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Abstrakt (česky):
Práce se zabývá problematikou umělých potratů. Zaměřuje se na obvyklý způsob obhajoby potratů v České
republice a podrobuje jej kritickému zkoumání. Vychází ze současné podoby filozofické diskuze o umělých
potratech, na jejímž pozadí zkoumá argumenty, kterými se potraty běžně obhajují. Následně je podrobena
kritice argumentace na základě tělesné integrity ženy a argumentace vedená z feministických pozic. Práce
ukazuje, že tyto způsoby obhajoby se vyhýbají jádru problému a zastírají podstatné otázky, jako jsou postavení
plodu, práva otců, povaha rozhodování o potratech a dopad současného způsobu prezentace potratů na ženy.
Jako centrální je naopak představena protiváha základních sexuálních potřeb a odpovědnosti za počatý život.
K teoretické otázce postavení počatého dítěte je zaujato skeptické stanovisko. Následná argumentace dochází
k závěru, že z tohoto skepticizmu plyne i nemožnost nezpochybnitelného řešení přípustnosti potratů. To vede
k hledání fundamentů současného diskurzu, který je představuje jako přípustné. Na pozadí uvedených
filozofických problémů se současná obhajoba potratů ukazuje jako bytostně amorální a zavádějící, a to bez
ohledu na otázku faktické přípustnosti potratů.
Abstract (in English):
The thesis deals with the problem of induced abortions. It focuses on, and offers an analysis of, common ways
in which abortion has recently been defended in the Czech Republic. In an examination of usual lines of
defence of abortion, a description of ongoing philosophical debate about morality of abortion is employed.
Arguments founded on bodily integrity and drawn from general feministic positions are attacked with the aim
to show that all these ways of defending abortion elude the crucial problems such as the moral status of a fetus,
father rights, the nature of discourses which underlie women’s choices to abort, and the consequences of the
common contemporary view of abortions for women’s lives. The tension between basic sexual needs and
responsibility for a human life that begins is set forth as the pivotal problem. Concerning the theoretical
question of the moral status of a fetus, the thesis endorses a skeptical stance. As a consequence, unassailable
solution to the question of permissibility of abortions is rejected as an impossible task. Such a negative result
invites a question of how, if at all,the contemporary discourse might be substantiated in which abortions are
treated quite straightforwardly as permissible acts. The acquaintance with philosophical problems concerning
abortion allows us to uncover the criticised lines of defense of abortion as deeply amoral and delusory,
regardless of how the question about permissibility of abortion is eventually handled.
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Legitimita umělých potratů dnes
„Podívej se, jak na světě začíná být chladno.“ (F. M. Dostojevskij: Bílé noci)
Úvod
V následující práci se budu zabývat problematikou umělých potratů (dále jednoduše potratů). Jde mi
především o prozkoumání kontextu, ve kterém se dnešní ženy v euroatlantickém světě, zejména v České
republice, prakticky rozhodují, zda potrat podstoupí či nepodstoupí. Můj příspěvek má mít bezprostřední
návaznost na běžnou argumentaci ohledně práva na potrat, v mé práci proto nejde primárně o průzkum teorií,
které se umělými potraty zabývají. Cílem této práce je podat a demaskovat běžné argumentační strategie.
Z tohoto důvodu mě zajímá, jakým způsobem se potraty v dnešní společnosti legitimují a je-li tento způsob
legitimizace platný.
Metoda této práce je neopírat argumentaci o nezpochybnitelné fundamenty, ale fundamenty v aktuální
debatě nalézat. Východiskem tedy nejsou jakékoliv metafyzické předpoklady o povaze člověka nebo hodnot.
Místo toho si ve své práci pokládám otázku, proč je dnešní přístup v ČR k umělým potratům, který odpovídá
liberálnímu výkladu potratové problematiky, tak samozřejmý, zatímco konzervativní hlediska jsou z pole, kde
probíhá faktické rozhodování o potratech, vytlačena do oblasti soukromého rozhodování ženy, pokud jsou
vůbec připuštěna.
Dnešní teoretické rozpory kolem potratů z podstatné části pramení ze střetu mezi ochranou života plodu
a autonomií matky. Ve všeobecném povědomí je jádro problematiky chápáno podobně. Vůdčí otázkou práce
proto je, proč je respekt k rozhodnutí matky obvykle brán jako samozřejmý oproti ochraně počatého
dítěte a práce reflektuje problematiku očima tohoto dilematu.1 Mělo by především být rozhodnuto, zda jako
společnost udržujeme hodnocení potratů jako souladných s etikou pro to, že nám o nějakou, byť jen možnou
etiku jde, nebo zda byl diskurz představující potraty jako etické vytvořen, aby kryl zájmy, které s etickým
uvažováním nemají co do činění. Tezí této práce je, že potraty nejsou liberálně přijímány z důvodů, které
by byly eticky relevantní a byly založeny na jasných etických postojích.
Úvodem do problematiky bude vymezení základních filozofických problémů a stanovisek ve vztahu
k potratové otázce na jedné straně a shrnutí stavu potratové problematiky v současné České republice na straně
druhé. Znalost strukturované debaty na poli etiky nám pak ve druhé části umožní průzkum obvyklých
argumentů, jimiž se umělé potraty legitimují. Práce bude odkrývat nesoulad mezi tím, co se tvrdí o protiváze
práv matky a plodu a mezi tím, jaká tato protiváha fakticky je. Ve třetí části práce použiji tento nesoulad mezi
logickou strukturou sporu o legitimitu potratů a aktuální vulgární podobou jejich legitimace k zodpovězení
otázky, zda je možno popisovaný celospolečenský vztah k potratům považovat za etický. Také přednesu
hypotézu o tom, jakým způsobem je diskurz legitimující potraty založen.
Nebudu tedy zkoumat etické teorie zabývající se přípustností potratů obecně. Nevyčerpávám také zcela
pole, na kterém je o etice potratů, potažmo o legitimitě jejich regulace, možné hovořit. Samostatně se
nezabývám argumenty politickými, formulovanými vzhledem k celku společnosti. K podobným otázkám se
během své práce dostanu jen zprostředkovaně přes analýzu zájmů matky. Dále se nezabývám otevřeně
nábožensky vedenou argumentací označující potrat za nepřípustný obvykle z důvodu božsky zajištěného nároku
plodu na ochranu. Náboženská východiska jsou českou, dle vlastního vulgárního sebeporozumění ateistickou
společností, v podstatné většině případů taktéž odmítána jako irelevantní.
Protože předmětem práce mají být obvyklá dilemata, nikoliv extrémní případy, je má práce dále zúžena
pouze na tu část případů, kde jde o potraty, které nemají zdravotní důvody na straně matky a kde se nejedná o
potraty dětí počatých znásilněním. I s těmito omezeními se jedná se o drtivou většinu potratů.

Neptám se předem, zda je takto dilematické pojetí potratů v pořádku. Sama tato práce by měla pomoci k zodpovězení otázky, zda je
dilema správně položeno. L.W.SUMNER: Abortion and Moral Theory, New Jersey, 1981, (dále Moral Theory) str. 5-11. Autor
detailně představuje tímto způsobem pojaté strany konfliktu.
1
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I. Otázka potratů dnes
1. Sekulární filozofická debata o potratech
Před vypracováním v úvodu načrtnutého projektu je třeba vykreslit teoretické pozadí, na němž bude
problém obhajitelnosti potratů řešen. Proto bude v základních rysech nastíněna etická problematika umělých
potratů. Zaprvé budou uvedena obvyklá stanoviska v teoretické debatě o potratech, zadruhé popíši formální
podobu a základní teoretické problémy sporu.
(1)Filozofické pozice na poli debaty
Pro uvedení do problematiky rozčlením nejprve argumentační pole, na němž se debata odehrává, s
ohledem na konkrétní pozice, které se objevují ve filozofické debatě. Na jedné straně je tzv. liberální,
propotratová argumentace, která v různých kombinacích a stupních směřuje k předvedení, že:
(a) právo matky na potrat se zakládá v nezcizitelných právech, která má, či v jejích podstatných
zájmech
(b) plod nemá sám o sobě takové vlastnosti, aby bylo třeba ho hájit
Jedním extrémem, jehož nejznámější reprezentantkou je feministka J. Thompsonová, je argumentace
pro právo na potrat opírající se pouze o silné pojetí ženských práv, bez ohledu na vlastnosti plodu.2
Thompsonová se snaží argumentovat tak, aby ukázala přípustnost potratu i pokud by byl plod rovnocenný s
matkou.
