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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou viny, pokání a odpovědnosti z 

hlediska odpovědnosti za současný stav světa. Poté, co byly charakterizovány 

základní pojmy, jako svoboda lidského jednání, etika, morálka, svědomí, 

odpovědnost, vina a pokání, zaměřila se práce na odpovědnost za současný 

stav světa. V práci je nastíněn charakter současné krize společnosti z pohledu 

dvou významných teologů, Hanse Künga a Daniela L. Migliore.  

Dále se práce zabývá nezbytností společného etického konsensu a projektem 

světového étosu, který byl vytvořen v rámci Parlamentu světových 

náboženství. Velká část práce je věnována principům tohoto projektu a čtyřem 

přikázáním, která jsou vlastně konkretizací „zlatého pravidla“ a která lze nalézt 

ve většině náboženství a etických tradic světa. 

V další části tato práce představuje několik okruhů běžného života, jichž se 

světový étos dotýká, popisuje jejich současný stav a potřebné změny. Na závěr 

se pak věnuje činnosti největší mezinárodní organizace, která se zasluhuje o 

prosazování základního étosu v mezinárodní praxi – Organizace spojených 

národů, a některými problémy, jimiž se v současné době OSN zabývá. 
 

Klíčová slova 

světová náboženství, morálka, pokání, Chicago 1993, spravedlnost, 

hospodářství 

 

 

Summary 

Blame, Repentance, Responsibility 

 

This thesis deals with the issue of blame, repentance and responsibility in terms 

of accountability for the current state of the world. After being characterized by 

fundamental concepts such as freedom of human action, ethics, morality, 

conscience, responsibility, blame and repentance, the thesis focused on the 

responsibility for the current state of the world. The paper outlines the nature of 

the current crisis of society from the perspective of two major theologians Hans 

Küng and Daniel L. Migliore. 



 

Next, the thesis deals with the necessity of a common ethical consensus and the 

project World ethos, which was created within the Parliament of World 

Religions. Much of the paper is devoted to the principles of this project and the 

four commandments, which are actually concretization of the "golden rule" and 

which can be found in most religions and ethical traditions of the world. 

In the next part this paper presents several areas of daily life, which the world's 

ethos touches, describes the current situation and needed changes. At the end it 

focuses on the activities of largest international organization that merits the 

promotion of the fundamental ethos in international practice - the United 

Nations, and some of the problems which are currently engaged in the UN. 
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Úvod 

 

Téma viny, pokání a odpovědnosti je skutečně rozsáhlé. Je možné zaměřit 

se na něj z hlediska jedince a chápat společně s Jaspersem problém viny za 

vnitřní, niternou záležitost každého člověka samého.
1
 Tato bakalářská práce se 

zaměřuje na vinu, pokání a odpovědnost z poněkud odlišného hlediska, 

z hlediska společnosti. Ráda bych se na následujících stranách věnovala tématu 

viny, pokání a odpovědnosti za dnešní stav světa.  

 

Dané téma je velmi aktuální, lidstvo se nachází v situaci, kdy reálně hrozí, 

že pokud nepřizná svou vinu za současný stav a nebude činit pokání (jímž, jak 

popisuji hned v první kapitole, nemíním pouze jakýsi kající úkon, ale obrácení 

spojené se změnou smýšlení) a nepřijme svou odpovědnost nejen za daný stav, 

ale také za budoucí vývoj, dosáhne nenávratné destrukce celého Božího 

stvoření – co bude pak, ví jenom Bůh. 

 

Žijeme ve státě uprostřed Evropy, jenž má to štěstí, že v současné době 

nefiguruje v žádném válečném konfliktu, jeho obyvatelstvo netrpí extrémní 

chudobou a v současné době ani nepociťuje nouzi o kvalitní zdroje pitné vody 

či ostatních pro život nezbytných surovin, bylo by však skutečně krátkozraké 

domnívat se, že se nás tyto problémy netýkají. Všichni žijeme na jedné Zemi, 

dýcháme jeden vzduch a je až neuvěřitelné, jak je celý svět jakožto ekosystém 

propojený. To, co se nyní odehrává na druhé straně zeměkoule, může velmi 

brzy ovlivnit i nás, ať už v dobrém slova smyslu nebo v tom zlém. 

 

Cílem této práce je poukázat na naši odpovědnost za současný stav světa 

a na nezbytnost pokání a obrácení v našem přístupu ke světu i k životu. 

 

Abych se mohla zabývat odpovědností za současný stav světa, bylo 

nezbytné, vytyčit v první kapitole základní pojmy, které se tohoto tématu týkají 

– svoboda lidského jednání, etika, morálka, svědomí, odpovědnost, vina 

a pokání. Zaměřila jsem se především na různé pochopení viny a definici 

pokání jakožto rozhodující změny v chápání vlastního života. 

 

Druhá kapitola poukazuje na lidskou a především křesťanskou odpovědnost 

za současný stav světa, snaží se tento stav charakterizovat a následně poukázat 

na možné směry dalšího vývoje. Vycházela jsem především z prací dvou 

významných teologů, Hanse Künga a Daniela L. Migliore, kteří se 

                                                 
1
 JASPERS, Karl, Otázka viny: příspěvek k německé otázce, Praha: Academia, 2006, str. 9 
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k problematice odpovědnosti za dnešní stav světa neobrací zády, ale snaží se 

navrhnout jeho řešení. 

 

Ve třetí kapitole jsem se zaměřila na velmi významný, nezbytný a dle mého 

soukromého názoru úžasný projekt světového étosu, který se snaží vytvořit 

společný etický konsens, jenž by mohl být platný napříč multikulturní 

společností a měl by sjednocující a tedy i mírový charakter. Společný etický 

konsens vytvořený tímto projektem může být charakterizován čtyřmi 

přikázáními, která jsou vlastně konkretizací „zlatého pravidla“
2
 a která lze 

nalézt ve většině náboženství světa. Tato čtyři přikázání se týkají požadavku 

kultury bez násilí, kultury založené na solidaritě a spravedlivém hospodářském 

uspořádání, na požadavku tolerance a života v pravdě a do čtveřice požadavku 

zrovnoprávnění a partnerství muže a ženy. 

 

Uvádění tohoto projektu do praxe jsem věnovala čtvrtou a v podstatě také 

pátou kapitolu, která se zaměřuje na eticky motivovanou mezinárodní politiku, 

především na Organizaci spojených národů, která je, snad nejen v mých očích, 

největší představitelkou etického přístupu k mezinárodní politice a ke světu 

samotnému. Snažila jsem se také představit několik témat, jimž je v současné 

době věnována aktivita této organizace. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 O zlatém pravidle je podrobněji pojednáno ve třetí kapitole. 
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1. Vina, pokání a odpovědnost v rámci etiky 

 

Tato práce se zabývá problematikou viny, pokání a odpovědnosti za dnešní 

stav světa. Dané téma je poměrně obsáhlé a tak je nezbytné vymezit nejprve 

několik základních pojmů. Cílem této kapitoly je charakterizovat předpoklady, 

z nichž tato práce vychází, a to vymezením základních pojmů souvisejících se 

svobodou, svědomím, vinou a odpovědností. 

  

1.1. Svoboda lidského jednání 

 

Jak poznamenává Arno Anzenbacher, všichni lidé připisují svému vlastnímu 

jednání i jednání druhých lidí mravní hodnotu.
3
 Jednání hodnotíme jako dobré 

nebo jako špatné.  

 
Podobně hodnotíme i například poměry v sociální oblasti, různé instituce, zákony a 
ustanovení, toto hodnocení je však sekundární, neboť osoby, organizace i zákony 

hodnotíme na základě jejich jednání nebo na základě toho, že jsou výsledkem jednání a 

mohou jím být utvářeny. 

 

Při posuzování lidského jednání se předpokládá, že jednající je, jak řekl 

Arno Anzenbacher, v určitém slova smyslu „pánem svého jednání“, tedy, že by 

dotyčný jednající mohl eventuálně jednat jinak a že se k tomuto jednání sám 

rozhodl. 
4
  

Z toho vyplývá, že aby se tato práce mohla zabývat vinnou, pokáním a 

odpovědností, musí předpokládat určitou dobrovolnost lidského jednání a 

pokládá tudíž lidi po vzoru Anzenbachera v mravně významném smyslu za 

svobodné.
5
 

Slovo svoboda je v běžné řeči užíváno v různých významech. Podle 

F. Rickena můžeme rozlišit svobodu jednání a rozhodování a mravně 

relevantní (transcendentální) svobodu.
6
 Svobodou jednání se pak míní vnější 

prostor pro jednání člověka, tedy vnější podmíněné možnosti uskutečňovat cíle 

jednání. Svobodou rozhodování se rozumí psychický prostor rozhodování 

člověka, jeho schopnost klást si cíle a nalézat prostřednictvím rozumu cesty 

k jejich uskutečnění. 

                                                 
3
 ANZENBACHER, Arno, Úvod do etiky, Praha: Academia, 2001, str. 14 

4
 Tamtéž, str. 15 

5
 Tamtéž, str. 15 

6
 RICKEN, F., Allgemeine Ethik, 1983, str. 75 - 78 
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Kromě svobody jednání a rozhodování může být charakterizována také výše 

zmíněná transcendentální svoboda a to jako „nezávislost na přírodní kauzalitě, 

jež se projevuje v mravní autonomii“
7
. Podle Arno Anzenbachera se 

transcendentální svoboda projevuje svobodou volby a chtění, přesto člověk 

zůstává přírodní bytostí, jejíž svoboda je svázána přírodní kauzalitou.
8
  

Zajímavý pohled na lidskou svobodu nalezneme v díle profesora Erazima 

Koháka
9
, podle nějž vstupuje svoboda do života člověka spolu s představivostí, 

schopností představit si, co není, ale mohlo či mělo by být. Díky představivosti 

si člověk dokáže představit, jak se svět jeví někomu jinému, přestože jemu 

samotnému se tak nejeví. Takto vzniká v lidské mysli řada možných světů, 

která vytváří možnost volby a tak sebou přináší svobodu. Ve jménu svobody se 

pak lidé vzpírají návykům a tradici. 

Na co Erazim Kohák v souvislosti se svobodou také upozorňuje je fakt, že 

svoboda zároveň znamená zpochybnění všech samozřejmostí.
 10

 Ve svobodném 

světě se k jakékoli skutečnosti připojuje otázka „Proč?“. Takováto lidská 

svoboda vylučuje plošná řešení a zkostnatělou tradici i v oblasti mezilidských 

vztahů. Etika se tak stává potřebnou a nemůže se omezit jen na „vtloukání 

pouček do dětských hlav“
11

. Musí se vyvíjet spolu se společností.  

 

1.2. Etika a morálka 

 

Se svobodou tedy do lidského života vstupuje také potřeba etiky. Můžeme ji 

pak po vzoru profesora Erazima Koháka definovat jako „hledání zásad trvale 

udržitelného soužití mezi lidmi a mezi lidstvem a světem všeho života“
 12

. 

Kontext, v němž jsou dnes kladeny otázky etiky je, jak upozorňuje Eric 

Fuchs, poměrně komplikovaný.
 13

 Hledání etiky se sice stalo obtížným, avšak 

zároveň také nezbytným díky krizi, která stihla nejen církev, ale i rodinu, školu 

a politiku, tedy instituce, které byly dříve nositeli morálky a jejichž autorita 

zajišťovala autoritu i jejich morálním výrokům.  

 
Termínem morálka je označován souhrn způsobů jednání jednotlivců v dané společnosti, 

jakož i předpisů, jimiž se toto jednání řídí. 
14

 

                                                 
7
 ANZENBACHER, Arno, Úvod do etiky, Praha: Academia, 2001, str. 73 

8
 Tamtéž, str. 71 – 73 

9
 KOHÁK, Erazim. Svoboda, svědomí, soužití : kapitoly z mezilidské etiky. Sociologické 

nakladatelství, Praha 2010, str. 18 - 20 
10

 Tamtéž, str. 20-23 
11

 Tamtéž, str. 23 
12

 Tamtéž, str. 25 
13

 FUCHS, Eric. Co dělá naše jednání dobrým?, Mlýn, Jihlava 2003, str. 50 
14

 Tamtéž, str. 53 
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Tato krize je zčásti plodem výše zmíněné svobody, která vede člověka 

k neustálému kritickému zkoumání všech autorit, je ale způsobena také dvěma 

protichůdnými trendy moderní společnosti. Na jedné straně se 

v globalizovaném světě stírají určité kulturní rozdíly, roste anonymita 

jednotlivců a dochází k umrtvování smyslu pro odpovědnost. Na druhé straně 

vede rostoucí potřeba ujišťovat se o vlastní odlišnosti k agresivitě a k odmítání 

univerzality etických norem. 

Při uvažování o oprávněnosti morálky a s ní spojených předpisů je podle 

Fuchse zapotřebí nechápat morálku pouze jako odpověď na sociální potřeby, 

ale především jako „vyjádření etického závazku celého člověka vůči 

ostatním“
15

.  

 

1.3. Svědomí 

 

Výše zmíněná etika, která se zabývá morálkou, tedy podle Erica Fuchse 

předpokládá vědomí o sobě a druhých a s ním spojenou schopnost rozlišovat a 

angažovat se, tedy vědomí, jehož součástí je etická starostlivost.
 16

 

Vědomí může být podle Fuchse charakterizováno jako znalost, kterou má 

subjekt o sobě. Člověk může být zároveň poznávajícím subjektem i objektem 

poznání, tato vlastnost mu dovoluje vynášet vnitřní soudy – člověk může sám 

se sebou souhlasit či nesouhlasit. Prostřednictvím komunikace s okolím se 

v lidském vědomí vytváří představa „já“ odlišného od „ty“ či „ono“. Vědomí o 

sobě samém je tedy neoddělitelné od vědomí o druhém a souvisí s komunikací 

a řečí.
 17

 

Sebe-vědomí se stává s-vědomím podle Fuchse, když narazí na hodnotová 

pravidla, která jsou mu předkládána již zmíněnými institucemi, jako jsou 

rodina, škola nebo společnost.
18

 V tomto momentě se také učí vynášet 

hodnotové soudy, uvažovat, rozhodovat a hodnotit. Takovému svědomí je 

nutné poskytnout správná měřítka k posuzování předkládaných morálních 

pravidel, ukázat mu, že morální pravidla jsou dobrá, pouze pokud se snaží 

rozvíjet v mezilidských vztazích solidaritu, rovnoprávnost a lásku. Svědomí, 

které bylo dosud svázáno vnější autoritou, se stává svobodným autonomním 

svědomím přijímajícím poslušnost vůči etickým požadavkům pouze z vlastního 

přesvědčení.  

                                                 
15

 FUCHS, Eric. Co dělá naše jednání dobrým?, Mlýn, Jihlava 2003, str. 50 
16

 Tamtéž, str. 31 
17

 Tamtéž, str. 31 
18

 Tamtéž, str. 32 
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Takové svědomí by si mělo dle Fuchse vážit existence bližního a mělo by 

dokázat svobodně souhlasit s tím, že bude posuzovat bližního vždycky jako cíl 

a nikdy jako prostředek.
 19

 To, že je lidské svědomí autonomní a svobodné tedy 

neznamená, že by si člověk mohl dělat, co chce, tyto pojmy vyjadřují právo a 

povinnost člověka nést odpovědnost za své činy. 

Otázkou svědomí se zabýval i významný teolog Tomáš Akvinský, ten 

rozlišuje svědomí předchozí a svědomí následné, tedy svědomí před činem a 

svědomí po činu. Pro mravní hodnotu jednání je pak dle Tomáše Akvinského 

rozhodující svědomí, jež jednání předchází, to člověka svými příkazy 

povzbuzuje k dobrému a svými zákazy odvrací od zlého. 

Ve svém díle Quaestiones disputatae de veritate pak Tomáš Akvinský 

definuje dvojí funkci následného svědomí, které nazývá „conscientia 

consequens“: 

 

 „v případě dobrého jednání ospravedlňuje jednajícího: hájí ho 

(defendere) nebo omlouvá (excusare) 

 v případě špatného jednání vytýká jednajícímu jeho jednání: obviňuje 

ho (accusare) a trápí ho výčitkami (remordere)“
20

 

 

Takže zatímco svědomí před jednáním určuje mravní kvalitu motivu 

jednání, svědomí po jednání konfrontuje jednajícího s mravní kvalitou 

vykonaného a s vlastními morálními hodnotami a ukazuje na vztah 

uskutečněného jednání s odpovědností člověka. 

 

1.4. Odpovědnost 

 

Jestliže má člověk nést odpovědnost za své jednání, je třeba definovat, co se 

pojmem odpovědnost vlastně míní. Arno Anzenbacher odvozuje význam 

odpovědnosti z vlastního výrazu „odpovědnost“, který implikuje „odpověď“.
21

 

Je-li někdo považován za odpovědného, znamená to dle Anzenbachera, „že od 

něho očekáváme, že může rozumně odpovědět na otázku, proč jednal takto a ne 

jinak“, jeho čin je pak schválen, jestliže může být rozumově ospravedlněn. 

Arno Anzenbacher upozorňuje také na dvě hlediska, která tento aspekt 

odpovědnosti obsahuje:
22

 

 

                                                 
19

 FUCHS, Eric. Co dělá naše jednání dobrým?, Mlýn, Jihlava 2003, str. 35 
20

 ANZENBACHER, Arno, Úvod do etiky, Praha: Academia, 2001, str. 83 
21

 Tamtéž, str. 15 
22

 Tamtéž, str. 15 
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 o otázce, co je dobré a co je zlé, spolu lidi mohou rozumně diskutovat, 

není tedy pouze věcí soukromého názoru a nemá se ani dít zcela 

iracionálně 

 to, co je v lidských očích špatné má vždy charakter něčeho, co je proti 

rozumu, o čem lidé, když to činí, vědí, že dělají něco, co si přejí, co 

ale dělat nemají 

 

Pokud se zaměříme přímo na odpovědnost související s etikou, nabízí se 

zajímavý náhled Arthura Richa
23

, podle nějž etická odpovědnost zahrnuje 

odpovědnost člověka nejen v jeho jednání s člověkem, ať už se sebou samým 

či s jiným člověkem, ale také v jeho jednání se vším, co patří k bytí člověka, 

tedy také v jednání s přírodou. Člověk je postaven do trojího základního 

vztahu, jeho „já“ se vztahuje samo k sobě jako ke svému „já sám“, dále 

k jiným lidem jako ke svému „ty“ nebo „vy“ a pak k okolnímu světu jako 

k „ono“. Tyto tři vztahy označuje Arthur Rich jako individuální, personální 

a ekologický aspekt. Pomocí těchto vztahů také vytyčuje tři základní aspekty 

odpovědnosti – individuálně etickou, personálně etickou a ekologicky etickou 

odpovědnost. Na co však Arthur Rich
24

 také upozorňuje je fakt, že člověk je 

takto odpovědný i pokud se ho tyto vztahy týkají prostřednictvím struktur 

společenských institucí. 

