sociálních interakcí. Samotný program byl nejkratší ze všech. Český ekvivalent je půjčka za 
oplátku. 
186 ESS = každá strategie chování či morfologický znak, který zvyšuje fitness daného jedince, a který pokud 
dominuje v populaci, nemůže už být nahrazen žádnou jinou strategií či znakem. Tuto teorii formuloval 
Maynard Smith v roce 1972/73 na základě argumentace Price. In: Smith, J. M.; Price G. R.: The logic of 
animal conflict. Nature 246, 1973, str. 15-18.; další rozšiřující vysvětlení in: Smith, J. M.: Evolution and the 
Theory of Games, Cambridge University Press 1982. 
187 Ridly v Původu ctnosti, 2000, kap. 4. uvádí další vyšperkovanější strategie, které se nakonec ukázaly 
úspěšnější než tit for tat. Ta však tvoří jakýsi jejich obecný základ, jenž je dále přesněji modulován. Tedy 
rozvádění těchto dalších strategií je mimo rámec této práce.  
188 Wright, R.: Morální zvíře, 1995, 9. kap. 
189 Alexander, R. D.: The Biology of Moral Systems, 1987, str. 77. 
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společností. Tak do hry vstupuje dobrá pověst, pověst jedince jako altruisty ve 

společnosti, což může přinášet benefity, prostřednictvím kterých lze zvyšovat 

inkluzívní fitness. Stejně tak se vedle skutečnosti jak spolu aktéři interagují, jak se 

k sobě chovají, zda si oplácejí služby a v jaké míře atd. vynořuje skutečnost, co si 

o našem jednání myslí i ostatní lidé. 

Sociobiologie předpokládá, pokud jde o ustavování recipročních vztahů, 

matematickou kalkulaci v oblasti vzájemných vztahů mezi jednotlivci, aby 

v konečném výsledku bilance vzájemných závazků a pohledávek byla vyrovnaná. 

Tedy spatřujeme předpoklad vrozené struktury.  Ridley na základě tzv. Wasonova 

testu190 tu část mozku, která se věnuje této strohé kalkulaci, nazval „centrem 

směny“191 a odvozuje, že: „Lidský mozek … je vybaven zvláštní schopností 

posuzovat reciproční vztahy, oplácet dobro dobrem a sklízet prospěch ze 

společenského života.“192 Nicméně se domnívá, že pouhá racionalita nestačí, 

neboť situace neposuzujeme pouze rozumově, ale také emocionálně. Naše 

závazky jsou často iracionální. Například pocit viny nám brání podvádět, 

umírněnost nám získává úctu, soucit vůči někomu nám přináší jeho soucit 

v budoucnu atd. Emoce takto ovlivňují rovnováhu naší bilance vzájemných 

závazků a nutí nás brát v úvahu nejen proximátní, ale také ultimátní důsledky 

našich vzájemných vztahů a našeho jednání. Tedy díky emocím hledíme i do 

vzdálenější budoucnosti, což bychom jako pouzí racionální kalkulátoři nedělali. 

„… emoce jsou mentálními nástroji, které garantují upřímnost našich závazků.“193 

Na závěr této podkapitoly nastíníme, jak de Waal v souvislosti s altruismem 

pozměnil tzv. kruhové schéma morální zodpovědnosti a nahradil ho tzv. 

plovoucími pyramidami. Východiskem altruistického chování je egoismus. Jedinec 

musí nejdříve zabezpečit sám sebe, aby altruismus mohl dále rozšířit nejdříve na 

rodinu, tj. příbuzenská selekce, a dále na klan, kmen, národ a u člověka pak i na 

                                                           
190 Peter Cathcart Wason (1924 – 2003) vytvořil tzv. výběrový test, kterým dokazoval, že lidé logickým 
způsobem testují hypotézy o světě. Testujícím osobám byl předložen určitý problém, který měli vyřešit. 
Tento problém byl formulován jako problém logický v pojmech formální logiky. Úspěšně příklad vyřešilo 
asi 25%. Avšak byl-li tento problém přeformulován jako problém společenské smlouvy, úspěšných řešitelů 
bylo již 75%. Jedna z interpretací těchto výsledků říká, že lidé jsou předurčeni k odhalování podvodníků, 
avšak ne altruistů In: Barret, L., Dunbar, R., Lycett, J.: Evoluční psychologie člověka, 2007, kap. 10.3. 
191 Ridley, M.: Původ ctnosti, 2000, kap. 7. 
192 Ridley, M.: Původ ctnosti, 2000, str. 143. 
193 Ridley, M.: Původ ctnosti, 2000, str. 155. 
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jiný živočišný druh. Tedy zdrojem vztlakové síly, která zdvihá pyramidu z vody, je 

míra dostupnosti zdrojů. Čím větší část pyramidy se objevuje, tím více se 

rozšiřuje naše morální zodpovědnost, tím širší je okruh pomoci a závazků, z 

čehož vyplývá, že směrem od špičky k základně pyramidy naše ochota k 

altruistickému jednání zeslabuje. Toto schéma, které generalizuje naši morální 

zodpovědnost, je užitečné, neboť obsahuje předpoklad, že může kopírovat 

samotný proces evoluce altruismu a potažmo i morálky. Schematicky bychom 

mohli posloupnost evoluce altruistického chování stanovit takto: od sobeckosti ke  

kooperaci a dále příbuzenská selekce, reciproční altruismus, nepřímý altruismus, 

skupinová selekce. U primátů de Waal shledává zjevně kooperaci, pomáhající 

chování, skrytě reciproční altruismus, avšak nepřímý altruismus je u nich málo 

průkazný na rozdíl od člověka, pro kterého je typický včetně oceňování 

altruistického chování jedincem i skupinou.194  

Z výše uvedeného plyne, že spolupráce, reciproční altruismus a nepřímá 

reciprocita zakládá ve společenské skupině tak složité a provázané vztahy, že 

můžeme tušit nutnost existence něčeho jako je mravní či morální systém. 

