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Abstrakt 

Bakalářská práce Překonání egoismu v utilitarismu se zabývá problematikou 

egoismu a morálního jednání především v návaznosti na tématiku motivace 

morálního jednání. Zaměřuje se na egoismus, který se ukazuje být v motivaci 

morálního jednání u jednotlivce jednou z ústředních motivujících sil, a to silou 

veskrze negativní, zabraňující jednotlivci následování jeho morálních soudů. 

Překonání negativního vlivu egoismu na motivaci a následně i na jednání 

jednotlivce je možné skrze zaujetí určitého nadosobního hlediska. Tuto tendenci, 

tedy snahu směřovat k určitému nadosobnímu pohledu na svět, můžeme 

vypozorovat v utilitarismu. Utilitarismus ve svých základech pracuje s čistě 

epikurejským, tedy víceméně egoisticky hédonistickým pojetím morálky 

s tendencí jednotlivce následovat slast a vyhýbat se strasti. Nadosobní charakter 

utilitarismu, tedy ten aspekt utilitarismu, který je schopen transcendovat tuto 

egoisticky hédonistickou tendenci je tím, čím se bakalářská práce primárně 

zabývá. Schopnost utilitarismu do určité míry překonat subjektivní pohled na 

svět, ale především také na lidskou společnost, a zaujmout vůči němu objektivní 

postoj, je jádrem argumentu, který následně může sloužit pro překonání 

negativního vlivu egoismu na motivaci morálního jednání u jednotlivce.           
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Abstract 

This bachelor’s thesis transcending egoism through utilitarianism deals with the 

problem of egoism in connection to moral acts, especially in connection to the 

motivation of moral action. Main focus of the thesis is on the problem of egoism, 

which seems to be one of the main motivating powers, usually negative, that is 

preventing individual from following his moral judgment. Transcending the 

negative influence of egoism is possible through adopting a certain impersonal 

viewpoint. This tendency, namely the aspiration to achieve an impersonal 

viewpoint can be found in utilitarianism. Utilitarianism in its foundations works 

with an Epicurean, therefore more or less egoistically hedonistic view of 

morality, with a tendency of an individual to follow pleasure and avoid pain. 

Impersonal character of utilitarianism, that aspect of utilitarianism, which is 

capable of transcending egoism, is the aspect which will be most important for 

this thesis. The ability of utilitarianism to transcend the personal viewpoint will 

be the core of the argument, which will help us in transcending egoism.           
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ÚVOD A VYMEZENÍ POJMŮ  

ÚVOD 

EGOISMUS, ALTRUISMUS A JEDNAJÍCÍ 

S problematikou egoismu se setkáváme jak v běžných, každodenních situacích, 

v mezilidských vztazích, tak i ve filosofických úvahách. Jedná se o 

neodmyslitelnou součást lidského bytí a náš přístup k egoismu ve velké míře 

definuje to, jak přistupujeme k lidem okolo sebe. Podobně je tomu tak i s jeho 

opakem, tedy s altruismem. Hannah Arendtová velmi výstižně definuje tyto dva 

termíny - dobrotivé jednání a jeho protipól, tedy jednání sobecké, jakožto dva 

protichůdné akty se společným cílem, tedy zaujmout postoj vůči lidské bytosti, 

která je pro mne cizí. Jak dobrota, tak i sobeckost jsou akty distance od druhého. 

Jsme schopni konat dobro jen díky tomu, že někoho považujeme za cizího a 

stejně tak je tomu i se sobeckým aktem. 1 Z tohoto plyne, že egoismus, stejně jako 

altruismus je nemyslitelný v prostředí naprosté izolace. Já, jakožto jedinec, se 

setkávám v každodenním životě s ostatními jedinci a okolnostmi jsem nucen 

zaujmout vůči těmto jedincům nějaký postoj, který následně realizuji jakožto čin. 

Přirozeně lidské, inherentně dualistické, vnímání světa nám následně vymezí 

jasně dané mezní body, tedy altruistický a egoistický přístup, v rámci kterých se 

náš čin může projevit.  

Egoismus bychom tedy neměli vnímat jako ojedinělý fenomén, ale vždy jako 

mezní bod našeho jednání, jehož protipólem je altruismus. Čím více se 

vzdalujeme od egoistického jednání, tím více se přibližujeme jednání 

altruistickému a vice versa. Z tohoto plyne, že pokud se snažíme nějakým 

způsobem limitovat egoistické jednání, naší intencí není dosáhnout ne-

egoistického stavu, ale naší intencí je dosáhnout co nejvíce altruistického 

jednání.           

                                                      
1 Hannah Arendt, Vita activa, kapitola V, str. 232. 
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Následně je důležité uvědomit si fakt, že egoismus nemusí být jen negativní silou, 

ale v mnoha případech může být i silou neutrální nebo dokonce i silou pozitivní. 

Pokud mluvíme o pozitivním aspektu egoismu, pak máme na mysli důsledky 

egoistického činu, ne egoistický čin samotný. Pomineme-li fakt, že pro někoho 

může být pozitivním vlivem egoismu jen samotný hmotný či psychologický zisk, 

který díky egoistickému jednání získal, tak nesmíme opomíjet určitou přirozenost 

egoismu. Spojení termínu přirozenost s termínem egoismus může být velmi 

nevděčné vzhledem k tomu, že je mnohými používán pro obhajobu jejich 

egoistického jednání. Přesto je na tvrzení: „egoismus je přirozený“ něco málo 

pravdy.  

Negativní aspekt přirozenosti egoismu nejlépe vystihuje Thomas Hobbes 

v popisu egoistického jedince žijícího v rámci přirozeného stavu. 2  Takovýto 

jedinec dle Hobbese v první řadě vždy věří ve svou intelektuální nadřazenost nad 

ostatními jedinci ve společnosti. Z této víry vychází víceméně imaginární 

představa jedince o rovnosti jeho schopností se schopnostmi ostatních jedinců, 

která následně vede k víře, že všichni máme v rámci společnosti identickou 

naději na to dosáhnout svých cílů. Tedy v moment, kdy dva jedinci zatouží po 

tom vlastnit jednu a tu samou věc, kterou nemohou vlastnit oba zároveň, vede to 

mezi nimi nutně k vytvoření nepřátelské situace, respektive k zaujetí 

egoistického postoje. Pro celistvost je nutné dodat, že Hobbes nezůstává jen u 

konstatování, že v takovéto situaci vznikne mezi jedinci nepřátelství a dodává, že 

takovéto jednání vede až ke snaze zničit či podřídit si takovéhoto nepřítele.3 

Pokud jde o pozitivní a neutrální aspekty přirozenosti egoismu, ty si můžeme 

jednoduše ilustrovat na několika příkladech. Hranice mezi egoismem, který 

bychom mohli považovat za neutrální a egoismem pozitivním, je velmi tenká. 

Spokojme se tedy s tím, že si utvoříme kategorii pozitivně-neutrálního egoismu. 

V první řadě můžeme mluvit o situacích, kdy by bylo velmi neuvážené jednat 

                                                      
2 Obecný popis Hobbesova přirozeného stavu se nachází v této práci na straně 18, kapitola: 
„Psychologický egoismus jako výchozí bod“.   
3 Thomas Hobbes, Leviathan, str. 101. 
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zcela altruisticky. Představme si například člověka odsouzeného za vraždu. 

Pokud bychom chtěli v jeho případě jednat naprosto altruisticky, bylo by 

zapotřebí, abychom zohlednili všechny jeho zájmy a potřeby, tedy například i 

jeho touhu po tom opustit vězení, což by dozajisté nemělo pozitivní důsledky. Je 

jasné, že v takovéto situaci altruismus není řešením a že je nutné zohlednit 

víceméně sobecké zájmy společnosti, která se rozhodla omezit jeho svobodu a 

práva.4 

Zadruhé, v rámci společnosti, tak jak ji známe, je egoismus přirozený v tom 

ohledu, že je považován za jakési nutné zlo. Jedinec, konfrontován se společností 

je v určitých situacích skoro až nucen jednat egoisticky. Kupříkladu naprosto 

altruistický člověk by ve společnosti plné egoistických jedinců mohl jen stěží 

efektivně fungovat.   

Zatřetí, jeden konkrétní, víceméně neškodný, egoistický skutek může být jen 

instrumentem k tomu, abychom následně mohli vykonat velký altruistický čin. 

V určitých momentech, nehledě na pozitivní či neutrální aspekty egoismu, sami 

toužíme po tom svůj vlastní egoismus překonat a často jej vnímáme jako 

negativní vliv jak na sebe, tak především i na své okolí. V takovýchto momentech 

se ovšem potýkáme s jednoduchým problémem, a to s tím, že ačkoliv víme, že je 

v ten daný moment naše egoistické jednání špatné, těžko hledáme způsob jak ho 

překonat. 

   

CÍL PRÁCE 

Cílem práce je v první řadě snaha rehabilitovat utilitarismus, tedy poukázat na 

to, že za pomoci moderních restrukturalizací a hybridních tezí lze velmi 

efektivně pracovat s velkou částí teorie klasického utilitarismu. Zadruhé je cílem 

práce ukázat, že takto pojatý utilitarismus může pomoci redukovat egoistické 

jednání, respektive negativní dopady určitých egoistických činů na společnost.    

                                                      
4
 Je nutné zmínit, že existují i takové teorie, které zastávají názor, že z pohledu evoluční teorie je pro 

lidské bytosti egoismus víceméně přirozeným (kupříkladu Herbert Spencer).   
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Stanovíme-li si egoismus jakožto problém, pak brzy dojdeme k poznatku, že 

neexistuje zas tak mnoho způsobů, jak se s ním jednoduše vypořádat. Všemožné 

etické teorie, které si převážně stanovují za cíl přispět k vybudování co 

nejefektivnější a nejspravedlivější společnosti tak sice činí s povědomím o 

egoismu, ale málokdy mu věnují dostatečnou pozornost. Jednou z mála výjimek 

je utilitarismus, etická teorie směřující k překonání egoistického jednání za 

pomoci nadosobního úhlu pohledu. Klasický utilitarismus, koncipovaný Johnem 

Stuartem Millem a Jeremy Benthamem, přistupuje k problematice egoismu čistě 

jen skrze racionální úhel pohledu.  Utilitaristická teorie se ve své podstatě snaží 

přesvědčit jedince o tom, že jednat altruisticky, což v kontextu utilitarismu 

znamená jednat dle principu užitečnosti, je výhodné. Pozitivní dopady 

takovéhoto jednání by ovšem neměla pocítit jen společnost jakožto celek, ale i 

samotný jednající jedinec.  

V tento moment bychom mohli práci jednoduše zakončit s tvrzením, že existuje 

taková etická teorie, která se snaží pracovat s problematikou egoismu a nějakým 

způsobem ji řeší. Tak jednoduché to ovšem nebude. Utilitarismus se totiž již od 

dob svého vzniku potýká s velmi silnou kritikou, která je vůči němu namířena5. 

Cílem kritiky, která zapříčinila to, že je utilitarismus vnímán veskrze jakožto 

nepoužitelná teorie, je především její hédonistický aspekt. Snaha o 

maximalizování slasti a minimalizování strasti, propagovaná Millem a 

Benthamem, je ovšem v ten samý moment i hlavním hnacím motorem samotné 

teorie a bez ní je utilitarismus jakožto teorie neudržitelný. Tedy, chceme-li 

nějakým způsobem pracovat s problematikou egoismu v rámci utilitarismu, 

musíme se nejprve nějak vypořádat s těmito námitkami.  

Práci nám v tomto směru ulehčují moderní snahy o redefinici utilitarismu. 

Samotní filosofové, v této práci jmenovitě Richard Mervyn Hare a Samuel 

Scheffler, raději své snahy definují jakožto snahy o konstrukci nového pojetí 

konsekvencionalismu než snahy o redefinici utilitarismu, ale v tu samou chvíli 

                                                      
5
 Jedna z velmi důkladných kritik, která činí z utilitarismu nepoužitelnou teorii, je kritika Bernarda 

Williamse. Její rozbor se nachází na konci této práce v kapitole „Kritiky utilitarismu v kontextu práce“.  



- 12 - 
 

utilitarismus, jakožto výchozí bod pro svou práci nepopírají. Především pak 

v Schefflerově pojetí se utilitarismus najednou stává použitelnou teorií.  

Je to tedy Schefflerova koncepce, která je schopna postavit se egoismu jako 

takovému? Není, a to ze dvou důvodů. Zaprvé, jak později uvidíme, obrací 

utilitarismus směrem pryč od zohledňování nadosobního hlediska, tedy činí jej 

více egoistickým. Zadruhé ubírá jedinci motivaci pro to, aby jednal 

z nadosobního hlediska. Na jednu stranu se tedy vypořádává s námitkami, které 

po tak dlouhou dobu tížily utilitarismus jako takový a skrze to z utilitarismu činí 

funkční teorii, ale na druhou stranu umožňuje jednajícímu jednat ještě více 

egoisticky.  

V práci se pokusím ukázat, že i ve veskrze egoistické Schefflerově koncepci je 

dostatek místa pro to implementovat prvky pro zohlednění nadosobního úhlu 

pohledu i prvky, které motivují jedince jednat altruisticky. Toho se pokusím 

docílit skrze propojení Schefflerovy koncepce s Hareho redefinicí principu 

užitečnosti, který učiní ze Schefflerovy hybridní teorie teorii o něco méně 

egoistickou, ale i přesto stále hluboce zakořeněnou v utilitarismu a to 

v utilitarismu redefinovaném, tedy funkčním a aplikovatelném do praktického 

života.           

Samotnou argumentaci stojící za tezí, kterou se budeme na následujících 

stránkách zaobírat, lze shrnout do pár bodů a jako taková se skládá ze dvou částí:   

 

Vymezení problému 

I. Egoismus je problém 

II. Egoismus se projevuje v motivaci pro jednání 

III. Pokud chceme překonat egoismus, je zapotřebí najít takovou etickou 

teorii, která v první řadě umožňuje altruistické jednání a v druhé řadě 

poskytuje motivaci pro takovéto jednání 
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Řešení problému 

I. Klasický utilitarismus je pro překonání egoismu nedostačující, jako 

teorie je nefunkční a neposkytuje dostatečnou motivaci pro altruistické 

jednání. 

II. Schefflerova hybridní teze činí z utilitarismu použitelnou teorii, ale 

neřeší problematiku egoismu. 

III. Kombinace Schefflerovy hybridní teze a Hareho redefinovaného 

principu užitečnosti vede k vzniku teorie, která je v první řadě funkční 

a v druhé řadě je schopna limitovat egoismus u jednajícího a to skrze 

motivování jedince jednat altruisticky a také díky tomu, že se velmi 

efektivně potýká s problematikou výuky etických principů a jejich 

následného přenesení do praktického života. 
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OBECNÉ VYMEZENÍ POJMŮ 

KLASICKÝ UTILITARISMUS 

KVANTITATIVNÍ POHLED NA UŽITEČNOST 

Utilitarismus je konsekvencionalistická etická teorie, prvně explicitně 

koncipována roku 1789 právním teoretikem a filosofem Jeremy Benthamem 

v rámci jednoho z jeho nejvlivnějších spisů, a to: An Introduction to the Principles of 

Morals and Legislation. Konsekvencionalistická teorie je taková teorie, která se 

v první řadě zajímá o důsledky ať už morálně špatného či dobrého jednání, tedy 

pokouší se nalézt takové principy, které by vedly k těm nejlepším možným 

výsledkům. Oproti tomu stojí deontologické etické teorie (například etika 

koncipovaná Immanuelem Kantem), které považují hledání tohoto nejlepšího 

možného výsledku jednání za nesmyslné a zastávají názor, že obecné principy 

(jako například utilitaristický princip užitečnosti) se musí nahradit omezeními 

morálního jednajícího, tedy snahou ovlivnit jednání a následně i morální volby 

jednajícího6. 

Utilitarismus je teorie, která ve svých základech pracuje s revolučním 

konceptem, a to s principem užitečnosti. Princip užitečnosti je Benthamem 

definován jakožto schopnost v co největší míře maximalizovat slast a v ten samý 

moment co nejvíce redukovat strast, a to jak u jedince, tak především i v rámci 

společnosti, jejímž členem tento dotyčný jedinec je.7  

Slast a strast Bentham považuje za jedny z hlavních sil působící na jedince, 

určující jeho činy. Princip užitečnosti je tím, co se snaží tento vliv strasti a slasti 

na jedince nějakým způsobem analyzovat a dále s ním pomocí racionality 

pracovat a skrze to se pokusit co nejvíce minimalizovat jejich negativní vliv jak 

na jedince, tak i na společnost ve které jedinec žije8.  