 
Institucí se zde míní jakákoli uspořádání, zařízení a ustanovení, která spočívají na lidském 
jednání bez ohledu na to, zda pocházejí od člověka nebo mu byla bez jeho přičinění předem 

dána.
25

 

 

Podle Arthura Richa člověk za své jednání odpovídá i v momentě, kdy je 

k tomuto chování donucen strukturami společnosti, je také sám odpovědný za 

institucionální uspořádání své společnosti a tudíž musí nést jeho důsledky. 

 

1.5. Vina 

 

Otázka viny se v širším smyslu slova vynořila po druhé světové válce 

v souvislosti s otázkou právního postihu nacistických zločinců. Významný 

německý filosof a psycholog Karl Jaspers považuje problém viny za vnitřní, 

niternou záležitost každého člověka samého, upozorňuje na to, že kdo mluví 

                                                 
23

 RICH, Arthur, Etika hospodářství I (Theologická perspektiva). Praha, 1994, 39-40 
24

 Tamtéž, str. 53 
25

 Tamtéž, str. 46 
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jen o vinách druhých, buď o svých vinách vůbec neví, nebo si je nechce přiznat 

a tudíž ještě nedospěl a nestal člověkem.
26

 

Karl Jaspers rozlišuje ve svém díle Otázka viny čtyři roviny, v nichž je 

možno se vinou zabývat. Jedná se o vinu kriminální, politickou, morální a 

metafyzickou.
27

 

Podstatou zločinů kriminální viny jsou podle Jasperse objektivně 

prokazatelné činy, ty porušují jednoznačně dané zákony. Takovýmito zločiny 

se zabývá soud, určuje jejich skutkovou podstatu a aplikuje na ně odpovídající 

zákony. 

Politická vina spočívá nejen v činech státníků, ale také v příslušnosti 

k určitému státu. Všichni občané odpovídají za to, jakou mají vládu a musí 

tudíž nést následky jejích činů. 

Každý jedinec je samozřejmě morálně odpovědný za činy, kterých se 

dopouští, to je podstatou morální viny. Karl Jaspers upozorňuje pod vlivem 

druhé světové války na to, že zločin zůstává zločinem i když je vykonán na 

rozkaz. Každý čin je tedy podřízen morálním kritériím. Tím, kdo se zabývá 

morální vinou je vlastní svědomí dotyčného, případně přátelé a bližní, kteří 

s dotyčným komunikují a mají zájem o jeho duši. 

Čtvrtým druhem viny, jejž Jaspers definuje, je vina metafyzická. Vlivem 

solidarity panující mezi lidmi je každý spoluodpovědný za všechno bezpráví a 

nespravedlnost na světě a zvláště pak za zločiny, k nimž dochází v jeho 

přítomnosti nebo s jeho vědomím.
28

 Takže přestože byly předchozí tři pojmy 

viny charakterizovány jako činy, může být za vinu považován nejen nějaký 

konkrétní čin, ale také pasivita.  

 

„Pasivita ví, že je morálně vinna každým selháním, které zanedbává 

povinnost chopit se jakékoli možné aktivity k ochraně ohrožených, k ulehčení 

bezpráví, k odpírání zlu.“
29

 

  

Podle Jasperse se tedy člověk provinil metafyzickou vinou, jestliže neučinil 

všechno, co mohl, aby zabránil zločinům, které činí, činili či budou činit jiní. 

Člověk se cítí vinen způsobem, který nelze postihnout právně, politicky ani 

morálně, jestliže nenasadil vlastní život, třebaže bez vyhlídky na úspěch, aby 

zabránil vraždění druhých, a pouze přihlížel. V tom je základ viny všech lidí a 

jediným, kdo může tuto vinu posuzovat je Bůh. Nejhlouběji si metafyzickou 

vinu uvědomují lidé, kteří jednou došli k bezpodmínečnosti, která panuje pouze 

mezi některými lidmi a díky níž mohou tito lidé žít jen společně nebo vůbec, 

                                                 
26

 JASPERS, Karl, Otázka viny: příspěvek k německé otázce, Praha: Academia, 2006, str. 9 
27

 Tamtéž, str. 25 
28

 Tamtéž, str. 26 
29

 Tamtéž, str. 12  
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jestliže je jeden z nich obětí zločinu nebo trpí vlivem hmotných podmínek 

svého života. V těchto lidech zůstává stud za to, že nejsou schopni takovéhoto 

bezpodmínečného vztahu vůči všem lidem.  

Podle Jasperse by se lidé stali anděly, pokud by se mohli oprostit od 

metafyzické viny, ostatní tři pojmy by se pak totiž staly bezpředmětnými. Ve 

skutečnosti však z každého pojmu viny vyplývají důsledky i pro ostatní sféry 

viny. Základem politických zločinů jsou morální prohřešky, řada malých činů 

nedbalosti, nepozorované podpory bezpráví a jeho laciného ospravedlňování 

přispívá k vzniku atmosféry, v níž se šíří nejasnost a zlo. 

Všechny výše zmíněné viny mají své důsledky. Od kriminální viny se odvíjí 

náležitý trest, za politické viny zodpovídají všichni občané a například 

prohraná válka může mít za následek deportaci, vyhlazení nebo vznik nových 

právních norem. Morální vina sebou přináší morální náhled a tím i pokání a 

obrodu, přestože je vnitřním procesem, má skutečné důsledky ve světě. 

Důsledkem metafyzické viny je proměna vědomí vlastního já před Bohem. 

Metafyzická vina pomáhá člověku zlomit jeho pýchu a může mít za následek 

vznik nového vnitřního života spojeného s pokorou před Bohem, která 

neumožňuje žádnou svévoli. 

 

1.6. Pokání 

 

Na vědomí viny bezprostředně navazuje pojem pokání. Výklad tohoto 

pojmu může vycházet přímo z Bible. Ve Starém zákoně nemá slovo pokání 

podle Františka Mráčka obdobu a začíná být významné teprve v souvislosti 

s řeckým překladem Nového zákona, konkrétně s překladem slova μετανοέω, 

které se obvykle překládá jako změna smýšlení, obrácení či právě pokání, 

v němž jsou v podstatě zahrnuty oba předchozí pojmy.
30

 Výraz pokání tedy 

neznamená jen jakési odčinění provinění či lítost, ale přímo obrat v celém 

životě. Toto je význam slova pokání v biblickém kontextu, přestože například 

v Ottově slovníku naučném bychom nalezli definici pokání pouze jako kajícího 

úkonu za provinění a tak by se jako příhodnější překlad slova μετανοέω jevil 

výraz obrácení.  

Podle Antonia Donghi lze rozlišit dva základní modely chápání praxe 

pokání: 

 

 kající formy pokání, které je možno nalézt v každé kultuře, každá 

skupina lidí je však obohacuje specifickými projevy 

                                                 
30

 MRÁČEK, František. Význam slova pokání a obrácení. Vérité [online]. 2012 [cit. 2013-

04-18]. Dostupné z: http://www.verite.cz/cs/vyznam-slova-pokani-a-obraceni 
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 prvořadý, přímý a nezastupitelný prvek, nutný pro rozvoj člověka, 

který dává vzejít lidské společnosti a staví člověka na místo, které 

mu patří.
31

 

 

Člověk podle Donghiho, A. začíná konat pokání, pokud se cítí osloven Boží 

mocí a když mu jeho kultura prezentuje pokání jako ideální cestu k řádnému 

životu. Lidé činí pokání ve snaze nalézt harmonii všech složek vlastní 

osobnosti. Jediným pravým podnětem pro autentickou kající praxi je pak 

samotné obrácení člověka. Prostřednictvím obrácení, které má vliv na tělesný i 

duševní a celkový stav člověka, pak takovýto člověk přechází k novému 

životu, tedy jedinému cíli této obnovy založené na obrácení. 
32

 

Pokání, s ním svázané obrácení a nový život jakožto jejich cíl mají velký 

kulturní význam, protože se, jak upozorňuje Antonio Donghi, týkají samé 

podstaty člověka. Podle něj je začátkem pokání otevřenost člověka vůči 

Božímu působení. Celý tento proces pak přirovnává k putování vstříc plnosti 

bytí, v níž člověk nachází harmonii mezi Boží iniciativou a vlastní velikostí, 

svobodou a důstojností.
33

  

Antonio Donghi také podotýká, že ne každé kající jednání je motivováno 

„nábožensky“. Jestliže neexistuje žádný osobní vztah k Bohu ani k člověku, 

nemusí se odsouzení spáchaného činu vůbec pojit s obrácením. Někdy přichází 

proces obnovy teprve později v souvislosti s trestem, výčitkami svědomí 

a úzkostí.
34

 

Lidé mají s obrácením a pokáním dle Donghiho v dnešní době velké 

problémy především ze tří důvodů. Jednak dle jeho slov odumírá v lidech 

zkušenost viny a bez jejího správného pochopení nejsou schopni vstoupit do 

procesu osvobození. Jako druhý důvod uvádí Donghi ztrátu smyslu pro Boží 

přítomnost, účinnost obrácení podle jeho slov závisí na intenzitě komunikace 

mezi člověkem a Božím světlem. Třetím důvodem, který Donghi zdůrazňuje, 

je skutečnost, že přijmout vlastní vinu může ten, kdo si uvědomuje svoji 

důstojnost, zodpovědnost a svobodu. Lidé tedy proto, aby mohli činit pokání, 

musí opustit stav morální necitelnosti a nezodpovědnosti, musí překonat 

„netečnost“, která je tak charakteristická pro dnešní kulturu.
35

 

 

 

                                                 
31

 DONGHI, Antonio, Hle, všechno tvořím nové, Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2002, str. 17 

32
 Tamtéž, str. 17 

33
 Tamtéž, str. 17 - 18 

34
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35
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2. Odpovědnost za daný stav světa  

 

Země se ocitá v krizi znepokojivých rozměrů. Existují lidé, kteří tuto 

skutečnost odmítají a obrací se k dané problematice zády, a existují také lidé, 

kteří dávají vinu za současný stav světa samotnému křesťanství. Tato obvinění 

i rostoucí krize vyvolávají stále hlubší pochybnosti, jimž musí čelit víra v Boha 

- stvořitele nebe a země. Následující kapitola se pokouší charakterizovat, 

nakolik skutečně nese křesťanství vinu za dnešní stav světa a čím je tento stav 

světa vlastně problematický. 

 

2.1. Boží stvoření 

 

Nejevidentnější částí krize, která postihuje naši planetu, je zřejmě krize 

ekologická. Kritici křesťanské tradice vidí skutečný zdroj násilnického chování 

k životnímu prostředí právě v křesťanské tradici a jejím Písmu.
36

 Jako kámen 

úrazu vidí především nauku o stvoření.  

Učení o tom, že člověk je stvořen k božímu obrazu a je mu svěřena vláda 

nad všemi ostatními tvory (Gn 1,26) poskytlo brutálnímu zacházení s přírodou, 

charakteristickému především pro západní civilizaci, náboženské 

ospravedlnění. Podle L. Whita nese křesťanství za současnou ekologickou krizi 

„obrovské břemeno viny“.
37

  

Přestože jsou tato obvinění obvykle založena na příliš zjednodušující a 

jednostranné interpretaci biblického učení, nelze je, jak upozorňuje Daniel L. 

Migliore „smést ze stolu“.
 38

 Mnohé studie prokázaly, že nejen v mnoha 

proudech křesťanské teologie, ale i v částech Bible, vytržených z kontextu, 

můžeme najít negativní a panovačné postoje vůči přírodě.  

Vztah mezi člověkem a přírodou by se skutečně dal v celých západních 

dějinách charakterizovat jako dobyvatelský a boží příkaz vlády lidstva nad 

přírodou vytržený ze svého biblického kontextu na tom má svůj podíl. 

Křesťané tedy skutečně mají podíl na ničení životního prostředí, měli by se 

k této problematice sebekriticky postavit čelem a činit pokání. 

                                                 
36

 Migliore, D. L., Víra usilující rozumět – Úvod do křesťanské teologie, Jihlava: Mlýn, 
2009. str. 94 

37
 White, L. Historické kořeny naší ekologické krize, Filosofický časopis 48 (2000, č. 5), 

str. 765-775. 
38

 Migliore, D. L., Víra usilující rozumět – Úvod do křesťanské teologie, Jihlava: Mlýn, 

2009. str. 94-95 
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Daniel L. Migliore poukazuje na pět hluboko zakořeněných postojů a 

modelů chovaní, které se na ekologické krizi podílejí, a poukazuje na jejich 

spojitost s křesťanskou církví.
39

 

Jedním z těchto postojů je antropocentrismus, podle nějž existuje vše na 

světě primárně pro tužby a potřeby lidstva. Výrok starověkého řeckého filosofa 

Protagora „Člověk je mírou všech věcí“ se stal jakýmsi heslem moderního 

postoje k přírodě a křesťanská teologie jej podpořila, když se v rozpravách nad 

naukou o stvoření věnovala především a někdy jedině stvoření lidstva. Fakt, že 

Bůh stvořil také jiné tvory, byl chápán jako pouhé pozadí příběhu o stvoření. 

Feuerbach se k tomuto tématu dokonce vyjádřil slovy: „Příroda, svět nemá 

cenu ani význam pro křesťana. Křesťan myslí jen na sebe, na spásu své 

duše.“
40

 

Druhým faktorem, který se silně podílí na ekologické krizi je skutečnost 

zneužívání moci, Daniel L. Migliore nazývá tento model „Moc ovládání“
41

. 

K lidskému poslání zajisté patří touha po poznání, moderní věda a technologie 

však získaly poměrně značnou, i když samozřejmě ne absolutní, moc nad 

silami přírody. Tyto znalosti mohou být použity k dobrému, ale i zlému a 

nejednou se již stalo, že za cíl vědy nebyla pokládána spolupráce s přírodou 

s vidinou společného blaha, ale podřízení přírody lidské vůli. Tento pohled 

křesťanství podpořilo představou Boha jako nezdolné moci a člověka jako 

božího obrazu, který má panovat nad zemí.  

Vlivem představy antropocentrismu a pojetí moci jako panování dochází 

k popírání propojenosti a vzájemné závislosti všech forem života, ke ztrátě 

respektu k existenci a hodnotě jiných tvorů než lidí. 

Významnou myšlenkou, která taktéž stojí za současnou nejen ekologickou 

krizí je představa neomezených zdrojů. Předpoklad, že přirozené zdroje jako 

čistý vzduch, voda nebo úrodná půda jsou neomezené, má za následek 

nezodpovědný přístup a mrhání. Zpočátku byl tento přístup založen na 

představě nevyčerpatelné hojnosti země, nyní ji nahrazuje předpoklad, že 

pokud se naše přirozené zdroje vyčerpají, moderní věda a technologie budou 

schopny je nahradit. Tento postoj vede ke stále větší spotřebě a není 

bezohledný „jen“ k naší zemi, ale také k dalším generacím a lidem, kteří již 

dnes nemají přístup k ve skutečnosti velmi omezeným, pro život však 

nezbytným, přírodním zdrojům. 

                                                 
39

 Migliore, D. L., Víra usilující rozumět – Úvod do křesťanské teologie, Jihlava: Mlýn, 
2009. str. 95-98 

40
 Feuerbach, L., Podstata křesťanství, Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 

1954, str. 350 
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 Migliore, D. L., Víra usilující rozumět – Úvod do křesťanské teologie, Jihlava: Mlýn, 
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20 

Posledním modelem chování, který Daniel L. Migliore zmiňuje, je 

„bezuzdný konzum“, na němž je v podstatě založena dnešní doba. Touha 

konzumovat a vlastnit drží v chodu tržní ekonomiku. Etický příkaz doby už 

nezní dávat, ale konzumovat a smyslem života se stává maximalizace osobního 

vlastnictví a tzv. „užívání si“. Na co Migliore upozorňuje je fakt, že spotřebním 

zbožím se nestávají jen věci, ale i lidé a lidské vztahy.
42

 Podobně také Jacques 

Derrida poukazuje na to, že ve světě výměnného obchodu v podstatě nelze dát 

někomu dar, protože je to ve skutečnosti smluvní vztah, který očekává něco na 

oplátku. Spolu s bezuzdným konzumem jedné skupiny obyvatel země dochází 

na základě omezenosti zdrojů k ochuzování jiných lidí, kteří mnohdy postrádají 

i ty nejzákladnější prostředky. 

Přestože to nemusí být na první pohled vždy zřejmé, ospravedlnění výše 

zmíněných přístupů bychom ve zvěsti o Bohu stvořiteli a otci všeho živého 

nebo v dobré zprávě o jeho Synu, jenž sytil davy a učil k lásce k bližnímu, jen 

těžko nalezli. Textem vytrženým z kontextu lze však ospravedlnit téměř cokoli. 

Bible mluví o nelidských stvořeních jako o nerozlučných společnících člověka 

ve stvoření, usmíření i konečné záchraně.
43

 V Genezi prohlašuje Bůh každou 

skupinu tvorstva za dobrou, cení si tedy všech tvorů, i těch, které my 

nedokážeme pochopit, a zdají se nám zlí. 

Z výše uvedeného nástinu je evidentní, jak poukazuje Daniel L. Migliore, že 

dnešní ekologická krize není ani tak krizí technickou, ale duchovní a také 

teologickou. Tyto přístupy napadají samotnou integritu dobrého božího 

stvoření a církev proti nim musí bojovat nejen teologicky a duchovně, ale také 

konkrétními činy. 

