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ZUZANY KROUPOVÉ 

Návrh možností etiky pro budoucnost lidstva a země 
 
Záměr a charakter předložené práce: 
Záměrem práce je pokusit se uvážit některé možnosti etiky ve vztahu k soudobé lidské 
činnosti, která má globální dopad na životní prostředí naší planety. Autorka přitom vychází 
z rozlišení různých typů etik u Jana Sokola, tyto typy ilustruje vlastním výkladem 
z primárních zdrojů a pokouší se vždy u jednotlivých typů zvážit, nakolik odpovídají 
požadavku jednat odpovědně, když nejsme s to dohlédnout důsledky svých technických 
zásahů do přírodních procesů. Jako alternativu k typům etik, které přebírá od Jana Sokola, 
připojuje ve druhé části práce výklad základních etických principů podle H. Jonase. Na závěr 
se autorka pokouší uvážit možnost skloubení přínosů všech předtím pojednaných typů etik. 
 
Komentář: 
- Práce je strukturovaná tak, že po úvodním rozlišení (Sokol) jednotlivých typů etik autorka 
na základě primárních zdrojů těchto typů (Kant, Platón, Lévinas, Jonas) postupně 
v jednotlivých kapitolách referuje tyto koncepce, přičemž závěrem přidává vždy vlastní 
uvážení možností uplatnění těchto etických přístupů v soudobé ekologické situaci. Referující 
pasáže však značně převažují nad pasážemi interpretujícími a úvahovými. Občas je použito i 
nadměrně citací přímo ve výkladu. Na druhou stranu výklady jednotlivých koncepcí jsou vždy 
přesné a citace jsou užity s porozuměním a ve správném kontextu. Snad jedině výklad 
Lévinase by potřeboval zaujmout více odstupu, což ovšem předpokládá znalost širšího 
kontextu, na který Lévinas svou filosofií odpovídá. 
- Ohledně vlastních interpretačních úvah je občas na škodu přílišné lpění na Sokolových 
interpretacích. To se týká např. aplikace Sokolovy kritiky nečasovosti Kantova kategorického 
imperativu (i když nakonec autorka předestře příklad, ve kterém ukáže, jak ho aplikovat lze). 
Na druhou stranu autorka předloží i vlastní úvahy, ve kterých se dokáže kriticky zhostit 
vykládaných koncepcí (např. ohledně Lévinase či Jonase). 
- Výklad H. Jonase považuji z celé práce za nejpřínosnější. Tento typ etiky se vymyká 
Sokolovu rozlišení a autorka ho správně zvolila, neboť jde o pokus najít odpovědi na původně 
vytyčený problém, byť mnohé záležitosti Jonasovy koncepce si zasluhují další diskusi, čehož 
si sama autorka též všímá. 
- Závěrem bych dodal, že ke sledovaným etickým koncepcím by bylo možno přidat ještě 
další, které např. tematizují vztah svobody a tradice (toho co je nám svěřeno) – takto např. 
Arendtová či Brague, apod. Pro formulování klíčových ekologických problémů ve vztahu 
k etickému jednání by bylo též vhodné sáhnout po některém dnes již ekologickém klasikovi 
(Brundtlandová, Gore aj.) 
 
Celkové hodnocení: 
Celkově předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji ve vrchním pásmu 
velmi dobře, což vyjadřuji 38 body. 
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