                                                      
6 S. Scheffler, The Rejection of consequentialsm, str. 2. 
7 J. Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, K I, č II. 
8 J. Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, KI č I. 
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Užitečnost jako taková, je chápána jakožto jakákoliv vlastnost objektu, která 

nějakým způsobem vytváří hodnoty, jako jsou slast, výhoda, blaženost, štěstí či 

dobro9. Následně, správnost z hlediska morálního jednání je u každého jednoho 

konkrétního činu vždy definována čistě jen mírou jeho užitečnosti a to vzhledem 

k faktu, že slast, jakožto hlavní konstituent principu užitečnosti, je něčím, co je 

všeobecně považováno za věc bezpodmínečně samu o sobě dobrou či správnou. 

Tato slast by následně měla být distribuována v co největší míře mezi co největší 

možný počet jedinců, kteří jsou tím daným činem ovlivněni. 

Slast a strast je něčím, co Bentham definuje pojmem interesting perception, tedy 

jedná se o určitý vjem, který je schopen jedince zaujmout. Jak slast, tak i strast 

následně rozděluje na jednoduché (slast vycházející ze smyslových požitků či 

z bohatství) a složité (složené buď z několika instancí slasti či strasti, anebo 

složené z kombinace slast a strasti). V páté kapitole předkládá velmi komplexní 

seznam a rozbor všech možných myslitelných druhů slasti a strasti, ale to, co je 

v Benthamově pojetí utilitarismu určujícím znakem, který ho výrazně odlišuje od 

jeho nástupce J. S. Milla, je to, že veškeré strasti a slasti považuje za kvalitativně 

stejně hodnotné10. 

 

Tyto úvahy vedou Benthama až ke konstrukci hédonistického kalkulu, jenž by 

měl umožnit do určité míry kvantifikovat jak samotný akt lidského jednání, tak i 

z něj vycházející důsledky. Akt jako takový se určí jako více či méně morálně 

správný na základě toho, jaké množství slasti, anebo naopak strasti je schopen 

tento konkrétní akt ve svém důsledku způsobit11. 

Množství způsobené slasti, a nebo strasti je následně vykalkulováno na základě 

čtyř základních kritérií. Prvním z nich je kritérium intenzity (jak intenzivně 

prožíváme strast či slast). Druhým kritériem je trvání (doba, po kterou slast či 

                                                      
9 J. Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, KI č III. 
10 J. Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, KV č I. 
11 J. Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, K IV, č I. 
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strast prožíváme). Třetím kritériem je jistota či nejistota prožitku. Čtvrtým a 

posledním kritériem je blízkost či vzdálenost prožitku12. 

Pokud ovšem nechceme pouze kvantifikovat slast či strast samu o sobě, je nutné 

zohlednit dvě další kritéria předložené Benthamem, a to plodnost a čistotu 

prožitku. Tyto kritéria nám dovolují posoudit a zhodnotit potenci určitého aktu, 

tedy zdali bude dlouhodobě spíše působit slast, anebo strast. Plodnost je název 

pro kvantifikaci pravděpodobnosti, s jakou můžeme určit, zdali po slasti či strasti 

můžeme očekávat další prožitek stejného druhu. Čistota prožitku je oproti tomu 

termín, označující pravděpodobnost, s jakou můžeme určit, zdali po slasti či 

strasti můžeme očekávat další prožitek opačného druhu. 

Posledním, sedmým dodatečným kritériem, s kterým začínáme pracovat až po 

důkladném zvážení všech doposud zmíněných kritérií, je kritérium rozsahu. 

Tedy, jednoduše musíme vzít v potaz to, jak velké množství jedinců bude na 

základě toho daného aktu nějakým (ať už pozitivním, či negativním) způsobem 

ovlivněno13. 

 

Zvážení všech těchto sedmi výše zmíněných kritérií dle Benthama maximalizuje 

pravděpodobnost, že naše jednání bude ve výsledku morálně správné.  

Následně Bentham zmiňuje pro naši práci velmi důležitou poznámku, a to:„It is 

not to be expected that this process should be strictly pursued previously to every moral 

judgment, or to every legislative or judicial operation. It may, however, be always kept in 

view: and as near as the process actually pursued on these occasions approaches to it, so 

near will such process approach to the character of an exact one.“ Tímto Bentham 

apeluje na čtenáře, aby se nepokoušel aplikovat hédonistický kalkul ve své 

celistvosti na každý morální soud, který zvažuje, ale spíše jen aby si byl vědom 

jeho existence a snažil se důsledky svého jednání co nejvíce přiblížit důsledkům, 

které by pravděpodobně vzešly z úspěšné aplikace tohoto kalkulu14 . Pocity 

                                                      
12 J. Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, K IV, č II. 
13 J. Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, K IV, č III. 
14 J. Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, K IV, č IV. 
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sympatie, nebo naopak antipatie, které často mylně považujeme za určující, 

pokud se snažíme sami pro sebe určit správnost jednání, Bentham považuje 

v tomto ohledu za bezvýznamné.  

 

KVALITATIVNÍ POHLED NA UŽITEČNOST 

Koncepce utilitarismu, předložená J. S. Millem, vychází ze základů položených 

jeho předchůdcem J. Benthamem a staví na Millově motivaci utvořit exaktní 

směrnice, dle kterých bychom mohli posuzovat správnost lidského jednání15, což 

se kloubí s jeho snahou o podání důkazu pro utilitarismus a ustanovením 

utilitarismu, jakožto jasně prokázané morální teorie. 

Mill považuje užitečnost za něco ve své podstatě identického se slastí a přichází 

s novým označením pro užitečnost, které si vypůjčil z pozdních Benthamových 

spisů, a to s pojmem „Greatest Happiness Principle“. Princip největšího možného 

štěstí je definován takto: „…čin je správný v závislosti na tom, do jaké míry podporuje 

štěstí a špatný v závislosti na tom, do jaké míry podporuje opak štěstí“16. Termínem štěstí 

je zde myšlena slast a absence bolesti, termín opak štěstí označuje bolest a absenci 

slasti. Tuto koncepci principu užitečnosti Mill uzavírá tvrzením, že slast a 

absence bolesti jsou jediné dvě věci, které jsou inherentně samy o sobě dobré a 

hodné toho být ultimátními cíli našeho snažení. 

 

Moment, kdy se Mill rozchází s Benthamovou koncepcí, nastává ve chvíli, kdy 

vyvrací jednu z námitek vznesenou kritiky vůči utilitarismu. Tato námitka, jak 

Mill poznamenává, byla vznesena již mnohokrát, a to vůči epikureismu. Lze ji 

formulovat takto: „Utilitarismus si před sebe stanovuje jen jeden jediný, nejvíce 

vznešený cíl a to snahu o dosáhnutí slasti. Toto ovšem redukuje lidskou bytost na něco 

podřadného, následujícího jen své animální tužby“17. 

                                                      
15 J.S. Mill, Utilitarianism, str. 3. 
16 J.S. Mill, Utilitarianism, str. 9. 
17 J.S. Mill, Utilitarianism, str. 11. 
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Tato námitka umožňuje Millovi vysvětlit rozdíl mezi slastmi vyššího a nižšího 

řádu a takto transformovat doposud kvantitativní pojetí slasti v utilitarismu 

v pojetí kvalitativní. Slast vyššího řádu definuje jednoduše tím, že Slast Px je více 

žádaná než slast Py jestliže: každý, nebo alespoň většina jedinců, kteří zažili jak 

Px, tak i Py se dobrovolně rozhodne preferovat právě Px.18 

Je důležité poznamenat, že slast Py, ačkoliv je Millem považována za slast nižšího 

řádu, tedy jakoby za podřadnou, přesto zůstává slastí i v ten moment, kdy si 

jedinec vybere slast Px. Následně samotné rozdělení slastí na vyšší a nižší může 

logicky učinit jen takový jedinec, který rozumí jak slastem nižšího, tak i vyššího 

řádu. Například člověk, co v životě nepřečetl jedinou báseň, stěží může 

identifikovat četbu poezie jakožto slast vyššího řádu.   

Stejně tak je slast vyššího řádu taková slast, kterou si jedinec pokaždé dobrovolně 

vybere nad slastí nižšího řádu a je ochoten přijmout ji i za toho předpokladu, že 

se k ní kupříkladu váže i nějaký druh strasti. 

Tato Millova koncepce stojí na předpokladu, že jedinec, který má přístup 

k teoreticky neomezenému množství slastí, si vždy vybere tu nejvíce vznešenou. 

Tento předpoklad vychází z Millova přesvědčení, že jedinec, který je schopen 

zažívat jak vyšší, tak i nižší slasti, nemůže najít dostatečné uspokojení pouze jen 

následováním slastí nižších. Nižší slasti způsobují sice také potěšení, stejně jako 

slasti vyšší, ale člověk, chápající rozdíl mezi nižšími a vyššími slastmi, si 

uvědomuje podřadnost nižších slastí nad vyššími a logicky se tedy snaží 

vyhledávat slasti vyššího řádu. Důvod pro toto jednání Mill vidí ve čtyřech 

aspektech lidské psychiky. Zaprvé v hrdosti, zadruhé v touze po svobodě a zatřetí 

v touze po moci či po vzrušení a začtvrté, což Mill vnímá za nejdůležitější, 

v lidské důstojnosti, kdy lidskou důstojnost vnímá jako proporcionální k tomu, do 

jaké míry jedinec upřednostňuje vyšší slasti před nižšími19. Tedy, člověk se dle 

Milla nikdy dobrovolně nestane zvířetem, anebo vzdělaný člověk se nikdy 

                                                      
18 J.S. Mill, Utilitarianism, str. 12. 
19 J.S. Mill, Utilitarianism, str. 13. 
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dobrovolně nerozhodne být hlupákem jenom proto, aby mohl zažívat nižší slasti 

spojené se stavem zvířete anebo hlupáka20. 

EGOISMUS 

Pro účely teze je v první řadě nutné nějakým způsobem definovat pojem 

egoismu, s kterým budeme po zbytek práce pracovat. Tento úkol není zdaleka tak 

jednoduchý, jak se na první pohled může zdát. Začněme tedy u stanoviska 

psychologického egoismu, tedy víry v to, že veškeré lidské jednání je ve svých 

základech podmíněno právě egoismem, respektive sobeckým jednáním.  

 

PSYCHOLOGICKÝ EGOISMUS, VÝCHOZÍ BOD PRO KONSTRUKCI POJMU 
EGOISMU 

Joel Feinberg, americký filosof zabývající se především politickou filosofií, se sám 

ostře vymezoval proti teorii psychologického egoismu, což je deskriptivní teorie, 

která tvrdí, že veškerá lidská aktivita je motivována touhami, které jsou veskrze 

egoistické.  

Pro potřeby své následné kritiky ovšem Feinberg vypracoval a sepsal čtyři 

základní argumenty, které prima facie podporují psychologický egoismus. Tyto 

čtyři argumenty následně v textu vyvrátí. Pro nás jsou ovšem důležité z toho 

důvodu, že velmi efektivně popisují to, co bychom si měli představit pod pojmem 

egoismus a následně i pod pojmem psychologický egoismus. 

 

Psychologický egoismus dle Feinberga: 

I. Každý můj čin je podnícen motivy a touhami, které jsou mými a ne 

touhami někoho druhého. 

II. Pokaždé, když člověk získá to, po čem touží, cítí slast. 

III. Velmi často obelháváme sami sebe. Kupříkladu se rozhodneme udělat 

dobrý čin s myšlenkou, že se snažíme o něco vznešeného a dobrého. 
                                                      
20 J.S. Mill, Utilitarianism, str. 12. 
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Přitom ale naše pravá, ovšem i pro nás skrytá, motivace je jednoduše 

jen naše snaha se zviditelnit či zvednout svou hodnotu v očích jiných 

lidí. 

IV. Společnost využívá velmi pochybné metody pro výuku morálních 

principů. Využívá metody cukru a biče, tedy dítě je odměněno za 

morálně správné jednání a potrestáno za jednání, které je morálně 

špatné. Takovýto přístup ovšem u jedince vybuduje představu, že za 

morálně dobré jednání vždy musí přijít nějaká forma odměny21.  

 

S podobným náhledem na fundamentální principy lidské přirozenosti přichází i 

Thomas Hobbes. Ve svém spisu Leviathan pracuje s pojmem přirozeného stavu, což 

je popis uspořádání společnosti před vznikem státu jako takového. Přirozený stav 

je popisem víceméně svobodné společnosti. Svobodné v tom ohledu, že jedinec 

v ní není pod nadvládou žádné autority, státu či jiných institucí nebo zákonů. 

Z tohoto důvodu se tedy může někomu zdát přirozený stav lákavým, potenciálně 

funkčním uspořádáním společnosti. Tak tomu ovšem není. Absence zákonů či 

jakékoliv autority totiž vede k vytvoření společnosti, kde má každý jedinec právo 

v podstatě na cokoliv.  

Normativní principy, jako je obecné právo a instituce, jako například soud, které 

toto právo na jedinci vymáhají, jsou něčím, co ve společnosti, ocitající se 

v přirozeném stavu, jednoduše neexistuje. Takovéto uspořádání dle Hobbese 

nutně musí vyústit v chaos a konflikt, a to z toho důvodu, že se jedinec v takovéto 

společnosti nemůže nikdy cítit v bezpečí. V takové situaci je logické, že se jedinec 

rozhodne zaujmout agresivní postoj vůči ostatním, a to jednoduše proto, aby 

mohl chránit svoje zájmy. V přirozeném stavu je lidský jedinec vůči ostatním 

členům společnosti nedůvěřivý, cítí strach a skrze své egoistické pohnutky se 

                                                      
21J. Feinberg, Psychological Egoism,” in Ethical Theory: Classical and Contemporary Readings, str. 
77. 
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pokouší ostatní jedince ovládnout a podřídit je své vůli. Toto chování jedinců činí 

lidský život „…solitary, poore, nasty, brutish and short22“.  

Velmi explicitně se k problematice egoismu vyjadřuje v kapitole zabývající se 

přirozeným zákonem. Přirozený zákon je racionálně nahlédnutelný soubor 

devatenácti zákonů, který stojí jako protiváha výše zmíněnému přirozenému 

stavu, zaručující co nejvíce harmonické soužití jedinců v rámci společnosti či 

státu. Čtvrtý zákon, pro nás stěžejní, z tohoto souboru zní takto: „That a man 

which receiveth Benefit from another of meer Grace, Endeavour that he which giveth it, 

have no reasonable cause to repent him of his good will23“. Jednoduše řečeno, člověk, 

který získal nezištně dar z dobré vůle, by měl dárci být vděčný a tuto vděčnost 

eventuálně nějakým způsobem projevit. Tento čtvrtý zákon Hobbes formuloval 

právě jakožto vyřešení problému, který před nás staví existence egoismu v lidské 

přirozenosti, jak sám popisuje o odstavec níže: „For no man giveth, but with 

intention of Good to himselfe; because Gift is Voluntary; and of all Voluntary Acts, the 

Object is to every man his own Good; of which if men see they shall be frustrated, there will 

be no beginning ofbenevolence, or trust; nor consequently of mutuall help…24“ Z této 

citace je jasně patrné, že Hobbes považoval lidskou bytost ve své přirozenosti za 

egoistickou. 

 

EGOISMUS JAKO ČIN MOTIVOVÁN SOBECKOU TOUHOU 

Jak v případě Feinberga, tak i Hobbese nemůžeme hovořit o tom, že by byli 

obhájci psychologického egoismu. Feinberg formuloval argumenty poukazující 

na existenci psychologického egoismu jen z toho důvodu, aby je později mohl 

vyvrátit a dokázat, že se v lidské bytosti nachází i altruistická stránka. Hobbes 

oproti tomu vnímal jedince ve své přirozenosti jakožto egoistickou bytost, ale 

také, což je velmi podstatné, jako bytost schopnou povznést se nad tento 

                                                      
22 T. Hobbes, Leviathan, str. 103. 
23 T. Hobbes, Leviathan, str. 120. 
24 T. Hobbes, Leviathan, str. 120. 
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egoismus všudypřítomný v přirozeném stavu a skrze výchovu a uzavření 

společenské smlouvy dosáhnout stavu, ve kterém je schopna jednat altruisticky25. 

Stanovisko psychologického egoismu je veskrze velmi nevděčné a pomocí 

jednoduché argumentace také velmi jednoduše vyvratitelné, ale to 

pravděpodobně z toho důvodu, že se jedná o extrémní pozici. Velmi jednoduše si 

dokážeme představit, že pokud bychom se snažili obhájit do extrému vyhnanou 

pozici psychologického altruismu, tedy víru v nesobeckou motivaci veškerého 

lidského jednání, narazili bychom na podobný problém, tedy na jednoduchou 

vyvratitelnost tohoto argumentu. Z tohoto důvodu se v práci nebudeme držet 

pozice psychologického egoismu, která je sice velmi exaktní, ale dle mého názoru 

neudržitelná, a místo toho využijeme čistě jen pojmu egoismus. 