 

2.2. Postmoderní společnost 

 

Na tutéž situaci nahlíží také Hans Küng, který vyzdvihuje historické 

souvislosti současné krize, označuje celou epochu společenského vývoje od 

první světové války jako postmodernistickou a poukazuje na několik 

charakteristických znaků tohoto dlouhého období.
44

 

Již po první světové válce vyvstaly možnosti pro nový, mírovější světový 

řád. Eurocentrismus byl nahrazen tzv. polycentrismem, kdy v čele politiky a 

hospodářství již nestojí jen Evropa, ale také Amerika, Rusko a Japonsko. 

Moderní věda a technika dávaly už tehdy tušit, že by další světová válka mohla 

Evropu zničit, a tak vznikala mírová hnutí, která se snažila o úplné odzbrojení 
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nebo dokonce pacifismus. Ani industrializace nebyla již všemi bezmezně 

podporována, někteří již tehdy poukazovali na její vliv na životní prostředí. 

Kromě toho, že se v této době také začala prosazovat rovnoprávnost žen při 

politických volbách nebo při volbě povolání, začalo už vznikat ekumenické 

hnutí, které dalo později vzniknout Ekumenické radě církví.
45

 

Tyto naděje byly ovšem zmařeny a poměrně brzy přišla nejen druhá světová 

válka, která sama Evropu dostatečně zničila, ale také jiná hnutí, jež se 

pokoušela svým způsobem vyrovnat s globální krizí. Hans Küng poukazuje 

jednak na státní socialismus a jednak na neokapitalismus a „japanismus“.  

Státní socialismus ovlivnil vývoj ve východní Evropě i na asijském 

kontinentu a fakt, že se tento koncept ukázal neudržitelným, nemohou popřít 

ani jeho dnešní zastánci. 

Po první světové válce se staly Spojené státy vůdčí ekonomickou, politickou 

i vojenskou mocností západního světa, co se pro ně ale stalo podle Hanse 

Künga osudným jsou neokapitalisté z Wall Street, propagující během 80. let 

touhu po majetku, tzv. „sebeobohacování, sebeodměňování a sebelásku“.
46

 

Tato situace vyústila krachem na burzách, bankrotem obrovského množství 

firem, bank a spořitelen a neskutečným nárůstem nezaměstnanosti. Hans Küng 

upozorňuje na to, že národní deficit Spojených států se netýká jen sféry 

ekonomické, ale také sociální, politické a morální, týká se také veřejného 

vzdělávání, zdravotnictví a ochrany životního prostředí. 

Vedle Severní Ameriky a Evropy se mezi světové hospodářské mocnosti 

zařadilo krátce po válce také Japonsko sázející na tzv. hospodářskou efektivitu. 

Japonský systém spočívá podle Hanse Künga na silné alianci průmyslu, vysoce 

kvalifikované byrokracie a vládnoucí konzervativní strany. Vlastní „Japonsko“ 

se stává pro Japonce nejvyšší hodnotou a náhražkou náboženství. Při své 

výkonnosti ztrácí japonský systém ohleduplnost, zodpovědnost a jakoukoli 

morální vizi. 

Výsledkem výše nastíněného světového historického vývoje je podle Hanse 

Künga jistá deziluze z ideologie pokroku, a to jak z revoluční ideologie 

pokroku sovětského Východu, tak z technologické ideologie pokroku 

Západu.
47

 Pokrok se stal skutečně ideologií, jakousi modlou, která kázala 

„musíš stále víc, stále lépe, stále rychleji“, dnes již ale ztratila svou 

důvěryhodnost. Samoúčelný pokrok sebou přinesl poměrně nehumánní 

důsledky, ničení přírodního prostředí a tím také sociální destabilizaci. Pokrok 

sám o sobě samozřejmě není nic špatného a nikdo nemůže být skutečně proti 
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pokroku, problém ovšem nastane, pokud se technický a průmyslový pokrok 

stane modlou, v niž člověk bezpodmínečně věří. 

Na co ještě Hans Küng v souvislosti s pokrokem upozorňuje, je fakt, že 

tempo technologického pokroku vzrostlo natolik, že už nyní mnohdy předbíhá 

politické uspořádání a tím i zákonodárství. Jako nezbytné se jeví odpovědné, 

vědecky fundované a politicky i prakticky převoditelné odhadování důsledků 

přírodovědného a technologického bádání. Totéž platí také pro etiku, která 

podobně jako zákonná opatření přicházela se svými postoji k daným 

problémům většinou pozdě a lidé se ptali, co smí, až poté, co to mohli udělat. 

Etika by však neměla být, jak praví Hans Küng, jen reflexí krize, nýbrž by 

měla prostřednictvím prognóz těchto krizí sloužit jejich prevenci
48

. Etika by se 

neměla vytvářet teprve během průmyslově produkce, ale již při 

experimentování, u reflexe vědy, jejích priorit a preferencí. 

 

2.3. Budoucnost 

 

Pokud člověk odmítne pokrok jako modlu současnosti, dostává se do jisté 

duchovní krize, na tom se shoduje jak Hans Küng, tak i výše zmíněný Daniel 

L. Migliore. Lidem chybí podle Künga, ale také podle M. Dönhoffové, 

realistická vize budoucnosti
49

. Zhroucení komunistických systémů na Východě 

a přímá hrozba ekologické katastrofy, hospodářských i sociálních propadů na 

Západě rozložily jakékoli konstruktivní vize obou režimů, komunismu i 

kapitalismu. 

Ve světě nyní převládá demokratické zřízení, které sebou ovšem nenese 

pouze osobní svobodu, ale také pluralitu názorů, kultur i náboženství – nic 

z výše zmíněného není ve skutečně demokratické společnosti diktováno shora. 

Každý člověk má právo se rozhodnout, ale každý člověk musí nést také 

odpovědnost za své rozhodnutí. V dnešní společnosti již neplatí mnohé mravy, 

zvyky, obyčeje ani zákony, které byly po staletí brány za samozřejmé, jsou 

zpochybňovány základní etické otázky.  

Jak konstatuje Hans Küng, demokratická společnost, jíž se již z logiky 

demokracie nemůže předpisovat žádný světový názor, se udržuje a rozvíjí na 

základě společných etických hodnot, kritérií a postojů lidí nejrůznějších 

názorů, kultur a náboženství. A právě takováto pluralistická demokratická 

společnost potřebuje „základní konsens“
50

 a takovýto konsens je třeba stále 

znovu hledat prostřednictvím otevřených dialogů v dynamickém procesu. Bez 
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takovéhoto minimálního konsensu demokracii reálně hrozí, že zanikne 

v chaosu a anarchii nebo naopak v diktatuře. 

Podle Hanse Künga pociťují lidé neodbytný požadavek něčeho se ve svém 

životě přidržovat, mají potřebu se na něco spoléhat, disponovat jistými měřítky 

a mít nějakou představu cíle. Lidé mají tedy potřebu základní etické 

orientace
51

. Potřebují realistickou vizi pokojnějšího, spravedlivějšího a 

humánnějšího světa.   

Hans Küng navrhuje jako maximu pro budoucnost odpovědnost člověka za 

tuto planetu. Požadavek globální odpovědnosti podle něj vyžaduje přesný opak 

etiky úspěchu, která za účelem posvěcuje prostředky a za dobro považuje to, co 

přináší zisk, moc nebo požitek
52

. Odsuzuje však zároveň i etiku smýšlení, která 

se zaměřuje na izolovaně vnímané hodnoty a ideály, tedy na motivaci jednání, 

aniž by se zabývala důsledky, konkrétními situacemi a jejich účinky. Kritizuje 

především její nedějinnost, nepolitičnost a fakt, že se jí dá v případě potřeby 

ospravedlnit téměř cokoli včetně terorismu. 

Hans Küng navazuje na německého sociologa Maxe Webera a staví proti 

těmto dvou etikám etiku odpovědnosti, která jediná má podle něj budoucnost a 

v níž by se měly obě předchozí snoubit. Bez apelu na svědomí, 

charakteristickým pro etiku smýšlení, by se stala odpovědná etika zase jen 

etikou úspěchu a bez realistického přístupu by se rozplynula v etiku smýšlení. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51

 Küng, H., Světový étos – projekt, Zlín: Archa, 1992, str. 37 
52

 Tamtéž, str. 37 



 

24 

3. Projekt světový étos 

 

Všichni lidé nesou společně vinu za současný stav světa a všichni by za něj 

měli přijmout odpovědnost. V předchozí kapitole byl nastíněn současný stav 

světa z pohledu dvou významných teologů, Hanse Künga a Daniela L. 

Migliore, kteří se k danému problému neobrací zády, ale snaží se navrhnout 

jeho řešení. Jakékoli řešení však vyžaduje od celé lidské společnosti i od 

každého jedince zvlášť, aby se kriticky zamyslel nad svým dosavadním 

působením na tomto světě, přijal za něj odpovědnost a prostřednictvím pokání 

došel k obrácení, k novému přístupu odpovědné etiky. V následující kapitole 

bude nastíněn vývoj projektu, jenž se snaží vytvořit společný etický konsens, 

který by mohl být platný napříč multikulturní společností, který by měl 

sjednocující a tedy i mírový charakter. 

 

3.1. Co projektu světového étosu předcházelo 

 

Na podzim roku 1893 byla v Chicagu k příležitosti 400. výročí objevení 

Ameriky Kryštofem Kolumbem uspořádána Kolumbovská světová výstava. 

Tato výstava, jejímž cílem bylo představit nejnovější úspěchy v oblasti 

hospodářství, přírodní vědy, techniky a průmyslu, měla pozoruhodný 

a rozsáhlý kulturní doprovodný program, o nějž se zasloužil především 

chicagský advokát Charles Carroll Bonney spolu s výborem tvořeným 

chicagskými obchodníky, faráři a pedagogy. Jednalo se o kongresy, jejichž 

tématy byly všechny oblasti kultury od medicíny přes umění až po 

náboženství.
53

  

Jeden z těchto kongresů byl nazván Parlament světových náboženství a měli 

se na něm sejít zástupci všech větších světových náboženství. Předsedou 

výboru, jenž si stanovil za úkol tento kongres zorganizovat, se stal John Henry 

Barrows, dále v něm mimo jiné působili katolický chicagský arcibiskup P. A. 

Feegan a reformní židovský rabín Emil Hirsch. Na kongresu se nakonec sešlo 

pětačtyřicet různých náboženských denominací a organizací.
54

 

Název Parlament světových náboženství byl pro výše zmíněný kongres 

vybrán především ze dvou důvodů. Jednak se autoři snažili výrazem parlament 

vyjádřit, že se zástupci světových náboženství shromažďují v jednom 

okamžiku na jednom místě, jsou si navzájem rovni a s respektem spolu 
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komunikují. Po dobu trvání parlamentu je tedy de facto zrušen jakýkoli nárok 

na nadřazenost jednoho náboženství nad jiným. Druhý charakteristický znak 

tohoto kongresu, který se snažili autoři zdůraznit je fakt, že zástupci 

jednotlivých náboženství nepřicházejí na základě jakýchkoli hierarchií a nejsou 

oficiálními vyslanci svých vůdců či rad. Tito lidé zastupují svoje náboženství 

individuálně a přicházejí pouze na základě své příslušnosti k danému 

náboženství. Vznikající Parlament světových náboženství neměl tedy už od 

začátku charakter instituce nebo statutárně diplomatické výměny názorů, nýbrž 

spontánně lidského hnutí, které nepostrádalo dynamiku a různorodost. Tento 

charakter setkání a hnutí si parlament podržel až do dnešní doby.
55

 

Setkání Parlamentu světových náboženství v roce 1893 bylo ovšem podle 

R. H. Seagra poznamenáno silnou dávkou anglosaského triumfalismu.
56

 V této 

době se začal prosazovat vnitrokřesťanský ekumenismus živený nadějí, že se 

křesťanství, jakožto v té době nejsilnější světové náboženství brzy prosadí 

univerzálně. Křesťansko-eurocentrický pohled na svět se usadil nejen 

v Evropě, ale díky přistěhovaleckým vlnám i v Severní Americe, kde se 

kongres pořádal a tak některá náboženství či etnické skupiny, jako například 

mormoni či Američané afrického původu, nebyly vůbec pozvány nebo jen 

velmi málo zastoupeny. Zcela chybělo také zastoupení tzv. kmenových 

„náboženství“, dále muslimové, jimž účast na chicagské konferenci zakázal 

sám sultán, sikhové a tibetští buddhisté. 
57

 

Autoři parlamentu však podle K. J. Kuschela evidentně neměli v 
 
úmyslu 

vyřadit tato náboženství ze svého shromáždění, na rozdíl od výše zmíněných se 

jej zúčastnili například představitelé starých asijských náboženství, mezi 

jinými Vivékánanda, budoucí vedoucí postava významného hinduistického 

reformního hnutí Rámakrišna Math a Anagarika Dharmapala, vůdce 

sjednotitelského hnutí buddhistických sil v Asii.
58

 Jak zdůrazňuje religionistka 

Diana Eck, v době, kdy se kongres konal, neslyšela většina Američanů nikdy 

nic od příslušníků hinduistické, buddhistické nebo šintoistické tradice. Asijci 

byli z americké společnosti vyloučeni prostřednictvím řady přistěhovaleckých 

zákonů a na antijaponské nálady v Americe upozornil i jeden japonský delegát, 

když poté, co si přečetl nápis „Japoncům vstup zakázán“ řekl: „Jeli toto 

křesťanská etika, pak docela rádi zůstaneme pohany.“
59

 Představitelé z Asie tak 
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měli poprvé příležitost představit na Západě moudrost svých náboženství, i 

když byli stále ještě bráni spíše jako „exotické figurky“.
60

 

I přes tyto ekumenické snahy zůstává podle K. J. Kuschela pravdou, že 

křesťanství v této době, pod vlivem triumfů křesťanských zemí jako je Velká 

Británie nebo Spojené státy nad zeměmi nekřesťanskými, očekávalo 

pokřesťanštění celého světa.
61

 

Jednadvacet let po Kolumbovské světové výstavě přišla namísto 

pokřesťanštění celého světa první světová válka. Postavení světových 

křesťanských velmocí, Německa a Velké Británie bylo hluboce otřeseno. 

Definitivní ranou pro představu křesťanství jako univerzálního světového 

náboženství byla druhá světová válka.
62

  

O situaci, která nastala především po druhé světové válce, se iniciátorům 

prvního Parlamentu světových náboženství pravděpodobně ani nesnilo. 

Náboženství na této zemi se navzájem přiblížila. Jak praví K. J. Kuschel, nelze 

to přehlédnout zejména ve světových metropolích, v Severní Americe 

a Evropě.
63

 Na všech těchto místech nalezne člověk jak křesťanské kostely, tak 

buddhistické kláštery, indické ašramy, sikhské chrámy a muslimské mešity. 

Otázka po vzájemném soužití tolika odlišných náboženství na jednom místě 

nebo v jedné společnosti se stala skutečně naléhavou. 

 

3.2. Parlament světových náboženství 1993 a světový étos 

 

Přibližně od roku 1989 probíhaly snahy o oslavu stoletého výročí prvního 

Parlamentu světových náboženství 

Rozdíl mezi prvním a druhým Parlamentem světových náboženství, který se 

konal o sto let později, vystihl K. J. Kuschel- první Parlament světových 

náboženství se dle jeho slov uskutečnil ve znamení všeobecného „bratrství 

mezi náboženstvími“, druhý parlament se pak zabýval otázkami soužití 

náboženství, společným přesvědčením, hodnotami a zásadami, tedy étosem, 

který by byl společný všem náboženstvím.
64

 

V popředí druhého parlamentu nestála dle slov K. J. Kuschela klasická 

náboženství, ale rozmanité náboženské skupiny, některé tradiční křesťanské 

církve proto parlament předem diskvalifikovaly jako synkretický a díky této 

rozmanitosti vzniklo také mnoho konfliktů v průběhu parlamentu.  
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Hlavním tématem parlamentu byla dle slov K. J. Kuschela potřeba nasadit 

sílu náboženského přesvědčení, které může člověka oslovit ve zcela jiných 

hloubkách, pro vyřešení globálních úloh lidstva. Klíčovými slovy, která 

figurovala v jednotlivých projevech, se staly pojmy jako polycentrismus, válka, 

mír, kritika civilizace, ženské hnutí a ekumenické hnutí
65

 

Mohutné diskuze vyvolalo i Prohlášení ke světovému étosu, které na žádost 

„rady“ parlamentu vypracoval Hans Küng. Text byl mimo jiné nařčen ze 

„západnického“ charakteru a padly i návrhy, aby se tento dokument snížil na 

pouhý „pracovní text“. Nezměněný text byl nakonec podpořen převážnou 

většinou delegátů, poté, co byl označena jako „Initial Document Toward A 

Global Ethic“ (Podnět ke světovému étosu).
66

  

 
Prohlášení se jmenuje „Prohlášení ke světovému étosu“, nikoli ke „světové etice“. Hans 
Küng to odůvodňuje tak, že „étos“ představuje mravní založení člověka, „etika“ je pak 

filosofické nebo teologické učení o mravních postojích, hodnotách a normách.
67

 

 

Textu Prohlášení ke světovému étosu chyběla jakákoli historická předloha. 

Jak upozorňuje Hans Küng, jednalo se v dějinách náboženství o zcela první 

vypracování prohlášení týkajícího se étosu, které by mohlo být přijatelné pro 

všechny příslušníky všech náboženství.
68

 Prohlášení nemělo dublovat deklaraci 

lidských práv, nemělo se stát ani politickým prohlášením, kasuistickým 

morálním kázáním, filosofickým rozborem ale ani pouhou blouznivou 

náboženskou proklamací. Na druhou stranu by Prohlášení ke světovému étosu 

mělo podle Hanse Künga jasně formulovat, že je prohlášením nábožensky 

motivovaných lidí, kteří tento empirický svět nepovažují za poslední, 

„absolutní“ duchovní skutečnost.
69

 

Všechna náboženství v sobě nesou hodnoty, měřítka a normy, které mohou 

být shrnuty v jednom konsensu. Přijetí výše zmíněného Prohlášení ke 

světovému étosu převážnou většinou delegátů Parlamentu světových 

náboženství je toho jasným důkazem a kdokoli, ať už je buddhistou, 

hinduistou, křesťanem, židem, mohamedánem či zastáncem některého z mnoha 

dalších náboženství může obsah tohoto prohlášení zastávat stejným způsobem. 