Na opačné straně liberálního pole se nachází argumentace stojící na popření skutečnosti, že plod je
osobou (morálním subjektem, lidskou bytostí atp.), kterou je potřeba chránit, popřípadě přímo popírající
existenci vlastností plodu, na jejichž základě by bylo počaté dítě ochrany hodno. Tento způsob argumentace se
nepotřebuje principielně opírat o ženská práva, pouze popírá takové vlastnosti plodu, které by jeho život činily
z podstaty hodným ochrany. Tím pádem se provedení potratu stává soukromou záležitostí matky. Známými
reprezentanty tohoto stanoviska jsou např. M. Tooley, který považuje za centrální skutečnost, že plod nemá
koncept sebe sama jako trvalého subjektu, nebo M. A. Warren, která se opírá o to, že plod není schopen
morálně jednat.3
Autoři kombinující obě linie propotratové argumentace bývají umírněnější. R. Dworkin popírá existenci
„zájmů plodu,“ na jejichž základě by bylo nutné ho bezpodmínečně chránit, připisuje ale plodu
neoddiskutovatelnou hodnotu, která je hodná naší úcty a kterou třeba chránit je. Na stranu druhou pak klade
hodnoty spojené se svobodou matky rozhodovat o ukončení těhotenství. Teprve vážením těchto hodnot dospívá
k přípustnosti potratu.4 Hodnota ani relevantní vlastnosti počatého dítěte v jeho pojetí nejsou tak významné, aby
vedly k nutnosti chránit plod. Jako jejich protiváha je postavena svoboda matky.
Obecně tedy platí, že čím pevnější se zdají být argumenty na ochranu plodu, tím více musí obhájci
potratu zdůrazňovat přínosnost nebo nezpochybnitelnost práva ženy na potrat, a čím pevnější se zdá být právo
ženy na potrat, tím méně je třeba se zabývat upozaďováním plodu. Existuje ale ještě třetí skupina zastánců
liberálního stanoviska, která se k otázce morálního statutu plodu staví skepticky, ale tento skepticizmus používá
jako argument pro povolení potratů. Ze skutečnosti, že nelze o plodu teoreticky rozhodnout, čím je, tito
vyvozují, že potrat je soukromou záležitostí, a nelze ho tedy všeobecně odsuzovat nebo zakazovat.
THOMSON, J. J.: „A Defense of Abortion,“ Philosophy and Public Affairs, 1, č.1, 1971, str. 47-66, dále Thompson.
Ještě silnější a méně známou pozici představuje Reader (READER. S.: „Abortion, Killing, and Maternal Moral Authority,“ Hypatia,
Vol. 23, 2008, č. 1, str. 132-149, dále Maternal Authority).
3
TOOLEY, M.: „Abortion and Infanticide,“ Philosophy and Public Affairs, Vol. 2, č.1, 1972, str. 37-65, dále Abortion and Infanticide
WARREN, M. A.: „On the Moral and Legal Status of Abortion,“ The Monist, Vol. 57, č. 4, 1973, str. 43-61, dále Moral and Legal
Status
4
DWORKIN, R.: Life's Dominion, New York, 1993, dále Life's Dominion
2
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Argumentace na ochranu plodu (tzv. „pro-life“ nebo „konzervativní“ stanovisko) se tedy musí snažit
předvést opak:
(a)právo matky na potrat nevyplývá z žádných podstatných nároků matky
(b)plod má vlastnosti, kvůli kterým je potraty nutno omezovat nebo přímo zakázat
Podobně jako v předcházejícím případě působí argumentace prvním bodem přesvědčivě, teprve pokud
je připsána nezanedbatelná váha druhému bodu. Prvotně je totiž rozhodování o soukromých záležitostech, jimiž
potraty, pokud popíráme hodnotu počatého dítěte a jeho práva, s intuitivní přesvědčivostí jsou, bráno jako
svobodné rozhodování zainteresovaných osob.5
Z hlediska filozofické diskuze je tato práce zaměřena na části (a) argumentace a ke statutu plodu je
zaujato skeptické stanovisko.

(2) Pojem osoby v diskuzi o potratech
Od první poloviny dvacátého století, kdy se problematika umělých potratů zejména vlivem emancipace
žen stala etickým tématem, se přípustnost či nepřípustnost provedení zákroku většinou odvíjela od zodpovězení
otázky, nakolik je plod osobou. Filozofická debata od tohoto přístupu průběžně upouští, nicméně celé pole
debaty je předstrukturováno tradičním pojetím problematiky.6
Snaha vyřešit otázku umělých potratů pomocí pojmu osoby selhala.7 Jedním z důvodů bylo, že zřejmě
nikdy neexistovala zcela přesvědčivá argumentace, ze které by vyplývalo, jak osobu definujeme, a tedy které
vlastnosti rozhodují o tom, zda počaté dítě je nebo není osobou, ani obecná shoda na této otázce. Mezi takové
možné rozhodující vlastnosti bývá řazena existence sebevědomí nebo jiného typu vědomí, existence samostatné
identity, schopnost svobodně jednat, citlivost, přítomnost nebo nepřítomnost duše, schopnost samostatného
přežití a další.8
Druhým problémem je, že ani pokud by nebyla pochybnost o tom, které vlastnosti osobu definují, nelze
ve většině případů se všeobecnou přesvědčivostí rozhodnout, zda tyto vlastnosti počaté dítě, nebo alespoň
některé z dětí, má. V tomto smyslu se kritériem může stát například schopnost přežít nezávisle na matce,
přítomnost duše nebo svobodné vůle je ale problematická, byť ji můžeme pro otázku přípustnosti potratů
považovat za zásadní.
Dalším souvisejícím problémem je, že není zřejmé, co ze skutečnosti, že počaté dítě je nebo není
osobou, plyne. I kdyby plod osobou byl, můžeme se ptát, zda jej máme za každých okolností chránit. A naopak,
i pokud by nebyl považován za osobu, můžeme se ptát, zda nemá některé vlastnosti, na jejichž základě bychom
Mapu liberálních a konzervativních legislativních i morálních pozic včetně základních předpokladů nabízí Hursthouse, Beginning
Lives, str. 13-25 (HURSTHOUSE, R.: Beginning Lives, Oxford, New York, 1987, dále Beginning Lives). V podstatě celé toto dílo
Hursthouse je zároveň i přehlednou mapou potratové problematiky a polemikou s jednotlivými stanovisky.
6
K tomuto posunu stručně JIRSA, J.: „Pojem osoby v diskuzi o etice potratů,“ Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově
č. P13, Praha, 2014, dále Pojem osoby
Na neplodnost debaty o potratech postavené na argumentech o osobách nebo právech reflektuje i HARE, R. M.: „Abortion and the
Golden Rule,“ Philosophy & Public Affairs, Vol. 4, č. 3, 1975, str. 201-222, dále Golden Rule: „The other unhelpful approach, that of
asking whether the fetus is a person, has been so universally popular that in many of the writings it is assumed that this question is the
key to the whole problem. The reason for this is easy to see; if there is a well-established moral principle that the intentional killing of
other innocent persons is always murder, and therefore wrong, it looks as if an easy way to determine whether it is wrong to kill
fetuses is to determine whether they are persons, and thus settle once for all whether they are subsumable under the principle.“ (citace
str. 204)
7
Stejným způsobem selhává argumentace, která namísto pojmu osoby užívá obraty jako např. „morálně jednající,“ „člověk,“ „lidská
bytost.“ Abych udržela text srozumitelným, držím se pojmu osoba, chápu ho ale jako zástupný i pro všechny podobné obraty těsně
spojené s představou privilegií a závazků v rámci lidské společnosti.
8
„Persons are beings capable of valuing their own lives. (Harris 1985, 16-17). An organism possesses a serious right to life only if it
possesses the concept of a self as a continuing subject of experiences and other mental states, and believes that it is itself such an
entity. (Tooley 1972) [The six key markers of personhood are] (1) sentience . . . (2) emotionality . . . (3) reason . . . (4) the capacity to
communicate . . . (5) self-awareness . . . (6) moral agency. (Warren 1997).“ Ilustrativní výčet převzat z: CHAPPELL, T.: „On the Very
Criteria of Personhood,“ The Southern Journal of Philosophy, Vol. 49, č. 1, 2011, str. 3, dále Personhood
5
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ho měli bezpodmínečně, nebo alespoň v některých případech, chránit. Více současných filozofických teorií se
na základě tohoto náhledu vydává cestou, která problematiku tradiční otázky, nakolik plod je nebo není osobou,
zdánlivě obchází, a ptá se pouze po vlastnostech, na jejichž základě je třeba rozhodnout o způsobu zacházení s
plodem. Vrací se nicméně analogické problémy.
