
Přílohy

Příloha č. 1: Příběhy s morálním dilema k diskusím

Anonymous1 (nebylo použito u starších diskusních skupin)

Jste jedním z hackerských aktivistů Anonymous. Právě pracujete na napadení serverů 

shromažďujících dětskou pornografii. Po tomto napadení Anonymous zveřejní seznam 

návštěvníků serveru. Na řadě je server lolitky.com, do něhož se již dlouho snažíte dostat. Vy 

jediný umíte udělat poslední krok k odhalení všech dat. Vzpomenete si ale, že váš nejlepší 

přítel tento server navštěvuje a zveřejněním jmen byste odhalil i jeho.

 Učiníte poslední krok a zveřejníte jména?

 Zveřejnil byste seznam, pokud byste z něj mohl kamarádovo jméno vymazat?

 Zveřejnil byste seznam, i když by se přítel dozvěděl, že jste to byl právě vy?

 Zveřejnil byste seznam, když by kamarádovi hrozilo vězení na 10 let?

Morální dilema o VŠ2

Patrik: „Podal jsem si přihlášku na vysokou školu a přišla mi pozvánka na přijímací řízení. Na 

pozvánce jsou jasně definované dva důvody, pro které není možné vykonat zkoušku v 

náhradním termínu - jsou to přijímací řízení na jinou vysokou školu a pracovní povinnosti. V 

době konání přijímacího řízení jsem na služební cestě v USA. Protože mám zaplacené 

ubytování, letenky i vstup na výstavu, považuji tuto služební cestu za nezrušitelnou. Jediná 

šance je, že bych splňoval podmínky pro vykonání zkoušky v náhradním termínu - vážná 

nemoc nebo úraz. Samozřejmě moje okolí zareagovalo - "máš známého doktora, není to 

gynekolog, tak si nech napsat nemoc, ne!?" a já si vzpomněl na biblické: nevydáš křivého 

svědectví." Měl by si Patrik nechat napsat falešnou lékařskou zprávu? 

 Proč? Proč ne?

                                                            
1 Vlastní myšlenka.
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 Bylo by to stejné, kdyby neměl zaplacenou letenku na služební cestu, ale na 

dovolenou s kamarády?

 Jak by se měl rozhodnout, pokud by zrušením pracovní cesty mohl přijít o práci?

Heinzovo morální dilema3

V jedné daleké zemi umírala žena, která onemocněla zvláštním druhem rakoviny. Existoval 

lék, o němž si lékaři mysleli, že by mohl ženu zachránit. Šlo o určitou formu rádia, kterou 

jeden lékárník v tomtéž městě právě před nedávnem objevil. Výroba byla velmi drahá, avšak 

lékárník požadoval desetkrát víc, než kolik jej stála výroba. Za rádium zaplatil 200 dolarů a za 

malou dózu s lékem požadovat 2000. Heinz, manžel nemocné ženy, vyhledal všechny své 

známé, aby si půjčil peníze a usiloval i o podporu úřadů. Shromáždil však jen 1000 dolarů, 

tedy polovinu požadované ceny. Vyprávěl lékárníkovi, že jeho žena umírá a prosil jej, aby mu 

lék prodal levněji nebo ho nechal zaplatit později. Lékárník však řekl: „Ne, já jsem ten lék 

objevil a chci na něm vydělat nějaké peníze.“ Heinz tím vyčerpal všechny legální možnosti; je 

zcela zoufalý a uvažuje, zda by se neměl do lékárny vloupat a lék pro svou ženu ukrást.

 Má se Heinz vloupat k lékárníkovi?

 Měl by to Heinz udělat, i kdyby nešlo o jeho ženu, ale o cizího člověka, který ho 

požádal?

 Měl by to udělat, i kdyby ho žena výslovně žádala, ať nekrade, že je to nemorální?

 V jakém případě je pro vás loupež ospravedlnitelná?

Soused4

Mark má jedenáctiletou dceru, která byla před časem znásilněna. Důsledkem otřesu přestala 

úplně mluvit a komunikovat s okolím. Nikdo nebyl za její znásilnění odsouzen. Mark však 
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z jejího chování a jiných signálů tuší, že na 90% byl pachatelem jejich soused. Mark však 

nemá žádné důkazy o jeho vině. Policie případ uzavře. Proto se Mark rozhodne odstěhovat. 