Totéž platí i pro nevěřící, z nichž mnozí, jak Küng upozorňuje, také žijí 

morálkou, která se orientuje na důstojnost každého člověka, k té podle Künga 
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patří také rozum a lidská dospělost, svoboda svědomí a svoboda náboženství – 

svoboda rozhodnout se pro náboženství nebo od náboženství.
70

 

 

3.3. Principy světového étosu 

 

Prohlášení ke světovému étosu má kromě úvodu čtyři hlavní části. Nejprve 

jsou nastíněny tendence, jež prohlášení odsuzuje, vzápětí navazuje první hlavní 

část, která poukazuje na samotnou potřebu světového étosu. Podle Hanse 

Künga je dnes naprosto nutné oddělit etickou rovinu od roviny čistě právní a 

politické a přesně vymezit pojem světový étos.
71

 Nutnost a potřeba Prohlášení 

ke světovému étosu nebyla dle svědectví Hanse Künga během parlamentu 

nikým zpochybněna.
72

 Světový řád nelze vytvářet nebo vnucovat pouhými 

zákony, nařízeními nebo konvencemi. Mír, spravedlnost a uchování Země však 

závisí na tom, jak jsou lidé schopni a ochotni právo uskutečňovat v praxi. 

Zárodky zásad, z nichž světový étos vychází, je možné nalézt v kterémkoli 

velkém náboženství nebo etické tradici. Dle slov Hanse Künga byl tedy 

s naprostou samozřejmostí přijat požadavek druhé hlavní části, jenž se týká 

jednak etické výzvy „s každým člověkem se musí zacházet lidsky“ a jednak 

„zlatého pravidla“ – „Co nemáš sám rád, druhým nečiň.“ nebo formulováno 

pozitivně: „Co chceš, aby druzí činili tobě, to čiň také ty jim.“. Na tomto 

pravidle lze po vzoru Hanse Künga krásně ukázat, že jeho formulaci je možno 

nalézt snad u všech velkých světových náboženství. Následující seznam uvádí 

jen některé jeho formulace: 

 

 „Co si sám nepřeješ, to nečiň druhým.“ Konfucius, Rozhovory 15,23 

 „Nečiň druhým to, co nechceš, aby oni činili tobě.“ Rabi Hillel, 

Sabat 31a 

 „Vše, co chcete, aby lidé činili vám, čiňte i vy jim.“ Ježíš 

Nazaretský, Mt 7,12; Lk 6,31 

 Nikdo z vás není věřící, pokud nepřeje svému bratru to, co si přeje 

sám.“ 40 Hadith z an Nawawi, 13 (Islám) 

 „Lhostejnost vůči světským věcem má člověka proměnit, aby se 

vším stvořeným zacházel tak, jak by chtěl, aby se zacházelo s ním.“ 

Sutrakritanga I. 11. 33 (Džinismus) 
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 „Stav, který mi ani není příjemný ani mne netěší, jak bych se jej 

mohl od druhého nadát?“ Samjutta Nikjáj V, 343.35 – 354.2 

(Buddhismus) 

 „Člověk by se ke druhému neměl chovat tak, jak by jemu samému 

bylo nepříjemné; to je podstata morálky.“ Mahabharata XIII. 114.8 

(Hinduismus) 

 

Základní etické požadavky vyjádřené výzvou „s každým člověkem se musí 

zacházet lidsky“ a zlatým pravidlem lze podle Hanse Künga konkretizovat 

čtyřmi přikázáními, která jsou společná všem velkým náboženstvím – 

„nezabíjej, nekraď, nelži, necizolož“.
73

 Tato přikázání jsou zahrnuta ve třetí 

hlavní části a rozvíjejí výše zmíněné jádro prohlášení. 

Čtvrtá hlavní část apeluje na lidstvo, aby změnilo nejen individuální, ale i 

kolektivní vědomí, protože bez tohoto aktu nelze změnit planetu Zemi 

k lepšímu. Každý jedinec má dle slov Hanse Künga nejen nedotknutelnou čest 

a nezcizitelná práva, ale také neodmítnutelnou zodpovědnost za to, co dělá a co 

nedělá
74

 a úkolem náboženství je mimo jiné udržovat tuto odpovědnost bdělou, 

prohlubovat ji a předávat budoucím generacím. Rozdíly náboženských a 

kulturních tradic by nám v tom neměly bránit.  

Nábožensky a duchovně orientovaní lidé jsou podle Hanse Künga zvláštním 

způsobem zavázáni starostí o blaho celého lidstva a planety Země. Aniž by se 

pokládali za lepší než ostatní lidé, věří, že jim moudrost jejich náboženství 

může ukázat cestu do budoucnosti.
75

 Jednotlivá společenství věřících by měla 

formulovat svůj vlastní specifický étos, který by vycházel z tohoto světového 

étosu, dále jej prohluboval, specifikoval a konkretizoval. Každá tradice má co 

říci o smyslu života a smrti, prožívání utrpení, odpuštění, o soucitu a radosti. 

 

3.4. Čtyři přikázání 

 

Zlaté pravidlo v sobě zahrnuje zcela konkrétní měřítka, která mohou být, jak 

již bylo zmíněno výše, konkretizována čtyřmi přikázáními, která lze nalézt ve 

většině náboženství světa. 
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3.4.1. Kultura bez násilí 

 

V podstatě ve všech velkých náboženských a etických tradicích lidstva lze 

nalézt příkaz „Nezabiješ!“ nebo jeho pozitivní formu „Cti život!“. Toto 

přikázání praví, že každý člověk má právo na život a svobodu, pokud 

neporušuje práva druhého. Nikdo by neměl být fyzicky či psychicky týrán, 

zraňován či zabit. Co ovšem platí na individuální úrovni, platí také na úrovni 

národů, států, ras, náboženství či jiných sociálních celků. Žádný takovýto celek 

nemá právo týrat, diskriminovat či dokonce likvidovat jinou skupinu, ať už 

jsou rozdíly mezi nimi jakékoli. 

Podobně platí podle Prohlášení ke světovému étosu jak v individuální sféře, 

tak ve sféře veřejné (státy, národy atd.), že veškeré konflikty by měly být 

řešeny v rámci právního řádu, pokud možno bez násilí. Hans Küng apeluje 

především na držitele politické moci, aby se zasazovali pro mezinárodní 

mírové uspořádání světa a vzdali se zbrojení.
76

 Prohlášení ke světovému étosu 

požaduje také, aby se již mladí lidé učili v rodině a ve škole, že násilí nesmí být 

prostředkem, jak čehokoli dosáhnout. 

Přikázání „Nezabiješ!“ se ovšem netýká pouze lidí, ale i živočichů a rostlin 

a tak má v sobě toto přikázání i ekologický ráz. Životy zvířat a rostlin si také 

zaslouží ochranu, šetrnost a péči a vzhledem k tomu, že všichni, lidé, 

živočichové, rostliny, ale i neživá příroda jsou navzájem propojeni, je potřeba 

pečovat i o vzduch, vodu, půdu a obecně o naše životní prostředí v nejširším 

slova smyslu. 

Pouze pokud bude každý národ vůči jinému národu, každá rasa vůči jiné 

rase, každé náboženství vůči jinému náboženství a každý člověk vůči jinému 

člověku vystupovat tolerantně, s respektem a s náležitou úctou, má svět naději 

na obecné blaho. 

 

3.4.2. Kultura založená na solidaritě a spravedlivém hospodářském 

uspořádání 

 

Mnoho věřících i nevěřících lidí se snaží žít solidárně, pracovat, a pokud 

mohou, i pomáhat, přesto spousta jiných lidí trpí chudobou, hladem a bídou. 

Na vině nejsou totiž, jak upozorňuje Hans Küng, jen jednotlivci, ale obvykle 

především nespravedlivé společenské struktury – miliony lidí jsou bez práce 

nebo dělají špatně placenou či zdraví ohrožující práci, lidé jsou vytlačováni na 
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okraj společnosti a ztrácí své životní šance.
77

 Ve světě se stále šíří 

ziskuchtivost a chamtivost spolu s korupcí. 

V podstatě ve všech velkých náboženských a etických tradicích lidstva 

ovšem opět nalezneme vhodné přikázání: „Nepokradeš!“ nebo v pozitivní 

formulaci: „Jednej spravedlivě a čestně!“. Nikdo by neměl nikoho jiného 

okrádat a to jakýmkoli, třeba i nepatrným způsobem. Toto přikázání opět platí 

jak v individuální, tak ve veřejné sféře, takže se týká i států a národů. Co z něj 

také vyplývá, a není možná již tak evidentní, je fakt, že nikdo nemá ani právo 

využívat svůj majetek bez ohledu na potřeby ostatních lidí, společnosti nebo 

samotné Země. 

Stále se zhoršující chudoba v kontrastu se stále se zvyšujícím bohatstvím 

jiných sebou přináší bezradnost, zoufalství a také krádeže. Ti, kteří jsou 

postaveni na okraj společnosti, se nemohou ubránit pocitům závisti, zášti a 

mnohdy nenávisti, což vede k dalšímu a dalšímu násilí a kruh se bezvýsledně 

uzavírá. Jak Hans Küng konstatuje, nemůže nastat světový mír bez světové 

spravedlnosti. 

Prohlášení ke světovému étosu opět upozorňuje, že není možné nastolit 

spravedlivý hospodářský řád, pokud se již mladí lidé nebudou učit v rodině a 

ve škole principům spravedlnosti. Je zapotřebí, aby si již v raném věku osvojili, 

že vlastnictví, jakkoli je malé, zavazuje a jeho užívání by mělo sloužit 

obecnému blahu. 

Individuální dobročinnost a jednotlivé projekty zaměřené na pomoc lidem 

postiženým bídou a hladem, přestože rozhodně nemůže být zpochybněna jejich 

důležitost, nestačí na to, aby rozhodujícím způsobem změnily situaci 

nejchudších lidí této planety. Jak upozorňuje Hans Küng, je zapotřebí 

spoluúčasti všech států a autoritativních mezinárodních organizací. Pravdou 

ovšem je, že i rozvojové země musí zkoumat své národní svědomí a rozlišovat 

mezi nutným a bezmezným konzumem, sociálním a asociálním využíváním 

majetku, ryze kapitalistickým a ryze sociálním hospodářstvím atd. Zkrátka 

musejí také samy nést zodpovědnost za to, co činí či nečiní.
78

 

Proto, aby byla na světě nastolena co největší míra spravedlnosti, je 

zapotřebí, aby nebyla politická a hospodářská moc zneužívána k bezohlednému 

boji o nadvládu. Místo čistě mocenského smýšlení by měl zavládnout 

vzájemný respekt v nevyhnutelné soutěži. Neutišitelná touha po penězích, 

prestiži a konzumu, která lidi obírá o jejich „duši“, svobodu, mír i důstojnost 

by měla být opět nahrazena smyslem pro míru a skromnost.
79
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3.4.3. Kultura tolerance a života v pravdě 

 

Nespočet lidí na celém světě se snaží žít čestně, přesto je možné nalézt lež, 

klam, podvody a přetvářku na každém rohu. Politici a veřejné osobnosti 

používají lži jako nástroj jednání a cesty k úspěchu. Masmédia šíří 

desinformace, mnohdy spíše než lidem slouží ideologickým propagandám či 

zájmům trhu. Lež a klam šíří ale také fanatici všech náboženství a kultur, kteří 

označují lidi jakkoli odlišné za méněcenné a namísto vzájemného respektu šíří 

intoleranci.
80

 

Velká náboženská a etická učení se však shodují: „Nelži!“ nebo 

formulováno pozitivně: „Mluv a jednej pravdivě!“. Nikdo nemá právo lhát. 

Masmédia získala svou svobodu vyjadřování nikoli proto, aby porušovala 

soukromí člověka, zkreslovala informace a manipulovala s veřejným míněním, 

ale proto, aby hledala pravdu, byla vázána úctou k člověku a základními 

hodnotami. Podobně ani umění, literatura a věda nejsou oproštěny od 

všeobecných etických měřítek. 

Lež a podvod se v dnešní době stávají téměř synonymem pro politickou 

scénu, bez ohledu na to, kdo je právě u moci, zdá se situace bezútěšná. Politici 

a politické strany, které otevřeně obelhávají svůj lid, však prohráli svou 

věrohodnost a měli by ztratit své úřady a voliče. Zde je funkce masmédií a 

veřejného mínění, které by mělo podporovat ty politiky, kteří se odvažují říkat 

lidem pravdu. 

Klam a podvod se nevyhýbá ani náboženské sféře. Představitelé různých 

náboženství podporují předsudky, nenávist a nepřátelství. Fanatismus a 

náboženské války by měly být lidmi odsouzeny a ti, kteří je podporují, si 

zaslouží ztrátu svých přívrženců. 

Bez pravdivosti a lidskosti nemůže existovat spravedlnost ve světě a lidé by 

se jí měli učit již v mládí. „Každý člověk má právo na pravdu a pravdivost. Má 

právo na nutné informace a na vzdělání, aby mohl činit základní životní 

rozhodnutí.“
81

 

 

3.4.4. Kultura zrovnoprávnění a partnerství muže a ženy 

 

Všude na světě existují zavrženíhodné formy patriarchátu, nadvlády jednoho 

pohlaví nad druhým, vykořisťování žen, sexuálního zneužívání dětí a nucené 

prostituce, prostituce se často stává prostředkem boje o přežití.
82
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Světová náboženství a etické tradice však praví: „Ctěte a milujte se 

navzájem!“ nebo v negativní formulaci: „Nezcizoložíš!“ Platnost tohoto 

přikázání, obzvláště v negativní formulaci bývá omezována na „pouhou“ 

věrnost či monogamii, jeho význam je však mnohem hlubší. „Žádný člověk 

nemá právo ponížit druhého člověka na pouhý objekt své sexuality, učinit jej 

na sobě sexuálně závislým nebo jej udržovat v sexuální závislosti.“
83

 

Sexuální vykořisťování a diskriminace pohlaví patří mezi nejhorší formy 

ponižování člověka a ať už se dějí ve jménu náboženského přesvědčení či 

nikoli, je zapotřebí postavit se na odpor. Partnerské soužití je základem 

lidskosti a tomu by se měli učit již mladí lidé. Je zapotřebí je naučit „že 

sexualita není ve své podstatě negativní, ničivou nebo vykořisťující silou, ale 

silou tvořivou a tvořící“
84

. Sexualita se může rozvíjet jen tehdy, je-li prožívána 

jednak se zdravou sebeúctou a jednak s odpovědností za štěstí partnera. 

Prohlášení ke světovému étosu se obecně problematickému tématu sexuality 

nevyhýbá a poukazuje na to, že vztah mezi mužem a ženou nemá být určen 

poručnictvím ani vykořisťováním, ale „láskou, partnerstvím a spolehlivostí“. 

Lidské naplnění není synonymem sexuální rozkoše, jeho podstata je hlubší, 

sexualita má být potvrzením partnersky žitého vztahu lásky. Za smysluplné 

naplnění života může být považováno i dobrovolné zřeknutí se rozvoje 

sexuality. 

Základem lidského společenství je rodina. Společenská instituce manželství 

by měla být vždy založena na lásce, věrnosti a trvalosti, měla by mužům, 

ženám i dětem zajišťovat útočiště, podporu a jejich práva. Děti a rodiče se mají 

navzájem podporovat, vztahy v rodině mají být prodchnuty vzájemnou úctou, 

uznáním a péčí. 

Úkolem států a kultur je pracovat na takových ekonomických a 

společenských podmínkách, aby byla umožněna lidsky důstojná existence 

manželství, rodiny, ale také starých lidí, kteří nemohou být z rodiny 

vyřazováni. Dětem musí být zajištěno právo na vzdělání, seniorům právo na 

důstojný život.  

Prohlášení ke světovému étosu definuje „být opravdu lidský“ v duchu 

velkých náboženských a etických tradic tak, že zavrhuje všechny formy 

patriarchální nadvlády, ponižování, sexuálního ovládání nebo zneužívání a 

naopak povzbuzuje lidi k vzájemné úctě, porozumění a partnerství, 

k ohleduplnosti, toleranci a lásce. 
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4. Světový étos jako základ světové společnosti 

 

Světový étos by neměl být parlamentem světových náboženství pouze 

stanoven, je zapotřebí jej každým dnem více a více uvádět do praxe. Zatímco 

předchozí kapitola představila historii projektu světového étosu a obsah 

Prohlášení ke světovému étosu, následující kapitola představí několik okruhů 

běžného života, jichž se světový étos dotýká, popíše jejich současný stav a 

nastíní potřebné změny.  

Ve všech těchto oblastech je zapotřebí, aby celá společnost přiznala svou 

vinu za jejich současný stav a nesnažila se ukázat prstem pouze na jednotlivce 

či na určité skupiny obyvatel, všichni lidé nesou určitý díl viny. Změna tohoto 

stavu pak vyžaduje jistou dávku pokání, následné obrácení v myšlení, k němuž 

vybízí i samo Prohlášení ke světovému étosu a především odpovědný přístup, 

který by si měli osvojit nejen jednotlivci, ale také organizace, státy i celé 

národy. 

 

4.1. Náboženský mír 

 

Světová náboženství nejsou bohužel jen iniciátory projektu světového étosu, 

ale také iniciátory mnoha válek, které na světě proběhly či probíhají. Konflikty 

mezi katolíky a protestanty v Severním Irsku, mezi křesťany a muslimy na 

Filipínách a mezi židy a muslimy na blízkém východě jsou všude dobře známé. 

Války však nevyvolávají pouze tři velká prorocká náboženství, vedou se boje i 

mezi hinduisty a muslimy v Kašmíru a Indii, mezi hinduisty a sikhy 

v Pandžábu a buddhisty a Hindy ve Srí Lance.
 85

 

Náboženství dokážou povzbuzovat k nenávisti a nepřátelství ba dokonce i k 

válce a jsou často spíše narušiteli světového míru než jeho zprostředkovatelé. 

V negativní oblasti toho náboženství již dokázala opravdu mnoho, tolik sporů, 

konfliktů či válek bylo vyvoláno, inspirováno nebo dokonce legitimováno 

náboženskými vyznáními. Logika toho, že Bůh „je s“ jednou skupinou a druhá 

tudíž musí být spolčena s ďáblem (v mnoha obměnách podle konkrétních 

náboženství) a tak jí může první skupina bezmezně škodit, je zcela zvrácená, 

přestože na mnoha místech reálně uplatňovaná. 