Pomineme-li bez dalšího tradiční otázku, hrozí, že se z debaty vytratí podstatný prvek. Jaké vlastnosti
definují osobu je problematické, bytí osobou ale v západní společnosti implikuje nezpochybnitelný nárok na
respekt ze strany ostatních osob.9 Mezi privilegia, která osobám připisujeme, patří v první řadě právo na
ochranu života a tělesnou integritu. Potrat je ale zákrokem vedeným zcela bez ohledu na dítě, co se jeho
možného utrpení týče, který v případě, že je dokonán, končí smrtí plodu. Vzhledem ke skutečnosti, že potraty
nejsme schopni provádět jinak než krutými způsoby, jako je vysání plodu, jeho roztrhání, prudké vypuzení
z dělohy, rozřezání nebo otrávení, nelze tuto skutečnost pominout.10
Jakmile připustíme, že počaté dítě je ve výše uvedeném smyslu osobou nebo jiným odpovídajícím
subjektem, je tedy obhajoba potratu velice těžká. Pokud vážíme právo na život, kterému se osoby těší, s jinými
právy a nároky matky, prvotně je bráno za důležitější právo na život. O tento pohled na věc se z velké části
opírá konzervativní přístup k potratům. Hlavní sílu zastáncům liberálního přístupu k potratům proto dává
popření statutu plodu jakožto osoby.11 Zprvu musela matka hájit právo na potrat proti těžko napadnutelnému
právu plodu na život. Nyní je takové právo popřením skutečnosti, že je plod osobou, zpochybněno. Proti tomu
naopak stojí právo matky autonomně rozhodovat o svém těle.
Podobně, jako se těžko zpochybňuje váha práva na život v porovnání s jinými zájmy a právy, je náročné
hájit rovnost počatého dítěte s matkou, co se týče jejích práv obecně. O tom, zda matka má některá základní
práva a je v silném slova smyslu osobou, se debata nevede, zatímco o povaze počatého dítěte se diskutuje
neustále, i ve spojitosti s jinými problémy, než je právo na potrat na žádost matky. A jakmile je zpochybněna
rovnost matky a počatého dítěte, je obhajoba práva plodu na život daleko náročnější. Práva mohou mít i jiné
entity než osoby, v dnešní době např. zvířata. Mohou také existovat zájmy, kvůli kterým podléhají tyto jiné
entity ochraně (např. budovy, přírodní památky a mnoho dalšího chráníme ne proto, že by měly práva). S právy
osob, které jsou považována za základní a nezpochybnitelná, jako je např. právo na tělesnou integritu, se ale
tato nemohou měřit.
Výše řešeným problémům se nelze vyhnout pouhým nahrazením pojmu osoby něčím jako je nositel
práv, lidská bytost, potenciální osoba, morální subjekt a podobně. Tyto problémy totiž nevznikají tím, že
přistupovat k plodu zcela jako k osobě, nebo naopak k plodu jako k osobě nepřistupovat vůbec, znamená vidět
jenom extremity. Plod se nemusí všem zdát osobou v tak silném smyslu jako odpovědný dospělý, ani v tak
slabém smyslu jako neoplodněné vajíčko. Počaté dítě v prvním měsíci se také bezpochyby liší od toho v
devátém. Sledujeme-li tuto intuici, určitě můžeme dojít k závěru, že plodu je potřeba připsat jiný morální statut,
než je bytí osobou,12 a teprve na tomto základě rozhodovat o přípustnosti potratů. Budeme se ale potýkat se
stejnými neřešitelnými problémy, jako když jsme se „pouze“ snažili rozhodnout, zda plod osobou je nebo není.
Pro teoretické určení morálního statutu je potřeba naplnit tytéž předpoklady: vymezit, jaké vlastnosti jsou
relevantní, a určit, zda je plod má.
Tzv. nezcizitelná práva jsou osobám všeobecně připisována z hlediska morálních teorií operujících s pojmem osoby a práv, v tomto
případě ale v západním světě existuje i jasná shoda s legislativou. Chappell o tomtéž uvádí, že osobou se v našich kontextech míní
tvor sdílející se sobě rovnými třídu závazků a privilegií (Personhood, str. 2). V podstatných rysech zde pojem osoby stále odpovídá i
pojmům jako lidská bytost nebo morální subjekt.
10
Podrobně k metodám potratu a bolesti plodu BECKWITH, F. J.: Politically Correct Death, Grand Rapids, 1993, str. 46-51, dále
Politically Correct Death
S myšlenkou, že než na kapacitu morálně jednat apod., je třeba se zaměřit na kapacitu pociťovat bolest, operuje Singer. (SINGER, P.:
Animal Liberation, New York, 1975)
Dworkin používá některé vědecké poznatky proti představě, že plod do šestadvacátého až třicátého (!) týdne cítí bolest. Life’s
Dominion, str. 16-18. Zde zůstává otázkou, co o plodu opravdu víme, a co si jenom chceme myslet (i jakožto vědci).
11
Tento typ argumentace schematicky vyjadřuje Jirsa: „(1)Je nemorální/nepřípustné ukončit život x (a pouze x). (2)x je a (3) Embryo
či plod není a. (4) Závěr: Je morálně přípustné ukončit život embrya či plodu. [odstavec] V tomto argumentu jsou za x dosazovány
pojmy jako morálně jednající, osoba, lidská bytost atp. (...) A slouží jako definice x či jako vystižení esenciální či klíčové vlastnosti
x.“ Pojem osoby, str. 3
12
Obvykle v tom smyslu, že je osobou do určité míry, přičemž kritériem je zde dospělý odpovědný člověk. Podrobný koncept
morálního statutu představuje Sumner: „(...)to lack moral standing is to have no duties and no rights; to have full moral standing is to
possess the duties and rights of the appropriate paradigm.“ Moral Theory,, str. 26-33, citace str. 28
9
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Je třeba přijmout, že v případě praktického řešení otázky přípustnosti umělých potratů se nejedná o něco
jako řešení rovnice, v němž hraje roli naše přímá odpovědnost pouze v tom smyslu, že ji musíme vyřešit
bezchybně.13 Rezignace na tradiční otázku zároveň neznamená, že problémy řešené v rámci dosavadní debaty s
potratovou problematikou podstatným způsobem nesouvisí, ani nás tato rezignace jednoduše nezbavuje
předznamenaných problémů: které vlastnosti jsou pro zacházení s počatým dítětem důležité a které mu můžeme
připsat. Samozřejmě nelze vyloučit, že skutečně existuje poslední způsob jak status počatého dítěte jednou
provždy určit a nepochybně tak potratovou otázku jednou provždy rozhodnout. Východiskem této práce je ale
výše popsané skeptické stanovisko.
Pomocí předcházejícího výkladu nyní vyzdvihnu centrální formální problém debaty ještě jednou,
nezávisle na pojmu osoby. Zatímco těžiště argumentů zastávajících konzervativní přístup k potratům a ochranu
dítěte leží z velké části ve skutečnosti, že počatému dítěti jde o přežití a jeho usmrcení je obvykle velice kruté,
zatímco zůstává nejasné, jak se to má s jeho právy vůbec, liberální argumenty čerpají svou váhu z
jednoznačnosti nároků matky. S trochou volnosti se dá říci, že v rámci racionální debaty o potratech jsme
nuceni uvádět do poměrů na první pohled nesouměřitelné. Neplatí, že bychom měli dva na první pohled
rovnocenné subjekty a snažili se vážit, čí práva jsou přednější, nebo naopak dva subjekty s nejasným morálnělegálním statutem a snažili se určit, který je spíše hoden naší ochrany. Jsme nuceni poměřovat jednoznačná
práva matky s fatalitou následků, které nese jejich prosazování. Tím vysvětluji i vyhrocenost debaty na obou
stranách.14 Uvažujeme-li jako ochránci plodu o fatalitě důsledků, je argumentace „svobodou
volby,“ „sociálními problémy“ nebo „právem na kontrolu rodičovství“ pohoršlivá. Když ochránce ženských
práv a liberálního chápání rodiny slyší volání po ochraně plodu, který je z jeho hlediska pouhým shlukem
buněk, nutně to vnímá jako zaslepenost nebo fanatizmus, který má tu drzost vnucovat se ostatním.
2. Současná potratová problematika v ČR
(1)Statistika
V dnešní České republice podstupuje potrat v drtivé většině případů žena, jejíž zdravotní stav není
s těhotenstvím v rozporu a která měla pohlavní styk vedoucí k otěhotnění dobrovolně. Potraty indukované ze
zdravotních důvodů, a to jak na straně matky, tak na straně dítěte, se v roce 2012 podílely na všech umělých
ukončení těhotenství 19,5 %. Všechny se podle práva provádějí výhradně na žádost matky, v případě
nezletilých je do šestnácti let věku nutný souhlas rodičů, do osmnácti let věku jsou rodiče informováni.
V případě znásilnění, závažného ohrožení matky nebo vynuceného potratu se jedná o případy, na které níže
předvedené argumenty nelze bezvýhradně vztahovat a které by vyžadovaly další úvahy, ačkoliv se na těchto
extrémních případech mohou ukazovat důležité skutečnosti, co se problematičnosti některých argumentů týče.