Za čas jde Mark se svou ženou do restaurace na večeři a u vedlejšího stolu sedí právě jeho 

bývalý soused. Ignorují ho, ale příští den se z televize dovědí, že jeho manželka byla 

zavražděna a on je hlavní podezřelý. Jenže oni vědí, že zrovna v té době, kdy se vražda měla 

odehrát, on seděl v restauraci, tudíž je velmi pravděpodobně nevinný. Také vědí, že policie 

nemá jiné svědky a že by ho jejich svědectví mohlo zachránit před odsouzením. Co mají 

udělat? Měli by jít svědčit? 

 Měl by jít svědčit, i kdyby mu žena pohrozila, že od něj v tom případě i s dcerou 

odejde?

 Kdyby ho soused v restauraci zahlédl a předvolali ho poté jako svědka, měl by lhát a 

říct, že tam nebyl?

Opuštěný ostrov

Vy a váš kamarád jste se ocitli na opuštěném ostrově. Naneštěstí, jste oba velmi vážně 

nemocní, hrozí vám i smrt. Všechny ostatní na ostrově již nemoc zabila, vy dva však víte o 

léku. Tento lék však sotva vystačí pro jednoho. Necháte si ho pro sebe?

 Nechali byste mu lék, i kdyby na vás čekala doma žena a děti, kdežto on neměl žádné 

příbuzné ani partnera?

 Nechali byste mu lék, pokud by vám on někdy v minulosti zachránil život?

 Vzali byste si lék, kdybyste věděli, že váš přítel má rakovinu, a do 3 let zemře?

Bombový útok5

Policie dopadla psychopata, který už dlouho vyhrožoval bombovým útokem. Je potvrzené, že 

několik nebezpečných náloží skutečně sestrojil a nastražil neznámo kde. Tvrdí, že do jejich 

výbuchu zbývá několik desítek minut a až vybouchnou, o život přijdou stovky lidí. Nedaří se 
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však zjistit, kde jsou nálože umístěné, a pachatel nechce nic prozradit. Může policie použít při 

výslechu mučení, při němž by pachatel pravděpodobně prozradil to, co po něm policie chce?

 Proč a proč ne?

 Změnili byste názor, pokud by se ukázalo, že pachatel už dříve mučil několik obětí? 

Kdyby mučil vašeho otce?

 Může to policie udělat, i kdyby to byl mladý kluk nebo starší žena?

 V jakém případě se podle vás stane mučení použitelným prostředkem při výslechu?

Pracovní pohovor6

Jim má ve firmě na starosti personalistiku. Zrovna se objevilo jedno volné pracovní místo. 

Jim tedy uspořádal několik pohovorů, aby jej obsadil. Jedním z žadatelů o místo je jeho dobrý 

přítel Paul. Paul se na místo sice hodí, ale je tu ještě jiný kandidát, který je kvalifikovanější a 

vhodnější. 

 Má Jim přijmout Paula?

 Proč a proč ne?

 A kdyby věděl, že Paulova žena je zrovna na mateřské a on nutně potřebuje sehnat 

práci?

 Jsou podniková pravidla závazná, nebo je někdy ospravedlnitelné jejich porušování? 

Kdy?

Eutanázie7

Švýcarské zákony umožňují nevyléčitelně nemocným lidem či osobám s nesnesitelnými 

bolestmi nebo vážným postižením ukončit život s pomocí speciálních organizací. Jejich 

pracovníci jim za určitých podmínek připraví smrtící nápoj. Pacient si ho vezme sám a vypije 

ho.

 Souhlasíte s rozhodnutím švýcarské vlády?
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Úplatky8

Bývalá ředitelka soukromé Metropolitní univerzity v Praze Anna Benešová patří mezi čtrnáct 

odsouzených, kterým prezident Václav Klaus udělil milost. Benešová, odsouzená za korupci, 

se díky prezidentské milosti nyní může na Metropolitní univerzitu vrátit. Udělenou milost 

provází kontroverzní souvislosti - Benešová se prý zná s Livií Klausovou.

 Co si o takovém případu myslíte? Měla Benešová milost dostat?
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