Mohlo by se zdát, že ideální je přístup mnoha ateistů, kteří již zcela ztratili 

důvěru v jakékoli náboženství a raději se své víry vzdali. Snaha nahradit 

náboženství ateistickým humanismem, ateistickým socialismem nebo 
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ateistickou vědou se dle slov Hanse Künga nezdařila.
86

 Pravdou také zůstává, 

že tyto ideologie nepřinesly o nic stabilnější mír, než se doposud podařilo 

náboženství. Náboženství ze světa nezmizelo, ani neodumřelo, jak předvídali 

mnozí filosofové, jako Feuerbach, Marx či Freud.  

Společnost je dnes sice sekularizovaná, jak ale upozorňuje Hans Küng, 

sekulární společnost v žádném případě neznamená společnost nenáboženskou. 

V krizi se neocitlo náboženství samo o sobě, ale jednotlivé církve, vinou své 

izolace, ustrnutí, vyčerpanosti či ztráty profilu.
87

 

Víra a tím i náboženství mají stále svou motivační sílu. Mohou a měly by 

šířit důvěru v život, ochotu pomáhat, toleranci, solidaritu, kreativitu a sociální 

angažovanost. Mnohdy tak již činily a činí a mnohdy také podporují duchovní 

obnovu, společenské reformy a, jak by bylo hlavně dnes zapotřebí, světový 

mír.
88

 

Náboženství působí na poli mezinárodní i místní politiky mnohdy 

negativně, kdy způsobují konflikty, a mnohdy pozitivně, kdy napomáhají 

smíru, mají tedy stále velký vliv. Všechna světová náboženství, malá i velká, 

by měla uznat svou spoluodpovědnost za světový mír, protože, jak tvrdí Hans 

Küng: „Nebude mír mezi národy bez míru mezi náboženstvími.“
89

 Světový mír 

je závislý na míru náboženském a mír náboženský není možný bez 

konstruktivního ekumenického dialogu. 

Hans Küng vidí jako hlavní otázku tohoto dialogu otázku po pravdě. 

Upozorňuje, že pro žádnou jinou otázku v dějinách náboženství neteklo tolik 

krve a definuje tři strategie, které se při jejím řešení nabízejí, jež však dle jeho 

slov nejsou žádným přínosem pro politicky relevantní řešení světového míru.
90

 

První strategií, kterou Hans Küng definuje je strategie opevňování. Zastánci 

této strategie předpokládají, že pouze jejich vlastní náboženství je pravdivé, 

ostatní jsou nepravdivá. Náboženský mír pak může být zajištěn pouze oním 

jediným pravdivým náboženstvím. Tato strategie byla po dlouhou dobu 

oficiálním postojem římskokatolické církve – „Extra Ecclesiam nulla salus!“ 

(Mimo církev není spásy) a fakticky lze postoj výlučnosti a nadřazenosti nalézt 

nejen u jiných křesťanských církví, jako jsou například protestantský 

fundamentalismus, německý pietismus či svědkové Jehovovi, ale také v jiných 

náboženstvích, z nichž může být jmenován například islám. Takovýto přístup 

vede k samolibosti a nesnášenlivosti a přináší sebou mnohé konflikty a utrpení. 

Druhým přístupem, který Hans Küng definuje je strategie zlehčování. Podle 

tohoto přístupu v podstatě existenciální problém „pravda“ ve skutečnosti 
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neexistuje, všechna náboženství jsou svým způsobem pravdivá a náboženského 

míru se dosáhne ignorováním rozdílů a rozporů mezi nimi. Tento přístup 

zlehčuje význam náboženství o sobě i jeho etického důrazu. Je-li totiž všechno 

pravdivé, nabízí se myšlenka, zda by nemělo být v náboženské oblasti také 

všechno legitimní již z toho důvodu, že se to děje. Toto zlehčování je 

charakteristické především pro osvícenský modernistický relativismus, 

moderní nezávazný pluralismus, který bez patřičného rozlišování schvaluje 

vlastní i jiná náboženství, a teologický indiferentismus, jenž také považuje 

všechny náboženské pozice i negace za stejně platné a tedy lhostejné. 

Vzhledem k reálné rivalitě náboženských vyznání se tento přístup stává 

nereálným, protože ignoruje problémy, o nichž se domnívá, že je již má 

vyřešeny. 

Třetí strategii označuje Hans Küng jako strategii objímání. Podle tohoto 

přístupu je sice jediné náboženství pravdivé, ale všechna dějinná náboženství 

mají na jeho pravdě účast, náboženského míru se pak dosáhne integrací 

ostatních náboženství. Charakteristická je tato strategie především pro 

náboženství indického původu, všechna náboženství, i ta semitsko prorockého 

původu, jsou pouze předběžná a mají pouze podíl na jedné universální pravdě – 

hinduistické, buddhistické nebo třeba taoistické. Vlivem tohoto přístupu jsou 

ovšem všechna ostatní náboženství, kromě onoho jediného, degradována na 

nižší nebo částečná poznání pravdy. Nejedná se tedy, jak by se mohlo na první 

pohled zdát, o snášenlivost, ale o jistý druh nadvlády, která integruje ostatní 

náboženství za cenu ztráty jejich identity. To ovšem není přijatelné pro 

náboženství, která chtějí být věrná sama sobě, ta si tuto strategii prostě 

nemohou nechat líbit. 

Hans Küng nevidí ani v jednom z výše zmíněných přístupů potenciální 

základ pro náboženský mír a tedy ani pro mír světový. 

 

4.1.1. Ekumenický přístup 

 

Řešením by podle Hanse Künga
91

 mohl být ekumenický přístup, ten však 

předpokládá především důkladnou sebekritiku - kritický pohled na vlastní 

historii, selhání a viny. Při nepředpojatém přístupu totiž každý člověk brzy 

odhalí, že hranice mezi pravdou a nepravdou není totožná s hranicí mezi 

kterýmikoli náboženskými vyznáními. Každý věřící by si měl přiznat, že 

hranice mezi pravdou a nepravdou prochází i jeho vlastním náboženstvím. 

Všechna náboženství mají své klady i zápory, své dobré činy i své vinny, žádné 

ze světových náboženství není nevinné. A kritické zrcadlo můžou každému 

náboženství nastavit jiná náboženská vyznání se svými vlastními zkušenostmi. 
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Náboženské cíle nemohou posvětit nelidské jednání, a přesto lze snad 

v každém náboženství nalézt mnoho příkladů takového jednání – lidské oběti, 

týrání kacířů, prostituce jako forma bohoslužby, lež, nenávist, rasismus, 

mužský šovinismus, upalování čarodějnic, nesnášenlivost vůči židům nebo 

Turkům, vraždy, masové sebevraždy a spousta jiných činů.
92

 

Jestliže náboženství podrobí samo sebe kritice a zároveň se neodvrací od 

kritiky vzešlé z ostatních náboženství, vyvstane tímto srovnáváním otázka po 

obecných kritériích pravdy a dobra. Taková kritéria pro pravdivé a nepravdivé, 

tedy pro dobré a zlé, nesmí být jen plodem subjektivní vůle, která se ostatním 

náboženstvím následně vnutí, musí být vzata z různých náboženství a musí být 

možno je analogicky vztáhnout na všechna náboženství.
93

 

Zde právě vzniká prostor pro ekumenický rozhovor. V otázce etických 

rámcových kritérií by se přes všechny těžkosti mohl mezi světovými 

náboženstvími časem nejen vytvořit, ale v rámci jednotlivých náboženství také 

uplatňovat společný konsens o základních předpokladech lidského života a 

soužití v rámci jednoho světového společenství, příkladem by mohl být výše 

zmíněný projekt. Jak již bylo zmíněno, tento konsens nemá nahradit existující 

náboženství, má v nich být zakotven, má jimi být propagován, vyučován a také 

praktikován.  

To by mohlo vést k míru mezi náboženstvími, protože společný konsens, za 

nějž může být v současné době považován výše zmíněný projekt Světový étos, 

rozhodně nemůže propagovat agresivitu mezi jednotlivými náboženstvími. 

Naopak, Světový étos podporuje ekumenický dialog a spolupráci.  

Společný problém vždy sjednocuje a problém ztráty hodnot a etických 

měřítek je problémem celosvětovým, týkajícím se všech náboženství i lidí 

nevěřících, proto by se jím měli zabývat všichni lidé společně, nikoli bez 

ohledu na náboženskou příslušnost, ale právě s ohledem na své různorodé 

postoje a přístupy i na styčné body různých náboženských vyznání a kultur. 

Všichni lidé a všechna náboženská vyznání se tedy mohou s patřičnou dávkou 

tolerance a respektu v oblasti etiky navzájem obohatit.  

Výše zmíněný problém mezi pravdivým, tedy dobrým, a nepravdivým, tedy 

špatným, náboženstvím vyřešil Hans Küng v duchu ekumenické strategie takto: 

 

„Pokud náboženství slouží lidskosti, pokud ve své věrouce a mravouce, ve 

svých obřadech a institucích skýtá lidem podporu v jejich lidské identitě, 

v jejich vztahu ke smyslu a hodnotám, a tak jim umožňuje dosáhnout 

smysluplné a plodné existence, jde o pravdivé a dobré náboženství.“
94
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4. 2. Spravedlnost 

 

Ústředním pojmem politické morálky jsou bezpochyby lidská práva. 

V soudech politické morálky se hodnotí, zda je nějaký stát dobrý nebo špatný. 

Za morálně dobrý stát může být podle Ernsta Tugendhata. označen pouze 

takový stát, který zajišťuje lidská práva v širokém smyslu a garantuje lidskou 

důstojnost, to znamená i ekonomická práva svých občanů. Východiskem pro 

otázku po morálním ospravedlnění státu není podle Ernsta Tugendhata pojem 

práva, ale pojem spravedlnosti.
95

 

Existuje několik definic spravedlnosti. Podle G. Vlastose je jednání 

spravedlivé „tehdy a jen tehdy, když je určováno výlučně ohledy na práva 

všech, jichž se podstatně dotýká“
96

. Ernst Tugendhat proti tomu namítá, že toto 

pojetí troskotá na korektivní spravedlnosti, upozorňuje na fakt, že jestliže má 

být trest spravedlivý, nemůže to znamenat, že trestaný má na svůj trest právo, 

ale jen, že si jej „zasluhuje“.
97

 Ernst Tugendhat tedy upravuje definici 

spravedlivého jednání takto: „jednání je spravedlivé, když každému dává to, co 

zasluhuje“ a vztahuje tak veškerou spravedlnost k zásluze. 

Ernst Tugendhat rozlišuje dva druhy spravedlnosti, jednak spravedlnost 

korektivní, jíž je již od dob Aristotela míněna spravedlnost, „jež má znovu 

nastolit rovnováhu, z níž se vychýlila morální nebo právní situace“
98

, a jednak 

spravedlnost distributivní, o  niž jde dle jeho slov vždy, když někdo musí mezi 

více osob rozdělit dobra a zla.  

Korektivní spravedlnost je tedy tam, kde nastává dobrovolný nebo 

nedobrovolný styk – v případě dvoustranných obchodních vztahů nebo 

v případě, kdy se jedna strana stává obětí (krádež, vražda…). Ernst Tugendhat 

také poukazuje na charakteristický rys korektivní spravedlnosti, který vyjadřuje 

mimo jiné také postava spravedlnosti znázorňovaná ve středověkých 

katedrálách s váhami v rukou a páskou zavázanýma očima. Charakteristický 

rys korektivní spravedlnosti vyjadřuje právě výše zmíněná páska přes oči, která 

symbolizuje požadovanou nestrannost. Tato nestrannost však podle Ernsta 

Tugendhata neznamená rovnost, ale to, že spravedlivý soud vynáší pouze ten, 

kdo o případu rozhoduje nestranně, tedy pouze na základě toho, co zúčastněné 

osoby činily a co na základě toho zasluhují.
99
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Distributivní spravedlnost lze najít v rodině nebo společenstvích, především 

však ve státě či ve společenství států. Za dobra se pak dle Ernsta Tugendhata 

považují především práva, materiální statky nebo moc, spravedlivě mohou být 

rozdělovány také povinnosti. I v oblasti distributivní spravedlnosti se dá 

hovořit o její nestrannosti. Spravedlivá rozhodnutí musí být založena na 

existujících morálních pravidlech, resp. morálně relevantních faktech, 

s ohledem na něž, tedy s ohledem na to, co podle těchto pravidel či faktů každý 

zasluhuje, může být rozhodnutí přiměřené. 

Zaměříme-li se na distributivní spravedlnost, vyvstává podle Ernsta 

Tugendhata v této oblasti asi nejzávažnější otázka – „zasluhují všichni stejný 

díl rozdílených dober nebo ne?“
100

 Ernst Tugendhat rozlišuje dvě pozice – 

egalitární a aristotelskou. Egalitární pozice je podle slovníku cizích slov 

charakteristická přesvědčením, že je spravedlivé, aby na tom druhá osoba 

v určité situaci nebyla hůře ani lépe než já sám.
101

 Aristotelská pak říká, že 

rovným dílem se má rozdělovat pouze těm, kdo stejně zasluhují, bylo by podle 

ní nespravedlivé rozdělovat rovným dílem těm, kteří mají nerovné zásluhy. 

Oba přístupy se shodují v tom, že jestliže dvě osoby zasluhují každá něco 

jiného, není spravedlivé dávat jim oběma stejně, egalitární pozice však popírá, 

že by se různé osoby od sebe lišily v zásluhách způsobem směrodatným pro 

rozdělování. Oba přístupy se také shodují, že jestliže nemohou být uvedeny 

žádné relevantní, přesvědčivé důvody prokazující nestejné zásluhy, je 

spravedlivé rozdělování rovným dílem. Ernst Tugendhat tedy poukazuje na to, 

že egalitární koncept je vlastně základem aristotelského přístupu, pro který je 

taktéž spravedlivé rozdělování rovným dílem, ovšem pokud neexistují důvody, 

které by mluvily proti němu.
102

 Aristotelský přístup pouze rozlišuje různé třídy, 

které omezují rovnost, uvnitř každé z těchto tříd je rovnost zachována. 

V souvislosti s rozhodnutím, zda existují důvody pro oslabení egalitárního 

konceptu, rozlišuje Ernst Tugendhat primární a sekundární diskriminaci. 

K primární diskriminaci dochází, jestliže se předpokládá, že existuje předem 

daný hodnotový rozdíl mezi lidmi. Této formě diskriminace odpovídá v historii 

hned několik příkladů: bílá barva pleti je hodnotnější než jiná, ženy jsou méně 

hodnotné než muži. V rámci morálky rovné úcty (nikoli tedy v rámci 

tradicionalistické morálky, v níž je prostřednictvím autority zdůvodnitelné 

v podstatě cokoli) není podle Ernsta Tugendhata primární diskriminace možná, 

protože se již nedá zdůvodnit.
103
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Jako sekundární diskriminaci označuje Ernst Tugendhat všechny formy 

nerovného rozdělování, k nimž lze dospět, jestliže neexistuje primární 

nerovnost, tedy jestliže všichni lidé mají stejnou hodnotu. V takovém případě 

existují podle Tugendhata tři ohledy odůvodněného sekundárně nerovného 

dělení, které bývají uváděny jako měřítko rozdělování místo rovnosti: 

 

 potřeba 

 zásluha v užším smyslu 

 nabytá práva
104

 

 

Z těchto tří hledisek zdánlivě vyplývá oslabení egalitárního rozdělování, 

jedná se však ani ne tak o oslabení egalitární spravedlnosti jinými 

spravedlnostními hledisky, ale spíše o oslabení spravedlnostního hlediska jako 

takového jinými hledisky, která se dají chápat jako hlediska morálního dobra. 

Existencí navzájem si odporujících hledisek, mezi nimiž se musí vážit, nemůže 

být zpochybněn ani pojem spravedlnosti, ani pojem morální správnosti 

vůbec.
105

  

Požadavek, že se nemá rozdělovat rovným dílem, ale podle potřeby má 

smysl jen pokud se dá vyšší potřeba měřit, případně pokud se dají alespoň 

uvést dobré důvody pro to, aby někdo dostal víc než druhý. Je pak možné 

rozlišit objektivní potřeby od potřeb subjektivních. Příkladem objektivní 

potřeby je případ, kdy je člověk fyzicky postižen a je podle objektivních 

kritérií znevýhodněn. Příkladem subjektivní formy potřeby je člověk, který má 

větší nebo nákladnější potřeby než jiní lidé. Tam, kde jde o objektivní potřebu, 

jedná-li se s ohledem na tuto potřebu, je to vlastně speciální kompenzace, resp. 

pomoc, která tedy nijak neoslabuje princip egalitárního rozdělování.
106

 

Co se týče hlediska zásluhy v užším smyslu, tedy hlediska výkonu, je podle 

Ernsta Tugendhata nutné rozlišovat mezi zvláštními schopnostmi a talenty na 

jedné straně a jejich vynakládáním na straně druhé. Talenty a zvláštní 

schopnosti jsou dány přírodou a jejich vlastníci jsou jimi zvýhodněni, jevilo by 

se tudíž jako nespravedlivé, aby za to dostával ještě lépe zaplaceno. 

Spravedlivé by podle Tugendhata bylo, pokud by byla nejvíce ubíjející práce 

také nejlépe placena. Lidé by se pak mohli rozhodnout, zda chtějí vykonávat 

kvůli vyšší odměně práci, která vyžaduje větší odříkání, nebo dají přednost 

práci, s níž se mohou identifikovat, za niž ovšem dostanou nižší odměnu. Toto 

uspořádání by bylo spravedlivé, zda je také proveditelné, je empirická otázka. 

V současné společnosti jsou kritéria pro výši platu spíše opačná, Ernst 
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Tugendhat poukazuje na argumenty, podle nichž systém společensky 

potřebných prací funguje pouze tehdy, když jsou zajímavější práce spojeny 

s doplňkovou pobídkou vyššího příjmu. Ani hledisko zásluhy nemůže tedy 

zpochybnit spravedlivost egalitárního rozdělování. Neegalitární rozdělování se 

sice může jevit jako morálně lepší, spravedlnost není jediným aspektem dobra, 

ale nemůže být spravedlivější než egalitární rozdělování.
 107

 

Podle třetího hlediska je spravedlivé to rozdělování, které zachovává 

stávající práva a dohody. Toto hledisko je s egalitárním rozdělováním 

v rozporu, odporuje mu tím, že by nabytá práva byla porušena každým 

návrhem na nový způsob rozdělování, jenž má být spravedlivější než 

dosavadní,  i návrhem na změnu podle jakékoli představy o tom, co je lepší. 