Pokud nám ale jde o to, posuzovat legitimitu nebo legalitu většiny v současné době prováděných potratů,
musíme se zaměřit na argumenty, kterými lze hájit nebo odsuzovat právě tuto většinu.15
Pro práci byla použita statistická data pro ČR z roku 2012. Počet umělých potratů každoročně mírně
kolísá a celkově během let klesá, a to zatím absolutně i relativně k celkovému počtu těhotenství. Toto kolísání a
dlouhodobé trendy jsou nicméně pro účely práce zanedbatelné. V současnosti v ČR proběhne zhruba 20 000
umělých potratů ročně. Přibližně každé páté až šesté dítě je tedy uměle potracené.16
Podobné východisko zaujímá Hare. „If, in our desire to get out of addressing ourselves to this moral question-to get it settled for us
without any moral thought on our part- we go first to the physicians for information about whether the fetus is really a person, and
then, when they have told us all they can, to the metaphysicians, we are only indulging in the well-known vice of philosophers (which
my fellow linguistic philosophers, at any rate, ought to be on their guard against, because that is the mainstay of our training)-the vice
of trying to settle substantial questions by verbal maneuver.“ Golden Rule, citace str. 205, argumentace ohledně smyslu tázání po tom,
zda je plod osoba, str. 204-206
14
Ilustrativní je, že konzervativní stanoviska a argumenty se někdy označují termínem pro-life, zatímco stanoviska liberální prochoice. Lze z toho usuzovat, že liberálům jde obvykle v první řadě o volbu, ne o odpor k plození nebo přímo o zabíjení, zatímco
konzervativcům o ochranu života, nikoliv omezování ženských nebo jiných práv. Dalším územ je protiklad permissive-restrictive,
který ovšem etymologicky zrcadlí liberální pohled na věc.
15
ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČR: „Potraty 2012,“ ÚZIS ČR, Praha, 2013,
http://www.uzis.cz/katalog/zdravotnicka-statistika/potraty, dále Statistika
16
„Počet interrupcí u nás se do konce 70. let držel s výkyvy v rozmezí 51 470 – 74 263 zákroků ročně. V 80. letech však výrazně
13
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(2) Právo
Z Občanského zákoníku17 je patrné, že právo se primárně zaměřuje na práva matky a právo na potrat je
chápáno jako ochrana života, zdraví ženy a zájmu na odpovědném plánování rodičovství. Patrný je tedy
dilematický přístup matka-počaté dítě, implicitně také vyplývá, že podstoupení potratu by v případech, kdy
nejde o ohrožení života nebo zdraví matky, mělo být aktem odpovědnosti, apel na všeobecné zájmy ženy a
svobodu volby v zákoníku chybí. Ze zákona je zřejmé, že potratu by mělo předcházet informované rozhodnutí,
a to zejména stran lékaře z hlediska možných následků potratu. Tělesná a duševní integrita je v zákoníku
definována zcela vágně a tudíž zde ani nemůže existovat jasná vazba práva na potrat na integritu matky.
Spojování práva na potrat s právem na tělesnou integritu tedy není v zákoníku patrné. Pozoruhodná je pak věta
z Ústavy o hodnotě lidského života již před narozením, která se nicméně v Občanském zákoníku neodráží ve
smyslu jakékoliv přímé ochrany plodu mladšího 12. týdnů. Ozvuky nacházíme např. v Trestním zákoníku, kde
jsou činy spáchané na těhotných ženách trestány přísněji.18
dále viz Příloha I
(3) Veřejná debata
Hlavním cílem práce je přinést argumenty relevantní pro současnou společenskou (ne)debatu o
potratech. Nějakým způsobem proto musí být v práci zachyceny současné poměry v ČR. To je náročný úkol,
jak lze předjímat již ze skutečnosti, že mezi odbornou literaturou uvedenou mezi zdroji k této práci je jen
minimum českých textů přímo zacílených na potratovou problematiku. Na odborné úrovni se širší debata o
potratové problematice nevede, a na rozdíl od většiny západních zemí ani nikdy nevedla. Na politické úrovni je
snaha o změnu legislativy do restriktivnější podoby většinovou veřejností považována spíše za pokusy narušit
něco, co dobře funguje, než za podnět ke kladení otázek po legitimitě potratů. Poslední pokus o změnu
legislativy proběhl v roce 2003, vláda návrh zákona omezující přístup k potratům označila za „neaktuální“.19
Veřejná debata o potratové problematice v České republice prakticky neexistuje. Na internetu se dá
narazit na veliké spektrum názorů od radikálních, obvykle nábožensky motivovaných odpůrců potratů, až po
otevřený radikálně liberální přístup (ve spektru mnou navštívených internetových stránek a článků přečtených v
médiíích nicméně relativně vzácný, spíše uváděný v rámci diskuzí s velice nízkou úrovní pod články; málokdo,
kdo se o problematice šířeji rozepisuje, na potraty nahlíží jako na zcela morálně neutrální). Daleko častější je
samozřejmý přístup k potratům jako základnímu ženskému právu.20 Zmínky o potratech v médiích se omezují
na zpravodajství např. o změnách legislativy v cizích zemích, o zavedení tzv. potratových pilulek, o
stanoviscích církve, jsou zmiňovány jednotlivé zajímavé případy, nebo je potrat zmiňován alespoň jako

stoupá, k největšímu skoku došlo roku 1987, kdy počet interrupcí vzrostl z 83 564 (v předchozím roce) na 109 626. Pravděpodobně je
zde souvislost mimo jiné i s tím, že roku 1986 byl přijat zákon rušící interrupční komise a povolující interrupci na žádost ženy. Ovšem
po tomto skoku již stoupl počet interrupcí jen mírně následující rok a poté již začal klesat. Největší pokles vidíme v letech 1991 –
1994, během těchto 3 let klesl počet interrupcí ze 106 042 na 54 836, tedy téměř na polovinu. Od té doby dále klesá a roku 2004 bylo
provedeno 27 574 interrupcí.“ (KUTOVÁ, P.: „Interrupce – porovnání legislativy, vývoje a reflexe ve společnosti na příkladu 6
zemí,“ Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, vedoucí práce Libor Prudký, Praha, 2006, dále Legislativa)
17
viz. Příloha I.
18
K právní problematice potratů v ČR dále POPOVIČOVÁ, D.: „Právo na život: interrupce jako právní problém?“ Právnická fakulta
Masarykovy Univerzity v Brně, Katedra právní teorie, vedoucí Tatiana Machalová, Brno 2006, dále Právo na život. K Listině
základních práv a svobod zejm. str. 68-71
19
Právo na život, str. 64-67
20
Podle mezinárodního výzkumu (PEW REASERCH CENTER: „Global Views on Morality,“ Washington, 2013-2014,
http://www.pewglobal.org/2014/04/15/global-morality/) v České republice 49% lidí považuje potrat za morálně přijatelný, 18% za
nepřijatelný a 18% ho vůbec nepovažuje za morální problém.
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potenciální problém v rámci širší feministické tematiky.21 Dilematické nebo pro-life pohledy na problematiku
se objevují pouze okrajově a zaujímají spíše roli abstraktních „názorů“ než něčeho, co by mělo návaznost na
současné politické a etické problémy. V archivech mainstreamovějších médií aspirujících na serióznost za
posledních pět let najdeme častěji články věnující se právům zvířat, umělému oplodnění, eutanazii nebo
genetické manipulaci s lidskými zárodky (nicméně ani tyto nevyvolávají širší celospolečenskou debatu, jako by
všeobecně chyběla vůle vážná etická témata řešit). Trend je takový, že pohled na potraty jako na vážné a
potřebné téma společenské diskuze od devadesátých let oslabuje, mizí problematický, dilematický přístup, i
názory v médiích.
Jednu z výjimek představuje například článek o umělém oplodnění v časopisu Respekt, kde je usmrcení
nechtěných sourozenců u umělého oplodnění (ke konci 2. trimestru (!) těhotenství, injekcí chloridu draselného
do srdce dítěte) explicitně pojmenováno jako etický problém i s objevujícími se výhradami lékařů a se všemi
negativními dopady zákroku na matku a celou rodinu, nebo rozhovor s Janem Sokolem v Lidových novinách,
kde je kritizován lék vyvolávající umělý potrat. Pozoruhodný je v tomto ohledu i článek Davida Černého
v časopise Reflex z roku 2014 otevřeně zpochybňující právo na potrat bez jakékoliv návaznosti na křesťanské
hodnoty.22 Tento týdeník jinak vyniká množstvím článků podporujících potraty, ve kterých často zcela chybí
argumentace a zaměřují se spíše na házení špíny na obhájce pro-life stanoviska. Podobné články lze najít i na
vyhraněně „levicových“ webech jako A2larm nebo Deník Referendum, které s pravidelností Pochodů pro život
zveřejňují články na podporu pro-choice stanoviska a používají i podobné argumenty jako Reflex, jako je
samozřejmost ženských práv, náboženské předsudky stojící za snahou chránit plod nebo ekonomické a sociální
hrozby, před nimiž nás možnost potratu chrání. A zatímco o tématu eutanazie byla v létě 2013 v příloze
Orientace Lidových novin zveřejněna celá série článků, srovnatelný počin v oblasti etiky umělých potratů
bychom hledali stěží.