Nicméně k opravdovému morálnímu systému z de Waalova pohledu jsou nutné 

další předpoklady, kterým se budeme věnovat níže.  

 

3.4.3 Konflikt uvnitř skupiny  

 

Ve skupině, kde dochází ke střetu zájmů, musí docházet ke konfliktu. A 

právě konflikt ve skupině je dynamická složka morálních systémů, neboť právě z 

napětí mezi zájmy jednotlivců a mezi zájmy jednotlivce a kolektivem povstává 

morální systém, který udržuje konflikty zájmů v rovnováze a určuje proč a jak 

spolu vycházet. Alexander po reciprocitě považuje konflikt zájmů za druhý 

stavební kámen morálních systémů.195 „Morální systémy …, existují díky konfliktu 

zájmů a vznikly jako důsledek komplexních sociálních interakcí …“196 Z konfliktu 

zájmů povstávají také morální a etické problémy a dilemata. V hypotetické 

                                                           
194 de Waal, F.: Dobráci od přírody, 2006. 
195 Alexander, R. D.: The Biology of Moral Systems, 1987, str. 77. 
196 Alexander, R. D.: The Biology of Moral Systems, 1987, str. 142. 
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společnosti bez konfliktu zájmů by podle Alexandera kategorie morálního a 

nemorálního, dobra a zla neexistovaly, a navíc lidská psychika by byla mnohem 

jednodušší.197 De Waal zase tvrdí, že individuální a kolektivní zájmy nelze od 

sebe odtrhnout, neboť taková společnost by nikdy nemohla v evolučním vývoji 

vzniknout, stejně jako morální systém.198 

Každý jedinec sleduje svůj vlastní zájem. Jednak tyto zájmy různých 

jedinců mohou být v konfliktu, například v oblasti reprodukce, zdrojů či 

hierarchických vztahů, a jednak se mohou shodovat také v oblasti reprodukce, 

zdrojů a ve všech dalších oblastech, které jsou důvodem pro existenci skupiny a 

účasti jedince na této skupině. Čím více se zájmy jedinců shodují, tím více je 

sledují společně a ty se tak stávají zájmy kolektivu.199 Nutnost spolu vycházet a 

urovnávat konflikty je tedy podmínečné pro zachování existence společenské 

skupiny. Zájmy jedinců musí být jednak v rovnováze se zájmem skupiny a jednak 

se zájmy ostatních jedinců. K nastolení této rovnováhy existují různé 

mechanismy. Předně právě morální systémy aplikací kategorií dobra a zla usilují 

o zajištění této rovnováhy. Dále společnost se snaží těmto konfliktům předcházet 

výchovou, socializací, indoktrinací, systémem odměn a trestů a snaží se tak 

uvádět zájmy mezi jednotlivci a mezi jednotlivcem a kolektivem do co největšího 

souladu. De Waal v této souvislosti zavádí pojem péče o společenství.  

V návaznosti na péči o společenství je na místě nejdříve zmínit různou 

perspektivu nahlížení na evolučně biologické otázky, tedy i na ty v souvislosti s 

chováním a morálkou. Veškerou činnost, jednání a chování můžeme vysvětlovat 

jednak proximativně, tj. z úhlu úmyslu aktéra a zamýšleného důsledku, anebo 

ultimativně, tj. z úhlu nezamýšleného, sekundárního až konečného důsledku. 

Proximativní perspektiva je vysvětlení fyziologické či ontogenetické, ultimátní je 

evolučně účelové.200 De Waal se v této souvislosti odvolává na tzv. princip 

neviditelné ruky, který postuloval Adam Smith (1723 - 1790). „Neviditelná ruka“ 

jako řídící princip společnosti vede jedince k cíli, který nebyl jeho úmyslem. Tím 

byl jeho určitý sobecký zájem. Tedy děláme A z důvodu B, ale na jiné úrovni A 

                                                           
197 Alexander, R. D.: The Biology of Moral Systems, 1987, str. 34.  
198 de Waal, F.: Dobráci od přírody, 2006, str. 42. 
199 Alexander, R. D.: The Biology of Moral Systems, 1987, str. 34. 
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slouží také k účelu C.201 Člověk nahlíží rozumem důsledky svých proximativních 

úmyslů, ty ultimátní takto nenahlíží. K tomu mu slouží teologie či věda. U primátů, 

zejména šimpanzů, jsou určité důkazy o vědomí příčiny a následku v určitých 

situacích, avšak u ostatních živočichů je tento fakt již pochybný. Nutno dodat, že 

proximátní a ultimátní perspektiva, ačkoliv ji zmiňujeme až v souvislosti s konflikty 

ve skupině, má samozřejmě platnost i u recipročního a kooperativního chování, 

neboť tyto perspektivy nalézáme u každé činnosti, chování a jednání.           

