
Posudek oponenta bakalářské práce 
 

 
Návrh možností etiky pro budoucnost lidstva a Země 

 
Autorka: Zuzana Kroupová 

 
Vedoucí práce: Mgr. Jaroslav Novotný.  

 
Oponent: Mgr. Jakub Marek 

 
 

 
Bakalářská práce s. Zuzany Kroupové se z perspektivy otázek po lidské budoucnosti a 

ekologických problémů obrací k několika odlišným etickým koncepcím (Kantovi, Sókratovi, 
Lévinasovi a Jonasovi), které volí na základě Sokolovy kategorizace jednotlivých etik, a jež 
následně předvádí formou referencí o význačných základních textech těchto autorů, jako i 
závěrečnými interpretacemi těchto pozic z hlediska celkového záměru. Práce končí souhrnnou 
interpretací, ve které je upřednostněna Jonasova etika, ovšem s přihlédnutím k inspiraci u 
Lévinase, resp. Sókrata. Mimo to autorka klade důraz na odpovědnost jedince, tedy 
každodenní rozměr etického vztahu k budoucnosti lidstva a Země. Celkově se jedná o 
jazykově a formulačně pěknou práci, tematické členění je logické a jde o uzavřený, 
konzistentní text.  

 
Připomínky: 
 
Materiálem je poměrně skromné množství textů, které se autorce na druhé straně daří 

v referátech velice slušně předvést, ale zároveň je, vzhledem k omezenému materiálu, 
poněkud volněji interpretuje. Není tedy příliš patrné, odkud taková interpretace (mimo těchto 
zdrojových textů) vychází – jako v případě Sókrata jednoznačné odmítnutí perspektivy 
budoucnosti (str. 10), v přílišné zkratce se děje navázání Lévinasovy etiky orientované „Tváří 
v Tvář“ na přírodu, či Zemi (kde především chybí reflexe toho, zda taková etika může 
v přírodě najít zdroj svého nároku obdobně jako v „Tváři“ – str. 16), či podobně dále u 
Lévinase, jak lze vztahovat tuto etiku k „budoucím druhým“, tedy druhým, kteří mne přímo 
nenárokují (str. 37).  

V souvislosti s výše řečeným by bylo vhodné uvést práci výraznějším stanovením 
perspektivy, volba textů je sice dána Sokolovým Rytmem a časem, přesto však do jisté míry 
působí arbitrárně – proč ne třeba Arendtová, či Heideggerovy analýzy techniky…? Možností 
se nabízí v případě takového tématu poměrně mnoho. 

V případě Jonasovy etiky poněkud mizí čistota reference, v této kapitole lehce splývá 
pozice autorky a autora zdrojového textu. 

V závěrečné interpretaci se autorka vrací k jednotlivým etikám, s kterými pracuje, opomíjí 
však Kanta. 

 
Coby další nezahlédnuté, ale implicite přítomné problémy k uvážení, bych zmínil: 

v Jonasově principu odpovědnosti, vztaženému k jednotlivcům, kteří by se jím (jak tomu 
autorka rozumí) měli řídit, zůstává nejasný, či příliš načrtnutý a tedy abstraktní poměr mezi 
„strachem“ a „nadějí“ – v jaké míře lze něco činit a v jaké naopak strach odrazuje od jednání? 
V jaké míře lze vůbec něco činit, jestliže si lze vždy představit nejčernější scénáře? 
V parafrázi Jasperse: každé jednání přináší prožitek nevyhnutelné viny, či „žádné jednání 



nemá [či: „nesmí mít“] svědomí“ (Goethe). Možná právě vzhledem k otázce takové „masové 
etiky“ dává Jonas přednost politické moci.  

Mimo toho poněkud splývá náhled evoluce coby autochtonního procesu a evoluce jako 
procesu, který nárokuje člověka jako svého opatrovníka. V pozici odpovědnosti za evoluci je 
třeba vidět i otázku takové „řízené evoluce“.  

 
Přes uvedené výhrady považuji práci s. Kroupové za velmi dobrou. Doporučuji ji proto 

k obhajobě, a to v bodové hodnocení 33 – 35 bodů. – Od autorky především očekávám 
kompetentní prezentaci celku vlastní práce, nicméně ocením i stručnou diskusi o tématech 
výše uvedených podnětů a výtek.  

 
 