Podle Ernsta Tugendhata se pro morálku jeví nezbytné rozdělovat práva, je 

to totiž obsaženo v ideji morálky již od počátku. V případě morálky rovné úcty 

je nezbytná egalitární spravedlnost ve vztahu k právům. Hledisko spravedlnosti 

musí být uplatněno i na rozdíly v distribuci moci, protože moc jednoho vždy 

znamená omezení svobody druhého. Otázka, do jaké míry se však má pohlížet 

na společenské zájmy jako na něco jednotného a tedy něco, co je nebo má být 

rozdělováno – spravedlivě či nespravedlivě, se může týkat jenom 

společenského bohatství a obvykle je v tomto smyslu i chápána.
108

 

Jak bylo zmíněno výše, ve vztahu k právům je v případě morálky rovné úcty 

nezbytná egalitární spravedlnost. Lidská práva, u nichž se obecně uznává, že 

náležejí všem stejně jsou vlastně konceptem minimální spravedlnosti a to, jak 

upozorňuje Ernst Tugendhat ve dvou stupních - kvalitativním a kvantitativním. 

Jako koncept minimální kvalitativní spravedlnosti uvádí Tugendhat koncept 

lidských práv liberální tradice, v němž je všem ve stejné míře garantováno 

přinejmenším určité právní postavení, které je vyjádřeno v negativních právech 

na svobodu. Právo na minimální zaopatření, tedy na materiální statky i na 

šance je získávat a na jisté služby (například lékařskou péči) zajišťuje všem 

občanům koncept lidských práv, který zahrnuje ekonomická práva. Koncept 

realizace těchto ekonomických práv je zčásti alternativní verzí konceptu 

distributivní spravedlnosti.
109

 

 

4. 3. Odpovědná politika 

 

Jak píše Hans Küng, mnozí lidé se dnes ptají, zda snaha prosadit étos ve 

světovém boji mezi mocí a morálkou není marná. 
110
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Podle toho, jak je chápán obraz člověka, tak je také dle slov Hanse Künga 

hodnocena role moci v politice. Pokud je člověk vnímán jako od přírody dobrý, 

rozumný, vzdělatelný a vychovatelný, je politika hodnocena jako prostředek 

lidského pokroku a zlepšení světa. Pokud je člověk vnímán jako od přírody 

zkažená, nerozumná a nebezpečná bytost, politika je chápána jako špinavá 

záležitost, nevyhnutelně amorální činnost.  

Skutečně realistický pohled v sobě skrývá rozpolcenost charakteristickou 

pro život člověka – člověk je komplexní, ambivalentní bytostí oscilující mezi 

rozumem a nerozumem, dobrem a zlem, směsí egoismu a ctnosti. Člověk je jak 

dobrý, tak zlý, lidé nejsou ani andělé, ani ďáblové, kdyby byli ďábly, nebyla by 

vláda možná, kdyby byli andělé, nebyla by žádná vláda nutná.
111

 Podobně by 

to také platilo o étosu, kdyby byli lidé andělé, nebyl by zapotřebí, kdyby lidé 

byli ďáblové, byl by étos skutečně zbytečný, ale vzhledem k tomu, že lidé 

nejsou ani ďáblové, ani andělé, je étos potřebný. 

Pod vlivem filosofů jako jsou Fridrich Nietzsche, Max Weber či Hans 

Morgenthau začal být člověk chápán jako stvoření „bytostně usilující o moc“. 

Z výše zmíněného vyplývá, že člověk, jakožto komplexní a ambivalentní 

bytost, může této své moci užívat dobře nebo špatně. Co se konkrétně míní pod 

pojmem moc, bude definováno v následující podkapitole. 

 

4.3.1. Moc a morálka 

 

Existuje mnoho definic moci a tato práce si rozhodně nečiní ambice na to, 

aby vytvořila jejich podrobný přehled.  

Anglický filosof, představitel empirismu, Thomas Hobbes definuje ve svém 

díle Leviathan moc slovy: „Moc člověka je v nejširším významu slova 

souhrnem všech pomůcek, které může používat, aby se domohl nějakého 

zdánlivého dobra.“
112

 Spojuje tedy moc s hmotnými a nehmotnými statky, 

jimiž člověk disponuje a s jejichž pomocí dosahuje jistých cílu. 

Jinou definici nabízí moderní politolog E. Bárány ve svém díle Moc a 

právo: „Moc je tedy možno vymezit jako lidskou schopnost měnit lidské 

chování, nebo poněkud přesněji, jako schopnost sociálních subjektů měnit 

chování jiných sociálních subjektů.“
113

. 

Podle Maxe Webera je mocí „každá šance prosazovat uvnitř sociálního 

vztahu vlastní vůli i proti odporu bez ohledu na to, na čem taková šance 

spočívá“
114

, jak tedy říká Hans Küng: „poněvadž každý člověk má své kvality, 
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má také – i když často nevyužitou a minimální – moc“
115

. S vnější bezmocí 

není spojená ztráta moci – vnitřní síly, moc je totiž dána podstatou člověka. 

Jak bylo zmíněno výše, člověk může své moci užívat „dobře“ – ve smyslu 

lidsky a humánně, nebo „špatně“ – ve smyslu nelidsky a nehumánně, tedy ke 

škodě lidí, kterých se toto jednání týká nebo světa, který obývají. 

Nejdiskutovanějším druhem moci je moc politická a právě v ní rozhodně 

nelze přehlédnout, že se jí všude na světě vždy znovu a znovu neužívá jen 

dobře. Politická moc bývá často zneužívána, proto byla a stále jsou vynalézána 

opatření proti takovémuto zneužívání. Švýcarský politolog Alois Riklin 

poukazuje především na šest takovýchto opatření – podvázání moci ústavou a 

zákony, rozdělení moci smíšenou ústavou nebo oddělením tří druhů moci, 

omezení moci nedotknutelnými základními právy, uměřenost moci na základě 

principu přiměřenosti, podíl na moci těch, kdo jí jsou podrobeni, vyrovnání 

moci zmírněním rozdílného podílu na moci.
116

 

Jak píše Hans Küng, v politice nikdy nejde o moc a systémy o sobě, ale o 

člověka, a proto ji nikdy nelze přenechat pouze politikům a politologům. 

V politické vědě by se mělo snoubit střízlivé vnímání zájmů se základní 

etickou orientací. Pokud totiž v politice schází střízlivá věcnost, stává se 

iracionální a nebere v úvahu vlastní zákony politiky. Pokud naopak schází 

etická odpovědnost, je politika zcela odloučena od etiky, porušuje její obecnou 

platnost a vede k amorálnosti.
117

 

 

4.3.2. Základní etická struktura odpovědné politiky 

 

Boj o moc hraje významnou roli nejen v mezilidských vztazích, ale také v 

národních a mezinárodních politických vztazích, tento boj však, jak upozorňuje 

Hans Küng, nesmí být veden primárně vojenskými a politickými prostředky.
118

 

Mnohem důležitějšími faktory moci jsou hospodářská výkonnost a zdroje, dále 

pak samozřejmě také geopolitická poloha, velikost země a diplomatická 

obratnost politického vedení. Status quo může být na světě zachován nejen 

vzájemným odstrašováním uplatňovaným prostřednictvím stále nákladnějšího a 

nebezpečnějšího zbrojení, ale také vyrovnáním zájmů jednotlivých národů. 

Prostředkem vedoucím k ustálené mezinárodní situaci se může stát úzká 

provázanost národních zájmů v politické, vojenské, hospodářské a kulturní 

oblasti. 
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Národní zájmy sice podléhají subjektivnímu hodnocení, nejsou však 

pouhými idejemi, musí mít oporu v politické skutečnosti a musí být eticky 

ospravedlnitelné nejen v okruhu politicky odpovědných lidí, ale také mezi 

širokou veřejností.
119

 Jak upozorňuje J. C. Garnetta, zájmem států by se mohla, 

a vzhledem ke globálním problémům i měla, stát také jejich odpovědnost a 

povinnost.
120

 

Jak zaznamenává Hans Küng, jestliže má vzniknout nové mírové světové 

uspořádání, je zapotřebí opustit dosavadní reálnou politiku s její etikou 

úspěšnosti, která zastává názor, že účel světí prostředky a to i takové, jakými 

jsou lež, podvod, zrada nebo dokonce válka. Není ale ani možné přistoupit 

k ideální politice s její etikou charakternosti, které stačí čistě morální motivace 

a dobrý účel, která nebere dostatečně v úvahu reálné mocenské poměry a 

možné negativní dopady. Dobré motivy nezaručují vždy dobré výsledky. 

Podle Hanse Künga je pro nové uspořádání světa vhodná pouze politika 

založená na etice odpovědnosti, která sice předpokládá charakternost, ale také 

se realisticky zabývá předvídatelnými, zvláště pak negativními důsledky určité 

politiky a přebírá za ně odpovědnost.
121

 Tato etika odpovědnosti je 

v postmoderní době zapotřebí jak na úrovni národní politiky, tak v rámci 

mezinárodní politiky. Nárůst vědecko-technologické moci člověka s sebou 

přináší nárůst mravní odpovědnosti. Lidstvo je dnes schopno přivodit si samo 

svůj zánik. 

Má-li být eticky motivovaná politika uvedena do praxe, je zapotřebí, aby 

svůj přístup změnili sami politici. Podle Hanse Künga nelze spolu 

s Machiavellim přepokládat, že všichni lidé jsou prolhaní, pokrytečtí, zbabělí, 

nevděční, hrabiví a zlí, ani spolu s Bernardem Shaw tvrdit, že ctnost je pouze 

„nedostatek příležitosti“.  

Politici také nemají nárok na žádnou zvláštní morálku, jež by jim 

povolovala v případě nutnosti lhát a jednat nemorálně. Dobře známá základní 

pravidla etiky, která platí pro každého jednotlivého člověka, platí i v osobním 

životě politiků, přestože se jen těžko uplatní při státních rozhodnutích zcela 

přímo. 

„Realističtí“ politologové promýšleli konkrétní případy, v nichž určité 

mravní principy údajně buď nebyly použitelné, nebo měly ve světové politice 

nedobré následky, otázkou dvojího účinku určitých jednání se již od 

středověku zabývá tradiční morální teologie. V mnoha situacích se o 

předvídatelný zlý účinek sice nesmí přímo usilovat, ale je možno využít tyto 

situace nepřímo za účelem přiměřeného nebo vyššího dobra, člověk není s to 
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dostát současně dvěma povinnostem a musí zvážit obě dobra a zvolit menší zlo 

(Küng uvádí příklad nutnosti potratu při ohrožení matčina života nebo zabití 

člověka v nutné sebeobraně). Jak Hans Küng upozorňuje, jde v reálném životě 

jen málokdy o volbu mezi absolutním dobrem a zlem, mnohem častěji pak 

mezi dvěma konkurujícími si dobry nebo mezi dvěma zly. 

Politická etika tedy podle Hanse Künga nemá být ani nepružným 

doktrinářstvím, nepřipouštějícím žádný kompromis, ani vychytralým 

taktizováním, které si najde omluvu pro všechno. Politická etika je namísto 

toho ve skutečnosti závazkem svědomí, jehož cílem je to, co je dobré, správné 

a přiměřené v určité situaci. 

 

4.3.3. Politika a moc 

 

Jestliže se člověk zabývá pojmem moc, brzy se začne zabývat politickou 

mocí, jak bylo řečeno již výše, politická moc je totiž jednou 

z nejdiskutovanějších forem moci. Využití moci v politice je však poměrně 

různorodé. Již Max Weber rozlišoval různá pojetí politické moci: „Kdo dělá 

politiku, usiluje o moc: moc jako prostředek k jiným cílům (ideálním nebo 

egoistickým), - nebo o moc pro ni samu: pro vychutnávání pocitu prestiže, 

který z ní vyplývá.“
122

 

Podle Hanse Künga je politik z kterékoli strany, o němž se ví, že jeho hlavní 

motivací je „vůle k moci“, v podstatě všeho schopný a měla by mu být 

vyslovena zdravá nedůvěra.
123

 Moc ovšem nelze po způsobu navrhovaném 

anarchisty zcela odstranit a nastolit bezvládí.  

Politici nemají podle Hanse Künga usilovat o moc pro ni samotnou, ale pro 

to, aby ji využili jako prostředek ve službě humánním cílům. Moc má být na 

místo k panování užívána ke službě. Takovéto užití moci přispívá ke zlidštění 

konkurenčního boje mezi lidmi, podporuje úctu k bližnímu, porozumění a mír 

mezi národy, to platí především pro zahraniční politiku. 

 

4.3.4. Světový étos a politika 

 

Jakýkoli étos, nejen výše zmíněný projekt bývá hned na začátku 

zpochybňován argumenty, že etická pravidla se stejně nedodržují a tak je étos 

neúčinný ba přímo zbytečný. Proti takovýmto pesimistickým předpokladům lze 

spolu s Hansem Küngem namítnout, že již výše zmíněných šest opatření proti 

zneužívání politické moci vycházejících ze základních etických pravidel (A. 

Riklin), dokazuje, že étos sám o sobě není ani beznadějný ani zbytečný. 
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Politické změny založené na etice začínají již u starých Řeků a vyústily až 

v moderní demokratické systémy. Úsilí lidstva o světový étos ovšem sahá 

daleko za Řeky a souvisí se vznikem obecně závazných pravidel lidského 

chování a soužití, jako příklad může být uvedeno desatero Božích přikázání
124

. 

Tyto prastaré etické minimální požadavky nejsou dle Hanse Künga specificky 

izraelské, specificky izraelské je pouze jejich podřízení legitimující a 

ochraňující autoritě Jahva a jeho smlouvy. Desatero od židů přijalo i 

křesťanství, odpovídající souhrn nejdůležitějších etických povinností obsahuje 

také korán, lze tedy hovořit o společném základním étosu přinejmenším tří 

prorockých náboženství. Pravidla etického chování jsou stará snad jako lidstvo 

samo, lidé je od počátku stále porušují, kdyby bylo lidem dáno jít životem bez 

viny, nebyla by žádná etická pravidla zapotřebí. Jak Küng upozorňuje, lidé 

pravidla etického chování všemu navzdory také vždycky v udivujícím rozsahu 

dodržovali, ať již z přesvědčení, přizpůsobení, donucení či jiných důvodů. 

Hans Küng také poznamenává, že bez nějakých základních etických norem 

by ve skutečnosti nemohl fungovat ani rodinný či společenský život, ani 

hospodářství, politika či kultura. 

Druhou stránku povinností, o kterých hovoří většina náboženských a 

morálních tradic tvoří dle Künga základní lidská práva – právo na život, 

svobodu (a tělesnou integritu), ochranu před mučením a svévolným odnímáním 

svobody, dále zákaz diskriminace z rasových, náboženských a podobných 

důvodů.  

Úspěšná politika lidských práv by měla dle Hanse Künga dbát na deset 

hlavních bodů.
125

  

 

 kvůli výhodám trhu nemohou země demokratického zřízení podlézat 

žádné diktatuře, musí jí naopak vzdorovat, poukazovat bez arogance 

na její nedostatky a vybízet k jejich odstranění 

 vláda musí vždy předběžně se zdravým rozumem a politickou 

soudností zvážit nástroje k prosazování požadavků lidských práv 

 politické nástroje musí být dobře naplánované a cíleně nasazené 

 vláda musí hovořit přesvědčivě a jednohlasně, není možné, aby 

ministerstvo financí hovořilo jinak než ministerstvo zahraničí 

 vlivné hospodářské kruhy mají poukazovat na nutnost brát v úvahu 

mravní kritéria a ne se při hospodářských jednáních vlichocovat 

lidem pohrdajícím lidskými právy 

 vláda má při všech nevyhnutelných obchodních dohodách vždy 

znovu veřejně i neveřejně zdůrazňovat, že pro ni mají prvořadý 
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význam etická hlediska a že bez nich nemůže vzniknout trvalé 

přátelství mezi národy 

 vláda by měla jiné vlády upozorňovat na jejich vlastní, často 

nedodržované, zákony, OSN by pak měla prosazovat lidská práva 

jako všeobecné, nikoli jen západní, hodnoty a normy 

 politika lidských práva je věrohodná, pouze pokud měří všechny 

stejným metrem 

 politika lidských práv je sporná, jestliže je spojena s vývozem zbraní 

do zemí, které lidská práva porušují 

 

Politický vývoj po celém světě, ačkoli to nemusí být na první pohled patrné, 

dává tušit, že hledání společného étosu není marné. Kam historie lidstva sahá, 

vítězí bojovníci za lidská práva (a tudíž i za světový étos) stále znovu a znovu 

na mnoha různorodých frontách v boji proti totalitním zřízením a jiným 

„všemocným“ režimům. Tento boj rozhodně není marný. 
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5. Eticky motivovaná mezinárodní politika 

 

Předchozí kapitola si kladla za cíl popsat několik okruhů života, jichž se 

světový étos dotýká, popsat jejich současný stav a nastínit potřebné změny. 

Morální výzvy mají ovšem pouze omezený účinek, pokud nejsou spojeny 

s politickými akcemi, především pak s akcemi na mezinárodní úrovni. Jak 

Hans Küng upozorňuje, politické akce nesmějí být prosazovány proti zvláštním 

zájmům a charakteru národů, jichž se týkají.
126

 

Tato kapitola se zabývá činností největší mezinárodní organizace, která se 

zasluhuje o prosazování základního étosu v mezinárodní praxi – Organizace 

spojených národů, a snaží se nastínit problémy, na něž se v současné době 

OSN zaměřila. 

 

5. 1. Organizace spojených národů 

 

Organizace spojených národů, někdy zkráceně nazývána Spojené národy, je 

mezinárodní organizací, která vznikla po druhé světové válce jako záruka míru, 

bezpečnosti a rozvoje ve světě.
127

 

Název Spojené národy navrhl americký prezident Franklin D. Roosevelt, 

poprvé byl použit během druhé světové války v Deklaraci Spojených národů 

z 1. ledna 1942. Organizace spojených národů navazuje na činnost Společnosti 

národů, organizace ustanovené v roce 1919 v rámci Versailleské smlouvy, 

která svou činnost ukončila poté, co se jí nepodařilo zabránit vypuknutí druhé 

světové války.
 128

 

V roce 1945 se do San Franciska na Konferenci Spojených národů 

o mezinárodním uspořádání sjelo 50 delegátů, kteří rokovali o návrzích 

vypracovaných zástupci z Číny, Sovětského svazu, Spojených států 

amerických a Velké Británie. Vzniklou Chartu podepsalo 26. června 1945 

celkem 50 zemí. Za jeden ze zakládajících členských států je považováno také 

Polsko, které sice nebylo na konferenci, ale svůj podpis připojilo později. 