Proto de Waal v této souvislosti zmiňuje uvedený termín péče o společnost 

jako principiální ekvivalent Smithovy neviditelné ruky. Jelikož má jedinec zájem 

na společnosti a kvalitě sociálního prostředí, usiluje o zlepšení společenství 

různými prostředky, například zprostředkováním při urovnání konfliktů či přijmutím 

kontrolní role ve společnosti atd. Jedinec takto jedná ve svém vlastním zájmu, 

avšak potažmo prospívá celé skupině. Těžiště se přesouvá od egocentrismu ke 

skupinovým zájmům. Pokud pak jde ještě o konflikt mezi dvěma jedinci, de Waal 

uvádí tzv. vztahový model, který schematizuje možné situace v důsledku konfliktu 

zájmů dvou aktérů a jejich řešení.202         

Tedy konflikt mezi jedinci je nutným důsledkem existence společenské 

skupiny a jeho řešení, které obnáší vyrovnání individuálních a kolektivních zájmů, 

je nutné pro zachování skupiny. Podle de Waala je možné rovnováhu zajistit 

jednak na dyadické úrovni, tj. interakce dvou jedinců, kooperace, postkonfliktní 

usmíření atd., a jednak na vyšší úrovni, tj. prostřednictvím výše zmíněné péče o 

komunitu.203 

 

3.4.4 Shrnutí tří podmínek evoluce morálky podle de Waala 

 

Výše uvedené tři podmínky evoluce morálky jednoduše znamenají  

existenci společenské skupiny založené na spolupráci a reciprocitě, v rámci které 

                                                                                                                                                                              
200 Zrzavý, J.; Storch, D., Mihulka, S., Jak se dělá evoluce, Paseka, Praha 2004, str. 21-24. 
201 Smith, A.: An Inquiriy into the Nature and Causes of the Wealth of the Nations, 1776; Ed.by Sálvio M. 
Soares. MetaLibri, 2007, str. 456. 
202 Vztahový model je vhodnější interpretovat v rámci kap. 3.5.4. Schopnost spolu vycházet, což je jeden ze 
stavebních bloků morality, ke kterému se přímo vztahuje. 
203 de Waal, F.: Dobráci od přírody, 2006, str. 45-46. 
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dochází ke konfliktům. Jen v takovém prostředí se ustanovuje široký komplex 

interakcí mezi jedinci ve skupině, a tak se vymezuje sociální prostor, v rámci 

kterého pak může vzniknout morální systém. Skupina tedy formuje sociální 

prostor, spolupráce a reciprocita vytváří široké společenské vztahy a konflikt 

zájmů zajišťuje dynamiku uvnitř celého systému. Morální systém za těchto 

předpokladů pomáhá vytvářet modus vivendi a nastolit rovnováhu v rámci 

skupiny, recipročních interakcí a konfliktních interakcí. Tyto podmínky společně s 

morálním systémem tvoří provázaný celek, kterého jsou komplementární 

součástí.  

 

3.5 Stavební bloky morality 

 

Stavebními bloky morality de Waal chápe takové vlastnosti, emoce, vzorce 

chování a mechanismy, bez kterých by lidské morální systémy nebyly myslitelné, 

a které nachází i u zvířat. Složitou integrací těchto komponent, tužeb, potřeb a 

instinktů vznikají morální systémy. Proto tyto stavební bloky níže pojednáme 

zejména v kontextu zvířecích společenství. Dále, jelikož se převážná část de 

Waalovo etologické bádání týká primátů, se kterými máme společného 

fylogenetického předka, považuje tyto znaky za homologické.  

 

3.5.1 Rysy související se soucítěním 

 
„Lidská kapacita jednat alespoň někdy správně, než neustále nesprávně, 

má svůj evoluční původ v emocích, které sdílíme s ostatními zvířaty.“204 De Waal 

si všímá současné pojmové indiference výrazů empatie, soucítění, lítost atd. a 

považuje za nutné je opět rozlišit. Pro úplnost začneme emocionální nakažlivostí, 

což je taková emoce jedince, se kterou se druhý jedinec dokáže přímo 

identifikovat a začne tuto emoci sám pociťovat. Empatii chápeme jako vcítění se 

do pocitů druhých, vyznat se v druhém, a soucítění (sympatie) jako nejen vcítění 

                                                           
204 de Waal, F.: Primates and Philosophers, 2006, str. XIII. 
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se do pocitů druhých, ale nutkání s takto případně odhalenou bolestí druhého 

něco udělat, tedy cílem je blaho druhého.205 Je nutné podotknout, že však ani 

Darwin tyto dva pojmy nerozlišoval. Soucítění, jak již bylo řečeno,206 považoval za 

jeden z předpokladů smyslu pro morálku. Chápal ho v podstatě za sobeckou 

emoci, která je založena na lidské schopnosti vybavit si minulé stavy bolesti a 

radosti, při pohledu na druhého člověka v obdobné situaci, což nás vede ke 

snaze ulehčit druhému v utrpení, abychom tak ulevili i našim bolestným 

představám. To samé platí, prožíváme-li s ostatními jejich radost. Vzájemnou 

pomoc u nižších společenských živočichů, kterou bychom mohli považovat za 

projev soucítění, Darwin považoval za vedenou instinkty, avšak u vyšších 

živočichů již shledává spolupůsobení soucitu a lásky.207 Lorenz tvrdí něco 

podobného: "Soucit existuje původně zcela jistě jen tam, kde je nějaký jedinec 

spojen s jiným jedincem láskou."208. U člověka zvláštní instinkty pro vzájemnou 

pomoc Darwin nenachází a v této oblasti je tedy veden soucitem, láskou, 

rozumem a zkušeností. Soucit dále, jako základní společenský instinkt, je pro 

Darwina základem lidské touhy po chvále, uznání jiných lidí, tedy stavu, kdy 

člověku záleží na názoru druhých, což je u de Waala opět předpokladem pro 

existenci morálních systémů.209 De Waal samotné soucítění označuje za lidskou 

emoci. Její prazáklad, tj. sdílení emocí, nachází široce u mnoha zvířecích druhů, 

zatímco empatii shledává již jen u některých vyšších živočichů, jako jsou delfíni, 

sloni, primáti atd. Projevy soucitu objevuje pouze u některých velkých lidoopů, 

ostatně podobně jako Lorenz: "Náznaky soucitu existují již u šimpanzů ..."210. De 