Jak ovšem egoismus jako takový definovat? Pojem egoismus má v jazyku jak 

neutrální, tak veskrze negativní konotace a jeho vyslovením můžeme mít na 

mysli mnoho různých věcí. Egoismus může být tím samým, čím je sobeckost. 

Egoismem můžeme nazývat čin, který je proveden se zlým úmyslem či s úmyslem 

ublížit. Egoismus může být přehnaná sebeláska, která má ve výsledku neblahé 

důsledky pro okolí, v kterém se jedinec nachází. Způsobů, jakým se pojem 

egoismus používá v běžné mluvě, je velké množství a z toho plyne náš problém. 

Pro vyřešení tohoto problému je zapotřebí vrátit se k Feinbergovi a jeho definici 

psychologického egoismu. Feinberg samotný pojem psychologický egoismus 

definoval následovně: „all human actions are motivated by selfish desires“. Tato 

definice je v porovnání s výše uvedenými definicemi z běžné mluvy dle mého 

názoru přesnější.  

Sobecká touha je velmi výstižný termín, poukazující na to, že naše egoistické činy 

směřují převážně k naplnění našich vlastních potřeb a naprosto ignorují potřeby 

ostatních. Toto, pevně věřím, je pravou podstatou pojmu egoismus. Ve výše 

uvedených příkladech z běžné mluvy se totiž můžeme setkat s velkou mírou 

vágnosti a rozporuplnosti. Vezmeme-li například definici egoismu jakožto 

                                                      
25 T. Hobbes, Leviathan, str. 103 . 
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přemíry sebelásky, pak je takováto definice ke vztahu egoistický jedinec – ostatní 

lidé naprosto indiferentní. V případě egoismu jakožto jednání motivovaného 

sobeckými touhami je očividné, že touhy ostatních lidí nejsou v žádném případě 

zohledněny. Oproti tomu egoismus jakožto přemíra sebelásky je termínem, který 

jednoduše může znamenat, že jedinec sleduje své vlastní zájmy (například 

přehnaná arogance a z ní vycházející neschopnost jedince pomoci ostatním 

lidem). V ten stejný moment ale v samotném pojmu přemíra sebelásky není nic, co 

by jedinci zabraňovalo jakýmkoliv způsobem zohlednit zájmy a potřeby 

ostatních lidí. Tedy jedinec zakoušející přemíru sebelásky může být zároveň 

egoistický i altruistický, a to z toho důvodu, že pro něj není problematické 

zohlednit názory, touhy či přesvědčení ostatních lidí. Podobné je to i se zbylými, 

výše uvedenými, příklady definice pojmu egoismus z běžné mluvy.  

Pojem egoismus, se  kterým budeme v práci pracovat, tedy definujeme jakožto 

sobeckou touhu a následovně stanovíme, že: „Existují takové činy, které jsou 

motivovány sobeckými touhami”. Egoismus, jakožto pojem, pro nás bude jednoduše 

konstatování faktu, že jedinec v určitých situacích jedná na základě svých 

sobeckých tužeb. Toto konstatování před nás staví očividný problém, a to, že činy 

způsobené sobeckými touhami mají na společnost, ve které ten daný jedinec žije, 

v mnoha případech negativní důsledky. Tedy, naše snaha bude směřovat 

k  nalezení způsobu, jak co nejvíce minimalizovat četnost výskytu těchto 

sobeckých činů a namísto toho je nahradit činy altruistickými, prospěšnými jak 

pro jednajícího, tak i pro společnost, ve které se nachází26. 
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TEZE, PŘEKONÁNÍ EGOISMU 

Samotná teze, kterou bych chtěl v práci představit, se bude skládat ze čtyř částí. 

Ve svých základech vychází z kombinace a následné modifikace hybridních 

utilitaristických teorií koncipovaných Harem a Schefflerem, kdy jejich stěžejní 

prvky ponechává víceméně nepozměněné a jen definuje a následně vyzdvihuje 

nadosobní aspekt těchto hybridních teorií. 

 

ČÁST PRVNÍ, NEGATIVNÍ DŮSLEDKY SOBECKÉ TOUHY NA 
SPOLEČNOST  

Na samém počátku práce jsme definovali, co rozumíme pod pojmem egoismus a 

následně jsme si stanovili egoismus jakožto problém. Co nás ovšem opravňuje o 

egoismu hovořit jako o problému? V samém úvodu práce jsme zmínili, že 

z pohledu jednotlivce egoismus může být negativní silou, ale stejně tak i silou 

neutrální či dokonce pozitivní. Následné konstatování, že egoismus může být i 

problémem z osobního hlediska, který máme tendenci nějakým způsobem řešit, 

také nestačí. To, co nás opravňuje mluvit o egoismu jako o problému, je fakt, že 

egoismus je v určitých momentech silou, která má veskrze negativní dopad na 

společnost jako takovou. Konstatování negativního vlivu egoismu samo o sobě 

ovšem nemůže stačit. Zkusme se tedy pokusit obecně shrnout dané důvody, které 

nás vedou k tomu, že egoismus v určitých případech vnímáme jakožto negativní 

vliv na společnost, ve které žijeme. Níže uvedená dvě hlediska poukazují na jedny 

z nejvážnějších negativních dopadů, které egoismus může mít na společnost a 

kterým se tedy budeme pokoušet zabránit skrze limitování egoistického jednání, 

respektive sobecké touhy u jedince. 

HLEDISKO SPRAVEDLNOSTI 

Spravedlnost, jakožto obecný koncept či ideu, nelze jasně definovat. Pojem 

spravedlnost může být interpretován mnohými různými způsoby. To, co je 
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nepopiratelné, je ale fakt, že přemíra neregulovaného27 egoistického jednání u 

jedince či u skupiny nemůže nikdy vést k spravedlivému jednání či k spravedlivé 

společnosti. Velmi exaktně je tato problematika ilustrována v knize A Theory of 

justice od J. Rawlse, kde Rawls identifikuje egoismus jako problém pro rovnováhu 

sil ve společnosti a následně nabízí způsob jak jej řešit. Rawls je toho názoru, že 

spravedlnost v rámci společnosti může vzniknout jen za závojem nevědomosti. O 

vzniku společnosti můžeme hovořit až po uzavření společenské smlouvy. 

Moment uzavření společenské smlouvy, a z toho vycházející vznik společnosti, je 

pro Rawlse určujícím. 28  Je nutné poznamenat, že u Rawlse je uzavření 

společenské smlouvy čistě hypotetická situace, která by neměla odkazovat 

k žádné reálné situaci. Oproti tomu pro Hobbese je společenská smlouva něčím 

více konkrétním, tedy je smlouvou, za pomoci které se skupina lidí přenese 

z přirozeného stavu do stavu víceméně civilizovaného, řízeného zákony. 

Samotný akt uzavření společenské smlouvy musí dle Rawlse probíhat za závojem 

nevědomosti. To znamená, že ve chvíli, kdy se pověření jedinci rozhodují o 

budoucím uspořádání společnosti, tak nikdo z nich nesmí předem znát roli, 

kterou v této společnosti bude zastávat. Toto dle Rawlse povede k tomu, že se 

pověření jedinci pokusí vytvořit takovou společnost, která je spravedlivá ke všem 

a nezvýhodňuje nějaké své členy před jinými.29 To je logické vzhledem k tomu, že 

pokud jedinec nezná svoji roli v budoucí společnosti, pak se nutně bude snažit 

přisoudit všem rolím stejná privilegia a restrikce. Znevýhodnit nějakou roli vůči 

jiné je pro jedince totiž krajně nevýhodné, existuje totiž pravděpodobnost, že by 

se v ní po vzniku společnosti mohl octnout.  

Rawls si uvědomuje egoismus jakožto faktor, který může vést k nespravedlivému 

rozložení sil v rámci společnosti. Pokud by jedinec předem znal roli, kterou 

v budoucí společnosti bude plnit, zajisté by se pokusil prosadit své egoistické 

                                                      
27

 Příkladem regulovaného egoismu, který může mít pozitivní dopad je kupříkladu kapitalismus a 
systém tržní ekonomiky. Sobecká touha po zbohatnutí a po majetku je tím, co motivuje jedince 
podnikat či obchodovat a zákony v rámci právního státu jsou tím, co tyto sobecké touhy reguluje, aby se 
nestaly nebezpečnými pro společnost jako celek. 
28 J. Rawls, A Theory of justice, str. 10. 
29 J. Rawls, A Theory of justice, str. 11. 
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pohnutky a zvýhodnit ve fázi plánování tuto roli nad ostatními. Rawls chytře 

využívá egoismus k boji proti egoismu, a ačkoliv se jeho teorie může zdát 

egoistická, v důsledku je spíše pravým opakem, tedy altruistická: „Pocit, že tato 

koncepce spravedlnosti je egoistická, je iluzí, k níž dochází kvůli tomu, že se uvažuje pouze 

o jedné složce původního stavu30“ Rawls počítá s tím, že jedinec bude chtít jednat 

egoisticky, tedy vytvoří takové podmínky, díky kterým egoistické jednání většiny 

(snaha zajistit si co nejlepší podmínky v budoucnosti) vyústí v co nejvíce 

spravedlivé rozdělení sil v rámci společnosti. 

Rawls využil sobecké touhy jedince pro to, aby vytvořil situaci, kdy se každý snaží 

navrhnout ty nejlepší možné podmínky pro všechny jedince v rámci společnosti, 

tedy dokázal potlačit negativní dopad egoismu na společnost.31 To samo o sobě je 

již ale určitá nástavba, jeden z mnoha způsobů, kterým se dají negativní dopady 

egoismu limitovat. Pokud jde o výchozí situaci, v té panovalo nespravedlivé 

rozložení sil, které vycházelo z čistě sobeckých pohnutek jednotlivých členů 

společnosti. Egoista, jak tvrdí Rawls, nebude jednat spravedlivě (tedy nebude se 

snažit o spravedlivé rozložení sil ve společnosti) cíleně, tedy ve většině případů 

nebude jednat s úmyslem pomoci společnosti. Spravedlivě bude jednat víceméně 

nahodile, pokud se takové jednání bude náhodou překrývat s jeho vlastními 

sobeckými potřebami a zájmy. Egoistický člověk má v první řadě zájem na tom 

vyplnit své sobecké zájmy a tužby jako „…jeho vlastnictvi a postaveni, jeho radosti a 

společenske prestiže apod.“32 Z toho vyplývá, že egoismus je silou, která narušuje 

spravedlivé rozložení sil v rámci společnosti. 

 

HLEDISKO UŽITEČNOSTI  A KOOPERACE 

Jednoduše řečeno, egoismus není užitečný. Základní motivaci, tedy touhu po 

užitku, nacházíme v samých základech utilitarismu, kde postulace principu 

                                                      
30

 J. Rawls, A Theory of justice, str. 98. 

 
32

 J. Rawls, Teorie spravedlnosti, str. 331. 
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užitečnosti je odpovědí právě na tento problém. Představme si společnost, ve 

které by byl egoismus, respektive sobecké jednání naprosto přijatelným, 

normálním. Ve své podstatě by stačilo zlegalizovat jen jeden egoistický čin, 

například krádež a následky takovéto akce by nutně vedly k destabilizaci 

společnosti. Pokud by bylo legální krást, pak by s velkou pravděpodobností 

kradlo větší množství lidí, což by narušovalo správný chod společnosti  

tak, jak ji známe. 

Hledisko kooperace vychází z výše zmíněného hlediska užitečnosti. Pokud by ve 

společnosti bylo přijatelné jednat egoisticky, tedy například krást bez možnosti 

postihu, pak by takováto společnost byla nefunkční a bylo by v rámci takovéto 

společnosti nemyslitelné dosáhnout jakékoliv míry kooperace mezi jedinci. 

Pokud by zákazník mohl jednoduše přijít do obchodu a tam ukrást zboží místo 

toho, aby si ho koupil, pak prodejce nemá nejmenší motivaci pro to zboží vůbec 

nabízet. Celý systém obchodu jako takového stojí na principu kooperace, pokud 

bychom zlegalizovali egoistické jednání, vedlo by to nutně k nedůvěře mezi lidmi 

a zabránilo by to kooperaci, která je pro správné fungování společnosti velmi 

důležitá. 

S těmito hledisky pracovala jak utilitaristická teorie, tak i Hobbes ve svém popisu 

egoistického jedince žijícího v přirozeném stavu.  

V utilitarismu můžeme hlediska užitečnosti a kooperace jednoduše vysledovat 

v tendenci zohlednit v první řadě zájmy společnosti jako celku, a to na úkor 

osobních, více či méně egoistických tužeb či zájmů. 

U Hobbese tyto hlediska nacházíme v jeho popisu přirozeného stavu, kdy tento 

přirozený stav můžeme považovat v podstatě za společnost složenou čistě 

z egoistických jedinců. Takováto společnost stojí a padá na egoistických činech 

jejích členů, kdy nemožnost kooperace vychází z všeobecné atmosféry nedůvěry 

a nepřátelství, způsobené právě těmito egoistickými činy. Je logické, že 

kooperace v takovéto společnosti není možná 
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Z výše uvedených příkladů je patrné, že egoistické jednání představuje problém 

pro správné fungování společnosti tak, jak ji známe. Z tohoto důvodu je snaha o 

překonání egoismu a problémů z něj vycházejících ospraveditelná. 

  

EGOISMUS JAKO SÍLA PŮSOBÍCÍ V MOTIVACI PRO JEDNÁNÍ 

Máme tedy stanoven egoismus, jakožto určitý problém, pokud tento problém 

chceme nějakým způsobem řešit, musíme nejprve identifikovat, kde přesně se 

nachází. Pro příklad si můžeme vzít velmi zjednodušenou modelovou situaci, kdy 

je jednající vystaven jasně definovanému morálnímu problému. 

  

Příklad: Máme mladého muže jménem Tomáš. Tomáš jde po opuštěné ulici a na 

zemi uvidí ležet peněženku. Peněženku otevře a najde v ní velký obnos 

v hotovosti. Přemýšlí nad různými alternativami, buď si peníze může nechat 

anebo je odnese na policii, která se pokusí nalézt právoplatného vlastníka. Tomáš 

v sobě cítí touhu si peníze ponechat, ale v tu samou chvíli cítí i touhu jednat 

morálně správně a peníze odevzdat na policii. Po chvilce rozvažování v něm 

vyhraje touha nejednat morálně správně, peněženku vezme a odnese si ji domů. 

V tomto výše zmíněném příkladu můžeme identifikovat ve vztahu k morálnímu 

jednajícímu a egoismu čtyři stěžejní momenty. 

 

I. Identifikace problému - jednající nalezl peníze a musí se k tomu nějak 

postavit. 

II. Prezentace možností - jednající si uvědomuje, že peníze si může buď 

nechat, anebo je vrátit. 

III. Motivace pro jednání - jednající uvažuje nad tím, jak se vlastně chce 

zachovat. 

IV. Řešení problému  - jednající si peníze ponechává. 
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Tomáš očividně situaci řešil egoistickým způsobem, kde ale v těchto čtyřech 

momentech můžeme identifikovat ten moment, kdy se egoismus manifestoval? 

Jsem toho názoru, že egoismus jako takový se projevuje především v bodě třetím, 

tedy v motivaci pro jednání. V prvním bodě si jednající jen uvědomí, že se před 

ním vyskytuje určitý problém. V bodě druhém racionálně zváží všechny 

možnosti, které před ním reálně stojí. V bodě čtvrtém už je rozhodnut, jak se 

k problému postavit a jen směřuje k jeho vyřešení. Bod třetí, tedy moment, kdy 

zvažuje všechny potencionální možnosti, je ideálním časem pro to, aby se 

egoismus projevil. Zaměříme se tedy nyní na problematiku motivace pro jednání.  
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ČÁST DRUHÁ, MOTIVACE  

MOTIVACE  

Otázka po správnosti či nesprávnosti jednání je jedna věc, motivace, ve svém 

důsledku vedoucí k tomuto jednání, je věcí druhou. Na první otázku více či méně 

úspěšně hledají odpověď všelijaké normativní etické teorie. Druhou otázkou se 

budeme zabývat v této práci. Motivace pro jednání jako taková, je velmi 

důležitým prvkem jakékoliv etické teorie. Jakkoliv racionální či smysluplná daná 

etická teorie může být, tak bez dostatečně silné motivace ji jedinec v praxi 

nebude využívat.  