Oficiálním datem vzniku Organizace spojených národů je 24. září 1945, kdy 

byla Charta ratifikována Čínou, Francií, Sovětským svazem, Spojenými státy 
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americkými, Velkou Británií a většinou ostatních signatářských zemí OSN, 

tento den se každoročně slaví jako Den Spojených národů.
129

 

Ustavujícím dokumentem OSN je Charta Spojených národů, mezinárodní 

smlouva, která stanovuje orgány OSN, práva a povinnosti členských států. 

Charta OSN v sobě zahrnuje základní principy mezinárodních vztahů, jako je 

suverenita a rovnost mezi státy nebo zákaz užití síly při řešení mezinárodních 

konfliktů. Tento dokument také definuje cíle Organizace spojených národů: 

 

 „udržovat mezinárodní mír a bezpečnost; 

 rozvíjet mezi národy přátelské vztahy založené na respektování 

zásad rovnoprávnosti a práva na sebeurčení národů; 

 spolupracovat při řešení mezinárodních ekonomických, sociálních, 

kulturních a humanitárních otázek a podpoře základních lidských 

práv a svobod; 

 být centrem pro koordinaci kroků, které národy podnikají v zájmu 

dosažení těchto společných cílů.“
130

 

 

Šesti základními orgány OSN jsou Valné shromáždění, Rada bezpečnosti, 

Ekonomická a sociální rada, Poručenská rada, Mezinárodní soudní dvůr a 

Sekretariát, vedle těchto základních orgánů působí řada agentur, programů, 

fondů a rad zabývajících se nejrůznějšími tématy týkajícími se míru a 

bezpečnosti, lidských práv, mezinárodního práva, ekonomického a sociálního 

rozvoje či humanitárních otázek.
131

 

Všechny členské státy Organizace spojených národů jsou suverénní a 

rovnoprávné a zavazují se plnit své povinnosti vyplývající z Charty: 

 

 „zavazují se řešit mezinárodní spory mírovými prostředky, bez 

ohrožování mezinárodního míru, bezpečnosti a spravedlnosti; 

 vystříhají se vyhrožování silou a používání síly proti jiným členským 

státům; 

 zavazují se poskytnout OSN veškerou pomoc při jakékoli akci, ke 

které Organizace na základě Charty přistoupí; 
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 žádné ustanovení Charty neopravňuje Spojené národy k tomu, aby se 

vměšovaly do otázek, které jsou výlučně vnitřní záležitostí 

jakéhokoli státu.“ 
132

 

 

Členy Organizace spojených národů se mohou stát všechny mírumilovné 

státy, které jsou nejen ochotné přijmout povinnosti vyplývající z Charty, ale 

také odhodlané a schopné tyto povinnosti plnit. Nové členské státy jsou 

přijímány na základě doporučení Rady bezpečnosti. Porušení zásad Charty 

může vést k pozastavení členství nebo vyloučení státu, k takovému kroku ale 

doposud nedošlo. 
133

 

V roce 2013 sdružuje Organizace spojených národů 193 členských států, 

z nichž všech se skládá valné shromáždění. V radě bezpečnosti zasedá 

15 členů, 5 z nich jsou stálí členové – Čína, Francie, Ruská federace, Spojené 

státy americké a Velká Británie, dalších 10 členů je nestálých, jsou voleni na 

dvouleté období, v roce 2013 mezi ně patří Argentina, Ázerbájdžán, Austrálie, 

Guatemala, Lucembursko, Korejská republika, Maroko, Pákistán, Rwanda 

a Togo. 
134

 

 

5. 2. Mysli. Jez. Šetři. 

 

Název „Mysli. Jez. Šetři. Snižuj svou potravinovou stopu.“ označuje kampaň 

OSN proti plýtvání jídlem, podle statistik OSN končí každoročně v popelnicích 

nebo jinak znehodnoceno až 1,3 milionu tun jídla, tedy třetina všech 

vyrobených potravin v hodnotě téměř 20 bilionů korun. V rozvojových zemích 

se jedná z 95% o neúmyslné ztráty, jež mají na vině především špatné 

technologie pro sklizeň, nevhodné skladování nebo špatné obaly. Ve 

vyspělejších zemích jsou ztráty způsobeny především přílišným nakupováním, 

velkými porcemi nebo nesrozumitelným označováním data spotřeby.
135

 

Přibližně 300 milionů tun potravin za rok je likvidováno ve fázi, kdy ho lze 

ještě konzumovat, toto množství by postačilo pro 870 milionů hladových 

současného světa. V Evropě a Severní Americe připadá na jednoho člověka 95 
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až 115 kg vyhozeného jídla, v subsaharské Africe, jižní a Jihovýchodní Asii je 

to pouhých 6 až 11 kg. 
136

 

Na změnu této situace se zaměřuje kampaň OSN, na které spoluprací UNEP 

(Program OSN pro životní prostředí) a FAO (Organizace OSN pro výživu a 

zemědělství). Záměrem kampaně je předkládat fakta a nabízet možné varianty 

řešení, zapojit by se měly jak rodiny, tak supermarkety, hotelové řetězce, školy, 

sportovní kluby, starostové měst i nejvyšší představitelé států. 
137

 

Praktické rady pro snížení plýtvání jídlem jsou již nyní k dispozici na 

webových stránkách programu, zatím ovšem pouze v angličtině, čínštině, 

francouzštině a španělštině.  

 

5. 3. Mezinárodní den žen 2013 

 

Na českých stránkách OSN můžeme číst, že tématem letošního 

Mezinárodního dne žen je Sliby se mají plnit. Toto téma poukazuje na to, že je 

zapotřebí učinit vše k ukončení násilí na ženách a snaží se posílit závazek 

mezinárodního společenství ke společnému úsilí v této věci. Kampaň vede 

přímo šéf OSN Pan Ki-mun a vybízí vlády, občanskou společnost, ženské 

organizace, muže, mladé lidi, privátní sektor, média i celý systém organizací 

OSN, aby se společně o eliminaci násilí na ženách zasadili.
138

 

Podle statistik OSN se v průběhu života setká až 70% žen s násilím, každá 

pátá žena se stane obětí znásilnění nebo pokusu o něj a až 50% sexuálních 

útoků je vedeno proti dívkám mladším 16 let. Každoročně postihuje obchod 

s lidmi až 2 miliony osob, z čehož 80% jsou ženy a dívky. Podle statistik se 

muselo ženské obřízce podrobit 100 – 140 milionů žen a dívek a více než 600 

milionů žen žije v zemích, kde domácí násilí není trestným činem.
139

 Podle 

statistik irské Linky důvěry pro ženy z roku 2008 je v Irsku v manželství 

znásilněna každá pátá žena a podle francouzské Komise za rovnost mužů a žen 

zemře každý třetí den ve Francii rukou partnera jedna žena.
140
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V České republice proběhl reprezentativní výzkum násilí na ženách v roce 

2003 v rámci Mezinárodního výzkumu násilí na ženách, provedl jej 

Sociologický ústav AV ČR ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK v Praze. 

Vzorek výzkumu tvořilo 1980 respondentek starších 18 let. Podle tohoto 

výzkumu zažilo 38% žen v České republice během svého života alespoň 

některou z forem násilí ze strany svého partnera (současného nebo bývalého 

manžela / přítele), 59% respondentek, tedy většina zkoumané populace žen, 

zažilo alespoň jednu z forem agrese v rámci předem definovaných typů 

násilných útoků.
141

 

Z výše zmíněných údajů je evidentní, že problematika násilí páchaného na 

ženách není výsadou pouze rozvojových zemí či zemí ve válečném stavu. Týká 

se také České republiky, kde se mu věnuje několik organizací, mimo jiné 

například Persefona o. s., občanské sdružení ROSA nebo o. s. Élektra. 

 

5. 4. Násilí v Sýrii 

 

Dne 11. března 2013 byla na českých webových stránkách OSN zveřejněna 

informace, že podle panelu nezávislých expertů na dodržování lidských práv 

dosáhlo násilí v Sýrii dalšího vrcholu. Panel vyzývá k dosažení politického 

řešení konfliktu, šéf týmu vyšetřovatelů Paulo Pingeiro vyjádřil obavy, že 

pokud v této věci selžou místní, regionální a mezinárodní aktéři, dojde 

k politickému, ekonomickému i sociálnímu zhroucení Sýrie. Konflikt se podle 

něj dostal do patové situace, kdy ani vládní ani protivládní jednotky nejsou 

schopny získat vojenskou převahu a obě podlehly falešnému pocitu, že 

vítězství je na dosah.
142

 

Hlavní příčinou množství obětí, které si doposud konflikt v Sýrii vyžádal, a 

strádání civilistů je podle zprávy nezávislých expertů bezohlednost obou stran 

konfliktu, jež obě porušují mezinárodní humanitární právo. Dochází k rozkladu 

civilního prostoru, spousta lidí opouští své domovy, míst, kam se mohou 

civilisté uchýlit, významně ubývá. Vládní i protivládní jednotky používají jako 

nástroj války také zdravotnickou péči, násilné útoky směřují na zdravotnická 

zařízení i personál a jsou zaznamenány případy, kdy byla odmítnuta lékařská 

péče z politických či sektářských důvodů. Mezi místními obyvateli vznikají 

tzv. „Lidové výbory“, které mají bránit komunity před protivládními 

ozbrojenými skupinami a gangy, podílejí se však podle některých svědectví na 
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masových exekucích a často mají nádech sektářství. Panel nezávislých expertů 

vyšetřuje přibližně 20 případů údajných masakrů. Vládní i protivládní jednotky 

podle zpráv expertů rekrutují do svých řad i dětské vojáky ve věku 12 – 13 let. 

Za porušení mezinárodního humanitárního práva je považováno také zajetí 21 

příslušníků mírové operace OSN na Golandských výšinách, zajatci již byli 

propuštěni. 
143

 

Během konfliktu v Sýrii bylo již zabito více než 70 000 lidí, milion obyvatel 

uprchl do sousedních zemí, 2 miliony sice opustily své domovy, ale zůstávají 

v Sýrii, přibližně 4 miliony lidí potřebují v současné době humanitární 

pomoc.
144

 

 

5. 5. Konference OSN o udržitelném rozvoji 

 

V červnu roku 2012 se v brazilském Riu de Janeiro konala konference OSN 

o udržitelném rozvoji, známá jako Rio+20, byla na ní přijata rozhodnutí, která 

by měla napomoci dlouhodobě udržet světovou ekonomiku v mezích kapacity 

Země. Konference získala zkrácené označení Rio+20, protože se konala 20 let 

po historickém Summitu Země v Riu v roce 1992, na němž zúčastněné státy 

přijaly Agendu 21. Tentokrát se na konferenci již nebude diskutovat o tom, co 

je nutné učinit, ale o tom, jak uvést do praxe model, který by zlepšoval životní 

úroveň především nejchudších lidí a zároveň chránil životní prostředí a 

přírodní zdroje. Vize je podle generálního tajemníka OSN, Pana Ki-muna, 

jasná – „udržitelná zelená ekonomika, která bere ohled na životní prostředí a 

zároveň přispívá k dosažení rozvojových cílů tisíciletí prostřednictvím růstu 

příjmů, zajišťování pracovních příležitostí a odstraňování chudoby“.
145

 

Organizace spojených národů na svých webových stránkách poukazuje na 

to, že v současné době jedna a půl miliardy lidí nemá přístup k elektřině, dvě a 

půl miliardy lidí nemají kanalizaci a téměř jedna miliarda hladoví. Kromě toho 

i nadále rostou emise skleníkových plynů a postupující změny klimatu můžou 

způsobit, že více než třetina všech známých druhů organismů vyhyne.
146

 

Jako sedm kritických oblastí udržitelného rozvoje světa, jimiž se měla 

konference zabývat, bylo definováno: vytváření pracovních příležitostí, 
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energetika, život ve městech, potravinová bezpečnost a udržitelné zemědělství, 

ochrana a hospodaření s vodou, ochrana oceánů a připravenost na přírodní 

pohromy. Oficiální diskuze se pak zaměřily na dvě hlavní témata – jednak na 

zelenou ekonomiku v kontextu udržitelného rozvoje a odstranění chudoby a 

jednak na vytvoření institucionálního rámce pro udržitelný rozvoj.
147

 

Konference Rio+20 má státům sloužit k hledání způsobů jak tato řešení 

naplnit, nabízí se především následující opatření: 

 

 „přechod k zelené ekonomice a vymýcení chudoby 

 ochrana oceánů před nadměrným rybolovem, ničením mořských 

ekosystémů a nepříznivými účinky změny klimatu 

 zlepšování podmínek k životu ve městech 

 podpora využívání obnovitelných zdrojů energie, které mohou 

výrazně snížit emise uhlíku i znečištění ovzduší a současně 

podporovat hospodářský růst 

 zlepšování hospodaření s lesy – snížení odlesňování o polovinu 

do roku 2030 by mohlo zabránit vzniku škod v odhadované výši 

3,7 biliónu USD způsobených změnou klimatu v důsledku emisí 

skleníkových plynů. V to není započítána hodnota pracovních míst 

a příjmů, biologické rozmanitosti, čisté vody a léčivých přípravků, 

jež lesy poskytují 

 zlepšování ochrany a hospodaření se zdroji vody ve prospěch 

rozvoje a zároveň proti rozšiřování pouští“
148

 

 

Jedním z nejdůležitějších bodů jednání se stala energetika, generální 

tajemník OSN, Pan Ki-mun, představil již v roce 2011 iniciativu Udržitelná 

energie pro všechny, která se snaží dosáhnout jednak zabezpečení 

univerzálního přístupu k moderním energetickým službám pro všechny lidi a 

jednak snížení plýtvání energiemi zvýšením energetické efektivnosti a 

zdvojnásobením podílu obnovitelných zdrojů v globálním energetickém 

mixu.
149

 

Generální tajemník OSN, Pan Ki-mun poukazuje také na změny, které již 

probíhají – Barbados, Kambodža, Indonésie, Korejská republika a Jihoafrická 
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republika již přijaly strategii zeleného růstu, v Ázerbájdžánu, Egyptě, Keni, 

Jordánsku, Malajsii, Mexiku, Nepálu, Senegalu a Ukrajině jsou zaváděny nové 

technologie pro zelený růst v řadě odvětví. Čína se zavázala zvýšit podíl 

obnovitelných zdrojů energie na 16% do roku 2020 a plánuje investovat 

v následujících letech 450 miliard dolarů do recyklace a čistých technologií. 

V Brazílii našlo práci v odpadovém hospodářství více než půl milionu lidí.
150

 

V souvislosti s konferencí Rio+20 upozorňuje Pan Ki-mun, že usilování o 

udržitelný vývoj není záležitostí pouze vlád a národních států, ale také firem ze 

všech kontinentů. Do Ria se dostavila více než tisícovka představitelů firem ze 

všech kontinentů, kteří si uvědomují svou společenskou odpovědnost a shodují 

se na tom, že dosavadní praxe nemůže dál fungovat. Mnoho zúčastněných 

firem již má plány na udržitelný rozvoj, Pan Ki-mun zmiňuje například firmu 

Nike, která zavádí program na ochranu brazilských pralesních ekosystémů, 

dále pak firmu Unilever, která by měla do roku 2020 přejít na suroviny pouze 

z udržitelných zdrojů, a firmu Microsoft, která oznámila, že se v dohledné době 

stane uhlíkově neutrální.
151

 

Konference Rio+20 je především projevem „dynamického globálního hnutí 

za změnu“
152

, tedy projevem změn, které nejsou neustále jenom plánovány, ale 

které již probíhají po celém světě. 

 

5. 6. Mezinárodní rok vodní spolupráce 

 

Naplnění základních lidských potřeb, kvalita životního prostředí, sociálně-

ekonomický rozvoj i snižování chudoby jsou silně závislé na vodě. Dobrá 

správa vody patří mezi obzvlášť náročné úkoly, je charakteristická tím, že je 

nerovnoměrně rozložena v čase i v prostoru a jakékoli odchylky na ni mají 

velký vliv.
153

 

Urbanizace, znečištění a změny klimatu ohrožují vodní zdroje, zatímco 

poptávka po této surovině stále narůstá, mimo jiné díky rostoucí světové 

populaci, čítající nyní více než sedm miliard lidí. Poptávku po vodě zvyšuje 

také výroba potravin a energie, průmyslové a domácí použití. Voda je 

společným majetkem všech lidí, při jejím spravování je třeba brát v úvahu 
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celou řadu protichůdných zájmů, což si skutečně žádá mezinárodní spolupráci 

všech uživatelů – tedy všech lidí.
154

 

V roce 2010 vyhlásilo Valné shromáždění OSN rok 2013 za mezinárodní 

rok vodní spolupráce, cílem této kampaně je zvyšování obecného povědomí a 

znalosti v oblasti diplomacie, „přeshraniční“ správy vodních zdrojů, 

financování spolupráce a diskuze o právních aspektech na úrovni národní i 

mezinárodní. Projekt navazuje na výsledky konference Rio+20 v oblasti 

udržitelnosti vodních zdrojů.
155

 

Přípravou Mezinárodního roku vodní spolupráce byla pověřena Organizace 

spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) spolu s Evropskou 

hospodářskou komisí OSN (UNECE) a s podporou Odboru pro ekonomické a 

sociální záležitosti OSN (UN DESA).
156

 

Roku 1992 bylo Konferencí OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED) 

doporučena jednodenní mezinárodní slavnost sladké vody, valné shromáždění 

OSN reagovalo jmenováním 22. března 1993 prvním Světovým dnem vody. 