Waal na základě etologických experimentů a pozorování u některých typů 

chování, jako jsou naučené přizpůsobení, náklonnost, vzájemná pomoc, zvláštní 

zacházení s postiženými a mateřská péče, nalézá projevy sdílených emocí, 

empatie a jisté míry soucítění. Tyto předznamenávají plně rozvinutou lidskou 

emoci soucitu, a tedy je pokládá za základní stavební bloky morality. Vrcholným 

projevem mentální kapacity u zvířat, konkrétně u lidoopů, jsou pak známky 

                                                           
205 de Waal, F.: Primates and Philosophers, 2006, str. XIII; Dobráci od přírod, 2006, str. 53-57. 
206 Viz. kap. 2.2. 
207 Darwin, Ch.: O původu člověka, 2006, kap. IV. 
208 Lorenz, K.: Odumírání lidskosti 1997, str. 171. 
209 Viz. kap. 3.5.2., posl. odst. 
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přítomnosti sebeuvědomění a kognitivní empatie, tj. myšlenkové vcítění se do 

druhého, což například šimpanzům umožňuje politikařit či klamat, které však u 

člověka považujeme za daleko rozvinutější. Proto je soucítění, tak jak ho známe 

my, pro de Waala typické pouze pro člověka. Stejně jako Darwin de Waal 

spatřuje počátky rozvinuté emoce soucítění v takových instinktech jako je 

rodičovská pomoc, ze které nejspíše dále pramení meziosobní vztahy v rámci 

druhu a dále pak pomáhající chování. Právě pomáhající chování u zvířat na 

základě citů, individuálních vazeb a spřízněnosti, chápe de Waal jako funkční 

ekvivalent lidského soucítění. Podobně to formuloval Lorenz: "Citová kvalita ... 

soucitu ... vznikla ve fylogenezi člověka pravděpodobně tak, že se normy chování 

vzniklé v souvislosti s péčí o lidské potomstvo rozšířily na bližní a dále na ostatní 

živé bytosti."211 Na tom, že soucit je základním stavebním blokem morality, se 

shodují všichni badatelé, kteří se zabývají evolucí morálky. K výše uvedeným 

můžeme ještě doplnit například Ridleyho: "Morálka není představitelná bez 

schopnosti cítit se provinile a bez schopnosti empatie."212 De Waal pak v 

souvislosti s těmito stavebními kameny morality shrnuje, že je dále nutný další 

výzkum schopností lidoopů v souvislosti se soucítěním. Nicméně již nyní 

nalézáme určitou základnu ve formě nového principu, který je projevem určité 

úrovně vyššího myšlení, tj. částečné sebeuvědomění, napodobování, úmyslné 

klamání, projevy empatie v souvislosti s napomáhajícím chováním a to v rámci 

jedné fylogenetické větve, jejíž vrcholem je člověk.213 Dále De Waal také 

konstatuje, že pokud jde o takové sociální jevy u primátů, jako jsou sdílení 

potravy, reciprocita, různé formy konfliktního usmiřování a zprostředkování 

v rámci intervence během agrese, jsou do určité míry založeny právě na 

soucítění.214 

 

                                                                                                                                                                              
210 Tamtéž. 
211 Tamtéž.  
212 Ridley, M.: Původ ctnosti, 2000, str. 153. 
213 de Waal, F.: Dobráci od přírody, 2006, str. 98. 
214 Flack, J. C., de Waal, F.: „Any Animal Whatever“ Darwinian Building Blocks of Morality in Monkeys 
and Apes in: Evolutionary Origins of Morality, Cross-Disciplinary Perspectives, 2000, str. 16. 
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3.5.2 Charakteristiky vztahující se ke společenským normám 
 

Existence společenských norem jako systému požadavků na určité chování 

a jednání ve společnosti je podmínkou pro existenci morální společnosti, a tedy 

pro každého jedince žijícího v takové společnosti je nutné znát hranice jeho 

možného chování, které je pro danou společnost přijatelné. Mantinely 

tolerovaného chování jsou určovány pomocí odměn a trestů. Mluvíme o 

předpisových pravidlech, které ovšem nalézáme i u zvířat. V lidské společnosti 

v této souvislosti míníme mravní pravidla, tj. jaké chování je žádoucí či nežádoucí 

a ekvivalentem mravních pravidel tedy disponují také zvířata. To, že zvířata se 

učí hlavně pomocí systému odměn a trestů, bylo již potvrzeno jak 

experimentálně,215 tak i pozorováním v přirozených podmínkách216. U člověka 

však nalézáme další rozměr, který je pro lidský morální systém specifický, a který 

můžeme charakterizovat klíčovým kondicionálem "měl bych". Musíme si 

uvědomit, že v lidské společnosti morální jednání jedince nemusí být v souladu s 

morálním jednáním tak, jak ho chápe společnost. Morální jednání začíná tam, kde 

člověk jedná právě s ohledem na vlastní chápání správného jednání. To vystihuje 

biblické: "Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo."217 Morální jednání a vzájemnost v 

lidském jednání můžeme ještě také vyjádřit dvěmi biblickými formulacemi: "Co 

nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim." 218 a "Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, 

tak  jednejte vy s nimi."219,220 První citace nám říká, jakému jednání se člověk má 

vyhnout, kdežto druhá již přímo vyžaduje vcítit se do druhého, tedy předpokládá 

vysoce rozvinutou kognitivní empatii a dále toleranci, sebeovládání a 

zodpovědnost, což znamená jednat s ohledem na následky našeho jednání a tyto 

následky si také přičítat. Odtud plyne lidská zodpovědnost. Na tomto základě 

Sokol rozlišuje lidské jednání a zvířecí chování, které považuje za víceméně 

                                                           
215 I. P. Pavlov (1849 – 1936) -  klasické podmiňování, E. L. Thorndike (1874 – 1949) – instrumentální 
podmiňování, B. H. Skinner (1904 – 1990) – operantní podmiňování – in Hunt, H.: Dějiny psychologie, 
Portál, Praha 2000. 
216 např. Jane Goodall (nar. 1934), de Waal a další. 
217 Bible, Ex 23,2. 
218 Bible, Tob 4,15. 
219 Bible, Lk 6,31. 
220 Sokol, J: Člověk a náboženství, Portál, s.r.o., Praha 2003, kap. 15. 
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instinktivní.221 De Waal v této souvislosti dokazuje, že například šimpanzi, Pan, 