Motivace ve svém důsledku působí na jedince, a to takovým způsobem, že uvede 

v chod proces realizace určitého přesvědčení či touhy, tedy uvede v chod 

jednání. Problematikou jednání, v návaznosti na jeho aspekt sobeckosti či 

nesobeckosti, se zabývá Hannah Arendtová, a to ve spisu Vita Activa. Alespoň 

zběžně zde problematiku jednání zmíníme. Dle Arendtové je lidský jedinec 

unikátní bytost, žijící ve společenství lidí, kdy jedinec je sice individualitou v 

pluralitě jedinečných bytostí, ale tyto bytosti jsou mu rovné. V této pluralitě 

vyjadřuje své potřeby na základě dualitních určení (mám rád – nemám rád; mám 

hlad – nemám hlad) a skrze tyto potřeby definuje sebe sama jako individualitu v 

moři mnohosti. 33  Tato jedinečnost se projevuje v činnostech jednání a 

promlouvání, kdy toto jsou akty, skrze které se jedinec aktivně odlišuje od zbytku 

společnosti. Skrze jednání a promlouvání se jedinec manifestuje. Život bez těchto 

dvou aspektů by nešel uchopit, nebyl by autentický, byl by prázdný.34 Následně, 

tyto akty promluvy a jednání, pokud jsou provedeny v rámci určité distance, 

respektive pokud jedinec X promlouvá či nějak jedná s cizím jedincem Y, se 

mohou realizovat jen mezi dvěma protipóly. Buď je akt jednání či promluvy 

aktem dobročinnosti, nebo jeho protikladem, tedy aktem nedobrým. Z toho 

                                                      
33 Hannah Arendt, Vita activa, str. 224. 
34 Hannah Arendt, Vita activa, str. 225. 
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plyne, že jednání jako takové, pokud je prováděno vůči cizí osobě, nutně v sobě 

musí obsahovat aspekt sobeckosti či nesobeckosti, egoismu či altruismu.35    

Z kontrastu jedinečnosti individuální bytosti, definující samu sebe skrze jednání a 

promlouvání v pluralitě ostatních bytostí, plyne velmi závažný důsledek, kterým 

je nezvratnost našich činů. Nezvratnost činů vychází z faktu, že poté, co je čin 

proveden, uvede do pohybu řetězovou reakci jiných činů v rámci tkaniva 

mezilidských vztahů. Tato řetězová reakce je nekontrolovatelná a tím pádem i 

nezvratitelná. Nezvratitelnost činu je pro nás důležitým aspektem činu 

samotného. To z toho důvodu, že dává činu a především i naší motivaci, 

předcházející činu, velikou důležitost. Pokud by čin ze své podstaty byl 

zvratitelný, pak se nemusíme zabývat problematikou morální motivace, 

respektive ani problematikou egoismu a jeho vlivu na motivaci. V případě 

zvratitelnosti činu, by bylo řešením jednoduše vyzkoušet všechny možné 

alternativy jednání a následně si vybrat tu nejvíce schůdnou s tím, že pokud by 

náš čin měl nějaké negativní důsledky, pak bychom jej jen zvrátili a tyto důsledky 

negovali. Tedy, vzhledem k tomu, že každý náš čin uvádí automaticky do pohybu 

řetězovou reakci dalších činů s nedozírnými důsledky na společnost jako celek, 

musíme si uvědomovat důležitost snahy co nejlépe pochopit samotné jednání, 

motivaci a i egoismus, který na ně má vliv. Pokud se pokusíme pochopit podstatu 

svého vlastního jednání a motivace, která nás k němu vede, můžeme být 

teoreticky schopni o něco lépe předvídat důsledky svých činů. 

 

INTERNÍ MOTIVACE JAKO TOUHA POD VLIVEM EGOISMU 

Pojem motivace je složený z dvou aspektů. Těmi jsou  motivace interní a 

motivace externí, kdy pro potřeby naší práce je důležitější právě první zmíněná. 

Nyní se je obě pokusíme stručně charakterizovat. Velmi jednoduše řečeno, 

motivace jako celek je složena zaprvé z toho, jak je jedinec motivován interně, 

                                                      
35 Hannah Arendt, Vita activa, str. 232. 
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svými vlastními psychologickými pochody (interní motivace) a za druhé tím, jak 

je motivován externími faktory, jako jsou například sankce či autority (externí 

motivace). Vzhledem k tomu, že pracujeme s motivací pro jednání v rámci 

klasického utilitarismu, zaměříme se především na Benthama, Milla a nakonec i 

Huma, jehož definice motivace pro nás bude stěžejní. 

 

EXTERNÍ MOTIVACE JAKO SANKCE  

Externí motivace je v rámci utilitarismu sice uznávaná, ale není na její roli jako 

konstituenta motivace kladen tak velký důraz jako na motivaci interní. Vliv 

na motivaci jako takovou ale má, a to ne zanedbatelný. 

Utilitarismus je koherentní morální teorií. Mill ale sám uznává, že se může 

vyskytnout problém, pokud mluvíme o motivaci jedince řídit se pravidly 

utilitarismu. Jak poznamenává, tak pro jedince je jednodušší akceptovat to, že je 

morálně vázán k tomu nezabíjet bezdůvodně ostatní lidi, anebo nekrást, než to, 

že je morálně správné podílet se na všeobecném blahu tak, jak káže právě 

utilitarismus36. Všeobecné vzdělání, tvrdí Mill, má kritickou zásluhu v tom, že 

libovolný jedinec s velikou pravděpodobností vnímá akt bezdůvodného zabití 

jakožto něco veskrze negativního. Utilitarismus, společně se vzdělávacím 

systémem, by dle Milla měl stejně tak vehementně do mladých lidí vložit víru 

v jednotu a vzájemnou sounáležitost všech lidských bytostí37. 

Hlavní silou ovlivňující jednání a motivaci jedince vzhledem k jakékoliv mravní 

teorii je dle Milla existence sankcí. Sankce jsou buď externí, anebo interní. 

Příkladem externí sankce je kupříkladu strach jedince z toho, že ho za jeho činy 

odsoudí společnost, ve které žije, nebo nějaký druh vyšší (božské) bytosti či 

autority. Interní sankce je oproti tomu spíše jen pocitem uvnitř mysli každého 

jednotlivce, jak Mill popisuje, jedná se o: „intenzivní bolest, která přichází s tím, když 

                                                      
36 J.S. Mill, Utilitarianism, str. 18. 
37 J.S. Mill, Utilitarianism, str. 19. 
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nějak porušíme pravidla“38. Mohli bychom tento fenomén nazvat svědomím, ale to 

jen za předpokladu, že pravidlo, které bylo porušeno není konkrétní a spíše se 

jedná o pocit jedince, že nějakým způsobem nedostál závazkům vůči společnosti, 

ve které žije (duty). Je důležité poznamenat, že Mill je toho názoru, že interní 

sankce podstatně více ovlivňují jednání jednotlivce než sankce externí, což 

ovšem nijak neubírá externím sankcím na důležitosti. 

 

INTERNÍ MOTIVACE JAKO TOUHA A PŘESVĚDČENÍ 

Ve vnímání interní motivace morálního jednání je dominantním víceméně jeden 

pohled již od konce 18. století a pro potřeby této práce se k němu také 

přikloníme. Tento pohled původně představil britský filosof David Hume, později 

se jím inspiroval právě Bentham, jenž byl víceméně podpořen Millem. Hume byl 

toho názoru, že přesvědčení nějakým způsobem jednat, samo o sobě jako základ 

pro motivaci nestačí. Tedy, pokud máme například přesvědčení, že krást je 

špatné, pak dle Huma toto přesvědčení samo o sobě nestačí proto, abychom 

nekradli. To, co přesvědčení nějakým způsobem doplňuje a nakonec spolu s ním 

utvoří motivaci jednat, je touha či chtění. Tedy proto, aby jedinec například 

nekradl, musí zaprvé být přesvědčen o tom, že krást je špatné, ale v ten samý 

moment musí také chtít či toužit nekrást39. Motivace, hnaná vpřed v první řadě 

touhou, je následně Humem definována ve svých základech jako snaha 

dosáhnout nějaké slasti, nebo se naopak vyhnout strasti.  

„Je zřejmé, že když vnímáme možnost strasti nebo slasti přicházející z jakéhokoliv objektu, 

tak cítíme z toho vyplývající emoci averze či náklonosti a jsme nuceni k tomu se vyhnout 

anebo naopak chopit se toho, co nám dá tento neklid nebo satisfakci  

Tis obvious, that when we have the prospect of pain or pleasure from any object, we feel a 

consequent emotion of aversion or propensity,and are carry’d to avoid or embrace what 

will give us this uneasiness or satisfaction.“ Kdy tato snaha není motivována 

                                                      
38 J.S. Mill, Utilitarianism, str. 19. 
39 D. Hume, A Treatise of Human Nature, str. 216. 
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racionálním přesvědčením, ale právě touhou. Racionální přesvědčení slouží jen 

jako vodítko. „But ’tis evident in this case, that the impulse arises not from reason, but is 

only directed by it.“ Takže v důsledku motivace jako taková, podobně jako u 

Benthama, vychází čistě z touhy či averze k slasti anebo strasti, jak popisuje na 

konci své úvahy: „’Tis from the prospect of pain or pleasure that the aversion or 

propensity arises towards any object“.  

Motivace jako taková vychází z našeho vnímání slasti a strasti jak v současném 

momentu, tak i z našich predikcí ohledně toho, jak nás budou ovlivňovat 

v budoucnu. Bentham definuje: „A motive is an idea: it is the idea of some pleasure or 

some pain: the pleasure conceived as about to exist, or the pain as about not to exist, in 

consequence of our action40“. Motiv jako takový je tím, co utváří intention (úmysl). 

Úmysl, následně v interakci s ostatními úmysly, který ten daný jedinec má, vede 

k predispozici určitým způsobem zareagovat a jednat, když dojde k určité situaci. 

Ačkoliv je predispozice nějakým způsobem jednat důležitým aspektem, tak 

výchozím bodem nadále zůstává motivace a s ní spojený postoj jedince 

k budoucímu štěstí či strasti. Tímto svým pohledem Bentham jen lehce 

modifikuje teorii hédonistické motivace, kterou zastával David Hume. 

Benthamova podobnost s Humem je očividná v pasáži z konce páté kapitoly, kde 

tvrdí: „It is the prospect of some of these pleasures, or of security from some of these 

pains, that constitutes the motive or temptation41“. V této citaci si můžeme všimnout, 

jak Bentham zaprvé považuje termíny motiv a touha za vzájemně zaměnitelné 

(motive nebo temptation). Zadruhé, velmi jasně poukazuje na vznik motivace 

(podobně jak Hume) z touhy po budoucí slasti, anebo z touhy o odvrácení 

budoucí strasti.  

Pro úplnost ještě dodáme, že Bentham následně dělí motivy do dvou skupin a to 

na motivy podmanivé a strážné (ty následně mohou být dlouhodobé, nebo 

spontánní). Kdy první zmíněné motivuje jedince jednat pozitivně, zatímco druhé 

naopak k jednání negativnímu. 

                                                      
40 J. Bentham, Preparatory principles, str. 2. 
41 J. Bentham, Principles of morals and legislation, K V, č XXXIII, Introd. 
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Mill upevňuje Benthamovu pozici tvrzením, že subjektivita hraje znatelně větší 

roli v motivaci než objektivita. Toho si lze povšimnout, když Mill řeší 

problematiku váhy objektivního faktu oproti váze subjektivního pocitu. 

Všeobecně přijímaný názor je takový, že jedinec je primárně motivován 

objektivními fakty a nikdy ne subjektivními pocity. Mill je opačného názoru a 

tvrdí, že stejně jako upřednostňujeme interní sankce před externími, tak stejně 

tak, pokud jde o motivaci morálního jednání, upřednostňujeme subjektivní 

pocity před objektivními fakty. 

Pokud jde o původ těchto pocitů vztahujících se k morálnímu jednání, s jistotou 

můžeme tvrdit, že nám nejsou vrozeny. Jsou získané skrze zkušenost, ale to 

neznamená, že by nebyly přirozené42. Je možné s nimi pracovat a do určité míry 

je i kultivovat.  

Na výše popsané Mill navazuje tvrzením, že pokud chceme implementovat 

utilitarismus do jakékoliv společnosti, tak je především nutné co nejvíce jedinců 

přesvědčit o tom, že všeobecné blaho je morálně správné a že je především také 

cílem, kterého bychom se jako společnost měli snažit dosáhnout. Pocit jednoty a 

sounáležitosti v rámci společnosti je něčím přirozeně lidským a s tím, jak se 

společnost vyvíjí, také dochází k postupnému odstraňování všemožných bariér, 

co by tomuto pocitu sounáležitosti mohly bránit43. 

Analogický proces můžeme sledovat i v rámci lidské mysli, kdy s tím, jak se lidská 

mysl vyvíjí, pomalu odstraňuje bariéry, které ji nutí uvažovat egoisticky a skrze 

ně postupuje až k ideálnímu stavu, kde by dle Milla neměla být schopna ani 

uvažovat nad provedením činu, který by nějakým způsobem neprospíval 

společnosti jako celku44. 

Mill dodává, že bychom se neměli cítit limitováni tím, že nejsme schopni 

pociťovat všeobjímající jednotu s každou lidskou bytostí a že prozatím stačí, když 

                                                      
42 J.S. Mill, Utilitarianism, str. 21. 
43 J.S. Mill, Utilitarianism, str. 23. 
44 J.S. Mill, Utilitarianism, str. 23. 
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si uvědomíme v sobě inherentně obsaženou tendenci žít do určité míry 

v harmonii s okolními lidmi a na této tendenci dále stavět. 

 

NÁVAZNOST MOTIVACE A EGOISMU 

Výše zmíněné pojetí do pojmu motivace pro morální jednání přináší dva rozdílné 

aspekty. Zaprvé slabší aspekt racionality, projevující se tím, že motivace vyžaduje 

určité přesvědčení. Zadruhé silnější aspekt iracionality, tedy nutnost mít touhu 

proto, abychom mohli realizovat své přesvědčení. Pojetí motivace koncipované 

Humem je ve své podstatě identické s výše popsaným pohledem, který zastával 

Bentham, tedy dalo by se říci, že je více-méně utilitaristické. Navíc takto pojatá 

motivace přesně zapadá do v úvodu načrtnuté koncepce egoismu jakožto sobecké 

touhy. Jednáme-li egoisticky, pak to v kontextu Humem popsané motivace pro 

jednání znamená to, že máme určité přesvědčení, které následně realizujeme za 

pomocí touhy, která je sobecká, tedy nezohledňuje ostatní jedince. 

 

  DOSAVADNÍ SHRNUTÍ PROBLÉMU EGOISMU VE VZTAHU K MOTIVACI 

Egoismus jsme v samotném úvodu definovali jakožto problém a následně i jako 

sobeckou touhu a poté identifikovali, jakožto konstitutivní prvek pro samotnou 

motivaci pro jednání. Egoismus tedy není součástí lidského přesvědčení či 

jednajícím konstruovaného, racionálního morálního soudu. Uděláme tedy krátké 

shrnutí dosavadních poznatků ohledně egoismu. 

I. Egoismus jsme definovali pojmem sobecká touha. 

II. Problém, který pro nás egoismus představuje, jsme definovali takto: 

„Existují takové činy, které jsou motivovány sobeckými touhami, důsledky 

některých takovýchto činů jsou škodlivé pro společnost tak, jak ji známe“. 

III. Došli jsme k poznatku, že se sobecká touha realizuje v aktu motivace pro 

jednání, kdy může být jedním z hlavních konstitutivních prvků motivace. 
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IV. Egoismus, projevující se jako touha, stojí jako iracionální protiváha vůči 

čistě racionálnímu přesvědčení v motivaci pro jednání. 

V. Egoismus, projevující se jako touha v motivaci pro jednání, je hlavním 

hnacím motorem pro realizování této motivace do činu. 
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ČÁST TŘETÍ, SAMOTNÁ TEZE 

VÝCHOZÍ BOD - KLASICKÝ UTILITARISMUS JAKO NEFUNKČNÍ TEORIE  

Výchozím bodem teze je Schefflerova hybridní teorie, která vychází z klasického 

pojetí utilitarismu, koncipovaného J. Benthamem a J.S. Millem.  Klasický 

utilitarismus, tak jak jsme jej v úvodu práce načrtli, se ovšem pro potřeby práce 

nehodí. V první řadě v sobě neobsahuje dostatečně silnou motivaci pro to, aby 

jedinec doopravdy chtěl jednat altruisticky. Zadruhé a především, je klasický 

utilitarismus všeobecně považován za zastaralou, nepraktickou a nepoužitelnou 

teorii, tedy pouze s jeho pomocí egoismus nepřekonáme. 