Nejznámější organizací angažující se v potratové problematice je zřejmě Hnutí pro život, které vede
permanentní protipotratovou kampaň a usiluje o to, aby byly potraty v ČR nelegální. Potratovou problematiku
nicméně Hnutí pro život, které je personálně i ideově spojené s katolickou církví, zasadilo do de facto
náboženského kontextu a propojuje ji s dalšími etickými požadavky a závazky, které nesouhlas s dnešním
přístupem k potratům nepodmiňují.23 Hnutí pro život tak adekvátně reprezentuje pouze část osob, které mají
k potratům výhrady. V poslední době v prezentaci Hnutí pro život došlo k posunu a více se soustředí na potraty
jako takové a staví do popředí pomoc těhotným ženám. Zajímavé je málo známé sdružení Different Life,24 které
protipotratové postoje nespojuje s konzervativním pojetím rodiny, ale naopak podporuje rovnost pohlaví a
zabývá se jinými etickými a politickými problémy, jako je ekologie nebo práva zvířat.
Podle mezinárodního výzkumu25 v České republice 49% lidí považuje potrat za morálně přijatelný, 18%
za nepřijatelný a 18% ho vůbec nepovažuje za morální problém. Podle mezinárodní statistiky sebrané ve 40
zemích světa je světový názor následující: 56% lidí považuje potrat za morálně nepřijatelný, za morálně

Pel mel podobných článků lze nalézt na stránkách Katolické Teologické Fakulty (shromáždil OVEČKA, L.
ktf.cuni.cz/~ovecka/2008-9/Bioetika/Zpravy%20z%20tisku/Potrat.doc), dále archiv Lidových novin, archiv Mladé fronty Dnes, archiv
časopisu Respekt, archiv časopisu Reflex, heslo potrat nebo interrupce.
22
FIALOVÁ, L.: „Děkuji, že jste mi daroval život,“ Respekt, 17. 10. 2010,
http://respekt.ihned.cz/c1-47173900-dekuji-ze-jste-mi-daroval-zivot
HOUDA, P., SOKOL, J.: „Počít, vykloktat a spát,“ Lidové Noviny, 30. 5. 2015
ČERNÝ, D.: „Existuje u žen právo na potrat? Je to k zamyšlení,“ Reflex, 3. 2. 2014,
http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/54347/existuje-u-zen-pravo-na-potrat-je-to-k-zamysleni.html
23
Na webu Hnutí pro život bylo ještě v roce 2016 uvedeno: „Existuje objektivní, poznatelný mravní řád platný v každé době, kultuře
a situaci.“ Člověk, který se chce hlásit ke Hnutí pro život, musel podle informací na stránkách splňovat mnoho dalších ideologických
kritérií, které mají k odmítání potratu více či méně daleko: například neschvalovat žádnou antikoncepci mimo přirozené plánování
těhotenství (metoda plodných dnů) a to včetně přerušované soulože nebo sterilace, nesouhlasit s předmanželským sexem,
s asistovanou reprodukcí ani eutanazií (HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR, www.hnutiprozivot.cz, dále Hnutí pro život). Tato deklarace byla
v poslední době odstraněna a hnutí se více zaměřilo na pomoc matkám, které „čekají nečekané dítě.“ Heslem sdružení se stalo
„nesoudíme, pomáháme.“ Citace původní deklarace předkládá v Britských listech také Linda Sokačová. (SOKAČOVÁ, L.: „Hnutí
pro život: Za svět konzervativnější a méně svobodný,“ Britské Listy, 5. 1. 2006, https://legacy.blisty.cz/art/26364.html dále
Konzervativní a méně svobodný) V publikacích a letácích Hnutí pro život na katolické hodnoty i katolickou komunitu jako takovou
dále naráží.
24
DIFFERENT LIFE, Roudnice nad Labem, IČO 46771662
25
PEW REASERCH CENTER: „Global Views on Morality“
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přijatelný ho považuje pouhých 15%. Evropské země jsou obecně liberálnější, v nejkonzervativnějším Řecku
ho za nepřijatelný považuje 54% respondentů.
Můžeme bez obav předpokládat, že větší část společnosti se potratovou problematikou (podobně jako
jinými filozofickými a etickými problémy) nikdy systematicky nezabývala, ale zároveň z praktického hlediska
zastává vyhraněné etické stanovisko. Jakmile je závažnost, komplikovanost a problematičnost otázky po etice a
právním statutu potratů přijata, musíme tedy být, nakolik svou společnost považujeme za společnost z velké
části stojící na sdílené morálce a právu, přinejmenším znepokojeni samozřejmostí, s níž je dnes z hlediska práva
i mravů absolutně vzato vysoký počet potratů přijímán, a to bez ohledu na to, zda jsme v postoji k potratům ve
výsledku spíše liberální nebo konzervativní.26 K této samozřejmosti, s níž jsou potraty přijímány, patří
bagatelizace argumentů, kterými je obhajován nárok plodu na ochranu, jednostranná informovanost matek a
často i lékařů, kdy obvykle jedinou představenou perspektivou je perspektiva tzv. svobody volby, bez
informování o dilematech a rizicích, které jsou s potratem spojeny a které by měly být před zákrokem vážně
vzaty v úvahu, což je fakticky v rozporu s paragrafem 94 Občanského zákoníku a s paragrafem 7 zákona
66/1986 (obvykle na základě představy, že je tak matka ochraňována před dalším zbytečným stresem), nulová
ochrana plodu v prvním trimestru i v případě zcela nezodpovědného chování matky, nebo praktický, byť nikoliv
legální tlak na gynekology, aby potraty prováděli.27 Vzhledem k tomu, že je celý problém postaven dilematicky
jako střet tzv. ženských práv v protiváze k potenciálním právům dítěte, přičemž je kladen důraz na práva žen,
bude mě nyní primárně zajímat v úvodu zmíněný problém, jaká práva žen zde hájíme, to jest, co je kladeno jako
tak důležité, že to upozadilo potřebu chránit plod.

„The fact that abortion is, in some sense, the destruction of the new human life, and thereby, like the procreation of a new human
life, connects with our thoughts about human lives and deaths, must make it a serious decision, always something of some moment.
To disregard this fact about it, to think of abortion as nothing but killing of something that does not metter, or as nothing but an
exercise of some right or rights one has, or as the incidental means to some desirable state of affairs, is to do something callous and
light-minded.“ Beginning Lives, str. 331
27
„Specifikem Československa a dalších zemí Sovětského bloku bylo využívání interrupcí jako „antikoncepční“ metody, což
způsobovalo vysoké počty těchto zákroků. Na rozdíl od západních demokracií jako např. USA, Kanada nebo bývalé západní
Německo neprobíhala v naší společnosti před rokem 1989 intenzivní debata, které by se účastnily občanské iniciativy různého typu.
Princip právní úpravy interrupcí tu tedy nebyl dlouhodobě zpochybňován. Důležitou roli sehrálo také potlačování náboženských
názorových proudů ve společnosti a ateistická tradice. Tyto faktory přinesly zakořenění názoru o „normálnosti“ interrupcí. Interrupce
jsou naší veřejností chápány jako „přirozené právo“ a má o ní rozhodovat především žena.“ Legislativa str. 4
V ČR podle mně dostupných informací prakticky působí jen dva gynekologové, kteří umělé potraty neprovádí.
26
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II. Právo na potrat
Obsahem první části práce byl náčrt filozofické debaty o potratech a náčrt vztahu české společnosti k
nim. Jedním ze základních tvrzení bylo, že zakládat rozhodování o přípustnosti potratů v (ne)připisování statusu
osoby počatému dítěti je k ničemu, protože otázka, zda plod je nebo není osobou, nemá jednoznačné řešení.
Připomeňme si otázku vznesenou v úvodu práce: Proč je respekt k rozhodnutí matky obvykle brán jako
samozřejmý oproti ochraně plodu? Nebudeme tedy předem problematiku rozhodovat z premis o právech
matky a dítěte, ale podíváme se blíže, jaké přesně zájmy stojí proti zájmům počatých dětí.
1. Potrat a ženská práva
Proti nutnosti ochrany počatých dětí se postavily pochybnosti vůbec o relevanci toho, co bychom měli
chránit, a to na základě teoretických námitek proti koncepcím osoby, jimiž se ochrana plodu obhajuje.
Vzhledem k těžké uchopitelnosti problematiky práv obecně se nabízí otázka, zda by alespoň v rozpravě o
legitimitě potratů podobným způsobem nešla napadnout obhajoba ženských práv, které se staví jako protiváha
ochrany plodu.28 Nyní ale pokládám otázku, nakolik právo na potrat k ženským právům skutečně patří.