disponují určitou mírou kognitivní empatie, což jim umožňuje politikařit a zakládat 

budoucí koalice. Mají tedy určitou míru svobodné vůle, avšak zda si uvědomují 

morální důsledky svého chování je neprokazatelné, a vše spíše nasvědčuje tomu, 

že jsou vedeni ryze sobeckým zájmem: „Smysl pro to, jak se ostatní mají a 

nemají chovat, je v zásadě egocentrický, i když můžou být brány v úvahu i zájmy 

příbuzných a blízkých jedinců.“222 Obecně však rozdíl mezi člověkem a zvířetem, 

pokud jde o jejich činy, můžeme charakterizovat slovy, že člověk morálně jedná, 

respektive má tuto schopnost a zvíře se chová.  

Samotný de Waal si uvědomuje, že aby u zvířat nalezl řekněme 

protomorální jednání, musely by se u nich prokázat stopy vědomého záměru 

vyučování sociálních pravidel, jejich uvědomění, očekávání chování ostatních a 

dále vnímání hanby, lítosti a viny, tj. morálních emocí, které jsou evolučními 

kontrolními mechanismy morálního jednání. Na základě svého bádání však 

dochází k názoru, že očekávání u zvířat nelze pozorovat a není si ani jistý, zda je 

vůbec mají, stejně tak neví zda pravidla, která jsme identifikovali ve zvířecím 

chování, existují i v jejich hlavách, zda se vědomě vyučují k tomu, jak se chovat, 

zda si uvědomují morální emoce atd.223 Tedy zjistit, zda mají zvířata smysl pro 

sociální pravidla, vyžaduje další výzkum. Pokud však jde o společenské normy, 

nalézá u nich smysl pro pořádek.224 

Jak bylo výše uvedeno, zvířata v rámci skupiny disponují předpisovými 

pravidly, která mají základ v hierarchii. Na nejzákladnější úrovni můžeme v rámci 

zvířecích společenství sledovat tzv. klovací řád,225 který ustanovuje jistý řád na 

základě minulých střetnutí. Podmínkou jeho fungování je zapamatování si 

výsledků těchto minulých střetnutí a schopnost rozlišit jednotlivé aktéry ve 

společnosti. Na základě vzájemných interakcí a zapamatování si jejich výsledků 

dochází k hierarchizaci v rámci skupiny. Společenství se pak z pohledu aktéra 

                                                           
221 Sokol, J.: Filosofická antropologie, 2002, kap. 17. 
222 de Waal, F.: Dobráci od přírody, 2006, str. 118. 
223 Flack, J. C., de Waal, F.: „Any Animal Whatever“ Darwinian Building Blocks of Morality in Monkeys 
and Apes in: Evolutionary Origins of Morality, Cross-Disciplinary Perspectives, 2000 a de Waal, Dobráci 
od přírody, 2006. 
224 de Waal, F.: Chimpanzee Politics, 1982, kap. Závěr. 
225 Klovací řád popsal norský zoolog Thorleif Schjelderup-Ebbe (1894 – 1982). 
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rozčleňuje na ty, kteří mu ustupují, kterým ustoupí on a na ty, kteří se konfrontují. 

V posledním případě pak může dojít až k fyzickému střetu za účelem znovu 

ustanovení hierarchie či stvrzení té stávající.226 Na základě toho pak 

sociobiologové hierarchii v rámci živočišných společenství chápou jako statistické 

uspořádání, které je výsledkem vzájemných střetnutí o zdroje.227 Stejně 

hierarchicky, tj. vertikálně, chápe sociální uspořádání u zvířat i de Waal. Člověku 

však připisuje navíc i horizontální vnímání, které zahrnuje pojmy rovnosti, práva 

jednotlivců, existence ideálů, pojmy spravedlnost a nespravedlnost atd.  

U primátů de Waal shledává smysl pro hierarchii, která zakládá sociální 

pořádek a určuje podmínky pro účast ve skupině. Právě od tohoto smyslu se 

odvozuje silný lidský pud diktovat jiným jejich chování, tj. vůdcovský princip. 

Stejný dominanční pud nalézáme také u zvířat, pro které je sociální dominance 

krajně důležitá. Například u primátů de Waal shledává neuvěřitelnou energii 

v souvislosti s pokusy o zvrat v hierarchii. a dále u nich nalézá mnoho různých 

behaviorálních strategií souvisejících s ustavováním a potvrzováním 

hierarchických vztahů, jako jsou pozdrav, submisivní vzorce chování, usmiřovací 

chování atd. 

Pokud jde o klovací řád, jeho samotná realizace, sofistikovanost, způsoby 

a komplikovanost interakcí, řešení a předcházení konfliktům, se samozřejmě liší 

podle úrovně mentálních schopností daného živočišného druhu. Samotný klovací 

řád je popisován na slepicích, Gallus gallus, u kterých je jednoduše 

schematizovatelný vzhledem k jejich mentální kapacitě – A vyhrává nad B, B 

vyhrává nad C atd. Nicméně u vyšších živočichů a zejména primátů, kteří 

disponují vyšší mentální kapacitou, již přistupují takové faktory jako reciprocita, 

postkonfliktní usmiřování, moralistická agrese atd., které celé uspořádání a jeho 

fungování komplikuje.  

