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Máme před sebou nesmírně zajímavou úvahu, velmi logicky uspořádanou, 

prodchnutou otázkou, která „visí ve vzduchu“ a jen někdo ji k sobě pustí. Již 

proto je tato práce více než pozoruhodná. Jde o vztah ke všemu, co žije a není 

„to“ člověkem. Již úvod přiměje čtenáře k otevření horizontu podstatného 

smyslu, afikujícího vztah člověka a zvířete. Autorka nás podrobně seznamuje 

s teoriemi, které nasbírala, promyslela a v práci je uvedla. Preferenční 

utilitarismus P. Singera, teorie práv (T. Regan), kontraktualismus, 

Schweitzerova etika úcty k životu, speciesismus a liberacionismus. V podstatě 

se jedná o, kromě Schweitzerovy teorie, o problém egoismu a altruismu, jenž je 

pojímán vždy z nějakého hlediska. Zvláštní je, že se rozdíl mezi zvířaty a lidmi 

nevysvětluje na nemožnosti kategorického imperativu mravního u zvířat na 

rozdíl od člověka, stejně jako na neschopnosti zvířat mít kantovské ideje, či 

vědět o absolutnu. Případné námitky, mající vždy stejnou podobu? „A jak to 

víte, že zvířata nevědí nic o absolutnu?“, jsou oponovány poukazem na 

neschopnost praktického řešení problémů atp. Druhá kapitola je ještě sžíravější, 

dotýká se problému subjektivity u zvířat, zde se otevírá obrovské pole možných 

námitek a je třeba se sjednotit na pojetí subjektu; rozhodně nemůžeme mluvit o 

tom, že zvířata v sobě nosí subjekt-objektovou figuru, pokud bychom 

karteziánské myšlení dovedli do konce. Sentience, existenciální rozvrh, noetická 

mezera a morální stratifikace pak poukazují na nutné důsledky myšlení, které 

preferuje jsoucna nad bytím a je velmi pragmatické, což je typické pro americké 

a anglické teorie. 

Závěrem je nutno říci, práce je napsána se zápalem, obsahuje věcné, promyšlené 

otázky, navrhuje koncepty na základě podrobného studia cizí literatury, je tu i 

přehled o domácí reflexi tohoto problému. Navrhuji známku: výborně a do 

rozpravy si dovolují navrhnout tuto otázku: Jaký byl vztah Komenského a 

Descarta, pokud šlo o bolest u zvířat? 
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