 

SNAHY O REDEFINACI UTILITARISMU 

SCHEFFLEROVA HYBRIDNÍ TEORIE A JEJÍ ROLE V REHABILITACI 
UTILITARISMU 

Schefflerova hybridní teorie je pro nás důležitá ze dvou důvodů. Zaprvé 

dopodrobna řeší problematiku limitace jednajícího v rámci utilitarismu. Zadruhé 

a především, je schopna redefinovat utilitarismus takovým způsobem, že jej 

můžeme zase považovat za použitelnou teorii a dále s ním pracovat.  

 

Scheffler, v knize The rejection of consequentalism začíná konstrukci své hybridní 

teorie vymezením konsekvencionalismu. To činí tvrzením, že v jádru se každá 

konsekvencionalistická teorie vždy jen pokouší najít co nejlepší všeobecné 

řešení. Scheffler je toho názoru, že utilitarismus, ačkoliv je všeobecně odmítaný, 

má ještě co nabídnout. Přichází tedy s koncepcí hybridní teorie, teorie stojící na 

pomezí konsvekvencionalismu a deontologie45. 

Ve zkratce jeho hybridní teorie konstatuje, že morální jednající není vždy nucen 

k tomu najít to nejlepší možné řešení pro všechny. Tedy, dle hybridní teorie, se 

                                                      
45 S. Scheffler, The rejection of consequentalism, str. 2. 
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jedinec na jednu stranu má pokoušet nalézt to nejlepší možné řešení, ale nemusí 

tak činit pokaždé46.  

Hybridní teorii chce konstruovat takovým způsobem, aby byla schopna odolat 

níže47 uvedeným Williamsovým kritikám směřujícím vůči utilitarismu.  

Williamsova kritika v první řadě tvrdí, že utilitarismus narušuje integritu jedince 

skrze doktrínu negativní zodpovědnosti. Zadruhé kritizuje, že utilitarismus 

nebere v potaz oddělenost jednotlivých lidí, tedy je schopen distribuovat slast 

nerovnoměrným způsobem a stále toto jednání považovat za morálně správné. 

 

ZOHLEDNĚNÍ OSOBNÍHO ÚHLU POHLEDU, MOTIVACE PRO KONSTRUKCI 
HYBRIDNÍ TEORIE 

Schefflerova implementace výsad pro jednajícího do konsekvencialistické teorie 

stojí na jasně definovaném záměru a to na záměru vyřešit problém, který se 

nedaří vyřešit klasickým konsekvencionalistickým teoriím, jako například i výše 

zmíněnému klasickému utilitarismu. Klasické konsekvencionalistické teorie jsou 

totiž víceméně indiferentní vůči personálním preferencím jednajícího, z čehož 

plyne, že očividně nerozlišují mezi pojmem osobní úhel pohledu a pojmem neosobní 

úhel pohledu. Teorie, která není schopna rozlišit mezi osobním a neosobním 

úhlem pohledu nebo lépe řečeno, pracuje pouze s neosobním úhlem pohledu a 

osobní úhel pohledu ani u jedince nepředpokládá, je dle Schefflera očividně 

chybná48. Oproti tomu jeho koncepce hybridní teorie je zaprvé schopna rozlišit 

osobní a neosobní úhel pohledu a za druhé na toto rozlišení bere ohled a 

vyvozuje z něj důsledky. 

Pro Schefflerovu hybridní teorii je očividně důležité obhájit důležitost výsad pro 

jednajícího49, potažmo osobního úhlu pohledu. Na pomoc si vypůjčuje citaci ze 

spisu A theory of Justice od Johna Rawlse, a to: „the correct regulative principle for 

                                                      
46 S. Scheffler, The rejection of consequentalism, str. 5. 
47

 Kapitola “Kritika konsekvencionalismu a důsledky činu na morálního jednajícího”, str.54 
48 S. Scheffler, The rejection of consequentalism, str. 57. 
49 Agent-centered prerogatives,  princip umožňující jednajícímu zohlednit osobní úhel pohledu. 
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anything depends on the nature of that thing50“. Tato citace poukazuje na fakt, že 

nutně musíme zamítnout jakýkoliv regulativní princip, který ignoruje 

nezávislost osobního úhlu pohledu, a to protože, mít osobní úhel pohledu je to, 

co je snad nejvíce ze všech myslitelných věcí tím nejvíce přirozeným, co 

k člověku patří51. 

Tato Rawlsova argumentace, jak sám Scheffler přiznává, je přehnaná, ve své 

podstatě je ovšem pravdivá, jen je zapotřebí ji vybalancovat, respektive více 

zúžit, specifikovat. 

Čistý konsekvencionalismus, namítá Scheffler, nebere v potaz jedince jakožto 

lidskou bytost s individuálními cíli, touhami a sociálním životem, ale pouze 

jakožto jedince-jako-součást-celku52. Toho je docíleno zavedením neosobního 

hlediska do samotného aktu rozhodování se. Skoro až absurdní míru indiference 

konsekvencionalismu vůči osobnímu životu a charakteru jedince si můžeme 

ilustrovat na jednoduchém příkladu. Vezměme níže53, ve Williamsově kritice, 

uvedený příklad s domorodci a náhodným kolemjdoucím Jimem a trochu 

pozměníme jeho okolnosti. Situace je tedy následující: Jim narazí na skupinu 

vojáků držících v zajetí dvě skupiny. První skupina je složena ze dvaceti 

domorodců (které Jim nezná) a skupina druhá je složena z devatenácti lidí, kteří 

jsou Jimovi blízcí (rodinní příslušníci, přátelé). Kapitán Jimovi nabídne, že si Jim 

může vybrat, která ze dvou skupin zemře a která přežije. Utilitarismus, nebo 

jakákoliv jiná konsekvencionalistická teorie má velmi jednoduché řešení a to, že 

by Jim měl rozhodnout, že zemře skupina druhá, složená z jeho rodinných 

příslušníků a přátel.  Takovéto rozhodnutí je na jednu stranu více prospěšné a je 

v naprostém souladu s principem užitečnosti, ale na druhou stranu naprosto 

nerespektuje Jima jakožto lidskou bytost s určitými touhami, potřebami a cíli. 

 

 

                                                      
50 J. Rawls, A theory of Justice, str. 29. 
51 S. Scheffler, The rejection of consequentalism, str. 58. 
52 S. Scheffler, The rejection of consequentalism, str. 7. 
53 S. Scheffler, The rejection of consequentalism, str. 54, příklad II. 
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ZÁKLADNÍ PRINCIPY HYBRIDNÍ TEORIE 

Scheffler staví hybridní teorii na redefinované koncepci konsekvencionalismu, 

která je definována tak, aby nevytvářela problém s narušením integrity jedince 

jakožto jednajícího. Základním stavebním kamenem jeho nové koncepce je snaha 

o to ustanovit v jejích základech (i) možnost výsady jednajícího a limitovat (ii) 

omezení jednajícího.  

Možnost výsady jednajícího znamená to, že jedinci je v určitých případech 

dovoleno odklonit se od striktních utilitaristických nařízení a zohlednit svůj úhel 

pohledu. Výsada jednajícího jednoduše dovoluje jednajícímu přiřadit vyšší 

prioritu a vyšší hodnotu jeho vlastním projektům. Zůstává ovšem otázka, a to jak 

velkou hodnotu Scheffler přiřazuje osobním projektům jednajícího54. Scheffler 

jednoduše nestanovuje žádnou jasně danou přidanou hodnotu pro osobní 

projekty jednajícího, ale jen tvrdí, že by jednající měl přiřadit: „proportionately 

greater weight to his or her own projects than would be licensed by an exclusive appeal to 

an impersonal calculus55“. Oproti tomu omezení jednajícího, vyskytující se většinou 

v deontologických morálních teoriích, stojí jednoduše řečeno jako protiváha 

výsadám pro jednajícího. Výsada umožňuje jedinci v určitých situacích vybočit 

z jasně definovaných pravidel stanovených konsekvencionální teorií, tedy jednat 

tak, že důsledek jednání nemusí být nutně tím nejvíce prospěšným pro co 

největší počet lidí a přitom si zachovat status morálně správného činu. Omezení 

jednajícího oproti tomu popírají existenci jakéhokoliv na jednajícím nezávislém 

principu, který by dokázal vyhodnotit potencionální důsledky libovolného činu a 

vybrat ten nejlepší56. 

Schefflerova hybridní teorie jako taková tedy obsahuje (i) výsady pro jednajícího 

a v ten samý moment neobsahuje žádné (ii) omezení jednajícího. V praxi toto 

znamená, že vždy dovoluje jednajícímu, aby jednal tak, že najde co 

nejoptimálnější řešení pro co největší počet lidí a v ten samý moment 

                                                      
54 S. Scheffler, The rejection of consequentalism, str. 14. 
55 S. Scheffler, The rejection of consequentalism, str. 14. 
56  S. Scheffler, The rejection of consequentalism. str. 2. 
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jednajícímu dovoluje občas jednat opačně, tedy zvolit řešení motivované 

osobními preferencemi, které nebude nejoptimálnější pro co největší počet lidí. 

     

POZITIVNÍ DŮSLEDKY HYBRIDNÍ TEORIE NA JEDNAJÍCÍHO 

Důsledkem integrace výsad pro jednajícího do veskrze konsekvencionalistické 

teorie je umožnění jedinci více-méně svobodnou interpretaci pravidel, které 

daná konsekvencionalistická teorie předepisuje. Výsady pro jednajícího ve své 

podstatě umožňují jedinci v určitých případech upřednostnit své vlastní zájmy a 

cíle před principem všeobecné užitečnosti, tedy respektive před zájmy a cíli 

ostatních lidí.  

Tento přístup zeslabí vliv neosobního hlediska v rámci samotné 

konsekvencionalistické teorie a dovolí jedinci učinit morálně správné 

rozhodnutí, ačkoliv se nemusí nutně řídit principem užitečnosti či jiným 

principem snažícím se co nejvíce maximalizovat dobro v rámci celé společnosti. 

Jedinec, vyznávající tuto Schefflerem konstruovanou hybridní teorii, má nyní 

větší prostor na realizaci a zachování svých tužeb, přání a cílů spojených s jeho 

vlastní integritou a autenticitou jakožto lidské bytosti. 

Ve výše uvedeném příkladu s Jimem a domorodci by toto znamenalo, že Jimovi je 

nyní dovoleno přiložit mnohem vyšší morální hodnotu svým osobním 

preferencím, jmenovitě jeho vztahu k přátelům a rodinným příslušníkům. 

Výsledkem této redefinice hodnot by byla situace, kde Jim již není skrze princip 

negativní zodpovědnosti nucen upřednostnit skupinu pro něj neznámých 

domorodců nad skupinou jeho přátel a rodinných příslušníků. 

Takovýto postup by byl dle Schefflera akceptovatelný ovšem jen v situacích 

podobných výše zmíněnému příkladu, tedy v situacích, kde volba jednajícího, 

podmíněná jeho personálními preferencemi nepovede k výsledku, který by byl 

znatelně horší, než pokud by namísto toho jednal veskrze z neosobního hlediska, 

tedy čistě utilitaristicky.      
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PŘÍKLADY ŠPATNÉ IMPLEMENTACE VÝSAD PRO JEDNAJÍCÍHO DO 
KONSEKVENCIONALISTICKÝCH TEORIÍ 

Výsady pro jednajícho jsou integrovány do morálních systémů (jak 

konsekvencionalistých, tak i jiných) mnohými způsoby. Dva hlavní způsoby 

Scheffler identifikuje jako strategii maximalizace a strategii osvobození. Tyto dvě 

rozdílné strategie popisuje z toho důvodu, aby skrze jejich kritiku mohl vymezit 

svůj vlastní přístup k výsadám jednajícího.  

 

STRATEGIE MAXIMALIZACE 

Jeden způsob, jak konsekvencionalistické teorie do sebe integrují výsady pro 

jednajícího, je skrze takzvanou strategii maximalizace, tedy snahu co nejvíce 

maximalizovat počet lidí, kteří následují své individuální plány. 

Tato strategie je motivována dvěma principy: 

I. Tím, že osobní úhel pohledu je pro moralitu důležitý, a to proto, že 

ovlivňuje to, do jaké míry se lidská bytost cítí naplněna. 

II. Snaží se nějakým způsobem motivovat jedince tak, aby sami následovali 

tuto strategii maximalizace57. 

Konsekvencionalistická teorie využívající maximalizační strategii a která zároveň 

obsahuje výsady pro jednajícího, je toho názoru, že jedinec by měl do určité míry 

kalkulovat i se svým osobním úhlem pohledu, zvážit jeho hodnotu a vložit ji do 

neosobního kalkulu. Poté již osobní úhel pohledu nemá pro maximalizační strategii 

žádný další význam a jedinec může pracovat čistě jen s výsledkem tohoto 

kalkulu. Tedy, takováto koncepce nedává osobnímu pohledu žádnou morální 

váhu, osobní pohled se stává jen malou, skoro až zanedbatelnou, součástí 

celkového neosobního kalkulu. 

Scheffler toto shrnuje velmi precizně v jedné větě: „…it (maximalization strategy) 

denies that personal projects and commitments can have any moral weight for an agent – 

                                                      
57 S. Scheffler, The rejection of consequentalism, str. 60. 
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any role in determining what the agent may do- independently of the weight those 

projects and commitments have in the impersonal calculus58.“ 

 

STRATEGIE OSVOBOZENÍ 

Morální teorie, která ve svých základech obsahuje výsady pro jednajícího, oproti 

tomu jedná naprosto opačně a uznává nezávislost osobního pohledu skrze to, že 

mu dá morální nezávislost. Scheffler tento přístup nazývá strategií osvobození a 

definuje ji následovně: „by permitting agents to devote energy and attention to their 

projects and commitments out of proportion to the value from an impersonal standpoint of 

their doing so.“ Tedy, jedinci je povoleno následovat své cíle, i když se to 

z neosobního úhlu pohledu může zdát neefektivní. Strategie osvobození stojí na 

dvou bodech: 

I. Je přirozeně lidské vnímat svět a řešit problémy v něm se vyskytující 

skrze osobní úhel pohledu. Člověk jako jedinec ke světu a k jeho 

problémům jednoduše nepřistupuje jakožto neosobní pozorovatel.  

II. Pokud nějaká teorie uznává to, že je osobní úhel pohledu pro lidskou 

bytost přirozený, pak by to takováto teorie měla také nějakým způsobem 

reflektovat a zohlednit59.  

 

SCHEFFLEROVA FINÁLNÍ DEFINICE HYBRIDNÍ TEORIE 

Obě dvě výše zmíněné strategie mají jednu společnou vlastnost, a to, že nějakým 

způsobem poukazují na důležitost osobního úhlu pohledu v rámci morální teorie. 

Otázka, která z těchto dvou teorií je lepší, je dle Schefflera sice zajímavá, ale 

nedůležitá. Každá z těchto dvou strategií totiž jen přidává jinou úroveň 

důležitosti osobnímu úhlu pohledu a následně záleží jen na jedinci a na jeho 

preferencích, kterou z nich si vybere jakožto tu správnou. Maximalizační strategie 

klade důraz na pocit naplnění jedince, kterého může být dosaženo právě skrze 

                                                      
58 S. Scheffler, The rejection of consequentalism, str. 61. 
59 S. Scheffler, The rejection of consequentalism, str. 62. 
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zohlednění osobního úhlu pohledu a následně o maximalizaci tohoto pocitu 

naplnění skrze snahu o maximalizaci co největšího počtu osobních úhlů pohledu. 

Strategie osvobození oproti tomu klade důraz na aspekt nezávislosti osobního úhlu 

pohledu, který je dle tohoto pohledu brán jakožto princip pro člověka nejvíce 

přirozený. Je očividné, že každá z těchto strategií jen volí jiný přístup 

k problematice osobního úhlu pohledu. Je tedy nemožné posoudit, která z nich je 

lepší60.  

Vzhledem k výše popsanému, Scheffler přichází s argumentací pro integraci 

výsad pro jednajícího do etické teorie. Je toho názoru, že důvodem pro integraci 

není, tak jak by se mohlo na první pohled zdát, to, že hybridní teorie, které v sobě 

obsahují výsady pro jednajícího, dávají větší váhu nezávislosti osobního pohledu 

než klasické konsekvencionalistické teorie. Z tohoto důvodu také tak zdlouhavě 

popisoval způsoby integrace skrze maximalizační a osvobozující strategie. Obě dvě 

tyto strategie ve své podstatě mají za účel nějakým způsobem zvýšit hodnotu 

osobního úhlu pohledu a tím povolit výsady pro jednajícího. To, dle Schefflera, 

ovšem není dostatečnou motivací pro integraci těchto výsad. Snaha za každou 

cenu zvýšit hodnotu výsad pro jednajícího je u Schefflera zavržena a namísto 

toho nahrazena čistě snahou o zohlednění těchto výsad. 