V souvislosti s normami a osvojováním si lidské morálky de Waal čerpá 

z Lorenzovy teorie vrozených vzorců chování a hypotézy imprintingu jako 

vrozeného mechanismu učení, kdy je mysl predisponovaná učit se určité věci 

                                                           
226 Sokol, J: Moc, peníze, právo, Aleš Čeněk, Praha 2007, kap. I. 
227 Wright, R.: Morální zvíře, 1995, str. 252. 
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v daném věku.228 Lorenz nejdříve v opozici vůči behavioristům hájil stanovisko, že 

živé organismy se rodí s vrozenými vzorci chování a až posléze uznal, že ty 

mohou být v průběhu individuálního vývoje dále rozvíjeny.229 De Waal, pokud jde 

o morálku, předpokládá, že člověk si morální soustavu vtiskuje, neboť máme 

vrozenou morální kapacitu, tj. predispozici a učební rozvrh, který nám umožňuje 

morální principy identifikovat a následně si je osvojovat. Takto získané mravní 

principy jsou trvalé. Tedy smysl pro morálku je nám vrozený, morální systémy si 

však člověk vytváří sám, což je důvod, proč se morální systémy jednotlivých 

kultur liší a proč se v rámci jedné kultury proměňují v čase. Lorenz v souvislosti 

s imprintingem a morálkou říká: „… člověk slouží nejvěrněji těm ideálům, které si 

osvojil ve svém mládí.“230 Tento způsob osvojování si mravních principů Lorenz 

nazývá indoktrinací. K osvojování pravidel však dochází již od ranného mládí 

v rámci socializace, kdy jsou pravidla zvnitřňována. To samé pozorujeme také u 

zvířat, avšak zde je otázkou, zda se u nich jedná o vědomý proces. 

Na závěr kapitoly, abychom poukázali, že jednotlivé uvedené stavební 

bloky morality spolu souvisejí, zde můžeme uvést de Waalovo tvrzení, že: „Úcta 

k pravidlům a normám se může vyvinout jen tehdy, když na názoru a reakcích 

ostatních záleží.“231 V předešlé kapitole jsme uvedli, že soucit je pro Darwina 

základem lidské touhy po chvále a uznání, kdy jednomu záleží na druhém. Tak 

nám tedy vyvstává vazba mezi soucitem, touhou po chvále a uznání a úctou 

k pravidlům. 

 

3.5.3 Reciprocita 

 

Společná hostina, skupinové přijímání jídla je jednak společenskou 

záležitostí a jednak lidskou univerzálií. De Waal ve sdílení potravy spatřuje 

jednoznačné spojení reciprocity a morálky, konkrétně v principu pozvat, pozvání 

                                                           
228 Lorenz proces učení prostřednictvím imprintingu demonstroval na husách, Anser anser, kdy se čerstvě 
vylíhlé husy během kritické fáze 13-16 hodin po vylíhnutí fixovaly na první pohybující se objekt, který si od 
té doby do své mysli vtiskly jako svůj vlastní druh, a který poté následovaly. 
229 Stella, M.: bakalářská práce „Ohlasy a kritiky díla Konráda Lorenze ve Východním bloku, obzvláště 
v ČSSR, pozn. 11. 
230 Lorenz, K: Odumírání lidskosti, 1997, str. 126. 
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přijmout a v budoucnu toto pozvání nějak oplatit. Spatřujeme zde mj. transkulturní 

princip, který odhalil již dávno před tím Marcel Mauss (1872 – 1950), a který 

postuloval, že základní zkušeností všech společností je povinnost oplácet dar, dar 

poskytovat a dar přijímat.232  

Sdílení potravy nacházíme však také u našich nejbližších příbuzných, u 

šimpanzů, kteří se dělí zejména o masitou potravu. Zde spatřujeme jistou analogii 

s člověkem, u kterého masitá strava hraje ústřední roli během společné hostiny. 

„Ze všech pokrmů se nejčastěji dělíme o maso.“233 Dalším společným znakem je 

kooperace během lovu. Šimpanzí ani lidský jedinec nejsou dostatečně dobře 

vyvinuti, aby ulovili jiné zvíře takové velikosti, jehož kalorická hodnota by 

vykompenzovala náklady na samotný lov. Kooperativní prvek pak tedy nejspíše 

zakládá samotné sdílení potravy. Nicméně motivy pro samotný lov u šimpanzů a 

lidí nejsou bezprostředně totožné. U Homo sapiens, pokud jde o obstarávání 

potravy, existovala od pradávna kooperativní specializace mezi mužem a ženou. 

Muži lovili, ženy sbíraly, aby tak společně zaopatřili společnou rodinu. V této 

kooperaci se samozřejmě odrážely biologické rozdíly, které způsob dělby práce 

předurčily. U šimpanzů, kteří nežijí v párových svazcích jako člověk, sledujeme, 

že úspěšný lovec nejdříve nabízí část úlovku receptivní samici. Odměnou je mu 

pak sex, tedy možnost reprodukce.234 U primátů v této souvislosti mluvíme o tzv. 

sociálním trhu, kde dochází ke směně různých komodit, tedy nejen masité 

potravy za sex mezi samicí a samcem, ale komoditou může být také vískání, 

ochrana, koaliční spojenectví atd. a to i mezi jednotlivci stejného pohlaví.235 Nyní 

tedy u lidoopů jasně spatřujeme širokou síť recipročních vztahů, které jsou podle 

de Waala základním stavebním kamenem morality. „Sdílení potravy je součástí 

systému vzájemných závazků, které zahrnují materiální výměnu, výměnu 

sociálních výhod a laskavostí a nebo kombinaci obou.“236 „Je-li masožravost 

                                                                                                                                                                              
231 de Waal, F.: Dobráci od přírody, 2006, str. 115. 
232 Mauss, M.: Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech, Slon, Praha 1999. 
233 Ridley, M.: Původ ctnosti, 2000 str. 99. 
234 Ridley, M.: Původ ctnosti, 2000, kap. 5. 
235 De Waall ve své knize Chimpanzee Politics, 1982, popisuje mnoho situací, kdy se navzájem vískají 
koaliční partneři, či kdy podřízenému samci je za koaliční podporu dovoleno kopulovat se samicemi atd.  
236 Flack, J. C., de Waal, F.: „Any Animal Whatever“ Darwinian Building Blocks of Morality in Monkeys 
and Apes in: Evolutionary Origins of Morality, 2000, str. 5. 
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opravdu v evoluci katalyzátorem dělení se s druhými, pak …, lidská mravnost 

byla odkojena zvířecí krví.“237 

 