Heslem zastánců potratů se stala tzv. svoboda volby.29 Při jakémkoliv apelu na zákaz nebo omezení
potratů je okamžitě barvitě zobrazena újma žen, ke které by toto vedlo. Ženy by byly zbaveny kontroly nad
svým tělem a reprodukčním životem. Byly by proti své vůli nuceny nechat si těhotenstvím narušit tu
nejprivátnější sféru, kterou disponují. Byly by dále znevýhodněny oproti mužům. Zákaz by mohl vést k těžké
sociální a psychické újmě. Tato všechna tvrzení je potřeba vzít vážně, protože není pochyb o tom, že
těhotenství, porod a rodičovství je zásadní a nezvratný zásah do soukromé sféry každého člověka. Představa, že
se tyto apely mohou stát obhajobou liberálního přístupu k potratům, bude ale nyní podrobena kritice.
(1)Argumentace z tělesné integrity
V této části práce se budu zaobírat argumentací, která právo na potrat opírá o právo na tělesnou
integritu. Ukáži, nakolik může takový argument stát samostatně a nakolik potřebuje oporu v jiné argumentaci.
Pokud žena stojí o potrat, je jejím okamžitým zájmem, bez ohledu na další důvody a výminky, nebýt těhotná.
Při otázce po právu na potrat se tedy ptáme, zda má žena bezpodmínečné právo nebýt těhotná, protože potrat je
pouze prostředkem, jak docílit tohoto stavu.
Tato otázka se pak snadno ztotožňuje s otázkou, zda má žena bezvýhradné právo nakládat s vlastním
tělem, a zájem ženy na potratu je ztotožněn se zájmem ženy zachovat svou tělesnou integritu. Že je zachování
tělesné integrity základním nezcizitelným právem každého člověka zpochybňováno nebude a toto tvrzení je
jeden z předpokladů úvah. Stejně tak nebude řešena otázka, zda právo nebýt těhotná skutečně musí být bráno
jako něco, co spadá pod zachovávání tělesné integrity: Lze si představit například argumentaci postavenou na
zdůrazňování přirozenosti těhotenství proti nepřirozenosti umělého potratu, takže se celý problém obrací a
narušením tělesné integrity se stává potrat. Pro účely své práce na tomto místě vycházím maximálně vstříc
propotratovému stanovisku a právem na tělesnou integritu chápu právo libovolně a bez násilných nebo jiných
nedobrovolných zásahů zvnějšku nakládat se svým tělem, bez ohledu na to, co můžeme označovat jako
přirozené nebo nepřirozené.30
Ikonickým se v rámci této linie propotratové argumentace stal článek J. J. Thomson. Ta prezentuje
pohled, že potrat je sebeobranou a dítě v těle matky přirovnává k parazitovi, jehož nejsme povinni snášet. Sex
K problematičnosti ženských práv jako takových Golden Rule str. 202-204
Toto platí v celé západní společnosti. Irská autorka Angela Kennedy uvádí: „The concept of a `right to choose' has been absorbed
fully into political rhetoric and the cultural/collective psyche, and abortion advocates have exploited such a notion of choice in the
fight for abortion ‚rights,‘ with the phrase ‚a woman's right to choose‘ becoming a powerful slogan.“ KENNEDY, A.: „Abortion,
Patriarchy, Neoliberalism,“ An Irish Quarterly Review, Vol. 90, č. 358, 2001, str. 162-170, dále Neoliberalism, citace str. 164
30
K právu na tělesnou integritu dále viz Příloha I, Občanský zákoník
28
29
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je jako otevření okna, píše jinde, otevření okna nás nečiní odpovědnými za zloděje, který se ocitnul uvnitř.
Analogicky, dobrovolným sexem se žena žádným způsobem nestává odpovědnou za své těhotenství. Nelze
ženám sex upírat, pokud nechtějí mít dítě, neboť patří k základním fyzickým a sociálním potřebám, doplňuje
Thomsonová, když by bylo lze namítnout, že ženu je za těhotenství odpovědná, neboť k sexu se rozhoduje
dobrovolně. Donosit dítě je v Thomsonové pojetí akt dobré vůle, bez ohledu na to, zda by dítě mohlo být
osobou.31
Kritika Thomsonové postoje se nabízí a obvykle spočívá ve zdůrazňování spoluodpovědnosti ženy za
těhotenství. Jakmile je vzato v potaz, že žena se nestává těhotnou zničehonic a nezávisle na své vůli, ale že
otěhotnění předcházel dobrovolný sexuální styk, komplikuje věc skutečnost, že právo na tělesnou integritu není
totožné s právem na zcela libovolné zacházení s vlastním tělem. Z obecného práva ženy na tělesnou integritu
nelze bez dalšího odvozovat, že má bez ohledu na své jednání vždy právo nebýt těhotná. Podle Thomsonové
kritiků se žena zavazuje dobrovolným sexem k odpovědnosti za možný nový život.32
Boonin-Vain poskytuje Thomsonové příkladům silnější teoretické pozadí. Převádí představu
odpovědnosti matky za počaté dítě právě na poskytnutí souhlasu s těhotenstvím dobrovolným sexem, a tento
protiargument oprávněně kritizuje jako neplatný. Stejně jako fakt, že jsme v restauraci, vášnivě zakousnuti do
svého žvance, z čiré hlouposti zapomněli peníze, neznamená, že souhlasíme s tím, aby si je nechala obsluha,
popisuje Boonin. Poté se pokouší vyvrátit i představu, že by bylo odpovědnost ženy za plod možné založit
jinak.33 Posledním způsobem obhajoby přípustnosti potratů bez ohledu na plod se v jeho podání nakonec musí
stát držení pozice, že matka dítěti prokázala dobro již pouhým početím, tedy že je lépe dítě počít a potratit než
vůbec nepočít.34
Trvá ale otázka, nakolik byl postižen faktický vztah mezi sexem a početím. Je sex cosi samozřejmého,
jako najíst se v restauraci, přičemž opomenutí či selhání antikoncepce odpovídá zapomenutí peněz na stole?
Thomsonové argumentaci lze důsledně držet jen na základě podstatného rozpojení sexu a plození. Teoreticky se
ale spojením sexu a plození Thompson ani její obhájci důkladněji nezabývají, ačkoliv to je pro důslednou
obhajobu jejích argumentů třeba. Vysoká dostupnost a spolehlivost současné antikoncepce skutečně do velké
míry budí dojem, že sex nemá s plozením nic společného. Je snadnější než kdy jindy udělat z dojmu o
rozpojenosti sexu a odpovědnosti, sexu a plození, výchozí tezi, a nakonec tak obhajovat potraty i v případě, kdy
k antikoncepci ani nebylo sáhnuto.
Těhotenství je jistě zásadní zásah do privátní sféry ženy. Sex se naproti tomu stává věcí čím dál
obecnější. Příklad s otevřením okna je svůdný i proto, že sex je často subjektivně podobně nutný a samozřejmý
jako vyvětrání místnosti, a zároveň bychom si přáli, aby byl opravdu tak neproblematický. 35 Je snadné proto
Slavný příklad s violinistou viz Thomson str. 48-50, příklad s otevřením okna a lupičem str. 58-59, donošení dítěte jako akt dobré
vůle str. 59-64
32
Shrnutí, proč se nemůžeme vyhnout otázce po statutu plodu, podává M.A.Warren: „(...)there is a room for antiabortionist to argue
that in a normal case of unwanted pregnancy a woman has, by their own actions, assumed a responsibility for fetus. For if x behaves
in the way which he could have avoided, and which he knows involves, let us say, a 1 percent chance of bringing into existence a
human being, with a right to life, and does so knowing that if this should happen then that human being will perish unless x does
certain things to keep him alive, then it is by no means clear that when it does happen x is free of any obligation to what he knew in
advance would be required to keep that human being alive.“ Moral and Legal Status str. 50
33
„One version of [the Responsibility objection] the claim is that because the woman's pregnancy is the result of a voluntary action,
she should be understood as having tacitly waived her right to expel the fetus or (what amounts to the same thing) as having tacitly
granted the fetus a right to stay. This version (...) agrees with Thomson that the fetus cannot have a right to the use of the woman's
body unless the woman consents to give it such a right, but claims that (in nonrape cases) there is good reason to conclude that the
woman has in fact so consented.“ (BOONIN-VAIL, D.: „A Defense of „A Defense of Abortion“: On the Responsibility Objection to
Thomson's Argument,“ Ethics, Vol. 107, č. 2, 1997, str. 286-313, dále Boonin), citace str. 288
34
„It might be suggested that (...) the fact that the fetus comes into existence as a result of womans action might give her a right to
refuse to keep it alive, whereas she would not have had the right had it existed previously, independently, and then as a result of her
actions become dependant upon her for its survival.“ Moral and Legal Status, str. 51
Boonin, str. 300-308
35
„She simply parades the examples before us and asks what we would say about them. But how do we know whether what we feel
inclined to say has any secure ground? May we not feel inclined to say it just because of the way we were brought up to think? (...)
