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„Morální ekologie – východiska, teorie a praktické projevy“ 

 

    Předložená diplomová práce je uceleným obrazem současné ekologické situace na Zemi. 

„Oikos“ je řecké slovo pro „domov“ a v celé řecké filosofii se Země (Gaia) chápe jako „velká 

matka“, které musí být obětováno proto, že bez jejích darů nelze lidsky žít a přežívat na naší 

společné planetě. Kolega Brožík v této intenci připravuje čtenáře k pochopení habituální 

situace tohoto „domova“ pro současné lidi. Uvádí nás do porozumění ekologické krize, v níž 

se nacházíme. Historický exkurs vytváří základní předpoklad vhledu do celkové ekologické 

deskripce současné doby. Autor si všímá základních hraničních předělů historických, jako 

byly zemědělská a průmyslová revoluce, uvědomuje si prudký nárůst populace jako 

katalyzátor změn, vedoucích k dnešní situaci v ekologii.  

    Seznamuje čtenáře s prvními reflexemi ohrožení jako je slavný Římský klub, zprávy GEO 

– 4  atd. V další části prohlubuje svá obecná hodnotící tvrzení o konkrece v podobě ohrožení 

globálních biosférických systémů, redukce biologického bohatství, ohrožení přírodních 

zdrojů, nebezpečí v oblasti zdraví. Závěry pak dokládá na rozsáhlém textu GEO – 4, který byl 

připravován stovkami význačných vědců a revidován tisíci dalšími odborníky. 

    Velmi zajímavý pasus předložené práce tvoří analýza filosofických názorů na kořeny této 

krize. Autor zmiňuje úlohu kartezianismu prostřednictvím jeho zakladatele, Rene Descartesa. 

Akcentuje ztrátu fenoménu „oikos“, všímá si subjekt-objektového vztahu, jenž je inherentní 

Descartesově filosofii, a jenž umožňuje vztahovat se k Zemi jako k pouhému prostředku 

našich byznysmenských potřeb. Kategorický imperativ Immanuela Kanta pak tvoří základ pro 

akcentaci morální filosofie v oblasti ekologických analýz. Důležitý je i ohled na výklad 

náboženských idejí jako příčin ekologické krize. Další, zde uváděné příčiny, tj. lidské 

myšlení, kategorie přírodovědy i fenomén techniky – to vše souvisí s kartesianismem jakožto 

filosofickým ontologickým a gnozeologickým předpokladem těchto negativních projevů. 

    Ethos znamená ve staré řečtině zvyk – mos, mrav. Morální ekologie je něco, na co si 

musíme nejdříve zvyknout, a to je problém. Souvisí s jiným vztahem k přírodě, která nemůže 

být pochopena jen jako systém, jako předmět, jako struktury, ale jako fenomén, jenž není 

objektivní inercí, kterou máme jakožto tvořiví lidé proměnit jen k našim službám. Autor si 

uvědomuje, jak obtížné je vytvořit nový typ odpovědnosti a zodpovědnosti za naše 

prodloužená těla, jimiž příroda v podstatě jest. Je velmi dobře, že diplomová práce obsahuje i 

popis koncepcí, které chtějí tuto etiku zakládat. Pátá část práce se pouští do velmi nesnadného 

úkolu, je jím problematika praxe. Akcentuje úlohu jedince, především v nesnadné pozici 

„záměrné skromnosti“, jež je v současné době považována většinou za utopický imperativ. 

Autor přináší před čtenáře opravdu ucelený problém etického vztahu člověka ke svému 

prostředí. Vychází z vybrané odborné literatury, zná filosofické prameny i druhotnou 

literaturu. Formálně je práce v pořádku až na drobné překlepy, a proto navrhuji hodnocení 

v rozpětí: výborně až velmi dobře, dle kvality obhajoby, s tím, že pokládám autorovi tuto 

otázku do rozpravy nad smyslem jeho práce: Znáte koncepci lévinasovské odpovědnosti? Jde 

o odpovědnost asymetrickou, je možné ji použít v ekologické praktické etice?              

V Praze dne 25. 7. 2011                                            Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.  

 



 

 

 

 

 