3.5.4 Schopnost spolu vycházet 

 

De Waal se ve své knize Dobráci od přírody, 1996, zmiňuje, že ke studiu 

konfliktů, agresivity a zejména způsobů jejich řešení u zvířat ho inspirovala 

Lorenzova kniha Takzvané zlo, 1993. Lorenz agresivitu chápal jako vnitrodruhové 

chování mezi jedinci, kteří si nějakým způsobem konkurují, pokud jde o zdroje, tj. 

potrava, partneři, či se snaží hájit své teritorium nebo potomky, a to vše za 

účelem zvýšení reprodukčního úspěchu. Agresivní střet jedinců stejného druhu 

pak chápal pozitivně, neboť zajišťoval jednak rovnoměrné rozptýlení jedinců 

v prostředí a jednak vysokou úroveň kvalitních genů v populaci. Z tohoto pohledu 

mu agrese byla prostředkem selekce. Lorenz dále agresivitu chápal jako 

instinktivně podmíněnou. V souvislosti s touto kapitolou je zajímavé, jak Lorenz 

vidí možnosti agresi potlačit. Obranu proti agresi spatřuje v ritualizovaném 

chování, které agresivní pud usměrňuje jiným směrem.238 Wilson však dochází 

k odlišnému názoru a tvrdí, že agresivní chování v podobě všeobecného instinktu 

neexistuje: „Agresivní chování je ve skutečnosti jedním z geneticky nejlabilnějších 

rysů.“239 Pokud však jde o funkci agresivity, v té se s Lorenzem shoduje: „Zvířata 

používají agresivitu jako prostředek na získání kontroly nad potřebnými 

věcmi…“240 Tedy slouží k zajištění zdrojů, teritoria, ochraně, k řešení 

hierarchických vztahů atd. Agresivita pak dále roste s růstem populace a vede 

k rozptýlení v prostoru a regulaci růstu populace. V souladu se sociobiologickým 

pohledem Wilson považuje agresivní chování za výsledek vzájemného působení 

genetické predispozice a prostředí.241  

De Waal na základě pozorování a experimentů s primáty však dochází 

k názoru, že hustota sice zvyšuje agresivitu, ale také se markantně projevují 

                                                           
237 de Waal, F.: Dobráci od přírody, 2006, str. 178. 
238 Lorenz, K.: Takzvané zlo, 1992. 
239 Wilson, E. O.: O lidské přirozenosti 1993, str. 101. 
240 Tamtéž, str. 102. 
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mechanismy, které snižují sociální napětí. Tímto primáti svou společnost chrání 

před rozpadem, což svědčí o schopnosti členů společenství spolu vycházet. 

Obecně ve společenství dochází ke střetu zájmů242 mezi dvěma jedinci, přičemž 

možnosti řešení de Waal představuje v rámci tzv. vztahového modelu.243 První 

možností je, že jedinci mají na základě předchozích setkání prozatímně mezi 

sebou vyřešenou hierarchii vzájemného postavení, a tedy se tolerují. Danými  

vzorci chování se navzájem utvrzují o stávajícím stavu a přístup ke zdrojům je 

dán přednostními právy, která vyplývají z hierarchického žebříčku. Druhou 

možností je vzájemné se vyhýbání, a třetí možností právě agrese. Pokud agrese 

propukne, hodnota vztahu a souběžnost zájmů určuje, zda dojde k usmíření. 

„Jedinci si tak podmínky vztahu sjednávají v cyklech konfliktů a usmíření.“244 

Usmíření je nutné, pokud má dojít ke znovunastolení vzájemných vztahů.245 Pro 

stabilitu ve skupině je důležitá rovnováha mezi zájmy podřízený jedinců, kteří 

hierarchii testují a dominantními jedinci, jejichž zájmem je zachovat status quo. 