Důvodem pro integraci je tedy to, že výsada, integrovaná do hybridní teorie, je 

tím rysem morální teorie, který poukazuje a snaží se následně zohlednit samotný 

fakt existence osobní svobody. To, zdali ji dá větší, či menší váhu již není důležité, 

důležité je čistě jen to, že funguje jako jakýsi nástroj, který nám na ni dokáže 

poukázat61.  

 

DOPADY SCHEFFLEROVY TEORIE NA NAŠI TEZI 

Klasický utilitarismus jsme zavrhli jakožto výchozí bod teze kvůli jeho 

nepoužitelnosti. Aplikujeme-li ovšem na něj Schefflerův postup, pak získáme 

                                                      
60 S. Scheffler, The rejection of consequentalism, str. 64. 
61 S. Scheffler, The rejection of consequentalism, str. 67. 



- 46 - 
 

hybridní teorii, která se jeví více použitelnou formou utilitarismu. Scheffler ve 

své hybridní teorii překonal kritizovaný hédonistický aspekt utilitarismu a stejně 

tak se vypořádal s kritikami negativního vlivu utilitarismu na integritu jedince. 

Zohlednění osobního úhlu pohledu byl ten krok, který z čistě mechanického 

klasického utilitarismu utvořil lidskou a v mnoha ohledech spravedlivou etickou 

teorii.   

Problém je ovšem v tom, že Schefflerovo pojetí v důsledku činí jen to, že skrze 

výsady pro jednajícího zohledňuje osobní úhel pohledu, což z utilitarismu sice na 

jednu stranu činí použitelnou teorii, ale na druhou stranu utilitarismu ubírá na 

síle. Najednou po jednajícím není v každé situaci vyžadováno, aby jednal ve 

prospěch co největšího počtu lidí, respektive méně egoisticky. V hybridní teorii 

je myslitelná taková situace, kdy je jednající postaven do pozice, kde je nucen 

vybrat si mezi řešením situace x (které přinese trochu slasti jemu samotnému) a 

situace y (která přinese o trochu větší množství slasti pro něj neznámému 

člověku). V takovéto situaci je jednajícímu dovoleno zohlednit svůj osobní úhel 

pohledu. Tedy s velkou pravděpodobností, vzhledem k tomu, že rozdíl ve výši 

slastí mezi situací x a y není tak markantní, se jednající rozhodne pro řešení x. 

Toto se na první pohled nemusí jevit jako problém, protože jednající nikomu 

nezpůsobil strast, jen cizímu jedinci upřel potenciální slast. Problém je ovšem 

v tom, že takovýto, ačkoliv z pohledu hybridní teorie morálně správný čin, je ve 

své podstatě egoistický. Jedinec se rozhodl pro sobecké jednání, chtěl slast sám 

pro sebe.  

Scheffler, ačkoliv tedy velmi efektivně obhájil svoji hybridní teorii a tím pádem i 

utilitarismus, tak ve výsledku vytvořil teorii, která má o dost blíže egoismu, než 

kdy měl klasický utilitarismus. 

Nyní se nacházíme v situaci, kdy sice máme použitelnou utilitaristickou teorii, 

která by teoreticky mohla minimalizovat vliv egoismu na jednání, ale v ten samý 

moment nemáme dost silnou motivaci pro to následovat její nadosobní aspekt a 

doopravdy jít za nesobeckým jednáním.  



- 47 - 
 

Dalším problémem je fakt, že Scheffler umožnil jedinci zohlednit jeho osobní 

zájmy, ale přitom samotnou motivaci pro to jednat z nadosobního hlediska 

zanechal nepozměněnou, klasicky utilitaristickou, tedy nedostačující. Nejen tedy, 

že díky výsadám jednajícího nyní jednající bude ve většině případů jednat ještě 

více egoisticky, než by jednal, pokud by sledoval utilitarismus, ale v ten samý 

moment, Scheffler ponechává klasicky utilitaristickou motivaci pro to jednat 

z nadosobního hlediska, tedy jednající nebude motivován k tomu, aby jednal 

nesobecky. 

Schefflerova teorie se nám tedy rozpadá do dvou rovin. Z jedné strany je pro nás 

velmi důležitá, vzhledem k tomu, že si v jádru ponechává principy klasického 

utilitarismu, které ze své podstaty směřují k překonání egoismu jako takového. 

Z druhé strany ovšem díky výsadám pro jednajícího umožňuje jednajícímu 

v určitých situacích jednat veskrze egoisticky. 

 

DALŠÍ KROK, NALEZENÍ  MOTIVACE PRO NESOBECKÉ JEDNÁNÍ 

Z výše popsaného je patrné, že samotná Schefflerova teorie nám pro překonání 

egoismu nepostačí. Chybí nám funkční mechanismus, který by jedince motivoval 

v co největší míře jednat nesobecky. Jak utilitarismus, tak ani Schefflerova 

hybridní teorie v sobě tento mechanismus neobsahují. Obrátíme se tedy na 

redefinici utilitarismu koncipovanou R.M. Harem, která nám v tomto ohledu 

může pomoci. 

Zaprvé v sobě obsahuje redefinovaný princip užitečnosti, který se sám o sobě jeví 

jakožto dostatečně silně motivující prvek pro nesobecké jednání. Zadruhé 

přichází s velmi zajímavým úhlem pohledu na morální soudy, který jedinci 

ukazuje, jak by takové soudy měl správně konstruovat, aplikovat a následně i jak 

je vyučovat, což přispívá k tomu, že se díky Hareovi z utilitarismu stává zase o 

trochu více použitelná teorie.  

To, co se následně budeme pokoušet dokázat je, že Hareho teorie není v konfliktu 

se Schefflerovou hybridní teorií, tedy, že je teoreticky možné řídit se oběma 
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těmito teoriemi simultánně a skrze to dosáhnout minimalizování vlivu egoismu 

na jednání jednotlivce.  

 

REDEFINICE POJMU UŽITEČNOSTI 

V článku Ethical theory and utilitarianism, se R. M. Hare pokouší předložit svou 

vlastní normativní teorii, kterou považuje v mnoha ohledech za podobnou 

utilitarismu či jiným konsekvencionalistickým teoriím. Nejedná se o 

utilitaristickou teorii v klasickém pojetí, ale i přesto bude muset dle Harea čelit 

mnoha výtkám, kterým čelily klasické utilitaristické etické koncepce. 

Samotná teorie stojí na aspektu preskriptivity a univerzálnosti, tedy jednoduše 

řečeno, jakožto morální jednající musím jednat tak, aby můj soud byl univerzálně 

preskriptibilní. Univerzální preskriptibilitu Hare vyžaduje z toho důvodu, že 

morální soudy, které ve své koncepci hodlá použít, samy o sobě mají atribut 

univerzální preskriptivity62, čehož si můžeme všimnout v jeho snaze, co nejvíce 

prozřetelně a opatrně přistupovat k morálním soudům. Otázka po správnosti 

určitého jednání u Hareho není otázkou subjektivní jako například: „co bych měl 

chtít?“ nebo „co by měl on chtít?“ ale stává se otázkou obecnou, univerzální: „co 

bychom měli chtít?“63.   

Hare odlišuje svoji teorii od klasického pojetí utilitarismu především skrze 

redefinovanou koncepci principu užitečnosti. Namísto toho, abychom se 

pokoušeli o co největší maximalizování slasti a minimalizování strasti, Hare 

navrhuje následující: „...to do for each man affected by my actions what I wish were 

done for me in the hypothetical circumstances that I were in precisely his situation; and, if 

my actions affect more than one man (as the nearly always will) to do what I wish, all in 

all, to be done for me in the hypothetical circumstances that I occupied all their situations 

(in random order).64“ 

                                                      
62 R. M. Hare, Ethical theory and utilitarianism, str. 25. 
63 R. M. Hare, Ethical theory and utilitarianism, str. 28. 
64 R. M. Hare, Ethical theory and utilitarianism, str. 26. 
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Dle Harea je nutné si uvědomit, že moje pozice jakožto morálního jednajícího 

není odlišná od pozice lidí, kteří jsou mými činy ovlivněni, tedy hypoteticky bych 

měl jednat tak, abych já sám, pokud bych se hypoteticky postavil do pozice 

člověka ovlivněného svými činy, byl se svým jednáním spokojený. 

Tato koncepce by mohla odolat i níže65 zmíněné kritice Williamse směřující 

k indiferentnosti utilitarismu vůči přerozdělování slasti, a to ze dvou důvodů: 

I. Jakákoliv komodita či bohatství, pokud je přerozdělováno 

nerovnoměrně, ztrácí mezní užitečnost66.  

II. Nerovnost, jakožto důsledek nerovnoměrného přerozdělování, 

vyvolává ve společnosti hněv a závist, což nejsou užitečné vlastnosti67. 

 

Hare díky tomu klade velký důraz na racionalitu a rozvážnost. Neměli bychom se 

ptát „po čem toužím?“ nebo „po čem touží druhý člověk?“, ale spíše bychom se měli 

ptát „po čem bychom měli toužit?“ Princip rozvážnosti a racionality, přecházející až 

v nadosobní charakter samotného jednání jednotlivce, Hare ilustruje následovně. 

Pokud jednající činí morální soud, který nějakým způsobem ovlivní jedince, či 

skupinu od něj odlišnou, musí ignorovat své tužby, chtění etc. a primárně se 

pokusit nahlédnout tužby a chtění, které zakouší členové té dané skupiny 68. 

Pokud ovšem jednající činí morální soud, který ovlivní skupinu, jejíž je on sám 

členem, v ten moment se od něj očekává, že racionálním způsobem zohlední 

v kalkulu i své vlastní tužby a chtění. 

Z tohoto vyplývá, že pokud chceme jednat dle Hareovy koncepce, pak musíme 

poodhlédnout od svých tužeb, chtění, ale především také od svých ideálů. Z toho 

ovšem nevyplývá nutnost zbavit se všech ideálu či nemožnost utvořit si ideály 

nové, ale jen se od těchto ideálů musíme naprosto oprostit v momentu, 

                                                      
65 Kapitola „Problematika indiference a neadekvátního přerozdělení slasti“, str. 61. 
66 Pojem mezní užitečnosti definujeme následovně: to, že pro jedince X, který má v bance například 10 
milionu dolarů,  je získání 5 dolarů méně užitečné než pro jedince Y, který má v bance jen 100 
dolarů. 
67 R. M. Hare, Ethical theory and utilitarianism, str. 27. 
68 R. M. Hare, Ethical theory and utilitarianism, str. 29. 
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kdy činíme morální soud ohledně skupiny, jíž nejsme členy (znovu ideály ovšem 

můžeme začít zohledňovat v ten moment, kdy činíme morální soud ohledně sebe 

sama, nebo ohledně skupiny, do které patříme.).  

Nadosobní hledisko zaujímáme jen v ten moment, kdy aplikujeme morální soud, 

který se vztahuje na jedince jiné, než jsme my sami, nebo jenž jsou členy jiné 

skupiny. Toto by mělo ve svém důsledku vést k tomu, že v momentu morálního 

soudu nezáleží na tom, kdo má jaký ideál. 

 

DVĚ ÚROVNĚ MORÁLNÍCH SOUDŮ A VZDĚLÁNÍ 

Hare rozlišuje dva druhy uvažování ve vztahu k morálním soudům, a to: 

Principy první úrovně, které jsou využívány pro praktické morální uvažování. 

Bývají co nejvíce obecné, použití mají především v podmínkách, kdy je 

nedostatek času na rozmyšlenou. Principy první úrovně by měly být co nejvíce 

obecné a jednoduché na pochopení, aby mohly být doslova implantovány do 

lidské mysli. Díky tomu mohou být následně co nejsnáze použitelné v situacích, 

které vyžadují rychlé řešení. Samy o sobě tyto principy nevyžadují žádné složité 

uvažování, ani není nutné se nad nimi nějak zamýšlet. Víceméně by následování 

těchto principů mělo být skoro až reflexivním jednáním. Váhu a odůvodnění 

těmto principům dávají principy druhé úrovně, které jsou již vyvozeny za 

pomoci racionality, tedy ustanovují principům první úrovně pevný základ.  

Principy druhé úrovně jsou principy, které jsme schopni nalézt po důkladném 

rozvažování, za znalosti všech nám dostupných faktů ohledně té dané situace. 

Většina morálního uvažování, se kterým chce Hare pracovat, je uvažováním 

druhé úrovně. Principy druhé úrovně mají tři funkce. Zaprvé mají být použity 

jakožto soudce v situacích, když se objeví konflikt mezi principy první úrovně. 

Zadruhé mají být použity v ten moment, když vyvstane otázka, zdali situace, 

s kterou se momentálně potýkáme, nevyžaduje určitou revizi principů první 
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úrovně. Zatřetí mají být použity jakožto systém, dle kterého budou vybírány 

principy první úrovně pro to, aby mohly být vyučovány69. 

Vyučování samotné probíhá také na dvou úrovních. Zaprvé sebe-vyučování či 

kontemplace, kdy jedinec uvažuje nad principy druhé úrovně. Logicky se snaží 

vykonstruovat a obhájit principy druhé úrovně takovým způsobem, aby je 

později mohl transformovat do principů první úrovně, tedy učinit je víceméně 

instinktivními, použitelnými v extrémních situacích. Zadruhé vyučování 

principů první úrovně veřejnosti či jedincům, kteří nejsou sami o sobě schopni 

nahlédnout principy druhé úrovně70. 

Akt vyučování i samotné konstrukce principů nikdy nebude ideální, kdy je nutné 

mít na paměti, že ho budou provádět v nejlepším případě kvalifikovaní experti, 

ovšem s mnoha protichůdnými pohledy71. 

 

Výše zmíněné principy se budou neustále průběhem času vyvíjet a měnit, a to 

v závislosti na změnách, kterými bude procházet společnost či prostředí. Hare je 

toho názoru, že člověk by měl postupně postupovat od situace, kdy jen slepě 

následuje principy první úrovně do situace, kdy skrze vzdělání a racionální 

uvažování sám participuje na tvorbě a aplikaci principů druhé úrovně72. 

 

DŮSLEDKY HAREHO KONCEPCE PRO MOTIVACI 

Redefinovaný princip užitečnosti je pro nás důležitý z toho důvodu, že může být 

schopný motivovat jedince jednat z nadosobního úhlu pohledu. Egoismus je 

problém, který se nachází v momentu motivace k určitému jednání. Motivace 

samotná, jak jsme již určili, je dle klasického utilitarismu vnímána jakožto touha, 

kterou jedinec má a chce jí následovat. Hareův redefinovaný princip užitečnosti 

umožňuje jedinci postavit se do pozice cizího člověka a vnímat skrze tuto pozici 

                                                      
69 R. M. Hare, Ethical theory and utilitarianism, str. 32. 
70 R. M. Hare, Ethical theory and utilitarianism, str. 34. 
71 R. M. Hare, Ethical theory and utilitarianism, str. 35. 
72 R. M. Hare, Ethical theory and utilitarianism, str. 33. 



- 52 - 
 

důsledky svých vlastních činů. Tedy díky tomuto postavení se do pozice druhého 

člověka jedinec může plně pochopit důsledky svých činů na cizí jedince, což 

amplifikuje jeho pocit sounáležitosti (jenž vnímal jako stěžejní pro motivaci 

právě Bentham). Tento přístup teoreticky může vést až k situaci, kdy jedinec 

touží po tom, aby se cizí člověk měl lépe, respektive k redukci sobecké touhy. 

Tato touha po tom, aby se cizí člověk měl lépe, může následně, spolu 

s přesvědčením, že pomáhat cizím je správné, vést až k tomu, že u jedince vytvoří 

motivaci jednat z nadosobního úhlu pohledu, tedy altruisticky73. 

Přesvědčení, jako druhý prvek konstituující motivaci, následně nacházíme jak již 

v samotném pojetí klasického utilitarismu, tak následně i u Hareho a 

v Schefflerově hybridní teorii. Jedinec přesvědčení získává jednoduše tím, že 

racionálně uchopí princip užitečnosti a uzná ho jako pravdivý.     

 

VZDĚLÁNÍ JAKO MOTIVUJÍCÍ FAKTOR 

Vzdělání, tak jak tvrdil už Mill, je samo o sobě silnou externí motivační silou74, 

tedy v tomto ohledu je pro naši tezi Hareho koncepce velmi prospěšná. Jakou roli 

má tedy vzdělání v samotné snaze o překonání egoismu?  

Vzdělání je v Hareově pojetí vnímáno především jako snaha co nejvíce rozšiřovat 

a zdokonalovat principy druhé úrovně a následně je transformovat do principů 

první úrovně, které je možné poté skrze vzdělání rozšířit v rámci společnosti. 