Her examples are entertaining, and help to show up our prejudices; but they will do no more than that until we have a way of telling
which prejudices ought to be abandoned.“ Golden Rule, str. 202-203
Ohledně manipulativnosti příkladů Thomsonové např. Jirsa: „Jelikož sdělení článku Judith Thomsonové nespočívá v propracovaných
argumentech, ale právě v síle příkladů, které mají ukázat nesamozřejmost a mylnost našeho přesvědčení o morálním postavení plodu a
jeho vzájemných vztazích k matce, je na místě věnovat se právě jejím příkladům. Jak si již všimla řada autorů, Thomsonové příklady
31
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uvěřit, že je to právě možné těhotenství, kde soukromá zóna i se vší tíhou rozhodnutí, která to s sebou nese,
začíná, a obhajovat potrat právem na hájení této privátní zóny. Tento postoj ale nebere na vědomí, že zejména
kvůli těsné spjatosti s těhotenstvím je již sex privátní záležitostí nejen co do svobody, kterou v této sféře máme,
ale včetně tíhy, která s sebou některá privátní rozhodnutí nesou, a že o ochraně soukromí v tomto smyslu nelze
začít mluvit až v okamžiku, kdy žena otěhotní.
Kritika Thomsonové a obecně obhajoby potratů postavené na rozpojení sexu a plození znovu a znovu
poukazuje na zavádějící povahu thomsonovských příkladů, obecně řečeno na užší spojení sexu a plození, než je
propotratáři prezentováno. To je ale vágní, musíme přesně vystihnout problém, který thomsonovské příklady
mají, přesně postihnout, proč nemůžeme sex a plození chápat takto rozpojeně. Jinak bychom sice mohli
apelovat na bezbrannost a odkázanost plodu, na to, že matka by měla být dobrým samaritánem ve vztahu k
plodu, ale nemohli bychom jasně říci, že Thomsonové argumenty jsou chybné. Proč přesně by se sexem mohla
být spjata odpovědnost vůči počatému dítěti?
Lze podat následující odpověď. V problematice jde v první řadě o protiváhu potřeb matky a potřeb
plodu. Podstatné je, že přirozená potřeba není nutně spojená s bezpodmínečným nárokem na své naplnění. I
pokud přistoupíme na široké pojetí lidských práv a kromě práv nebýt omezován uznáme i práva na dobrý život
a zahrneme mezi ně i právo na sex, abychom obhájcům potratů vyšli co nejvíce naproti, je zřejmé, že tato práva
nemohou být naplňována bezpodmínečně (například znásilněním). Nyní: může být právo na sex naplňováno
bezpodmínečně v tom ohledu, že ženu nijak nezavazuje k odpovědnosti za plod? Žádná žena, tak jako žádný
muž, nemůže za to, že sex patří mezi její přirozené potřeby, někdy snad podobně jako otevření okna. Nevybrala
si tuto potřebu, nevybrala si své lidství se svou sexualitou a sociálními potřebami, a v tomto smyslu si skutečně
nevybírá ani riziko těhotenství. Ani nechráněný sex proto nemusí být stejnou nezodpovědností jako ponechání
dítěte bez dozoru na ulici. Jenomže z tohoto úhlu pohledu je také symetrický vztah matky a počatého dítěte.
Důležité je, že ani plod si svou závislost na matce nevybírá, ale pramení z jeho přirozené potřeby. Spjatost jeho
potřeb s matkou je stejnou daností jako spjatost matčiných potřeb s případným počatým dítětem. Zatímco matka
se svým rozhodnutím naplnit přirozené sexuální potřeby může podílet na stvoření závislé bytosti, která se
nemůže svému stvoření, závislosti ani případnému zabití nijak bránit, dítě naplňováním potřeby omezuje matku
a stává se na ní závislé. Obojí je v kontextu potratové otázky stejně tragické. Jak dítě, tak matka nevyhnutelně
vtahují do svých přirozených potřeb další bytost a thomsonovská argumentace nezakládá důvod, proč by jedna
potřeba měla mít přednost před druhou. Toto vtahování druhé bytosti do vlastních potřeb je fakt, který faktem
zůstane, dokud nebude existovat zcela účinná antikoncepce nebo způsob, jak děti „pěstovat“ nezávisle na
matce. Nejde o omyl vzniklý opomenutím ženy nebo náhodným selháním antikoncepce (z tohoto hlediska by
snad lépe bylo mluvit tak, že antikoncepce je „často úspěšná,“ než že „někdy selže“).
Matka sexem neposkytuje souhlas s těhotenstvím.36 Odpovědnost za plod je ale z výše uvedených
důvodů mimoběžná s poskytnutím souhlasu. Stejně jako po počatém dítěti nikdo nechce, aby se v zájmu potratu
vzdalo svého práva na život, a netvrdí, že toto implicitně učinilo v okamžiku, kdy začalo obývat cizí tělo, je
nesmyslné stavět řešení potratové otázky na rozhodnutí, zda sexem žena souhlasí s těhotenstvím nebo ne.
Chyba thomsonovských příkladů spočívá v tom, že potraty hájí na základě přirozených potřeb a svobod,
ale opomíjí, že tyto jsou nebo mohou být v případě sexu neoddělitelně spjaty s přirozenými potřebami druhých.
Tak potrat nelze hájit pouze apelem na nárok nakládat libovolně s vlastním tělem a apelem na tělesnou
integritu, neboť i toto musí být vedeno ohledem na druhé, a těhotenství předchází sex, který do potřeb ženy a
muže ze své podstaty vtahuje ještě třetí bytost. Přesvědčivost těchto příkladů pak pramení z toho, že vztah
matky a dítěte prezentují jako asymetrický, jako by celá problematika pramenila z potřeb dítěte, tím, že těžiště
problému přesouvá do okamžiku, kdy žena již je těhotná. Argument je formálně vadný: naplnění potřeb dítěte je
představováno jako nesamozřejmé, zatímco meze naplňování potřeb matky se vůbec nestávají předmětem
úvahy.37
jsou značně manipulativní. Analogii s těhotenstvím lze vysledovat vždy jen na obecné úrovni a v jediném aspektu (např. devítiměsíční
závislost), zbylé sugestivní okolnosti jsou vůči otázce těhotenství irelevantní. Stejně tak je od počátku velmi pochybný pokus
vystihnout pohlavní styk analogií s „únosem, po kterém se probudíte na nemocničním lůžku“ nebo s „otevřením okna“.“ Pojem
Osoby, str. 5
36
Boonin hájí stanovisko Thomsonové před námitkami, že matka je kvůli pohlavnímu styku zodpovědná za dítě. Tuto zodpovědnost
ale převádí na poskytnutí souhlasu s odpovědností za dítě. Boonin, str. 290-300
37
Pokud dilema vrátíme do roviny protikladu mezi potřebami plodu a potřebami matky, otevírá se opět otázka, nakolik lze potrat hájit
v extrémním případě znásilnění. V těchto případech je skutečně dilematem hájení tělesné integrity matky proti potřebě plodu.
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Pokud tedy argumentujeme potřebami a nároky matky, můžeme analogicky argumentovat potřebami a
nároky počatého dítěte. Nelze tak tvrdit, že matka má nárok na potrat bez ohledu na to, zda je plod osobou nebo
jiným relevantním subjektem. A tím se vrací starý problém: jak máme vážit mezi nároky dítěte a matky, když u
plodu je morální statut nejasný?38 Uzavírám, že při obhajování potratů tedy nelze výše popsanou argumentací
vycházející z práva na tělesnou integritu obejít problém relevance dítěte, protože se na ni musíme tázat, pokud
chceme položit odpověď na otázku, zda můžeme upřednostnit sexuální potřeby matky proti život zajišťujícím
potřebám dítěte.
(2) Argumentace z genderové nerovnosti
V této části práce se zaměřím na argumentaci na podporu potratů stojící na tzv. ženských právech s
výjimkou výše řešeného práva na tělesnou integritu. Veškerá tato argumentace má jeden společný rys:
prohlašuje, že právo na potrat je, všeobecně nebo v současnosti, nutné pro zajištění rovnosti mezi muži a
ženami, případně že zákaz potratů je příznakem patriarchálního uspořádání společnosti.39 Obhajovat přípustnost
potratů nikoliv poměrem mezi matkou, otcem a plodem, ale nutností zajistit rovnost mezi pohlavími, je samo o
sobě zpochybnitelné. Přesto existující texty, které se o toto snaží, a staví genderovou problematiku před
problematiku statutu plodu i otázku tělesné integrity.40 Cílem tohoto oddílu proto bude ukázat, že představení
potratů jako prostředku, jak dosahovat rovnosti, je nepřesvědčivé.