Předcházení konfliktu, postkonfliktní usmíření a triadické usmíření, které 

představuje již výše zmíněnou péči o společenství,246 svědčí o schopnostech 

primátů spolu vycházet i přes existující konflikty zájmů. Nicméně opět narážíme 

na problém vědomého záměru v jednání primátů, které nejsou jednoznačně 

prokazatelné. Tedy de Waal chápe mechanismy péče o společenství jako 

výsledek přírodního výběru, který svou selekcí upřednostňoval takové chování, 

jenž nenarušovalo křehkou rovnováhu mezi individuálními a kolektivními zájmy a 

takové aspekty, které zvyšují prospěch ze života ve skupině.247  

                                                                                                                                                                              
241 Tamtéž, kap. 5. 
242 Viz. kap. 3.4.3 
243 Vztahovým modelem se de Waal vzdaluje od lorenzovského instinktivismu, neboť v tomto pojetí je 
agresivní chování a usmiřování určováno složitými a provázanými vzájemnými vztahy uvnitř společenství. 
244 De Waal ve své knize Chimpanzee Politics, 1982, průběžně popisuje různé vzorce chování např. 
vyceněný chrup, upřený pohled atd. Mezi kognitivně nejsložitější patří tzv. kontrolní role, kdy určitý 
jedinec, většinou alfa samec, intervenuje v případě konfliktního střetu, aby byl nastolen mír. Tento vzorec je 
také nazýván jako moralistická agrese.   
245 De Waal, F.: Peacemaking Among Apes, 1989 - agresi a usmiřování se de Waal věnoval průběžně zhruba 
od 70. let. Své etologické poznatky pak shrnuje právě v této své knize. Mj. nejspíše jako první identifikoval 
vzájemné objetí a polibek u šimpanzů jako usmiřovací akt. Usmiřovací akty jinak u primátů mohou mít 
podobu od fyzického kontaktu přes hlasové projevy až po sexuální kontakt či vískání. Dalšími možnostmi, 
pokud jde o usmiřování, je u některých primátů tzv. triadické usmiřování, tj. v zastoupení např. matky či 
zprostředkování třetí stranou, což vyžaduje vyšší kognitivní schopnosti. 
246 Viz. kap. 3.4.3. 
247 de Waal, F.: Dobráci od přírody, 2006, str. 251. 
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Závěr 

 

Tato práce v první části vymezila několik základních pojmů souvisejících 

s evolucí morálky, abychom mohli pochopit de Waalovu teorii morálky. Nešlo 

primárně o filosofický exkurs, ale o evolučně biologickou perspektivu, i když 

samotný výklad nutně zahrnoval také antropologicko filosofický pohled. Zbytek 

eseje pak ukázal užitečnost tohoto pojmového upřesnění v kontextu de 

Waalových závěrů. Ten na evoluci morálky pohlíží následovně. V průběhu 

evoluce se nejdříve vyvinuly základní komponenty pro moralitu, tj. smysl pro 

morálku, které de Waal nazývá stavebním bloky morality, neboť je nalézá také u 

vyšších živočichů, zejména pak u primátů, respektive nachází u nich takové 

vzorce chování, jejichž existence je jimi podmíněna. U člověka se tyto bloky 

integrují v morální cit, který společně s morální kapacitou a evolučně vyvinutými 

touhami a potřebami umožňuje vznik morálce a morálním systémům. De Waal 

však upozorňuje, že mechanismus jak se tyto jednotlivé aspekty skládají 

dohromady, aby se morální systém vytvořil, není jasný a vyžaduje další bádání. 

Svůj příspěvek spatřuje zejména v odhalování stavebních bloků morality v rámci 

behaviorálního studia primátů a ve vyjádření obecných podmínek nutných pro 

evoluci morálky.   

Podmínkám evoluce morálky a stavebním blokům morality se tato práce 

věnovala ve své třetí části. Je nutné zdůraznit, že de Waalovy závěry principielně 

kritika neodmítá, neboť jeho metodologie v oblasti etologického výzkumu, tj. 

empirické pozorování, experiment a na základě nashromážděných dat odvození 

ověřitelné hypotézy, odpovídá vědeckým požadavkům. Tedy díky tomuto 

vědeckému přístupu a rozsahu jeho výzkumu ho například Kitcher označuje 

společně s Goodallovou za jednu z největších autorit v oblasti etologie primátů.248 

Kritika se nejvíce týká jeho užívání antropomorfismů, neboť tak i přes některé 

společné znaky člověka a zvířat v oblasti morálních předpokladů podle kritiků 

hrozí ztotožnění našich a zvířecích vlastností v rámci evoluční etologie. De 

Waalovo stanovisko, které jsme také uvedli, spočívá na tvrzení, že 

                                                           
248 Kitcher, P.: Ethics and Evolution in: de Waal, F.: Primates and Philosophers, 2006, str. 120. 
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antropomorfismy nejsou na škodu, pokud si uvědomíme, že antropomorfizované 

vlastnosti jsou kvantitativně odlišné. Naopak nám pomáhají si uvědomovat, že 

v případě primátů jsme členy jedné fylogenetické větve, máme společného 

předka, a tedy nalezené kvalitativně odlišné rysy jsou produktem přírodního 

výběru stejně jako pak výsledná lidská moralita a morálka.  

Právě tento de Waalův předpoklad, který je základním axiómem moderní 

evoluční etiky, pokud jde o morálku, tvoří základní výkladovou linii, kterou sleduje 

druhá historická část. V této části však také odhalujeme tradici, která morálku 

považuje za ryze kulturní produkt, který krotí naší přirozenou sobeckost. De Waal 

tuto jejich hypotézu, proti které se staví, nazývá „Veneer Theory“ a za její prvního 

moderního představitele považuje T. H. Huxlyeho. Pro současný diskurz je 

důležité, že za zastánce této teorie považuje také např. Dawkinse, Williamse a 

Wrighta díky jejich ryzímu genocentrickému pohledu na evoluci. Důkazem budiž 

Dawkinsův výrok: „„My jediní na Zemi se můžeme vzbouřit proti tyranii sobeckých 

replikátorů.“249 V knize Primates and Philosophers, 2006, pak můžeme být svědky 

Wrightovy oponentury, jenž de Waalovi vyčítá, že ne zcela pochopil jejich 

perspektivu pohledu, které spíše porozumí evoluční psychologové. Vysvětluje, že 

emoce a kognitivní schopnosti, které jsou de Waalovými stavebními bloky 

morality, mají podle nich základ v genech, a tedy nepovažují moralitu za ryzí 

produkt kultury. Proto nemohou být považováni za představitele „Veneer 

Theory.“250 

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. Na druhou stranu však jeho dílo nemůžeme považovat za 

konečné, neboť je jasné, že se tato teorie bude nadále rozvíjet, zejména 

v souvislosti s dalšími evolučně psychologickými poznatky a s výzkumem 

v oblasti genetiky, neurofyziologie atd. Jistě se tedy můžeme těšit na mnohá 

překvapení.   

                                                           
249 Dawkins, R.: Sobecký gen, 1998, str. 182. 
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