Vzdělání je z pohledu překonání egoismu důležité ze dvou důvodů. Zaprvé je 

vzdělání, tedy názory a přesvědčení implantované do mysli člověka, silným 

motivačním faktorem. Pokud jsme schopni najít racionální ospravedlnění 

takových morálních soudů, které co nejvíce směřují k překonání egoismu, pak 

jsme na správné cestě k tomu minimalizovat vliv egoismu jak u jednajícího, tak i 

jeho vliv na společnost. Jedinec, který díky vzdělání přijal kupříkladu jistou 

formu utilitarismu a následně si ji odůvodnil jako racionální a pravdivou, bude 

                                                      
 
74 J.S. Mill, Utilitarianism, str. 19. 
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následně více motivován jednat z utilitaristického hlediska. To, co skrze 

vzdělávání jedinec získá, je určité přesvědčení, kdy tedy, jak již bylo řečeno výše, 

přesvědčení společně s touhou utvářejí motivaci k jednání. Samotné přesvědčení 

nehraje tak velkou roli jako touha, ale i přesto je v motivaci jako takové klíčovým 

prvkem ovlivňujícím to, jak se jednající nakonec zachová.   

Zadruhé je vzdělání jakási nadstavba, která umožňuje rozšiřovat vliv funkční 

etické teorie v rámci společnosti. Na tomto tvrzení není nic rozporuplného a ani 

nepotřebuje obhajovat. Jednoduše, pokud bychom měli naprosto geniálně 

koncipovanou, univerzálně aplikovatelnou utilitaristickou teorii, pak to, že jsme 

schopni ji sami nahlédnout a aplikovat je víceméně k ničemu. To, co z etické 

teorie dělá teorii všeobecně uznávanou, je její aplikovatelnost v praxi, kdy 

aplikovatelnost v praxi vyžaduje to, aby tuto teorii znalo co největší množství lidí 

v rámci společnosti a pokoušelo se s ní pracovat. K tomu je pak zapotřebí 

vzdělání, respektive rozšíření teorie do společnosti.   

 

ZÁVĚR TEZE 

Smyslem prozatímní argumentace bylo poukázat na dva stěžejní prvky teze a to 

tedy zaprvé na to, že utilitarismus ve svých hybridních konsekvencionalistických 

formách může být oproti klasickému utilitarismu praktickou a použitelnou teorií 

a zadruhé na to, že je skrze tyto hybridní teorie možné limitovat negativní 

dopady egoistického jednání a v některých případech jej dokonce potlačit a 

namísto toho jednajícího motivovat k altruistickému jednání.    

Pro zdárný závěr teze je ovšem nutné podrobit zkoumání to, jestli se 

v argumentaci použité teze navzájem nevylučují. Musíme si tedy položit ještě 

jednu otázku a to, zdali nejsou výše popsané Hareho principy v konfliktu 

se Schefflerovou hybridní teorií. Tento problém budeme zkoumat ze dvou 

hledisek: jestli (i) není Hareho redefinovaný princip užitečnosti v konfliktu 

se Schefflerovou tezí a jestli (ii) nejsou Hareho principy první a druhé úrovně 

v konfliktu se Schefflerovou tezí.  
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Redefinovaný princip užitečnosti vychází z klasického pojetí utilitarismu a jako 

takový stojí v samotných základech Hareho teze. Jednoduchým způsobem 

umožňuje jedinci vcítit se do situace druhého, cizího, člověka a skrze to zohlednit 

i jeho tužby či potřeby. Na první pohled může vyvstat celkem očividný problém, 

a to, že se redefinovaný princip užitečnosti jeví jako protiklad Schefflerovým 

výsadám pro jednajícího. Tento konflikt je ovšem z našeho pohledu žádoucí. 

Redefinovaný princip užitečnosti, jako nástroj pro vcítění se do potřeb a tužeb 

druhého člověka, je právě tím, co do té doby v Schefflerově veskrze egoisticky 

zaměřené teorii chybělo. Morální jednající není stroj, ale lidská bytost, tedy to, že 

musí občas zvážit dva protichůdné úhly pohledu, není zas až takový problém. I 

samotná Schefflerova teorie v sobě obsahovala utilitaristické přesvědčení, že je 

nutné zohlednit i neosobní úhel pohledu a zajímat se o potřeby a zájmy cizích 

jedinců. Hareho redefinovaný princip užitečnosti jen dává tomuto přesvědčení 

větší sílu a ještě ho doplňuje silnější motivací.  

Pokud jde o Hareho principy první a druhé úrovně, tak je situace o něco 

jednodušší. Principy druhé úrovně mají jasně definovaný účel, tedy konstruovat 

co nejlepší možné morální soudy. Principy první úrovně se jednoduše snaží co 

nejefektivněji tyto morální soudy převést z teorie do praxe, především 

v situacích, kdy jednající nemá mnoho času na rozmyšlenou. Principy první a 

druhé úrovně tedy žádným způsobem nezasahují do Schefflerovy teorie, ale 

právě naopak, jsou schopny pomoci s její aplikací z teorie do praxe.      
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ČÁST ČTVRTÁ, VYROVNÁNÍ SE S KRITIKOU 

  DVĚ MOŽNÉ NÁMITKY  NA IMPLEMENTACI HAREHO A 
SCHEFFLEROVY TEZE 

První námitka: Proč nepoužít jen samotné Hareho pojetí utilitarismu, z jakého 

důvodů potřebujeme i Schefflera a jeho hybridní tezi? 

Odpověď: Hare, podobně jako Scheffler, mluví o zohlednění osobního úhlu 

pohledu, ale činí tak jen v určitých situacích, zatímco Scheffler zohledňuje osobní 

úhel pohledu v každé situaci. Hare je toho názoru, že je nutné vzít v potaz své 

vlastní zájmy, když by náš čin potenciálně měl vliv na nás nebo na skupinu lidí 

nám blízkou, ale v moment, kdy náš čin ovlivňuje cizí jedince (což je ve většině 

případů), tak musíme od svých vlastních zájmů upustit a jednat veskrze 

z nadosobního úhlu pohledu. Scheffler si oproti tomu klade za cíl ustanovit 

výsady jednajícího jako jakýsi nástroj, který by v rámci utilitarismu vždy usiloval 

o to, aby bylo osobní hledisko zohledněno v každé myslitelné situaci. Toto 

zohlednění osobního úhlu pohledu následně činí Schefflerovu teorii pro jedince 

velmi lákavou, dozajisté více než Hareho teorii. Především ale Scheffler 

transformuje utilitarismus v použitelnou a praktickou teorii, která je schopna 

odolat většině kritiky směřované vůči utilitarismu.   

 

Druhá námitka: Lze jen tak jednoduše vyjmout Hareho redefinovaný princip 

užitečnosti z jeho teorie bez toho, že použijeme i zbytek této teorie? 

Odpověď: Když analyzujeme to, jak Hare konstruuje svoji teorii, pak je patrné, že 

právě princip užitečnosti stojí v jejích základech. Princip užitečnosti je výchozím 

bodem, na který následně Hare nabaluje další principy a pravidla. Tedy před 

principem užitečnosti, jakožto výchozím bodem Hareho koncepce, nestojí žádná 

předešlá argumentace, ze které by vycházel či o kterou by se opíral. Tedy jako 

takový je jen určitým stanoviskem, které může být použito samo o sobě třeba 

jako určitý motivační prvek.      
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KRITIKY UTILITARISMU V KONTEXTU PRÁCE 

Kritiky, kterým je vystaveno klasické pojetí utilitarismu, je v práci nutné zmínit 

z toho důvodu, že je zapotřebí jak Schefflerovu a Hareho koncepci utilitarismu, 

tak následně i v práci konstruovanou tezi vystavit právě těmto kritikám a zjistit, 

zdali obstojí. Klasický utilitarismus byl na základě níže zmíněné a jí podobných 

kritik odsouzen jakožto nepoužitelná teorie. Pokud Hareho a Schefflerova teze 

vůči kritice obstojí, pak je možné tvrdit, že se autorům do určité míry podařilo 

rehabilitovat alespoň část utilitaristické teorie. Toto bude posledním, avšak 

důležitým a k uzavření práce nutným krokem.  

Velmi komplexní kritiku klasického utilitarismu konstruoval Bernard Williams. 

Zaměříme se tedy především na jeho kritiku, a to z toho důvodu, že ji lze lehce 

vztáhnout k problematice, kterou se zaobírá tato práce, tedy k problematice 

motivace. Williamsova kritika poukazuje hlavně na problematiku samotného 

činu provedeného morálním jednajícím a k následným negativním důsledkům 

z něj vycházejících.  

Problematika motivace je stěžejní pro naši tezi a motivace jako taková je vždy 

spojena s morálním jednajícím, který musí být motivován k tomu, aby jednal. 

Tedy Williamsova kritika, směřující právě k neblahým důsledkům na jednajícího 

jako takového, je pro nás stěžejní.       

 

KRITIKA KONSEKVENCIONALISMU A DŮSLEDKY ČINU NA MORÁLNÍHO 
JEDNAJÍCÍHO 

Kritika utilitarismu, formulována Williamsem, je zaměřena čistě na 

konsekvencionální aspekt obsažený v utilitarismu. Pokud je naše morální jednání 

konsekvencionálního charakteru, tvrdí Williams, pak nutně musí nastat situace, 

kdy bude jakožto správné jednání určeno to, které se na první pohled jeví jasně 

jakožto špatné, odporující tomu, co intuitivně považujeme za morálně správné. 

V takovéto situaci je morální jednající nucen zvolit si menší ze dvou zel namísto 

toho, aby hledal východisko veskrze pozitivní a dobré. Takovýto přístup sice ve 
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většině případů vede k všeobecnému blahu a v co největší míře minimalizuje 

negativní dopady jakéhokoliv činu, ale v tu samou chvíli má neblahé důsledky na 

morální integritu jednajícího. 

 

Pro potřeby kritiky Williams uvádí dva příklady: 

I. George je nadaný chemik, nedaří se mu ovšem nalézt práci z důvodu 

jeho chatrného zdraví. Jeho žena je tedy nucena nalézt si práci, což 

ovšem vytváří problém, protože se nemá kdo starat o jejich dvě malé 

děti. Starší chemik, který je se situací George obeznámen, Georgeovi 

nabídne velmi dobře placenou práci v laboratoři vyvíjející chemické 

zbraně. George tuto nabídku odmítne, a to z toho důvodu, že je 

odpůrcem chemických zbraní. Starší chemik ovšem naléhá s tím, že 

pokud George tuto nabídku neakceptuje, tak pak toto místo obsadí 

druhý člověk, jakýsi fanatický chemik, který se naopak snaží prosadit 

co největší nasazení chemických zbraní a bude se pokoušet sehnat co 

nejvíce financí pro jejich výzkum.  

Je důležité poznamenat, že Georgeova manželka sama o sobě nemá žádné 

námitky proti tomu, kdyby se George nechal zaměstnat v laboratoři vyvíjející 

chemické zbraně75. 

 

II. Jim se nachází na náměstí malého města kdesi v jižní Americe, kam se 

dostal naprosto náhodou jakožto člen botanické expedice. Situace na 

náměstí je následující: u zdi stojí dvacet místních domorodců, kteří jsou 

pod dohledem skupiny vojáků mířících na ně samopaly. Kapitán, velící 

vojákům, Jimovi vysvětlí, že domorodci se nedávno zúčastnili 

protivládní demonstrace. Vojáci jsou zde z toho důvodu, aby 

domorodce potrestali. Trestem je smrt, a to pro všech dvacet 

přítomných domorodců. Popravu má vykonat voják jménem Pedro. 

                                                      
75 B.  Williams,  Critique of Utilitarianism, str. 97. 
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Kapitán následně Jimovi nabídne možnost, jak by mohl zachránit 

alespoň pár z přítomných domorodců. Pokud se Jim sám chopí zbraně a 

popraví jednoho z domorodců, pak kapitán zbylých devatenáct 

propustí na znamení dobré vůle. Pokud ovšem Jim odmítne, pak 

kapitán nechá popravit všech dvacet.  

Je důležité poznamenat, že Jim zhodnotil situaci jakožto neřešitelnou hrubou 

silou. Sám by se nedokázal vojákům postavit, a pokud by tak učinil, tak by to 

vedlo nejenom ke smrti dvaceti domorodců, ale i k smrti jeho samého76. 

 

Williams je přesvědčen, že v rámci utilitarismu jsou tyto dvě dilemata velmi 

jednoduše řešitelná. V případě George je jasné, že by měl nabídku práce 

akceptovat a Jim by měl jednoduše přijmout nabídku kapitána a popravit jednoho 

z domorodců.77 

Samotná Williamsova kritika je složena z pěti stěžejních částí opírající se o výše 

zmíněné příklady. 

 

PRINCIP NEGATIVNÍ ZODPOVĚDNOSTI 

Problém s těmito dvěma řešeními výše uvedených příkladů Williams identifikuje 

v samém základním předpokladu, s kterým utilitarismus pracuje a který on 

považuje za mylný. Tento mylný předpoklad lze velmi zjednodušeně vysvětlit 

tak, že každý jedinec je zodpovědný za své činy, spíše než za činy ostatních. Toto 

lze jednoduše identifikovat a ilustrovat skrze výše zmíněný příklad číslo dva. 

Williams se ostře vymezuje proti tomu, že utilitarismus jednoduše nebere v potaz 

to, že výše zmíněný hypotetický masakr v jihoamerické vesnici není Jimův 

problém. Jim sám není zodpovědný za to, jaké důsledky budou mít rozhodnutí a 

činy kapitána. 

 

                                                      
76 B.  Williams,  Critique of Utilitarianism, str. 98. 
77 B.  Williams,  Critique of Utilitarianism, str. 99. 
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Williams toto nazývá principem negativní zodpovědnosti78, tedy ve výše zmíněném 

případě byly Jimovi nabídnuty dvě možnosti: A a B. Možnost A, znamenala, že se 

Jim rozhodne popravit jednoho z domorodců, čímž zbylých devatenáct zachrání. 

Možnost B, oproti tomu znamenala, že se rozhodne pro to domorodce nezastřelit 

a tím pádem je vojáci všechny do jednoho popraví. Williams je toho názoru, že 

skrze princip negativní zodpovědnosti, utilitarismus efektivně trestá jednajícího 

za to, že se rozhodl nejednat. Možnost A je v utilitarismu chápána jakožto jediné 

možné východisko, zatímco možnost B, není vnímána pouze jenom jako nějaká 

absence rozhodnutí a nečinnost, ale je vnímána přímo jako rozhodnutí negativní 

a skrze princip negativní zodpovědnosti, je následně jednající určen jako 

zodpovědný za smrt všech dvaceti domorodců. 

Utilitarismus, jak je patrné, má velmi specifický přístup k problematice 

zodpovědnosti. Williamsova kritika v tomto bodě klade důraz na to, že 

utilitaristický pohled naprosto opomíjí očividně velmi markantní rozdíl mezi 

zodpovědností za čin samotný a zodpovědností za rozhodnutí79.  

Z pohledu utilitarismu jednající přebírá zodpovědnost za čin, který sám ani 

nemusí spáchat, v ten moment, kdy je před něj předložena možnost tento čin 

nějakým způsobem ovlivnit. Tedy dochází v určitém ohledu k aktu přenesení 

odpovědnosti z jedné osoby na druhou. Ve výše zmíněném příkladu s domorodci 

dochází k přenesení odpovědnosti z vojáka Pedra na Jima v ten moment, kdy 

kapitán Jimovi nabídne možnost popravit jednoho z domorodců a tím zachránit 

život zbylým devatenácti. Toto přenesení odpovědnosti je dle Williamse jen 

hypotetické a to, co se ve skutečnosti odehraje je velmi jednoduché – Pedro 

popraví všech dvacet domorodců. Je absurdní, tvrdí Williams, přenášet 

odpovědnost z Pedra, jakožto z člověka, který zmáčkl spoušt a fakticky popravil 

domorodce, na Jima, kterému jen byla předložena možnost ovlivnit běh věcí jen 

kvůli tomu, že mohl činu nějakým způsobem zabránit80.  

                                                      
78 B.  Williams,  Critique of Utilitarianism, str. 108. 
79 B.  Williams,  Critique of Utilitarianism, str. 109. 
80 B.  Williams,  Critique of Utilitarianism, str. 108. 
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Utilitaristické hledisko zdeformuje pohled na situaci jako takovou, najednou se 

všechna pozornost přenese na Jima, který je v podstatě jen náhodný kolemjdoucí, 

zatímco se kapitán, který vydal rozkaz, tak i Pedro, který má rozkaz vyplnit, 

v očích utilitaristicky smýšlejícího člověka naprosto zbaví odpovědnosti za smrt 

domorodců. Situace se transformuje, již se neptáme, zdali si kapitán vybral 

správně, když se rozhodoval, jestli zabít či nezabít domorodce. Ten, kdo ponese 

odpovědnost za smrt všech těchto nevinných lidí je Jim. 