V současné době se každoročně koná Světový den vody jako prostředek 

k zaměření pozornosti na význam sladké vody a na nutnost udržitelného řízení 

zdrojů sladké vody.
157

 

 

5. 7. Rozvojové cíle tisíciletí 

 

V roce 2000 byly v Deklaraci tisíciletí formulovány Rozvojové cíle tisíciletí 

(MDGs), v září téhož roku podepsalo deklaraci 189 států, z nichž 147 bylo 

zastoupeno nejvyšším představitelem státu nebo vlády. Závazek k naplňování 

rozvojových cílů byl deklarován v další mezinárodní smlouvě, přijaté na 

Světovém summitu roku 2005.
158

 Osm konkrétních rozvojových cílů, jejichž 

přehled je součástí přílohy 1, by mělo být splněno do roku 2015.
159
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Na začátku července roku 2012 zveřejnil generální tajemník OSN Pan Ki-

mun Zprávu o Rozvojových cílech tisíciletí, podle níž mohou být tři z osmi 

rozvojových cílů již považovány za splněné, jedná se o celkové snížení 

chudoby, zlepšení situace ve slumech a o zlepšení dostupnosti pitné vody. 

Zpráva OSN uvádí, že se míra chudoby i počet lidí žijících v extrémní chudobě 

snížili poprvé od doby, kdy začaly být trendy chudoby sledovány, snížily ve 

všech rozvojových oblastech. Podle předběžných odhadů klesl celkový počet 

lidí, žijících za méně než 1,25 dolaru na den, oproti roku 1990 na méně než 

polovinu, první rozvojový cíl – snížení míry extrémní chudoby na polovinu 

oproti roku 1990, byl tedy splněn s předstihem.
160

 

Dalším z osmi cílů bylo snížení počtu lidí, kteří nemají přístup 

k bezpečnému zdroji pitné vody, na polovinu a to do roku 2010. I tento cíl byl 

splněn díky nárůstu lidí užívajících vodu z bezpečných zdrojů ze 76 % v roce 

1990 na 89 % v roce 2010.
161

 

Třetím splněným cílem je snížení počtu obyvatel žijících v příměstských 

slumech, ten klesl od roku 2000 z 39 % na 33 % v roce 2012, přes 200 milionů 

lidí tak získalo přístup k lepším zdrojům vody, sanitačním zařízením a lepším 

příbytkům, což dokonce převýšilo původní plán zlepšit životní podmínky 

nejméně 100 milionů obyvatel slumů.
162

 

Díky úsilí na národní i mezinárodní úrovni se dosáhlo i dalšího velkého 

úspěchu – v systému základního vzdělávání se vyrovnal podíl dívek a chlapců 

a celkově se zvýšil počet dětí na prvním stupni základních škol. Situace se 

zlepšila zejména v subsaharské Africe, kde mezi lety 1999 a 2010 vzrostla 

školní docházka na prvním stupni základních škol z 58 % na 76 % dětí.
163

 

Zpráva OSN zaznamenává značné úspěchy, vyzývá však také vlády, 

mezinárodní společenství, občanské společnosti i soukromý sektor 

k intenzivnějšímu zapojení, stále ještě dost problémů zbývá.  

Projekt MDGs ovšem už nyní prokázal, že cílená rozvojová politika má 

konkrétní výsledky a že skoncování s extrémní chudobou je reálným cílem.
164
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Závěr 

 

Tato bakalářská práce se zabývala specifickým pohledem na problematiku 

viny, pokání a odpovědnosti. V rámci snahy poukázat na naši odpovědnost za 

současný stav světa a nezbytnost pokání a obrácení v našem přístupu ke světu i 

k životu jsem v první kapitole charakterizovala několik základních pojmů 

souvisejících s daným tématem. 

 

V druhé kapitole jsem následně nastínila charakter krize, která postihuje 

naši planetu. Poukázala jsem na ekologickou krizi a fakt, že kritici křesťanské 

tradice vidí skutečný zdroj násilnického chování k životnímu prostředí právě 

v křesťanské tradici a jejím Písmu.
165

 Snažila jsem se stanovit, nakolik 

skutečně nese křesťanství vinu za dnešní stav světa, přičemž jsem dospěla 

k závěru, že všichni lidé nesou společně vinu za současný stav světa a všichni 

by za něj měli přijmout odpovědnost. Další závěr, který z uvedené kapitoly 

vyplývá, můžeme spolu s Danielem L. Migliore definovat tak, že dnešní 

ekologická krize není ani tak krizí technickou, ale duchovní a také teologickou. 

Křesťanství má pak vzhledem k charakteru své víry dle mého názoru zvláštní 

odpovědnost za potřebné pokání a obrácení v přístupu ke světu a životu. 

 

Ve třetí kapitole jsem popsala vývoj projektu světového étosu a v souvislosti 

s tím také nastínila historii Parlamentu světových náboženství. Následně jsem 

se zabývala principy světového étosu. Spolu s Hansem Küngem jsem 

upozornila na to, že zárodky zásad, z nichž světový étos vychází, je možné 

nalézt v kterémkoli velkém náboženství nebo etické tradici. Vysvětlila jsem, co 

se míní tzv. zlatým pravidlem, které lze podle Hanse Künga konkretizovat 

čtyřmi přikázáními, která jsou společná všem velkým náboženstvím – 

„nezabíjej, nekraď, nelži, necizolož“.
166

 

 

Vzhledem k tomu, že světový étos by neměl být parlamentem světových 

náboženství pouze stanoven, ale je zapotřebí jej každým dnem více a více 

uvádět do praxe, věnovala jsem tomuto tématu čtvrtou kapitolu této práce. 

Představila jsem zde několik okruhů běžného života, jichž se světový étos 

dotýká, popsala jejich současný stav a nastínila potřebné změny. Snažila jsem 

se zdůraznit především význam náboženského míru a odpovědné politiky. V 

rámci této kapitoly jsem také definovala pojmy jako moc a spravedlnost. 
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V následující, páté, kapitole jsem se zaměřila na oblast mezinárodní 

politiky, konkrétně pak na Organizaci spojených národů, která je podle mě 

názorným příkladem uvedení odpovědné politiky do praxe na mezinárodní 

úrovni. V sedmi podkapitolách jsem se snažila představit současnou činnost 

této organizace na příkladech, aniž bych si ovšem činila nárok na komplexní 

přehled jejích aktivit. Problematiku násilí na ženách jsem pak alespoň ve 

stručnosti doplnila o údaje týkající se České republiky. 

 

Když jsem se zabývala činností OSN, postrádala jsem u mnoha témat 

rozsáhlejší materiály v českém jazyce. Poté, co jsem zhlédla krásné a 

především poutavé zpracování vybraných projektů (například Mezinárodního 

roku vodní spolupráce nebo kampaně Mysli. Jez. Šetři.), byla jsem překvapena, 

že se jim zatím nedostalo adekvátní odezvy v českém jazyce, která by zaujala i 

mládež a stala se tak tématy, o nichž se mluví. 

 

Naproti tomu mnohá témata, jako násilí páchané na ženách, konference 

OSN o udržitelném rozvoji nebo rozvojové cíle tisíciletí, byla na českých 

webových stránkách OSN zpracována dle mého názoru velmi kvalitně. A 

mnohé dřívější aktivity našly v České republice silnou odezvu a jsou dodnes 

živé – například Mezinárodní den Země. 

 

Na zahájení pražské konference Forum 2000 v roce 2010 varoval Václav 

Havel, že žijeme v první ateistické civilizaci, která ztratila vztah k nekonečnu a 

věčnosti a je pro ni cennější krátkodobý zisk než dlouhodobý. Poukázal na to, 

že nejnebezpečnějším rysem této globální ateistické civilizace je její pýcha.
167

 

S tímto názorem se ztotožňuji a domnívám se, že by si tuto skutečnost měli 

uvědomit především lidé, v jejichž rukou je naše budoucnost, tedy nejen 

politici, ale také třeba učitelé a vlastně všichni rodiče, kteří by měli vychovávat 

děti a mládež tak, aby pro ně byla odpovědnost něčím přirozeným a nejenom 

prázdným pojmem beze smyslu. Sdílím také názor Hanse Künga, že 

nábožensky a duchovně orientovaní lidé jsou zvláštním způsobem zavázáni 

starostí o blaho celého lidstva a planety Země.
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Příloha č. 1: Oficiální seznam indikátorů MDGs 

 

ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ (MDGs) 

CÍLE A ÚKOLY UKAZATELE PLNĚNÍ 

Cíl 1: Odstranit extrémní chudobu a hlad 

Úkol 1. A: Do roku 2015 snížit na 
polovinu počet lidí s příjmem nižším než 
jeden americký dolar (USD) (oproti roku 
1990) 

1.1 Podíl populace pod hranicí 1 USD na 
den 
1.2 Poverty gap ratio1 
1.3 Podíl nejchudších domácností na 
spotřebě 

Úkol 1. B: Dosáhnout plné a produktivní 
zaměstnanosti a přiměřené práce pro 
všechny, včetně žen a mladých lidí 

1.4 Tempo růstu HDP k počtu 
zaměstnaných osob 
1.5 Poměr zaměstnaných v populaci 
1.6 Podíl zaměstnaných lidí s příjmy 
nižšími než jeden USD na den 
1.7 Podíl samoživitelů a pomocníků v 
domácnosti na celkové zaměstnanosti 

Úkol 1. C: Do roku 2015 snížit na 
polovinu podíl lidí trpících hladem 
(oproti roku 1990) 

1.8 Výskyt podvyživených dětí ve věku do 
pěti let 
1.9 Podíl populace s příjmem potravy pod 
hranicí energetického výživového minima 

Cíl 2: Zajistit základní vzdělání pro všechny 

Úkol 2. A: Zajistit, aby do roku 2015 
všechny děti – dívky i chlapci – byly 
schopné absolvovat základní školu v 
plném rozsahu 

2.1 Podíl dětí navštěvujících základní 
školu 
2.2 Podíl žáků první třídy, kteří se 
dostanou do závěrečného ročníku 
základní školy 
2.3 Podíl gramotnosti u 15 – 24 letých 

Cíl 3: Prosazování rovnosti pohlaví a posilování postavení žen 

Úkol 3. A: Odstranit nepoměr mezi 
chlapci a dívkami na prvním a druhém 
stupni základního vzdělávání pokud 
možno do roku 2005 a do roku 2015 na 
všech úrovních vzdělávání 

3.1 Poměr dívek a chlapců na prvním až 
třetím stupni vzdělávání 
3.2 Podíl žen na placených pracovních 
pozicích mimo sektor zemědělství 
3.3 Podíl zastoupení žen v národních 
parlamentech 

Cíl 4: Snížit dětskou úmrtnost 

Úkol 4. A: V letech 1990 až 2015 snížit o 
dvě třetiny počet úmrtí dětí do věku pěti 
let 

4.1 Míra úmrtnosti dětí do pěti let 
4.2 Míra novorozenecké úmrtnosti 
4.3 Podíl ročních dětí očkovaných proti 
spalničkám 

Cíl 5: Zlepšit zdraví matek 

Úkol 5. A: V letech 1990 až 2015 snížit o 
tři čtvrtiny úmrtnost matek 

5.1 Míra úmrtnosti matek 
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5.2 Množství porodů prováděných 
školeným zdravotnickým personálem 

Úkol 5. B: Do roku 2015 zajistit přístup 
ke službám reprodukčního zdraví pro 
všechny 

5.3 Míra rozšíření antikoncepce 
5.4 Podíl matek mezi dospívajícími 
5.5 Dostupnost předporodní péče 
(alespoň jedna prohlídka / alespoň čtyři 
prohlídky) 
5.6 Neuspokojená poptávka po službách 
plánování rodiny 

Cíl 6: Boj proti HIV/AIDS, malárii a dalším chorobám 

Úkol 6.A: Do roku 2015 zastavit a zvrátit 
šíření HIV/AIDS 

6.1 Výskyt HIV v populaci ve věku 15‐24 
let 
6.2 Používání kondomu při vysoce 
rizikovém sexu 
6.3 Podíl lidí ve věku 15 – 24 s podrobnou 
a správnou znalostí problematiky 
HIV/AIDS 
6.4 Poměr sirotků a nesirotků mezi 
školáky ve věku 10 – 14 let 

Úkol 6. B: Do roku 2010 zajistit přístup k 
léčbě HIV/AIDS všem, kteří to potřebují 

6.5 Podíl populace v pokročilém stádiu 
infekce HIV s přístupem k antiretrovirální 
léčbě 

Úkol 6. C: Do roku 2015 zastavit a zvrátit 
výskyt malárie a dalších závažných 
chorob 

6.6 Výskyt malárie a úmrtnost na ni  
6.7 Podíl dětí mladších pěti let spících pod 
ochrannými sítěmi proti hmyzu 
ošetřenými insekticidy  
6.8 Podíl dětí mladších pěti let s 
horečkou/podezřením na malárii, které 
jsou léčeny příslušnými antimalarickými 
léky  
6.9 Výskyt, míra rozšíření a úmrtnost na 
TBC  
6.10 Počet případů tuberkulózy, která 
byla diagnostikována a léčena pod 
přímým dohledem lékařů 

Cíl 7: Zajistit udržitelnost životního prostředí 

Úkol 7. A: Začlenit principy udržitelného 
rozvoje do národních programů a 
strategií a zvrátit současný trend úbytku 
přírodních zdrojů 
 
 

7.1 Podíl zalesněné půdy 
7.2 Emise CO2 – celkové, na hlavu a na 
každý 1 USD HDP 
7.3 Odstranění látek ničících ozonovou 
vrstvu 
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Úkol 7. B: Snížit ubývání biodiverzity (do 
roku 2010 dosáhnout výrazného snížení 
úbytku biodiverzity) 

7.4 Podíl zásob ryb v mořích, jež nejsou 
ohroženy rybolovem 
7.5 Podíl veškeré využívané vody 
7.6 Podíl chráněných oblastí na souši i v 
mořích 
7.7 Podíl rostlinných a živočišných druhů, 
jimž hrozí vymření 

Úkol 7. C: Do roku 2015 snížit na 
polovinu počet lidí bez udržitelného 
přístupu k pitné vodě a základním 
hygienickým zařízením 

7.8 Podíl lidí se zlepšeným přístupem ke 
zdrojům pitné vody 
7.9 Podíl lidí s lepším přístupem 
základním hygienickým zařízením 

Úkol 7. D: Do roku 2020 výrazně zlepšit 
životní podmínky více než 100 lidí 
živořících v chudinských slumech 

7.10 Podíl městské populace žijící v 
chudinských slumech 

Cíl 8: Rozvíjet globální partnerství pro rozvoj 

Úkol 8. A: Dále rozvíjet otevřený, 
předvídatelný, nediskriminační a na 
pravidlech založený obchodní a finanční 
systém. 
To zahrnuje mj. i závazek k dobrému 
vládnutí, snižování chudoby a rozvoji, a 
to jak na úrovni státům tak mezinárodně 
 
Úkol 8. B. Zaměřit se na zvláštní potřeby 
nejméně rozvinutých zemí (LDCs) 
Patří sem mj. bezcelní a neomezený 
přístup nejméně rozvinutých zemí na 
mezinárondí trhy, rozšíření programu 
oddlužování těžce zadlužených chudých 
zemí (HIPC) a zrušení jejich oficiálních 
bilaterálních dluhů a zajištění 
velkorysejší oficiální rozvojové pomoci 
(ODA) zemím, jež vykazují zřetelné 
výsledky v boji proti chudobě 
 
Úkol 8. C: Zaměřit se na zvláštní potřeby 
chudých zemí bez přístupu k moři a 
malých ostrovních států 
(prostřednictvím Akčního programu pro 
trvale udržitelný rozvoj malých 
ostrovních rozvojových států a 
výstupního dokumentu 22. zvláštního 
zasedání Valného shromáždění) 

Některé z níže uvedených indikátorů se 
sledují zvlášť pro nejméně rozvinuté země 
(LDCs), Afriku, země bez přístupu k moři a 
malé ostrovní státy. 
 
Oficiální rozvojová pomoc (ODA) 
8.1 Čistá úroveň ODA, celková a ODA 
směřující do nejméně rozvinutých států, 
jako procento z hrubého národního 
příjmu dárcovských zemí OECD/DAC 
8.2 Podíl celkové bilaterální a sektorové 
ODA zemí OECD/DAC na základních 
sociálních službách (základní vzdělání, 
primární zdravotní péče, výživa, pitná 
voda a hygienické služby) 
8.3 Podíl bilaterální ODA dárců z 
OECD/DAC jež není vázaná 
8.4 ODA proudící do rozvojových zemí bez 
přístupu k moři a její podíl na hrubém 
národním příjmu těchto zemí 
8.5 ODA proudící do malých ostrovních 
států a její podíl na hrubém národním 
příjmu těchto zemí 
 
Přístup na trh 
8.6 Podíl dovozů vyspělých států z 
rozvojových zemí a LDCs, jež nepodléhají 
clu (nezahrnuje obchod se zbraněmi) 
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Úkol 8. D: Zabývat se detailně problémy 
rozvojových zemí souvisejícími se 
zadlužením a s pomocí národních i 
mezinárodních nástrojů zajistit 
dlouhodobou schopnost se s dluhy 
vyrovnávat 

8.7 Průměrné tarify používané ve 
vyspělých zemích na zemědělské 
produkty a textilní výrobky z rozvojových 
zemí 
8.8 Podpora zemědělství v zemích OECD v 
procentech jejich hrubého domácího 
produktu 
8.9 Podíl ODA určené na pomoc budování 
obchodních kapacit 
 
Zadlužení 
8.10 Celkový počet nejchudších zemí 
zahrnutých v procesu oddlužování 
8.11 Závazky k oddlužení podle iniciativ 
HIPC a MDRI 
8.12 Dluhové služby vyjádřené v 
procentech vývozu zboží a služeb 

Úkol 8. E: Ve spolupráci s 
farmaceutickým průmyslem zajistit v 
rozvojových zemích přístup k 
nejpodstatnějším lékům za dostupnou 
cenu 

8.13 Podíl lidí v populaci, kteří mají 
udržitelný přístup k nejpodstatnějším 
lékům 

Úkol 8. F: Ve spolupráci se soukromým 
sektorem zajistit, aby výhody nových 
technologií, především informačních a 
komunikačních, působily ve prospěch 
všech 

8.14 Počet telefonních linek na 100 
obyvatel 
8.15 Počet uživatelů mobilních telefonů 
na 100 obyvatel 
8.16 Počet uživatelů internetu na 100 
obyvatel 

 

 