 

Hlavní body kritiky: Utilitarismus pracuje s principem negativní zodpovědnosti, 

kdy jednající je dle utilitarismu zodpovědný i za činy, které nespáchal. 

Odpověď: Problematiku negativní zodpovědnosti elegantně řeší Hare ve svém 

pojetí zodpovědnosti jednajícího. Za samotný důsledek svého činu jednající 

nenese zodpovědnost, ale to jen v případě, že se řídí výše zmíněnými principy 

první a druhé úrovně. Hare je toho názoru, že čin může být morálně racionální i 

když ve svém důsledku nebude morálně dobrým. Tedy, jednající učiní morálně 

racionální rozhodnutí dle principu druhé úrovně, kupříkladu daruje velký obnos 

peněz na charitu. Charita následně peníze bez vědomí jednajícího zneužije pro 

nekalé účely, tedy učiní morálně špatné rozhodnutí. Hare věří, že jednající není 

zodpovědný za tento negativní dopad svého činu a to z toho důvodu, že jednal 

morálně racionálně, tedy že chtěl pomoci potřebným, daroval peníze na charitu. 

Potencionálně špatný dopad, co čin může mít, není nutné zvažovat, pokud 

v počátku jednáme morálně racionálně81. 

 

PROBLEMATIKA NÁSLEDKŮ AKTU NA JEDNAJÍCÍHO 

Utilitarismus, ačkoliv je veskrze konsekvencionální, tak v ten samý moment 

naprosto opomíjí psychologické důsledky, které může mít provedení určitého 

činu na jednajícího. Vrátíme-li se k prvnímu příkladu, pak můžeme s jistotou 

tvrdit, že pokud by se George rozhodl v laboratoři pracovat a následně by 
                                                      
81 R. M. Hare, Ethical theory and utilitarianism, str. 33. 
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laboratoř za pomoci jeho výzkumu a práce vyrobila chemickou zbraň, která by 

byla použita, tak by George zajisté nebyl šťastný. Stejně tak i v druhém případě, 

pokud by se Jim rozhodl domorodce zabít a sám by věřil v to, že zabíjet je špatné, 

pak by nutně po tomto činu pociťoval veskrze negativní pocity.  

Utilitarismus se s tímto psychologickým efektem na jednajícího vypořádává 

jednoduše a to tvrzením, že jakýkoliv takovýto emocionální pocit je iracionální a 

naprosto bezvýznamný pro utilitaristický kalkul82. 

Oproti tomu utilitarismus přichází s tím, že pokud jednající není schopen 

rozhodnout se tak, aby jeho rozhodnutí co nejvíce přispělo všeobecnému blahu 

právě z výše zmíněného důvodu, tedy ze strachu, že neunese důsledky svých 

činů, pak se jedná čistě jen o zavrženíhodnou slabost jednajícího 83 . Tedy 

neschopnost podřídit se pravidlům stanoveným utilitarismem, je vnímána 

jakožto sobecký čin jednajícího. 

Williams předkládá dvě námitky: 

I. Zaprvé, člověka můžeme považovat za sobeckého v tomto ohledu jen 

v tom případě, pokud je sám tento člověk utilitaristou84. 

II. Zadruhé, výše zmíněný přístup k psychologické integritě člověka může 

mít velmi negativní důsledky a to v tom ohledu, že se tímto způsobem 

jednající distancuje od svých morálních pocitů85. Jednající intuitivně 

cítí, že zabíjet je špatné, je ovšem díky utilitaristickému kalkulu nucen 

tento pocit zcela ignorovat a jednat proti němu, to Williams nepovažuje 

za správný přístup. 

 

Hlavní body kritiky: utilitarismus občas nutí jednajícího jednat proti svým 

přesvědčením, respektive narušit svou psychologickou integritu. 

Odpověď: Scheffler se s touto námitkou vypořádává jednoduše tím, že dovoluje 

jednajícímu zohlednit svůj osobní úhel pohledu. Pokud by jednající došel 

                                                      
82 B.  Williams,  Critique of Utilitarianism, str. 104. 
83 B.  Williams,  Critique of Utilitarianism, str. 102. 
84 B.  Williams,  Critique of Utilitarianism, str. 103. 
85 B.  Williams,  Critique of Utilitarianism, str. 104. 
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k poznatku, že negativní dopad konkrétního činu na něj jako na jedince bude 

mnohem vyšší, než potencionální pozitivní dopad na zbytek společnosti, pak se 

může rozhodnout tento čin neprovést. Tedy v případě Jima a domorodců, 

Scheffler Jimovi umožňuje odmítnout kapitánovu nabídku v ten moment, pokud 

by Jim došel k poznatku, že negativní dopad na něj jako na jedince bude mnohem 

převyšovat pozitivní dopad toho, kdyby kapitánovu nabídku přijal.    

 

INTEGRITA JEDINCE A JEHO CÍLŮ 

Další z Williamsových námitek je směrována vůči destruktivnímu vlivu 

utilitarismu na integritu jedince a jeho cílů. Williams představuje dva termíny a 

to: cíl vyššího řádu a cíl nižšího řádu. Cíl nižšího řádu lze následně dělit na 

krátkodobý cíl a dlouhodobý cíl. Krátkodobý cíl je například touha uvařit si kávu 

a následné uvaření si kávy. Dlouhodobý cíl, můžeme identifikovat jakožto 

například dlouhodobě trvající snahu jedince založit si rodinu a zabezpečit ji. Cíl 

vyššího řádu je jakýsi hluboce zakořeněný cíl, ten je oproti tomu něčím, co je 

velmi úzce spjato se samotnou integritou jedince, s tím, jaký člověk je, s jeho 

hluboko zakořeněnými náhledy na svět. Příkladem hluboko zakořeněného cíle 

může být například přesvědčení jedince, že bezdůvodně zabíjet lidské bytosti je 

bytostně špatné86. 

Krátkodobé a dlouhodobé cíle jsou dle Williamse modifikovatelné, a pokud 

nastane situace, kdy by jedinec mohl prosperovat skrze změnu svého 

dlouhodobého či krátkodobého cíle, měl by tak samozřejmě učinit. Naprostým 

opakem je hluboko zakořeněný cíl, ten, jakožto velmi úzce spjatý s integritou 

jedince, bychom neměli ignorovat tak, jak nás nabádá utilitarismus. Velmi 

jednoduše si můžeme aplikovatelnost kritiky ilustrovat na výše uvedeném 

příkladu s domorodci. Ve výše zmíněném příkladu je Pedrův cíl zabít domorodce 

jen krátkodobým cílem, zatímco Jimův odpor vůči zabíjení bezbranných lidí je 

tím, co Williams nazývá hluboce zakořeněným cílem. Utilitarismus k této situaci 
                                                      
86 B.  Williams,  Critique of Utilitarianism, str. 111. 
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přistupuje s jedním, velmi závažným požadavkem a to tedy, že žádá Jima, aby 

zahodil svůj hluboce zakořeněný cíl (nezabíjet bezbranné) a kompromitoval svou 

vlastní integritu a to jen proto, aby nebyl narušen a kompromitován krátkodobý 

cíl Pedra (popravit domorodce)87. 

Může utilitarismus klást takovéto požadavky na jedince? Williams je toho názoru, 

že nemůže. Integrita jedince by měla vždy stát na prvním místě a snaha 

redukovat jedince na pouhého jednajícího, tak jak se snaží učinit utilitarismus, je 

naprosto pomýlená, protože nebere v potaz morální cítění jedince88.  

 

Hlavní body kritiky: utilitarismus ignoruje dlouhodobé cíle jednajícího. 

Odpověď: Schefflerova hybridní teorie jednajícímu umožňuje zohlednit osobní 

úhel pohledu, tedy pokud se jednající ocitne v situaci, kdy by mohl být 

kompromitován jeho dlouhodobý cíl, je mu dovoleno řešit situaci takovým 

způsobem, aby ke kompromitaci jeho dlouhodobého cíle nedošlo.  

 

PROBLEMATIKA INDIFERENCE A NEADEKVÁTNÍHO PŘEROZDĚLENÍ SLASTI 

Utilitarismus, vzhledem k tomu, že jeho základní devizou je snaha o dosažení 

všeobecného blaha, ve svém důsledku ignoruje jedince jakožto individuální a 

diferenciovanou osobnost a namísto toho jej nahrazuje jakoby indiferentním 

příjemcem slasti. To vzápětí vede k situaci, kdy utilitarismus odhlíží od jasně 

dané oddělenosti jednotlivých lidských bytostí a je následně schopen do určité 

míry vnímat jednotlivého člověka, jakožto součást homogenního celku lidstva a 

vice versa, jak Williams poznamenává: „…equivalent to the world could be one person, 

with an indefinite capacity for happiness and pain.“89 

Williams toto vnímá jako jasně negativní aspekt a to kvůli důsledkům, které z 

aplikování této indiference vycházejí. Máme-li například příjemce slasti X (jeden 

                                                      
87 B.  Williams,  Critique of Utilitarianism, str. 109. 
88 B.  Williams,  Critique of Utilitarianism, str. 109 . 
89 B.  Williams, Persons, Character and Morality, str. 3. 



- 64 - 
 

konkrétní šťastný člověk) a Y (jeden konkrétní nešťastný člověk), pak 

utilitarismus, schopný přerozdělit jasně dané množství slasti Z v situaci (a) a (b), 

právě kvůli indiferentnosti, neřeší problematiku toho, zdali by měl slast získat X 

a nebo Y. Slast Z může být například velký finanční obnos, situace (a) je akt 

předání finančního obnosu příjemci X, zatímco situace (b) je akt předání 

finančního obnosu příjemci Y. V momentu, kdy je utilitarismus nucen 

rozhodnout se mezi situací (a) a (b), potýká se s problematikou indiference a není 

schopen určit, jaká z těchto dvou možností je lepší. Rozumně smýšlející člověk by 

pravděpodobně zvolil situaci (b), problém, dle Williamse ale spočívá v tom, že 

utilitarismus nevnímá příklon k situaci (a) jakožto morálně špatný, ale staví se 

k oběma alternativám, stejně tak jako k jedincům X a Y, nezaujatě. 

 

Jeden ze způsobů, kterým utilitarismus řeší výše zmíněný problém, je skrze 

poukázání na podobnou problematiku v pojetí jedince jakožto bytosti, jejíž jáství 

neustále podléhá změnám v čase. Pokud například sebe sama identifikuji jakožto 

jedince, s určitými morálními sentimenty, touhami a cíli, tak toto já, tímto 

způsobem nazíráno, je něčím velmi nekonzistentním. Partif toto nazývá 

komplexním pohledem na problematiku identity jedince a je toho názoru, že pokud 

tento pohled zavedeme až do extrému, pak je možné jedince vnímat v čase 

jakožto řadu, za sebou jdoucích jáství.90 

Partif zachází až tak daleko, že identifikuje tuto psychologickou oddělenost jáství 

v čase s výše zmíněnou odděleností jednotlivců v rámci společnosti. Představme 

si sami sebe v přítomném okamžiku, uvádí Williams. Máme jasně dané cíle a 

touhy, které se přirozeně snažíme projektovat do budoucnosti. To, že tyto cíle a 

touhy v současnosti vnímáme pozitivně, tedy že se snažíme o jejich vyplnění 

neznamená, že bychom je v budoucnu nemohli vnímat negativně. Jedinec a jeho 

jáství, nevyhnutelně v čase projde mnohými změnami, tedy za pár let je velmi 

pravděpodobné, že mnohé ze současných tužeb a cílů nevyplní, anebo se ani 

                                                      
90 B.  Williams,  Critique of Utilitarianism, str. 6. 
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nebude pokoušet je vyplnit či k nim zaujme negativní postoj. Vezmeme-li toto 

v potaz, pak si můžeme všimnout paralely mezi psychologickou odděleností a 

odděleností jedinců v rámci společnosti. Psychologická oddělenost je totiž ve 

svém důsledku aktem „starání se o jakési budoucí já“. Toto budoucí já, které je mě 

samotnému tak vzdálené, že nemohu žádným způsobem predikovat jeho tužby a 

chtění, tedy je pro mne v podstatě naprosto cizím. Z tohoto vyplývá, že stejně 

tak, jak je utilitaristické pojetí indiferentní vůči vztahu jedince a jeho rozdílnosti 

oproti zbytku společnosti, tak tím samým způsobem nevnímá rozdílnost mezi já 

v současnosti a já v budoucnosti. Jedinec v utilitarismu těžko hledá spojitost se 

společností, a současné já stejným způsobem není schopno navázat spojitost se 

svým budoucím protějškem91. 

 

Williams je toho názoru, že výše uvedená paralela mezi odděleností jedince 

v rámci společnosti a odděleností psychologickou, je mylná, tedy žádným 

způsobem neřeší problematiku indiference.  

Za prvé, rozdílnost současného já a budoucího já je přece jen trochu odlišná od 

rozdílnosti jedince a společnosti. Jedinec v porovnání se současným já je ve velmi 

nevýhodné pozici a potýká se s dvěma závažnými problémy. 

I. Jedinec, na rozdíl od současného já není schopen s takovou přesností 

předvídat potencionální změny, kterými prochází či bude procházet 

společnost. Současné já, vzhledem k tomu, že se vztahuje k sobě 

samému, je schopné předvídat změny budoucího já s větší přesností. 

II. Jedinec není schopen ovlivnit společnost v tak velkém měřítku, jak je 

schopné současné já ovlivnit budoucí já. 

Za druhé, je Williams toho názoru, že je nutné se zamyslet nad tím, proč bychom 

měli svůj současný pohled na svět, společně se současnými plány a tužbami 

považovat za něco nadřazeného svému potencionálnímu budoucímu pohledu na 

svět a s ním spojenými plány a tužbami92. 

                                                      
91 B.  Williams, Persons, Character and Morality, str. 8. 
92 B.  Williams, Persons, Character and Morality, str. 9. 
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Hlavní body kritiky: Utilitarismus postupuje nelogicky během přerozdělování 

strasti a slasti a to kvůli tomu, že je indiferentní vůči jedinci. 

Odpověď: s touto kritikou se jednoduše vypořádá Hareho teorie, konkrétně jeho 

redefinovaný princip užitečnosti. Pokud se jednající dostane do výše popsané 

situace, kdy musí zvážit, zdali určité množství slasti Z dá jedinci X (který je 

celkově šťastný) a nebo jedinci Y (který je nešťastný), pak jednající může použít 

Hareho redefinovaný princip užitečnosti (postavení se do pozice druhého člověka). 

Hareho princip užitečnosti jednajícímu dovoluje zvážit situaci z více úhlů 

pohledu, tedy i z úhlu pohledu jedinců X a Y. Pokud tak jednající učiní, pak oproti 

utilitarismu dojde k poznatku, že jedinec Y potřebuje slast více než jedinec X a 

bude schopen tento fakt zohlednit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
 



- 67 - 
 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

J.S. MILL, Utilitarianism, Parker, Son and Bourn, West Strand, 1863 

D. HUME, A Treatise of Human Nature, ed. by L.A. Selby-Bigge, M.A. , 
Oxford at the Clarendon Press, 1896 

J. BENTHAM, The Collected Works of Jeremy Bentham: First 
Principles Preparatory to Constitutional Code, Clarendon Press, 9. 3. 
1989 

J. BENTHAM, An Introduction to the Principles of Morals and 
Legislation, Oxford at the Clareldon Press, 1907 

J. FEINBERG, “Psychological Egoism,” in Ethical Theory: Classical 
and Contemporary Readings (sixth edition), Belmont: Wadsworth, 
1995 

R.M. HARE, „Ethical theory and utilitarianism“ in Utilitarianism and 
beyond, ed. by A. Sen and B. Williams, Cambridge University Press, 
1982 

B. WILLIAMS, “Persons, Character and Morality” in Moral Luck, 
Philosophical Papers 1973-1980, B. Williams, Cambridge University 
Press, 1982  

B. WILLIAMS, “Critique of Utilitarianism” in Utilitarianism and 
Beyond, J.J.C. Smart and B. Williams, Cambridge University Press, 
1973  

S. SCHEFFLER, The Rejection of Consequentionalism, Oxford 
University Press, 1994 

T. HOBBES, Leviathan, Online Library of Liberty: Leviathan (1909 ed) 

J. RAWLS, A Theory of Justice, Harvard University Press, 1971 

H. ARRENDT, Vita Activa, přeložil Václav Němec, Oyikoymenh, 2007  