(a)Sex jako nesvobodný akt
Mezi feministickými argumenty nacházíme i tvrzení, že ženy jsou mužům stále sexuálně podřízené, a
tudíž sex není dobrovolným aktem, tedy svobodná volba, tedy neplatí argumentace o možné odpovědnosti ženy
vedená v předcházejícím oddílu, a tedy je nutné povolit potrat.41 V případech znásilnění bychom museli zůstat
čistě u otázky, zda právo matky na tělesnou integritu, pokud ho chápeme i jako právo nebýt těhotná vlastním
přičiněním, převažuje důvody pro ochranu plodu. Proto je učinění všeobecným měřítkem pro nechtěná
Hershenov se například snaží ukázat, že v Thomsonové případě není přípustné se od houslisty odpojit. (HERSHENOV, D. B.:
„Abortions and Distortions: An Analysis of Morally Irrelevant Factors in Thomson's Violinist Thought Experiment,“Social Theory
and Practice, Vol. 27, No. 1, 2001, str. 129-148)
38
Tvrzení, že pro potrat nelze argumentovat pouze na základě ženských práv, protože nelze opomíjet problematiku statutu plodu,
popřípadě jiné hodnoty s plodem svázané, drží i zastánci potratů jako např. M. A. Warren, M. Tooley nebo R. Dworkin..
39
„In the modern world where women go ahead by their merit, patriarchy there creates obstacles for women to go forward in society.
Because patriarchal institutions and social relations are responsible for the inferior or secondary status of women. Patriarchal society
gives absolute priority to men and to some extent limits women’s human rights also. Patriarchy refers to the male domination both in
public and private spheres. In this way, feminists use the term ‘patriarchy’ to describe the power relationship between men and women
as well as to find out the root cause of women’s subordination.“ SULTANA, A: „Patriarchy and Women’s Subordination: A
Theoretical Analysis,“ The Arts Faculty Journal Vol.4, 2011 str.1-18,citace str. 1
40
Markowitz používá genderovou nerovnost jako hlavní fundament práva na potrat. MARKOWITZ, S.: „Abortion and
Feminism,“ Social Theory and Practice, Vol. 16, č. 1, 1990, str. 1-17, dále Abortion and feminism. „While liberals and humanists may
try to discuss social issues, including abortion, with as little mention as possible of gender, feminists tend to search for the hidden,
unexpected, and perhaps unwelcome ways in which gender is relevant. From this perspective, defenses of abortion which focus only
on the personhood of the fetus are not essentially or even especially feminist ones since they completely avoid any mention of gender.
Autonomy arguments, though, are not much of an improvement. They may take into account the well-being of individual women, but
they manage to skirt the issue of women's status, as a group, in a sexist society.“ Abortion and feminism, str. 3
41
Dworkin tento pohled popisuje a stručně kritizuje jako příliš úzký, Life’s Dominion str. 56,
Oprávněnou, ale zcela jednostrannou kritiku nedostatečného hájení žen před sexuálním nátlakem, smíšenou s náhledem na těhotenství
jako důsledek pasivní role ženy podává MacKinnon:„Law actively engages in sex inequality by apparently prohibiting abuses it
largely permits, like rape,and by hiding the deprivations it imposes beneath ostensibly gender-neutralte terms, like abortion. In the
areas of sexual assault and reproductive control specifically, these legal concepts have been designed and applied from the point of
view of the accused rapist and the outsider/impregnator respectively, and in the absence of the point of view of the sexually assaulted
or pregnant woman. Most of the sexual assaults women experience do not fit the legal model of the ideal violation. Most of the sexual
assaults women experience do not fit the legal model of the ideal violation. Most rapes are by familiars not strangers, by members of
one's own ethnic group not others, at home not on the street. The notion of consent here, the law's line between intercourse and rape,
is so passive that a dead body could satisfy it.“ MACKINNON, C. A.: „Reflections on Sex Equality under Law“, The Yale Law
Journal, Vol. 100, č. 5, 1991, str. 1281-1328, dále Sex Equality, citace str. 1300
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těhotenství ta nechtěná těhotenství, ke kterým vedl nedobrovolný sex, jeden z nejsilnějších možných způsobů
propotratové argumentace.
Je třeba brát vážně, že sex mnohdy nemusí být vnímán jako svobodný akt. Žena může sex poskytovat,
aby si udržela partnera, z citových nebo ekonomických důvodů. Může to dělat z pocitu povinnosti nebo ze
strachu z partnera. Může to dělat v reakci na otevřený nátlak a vydírání, ať už partnera, nebo jiného muže,
například nadřízeného. Vyhrocený pohled na problematiku nabízí MacKinnon: "Women are socially
disadvantaged in controlling sexual access to their bodies through socialization to customs that define a
woman's body as for sexual use by men. Sexual access is regularly forced or pressured or routinized beyond
denial. Laws against sexual assault provide little to no real protection. (...) Poverty and enforced economic
dependence undermine women's physical integrity and sexual self-determination."42 Tento předpoklad vede k
argumentaci, že potrat je nutný z důvodu genderové nerovnosti.
Uvedený výklad je ale jednostranný. Sex může být vynucený, ale i sám o sobě sloužit jako mocenský
nástroj. Ženy sexuální provokací a lákáním mužů mohou vynucovat pozice i peníze. Žena má přístup ke
zdrojům často zajištěný snáze, přes muže, o čemž nás platové tabulky nezpraví. Jako oběť zde stejně dobře
může být prezentován i muž, který je skrze svou sexualitu využíván. Muž je nejen svou sexualitou, kterou si
navíc nevybral o nic víc než žena, ale i svou genderovou rolí a touhou po rodině tlačen do toho, aby měl
atraktivní, nebo alespoň nějakou, partnerku. Odvíjí se od toho i jeho společenský status. Nedá se tedy říci, že
může ženským nárokům bez dalšího uniknout, zatímco žena těm jeho ne.
Walby uvádí: „Married women who did not have the power to say no to their husbands saw it
[antikoncepci i potraty] as a means of preventing repeated pregnancies with accompanying detriment to their
health and the labour involved in childcare.“43 V současné době nicméně evropské ženy nejsou vázány de facto
nerozbitným sňatkem, a tudíž podobný argument nemůže bez dalšího sloužit jako obhajoba pro většinu případů
o nic víc než znásilnění. I kdyby historický význam i hájitelnost potratů v minulosti byly nezpochybnitelné,
neznamená v současné době omezení potratů návrat do stavu vázanosti ženy na domácnost, muže a neustávající
rození dětí.
Muž, který v rámci rodiny plní ekonomickou funkci, nese tíhu nutnosti existenčního zajištění rodiny,
které se žena v domácnosti vyhýbá. Mužův ekonomický přínos je v jazyce Walby beze zbytku převrácen v
„ekonomickou závislost“ ženy, kterou způsobil mužský útlak. Na druhou stranu muž „využívá“ ženiny domácí
práce. Walby tvrdí, že nejčastěji jsou svobodné ženy z vyšších tříd a muži z nejnižších tříd, a tuto skutečnost
vykládá jako doklad touhy žen po nezávislosti, které se chopí, jakmile mají ekonomickou příležitost. Pokud
předpoklad platí, dal by se ale tento fakt stejně dobře vyložit jako využívání mužů, kteří jakmile jsou nemajetní,
stávají se pro ženu neatraktivní, a jsou tak vlastně redukováni na zdroj ekonomického zajištění. Podobně být
ženou v domácnosti si prý ženy obvykle volí proto, že nemají lepší možnost. Nevolí ale muž práci proto, že
jeho možnosti být mužem v domácnosti jsou velmi společensky limitované?
Vydávání mužů za ty, kteří primárně stojí o kariéru a nezávazný sex, je úplně stejný genderový
předsudek jako připisování ženám zdánlivě pasivní roli pečující matky a manželky.44 Tuto skutečnost a s ní
spojené fenomény ale uváděné autorky pomíjí, bagatelizují a obrací proti samotným mužům. Nepřipouští, že by
poměry byly v podstatné míře společným dílem mužů i žen. Tak například spolupráci některých žen v
domácnosti na „patriarchálním systému“ založeném v tradiční rodině Walby nakonec vykládá zcela
jednostranně jako důsledek patriarchálního útlaku, ačkoliv zprvu připustí, že ženy nejsou pouze pasivní oběti. V
leckterých případech může mít pravdu. Interpretace, že je to někdy pro ženu prostě výhodné, nebo že to může
odpovídat jejím autentickým ambicím, ale vůbec nepřipouští, aniž přitom uvádí důvod, proč tuto interpretaci
vyloučit. Walby pouze ukazuje, že je i ochota ženy podílet se na rodinné struktuře vyložitelná patriarchální
nadvládou, ale už nevysvětluje, proč bychom ji tak vykládat měli.45 Dá se proto ptát, zda zde některé feministky
neobhajují jen své osobní preference.
42

Sex Equality, str.1313
WALBY, S.: Theorizing Patriarchy, Oxford, 1990, dále Theorizing Patriarchy, citace str.126. Toto dílo Sylvie Walby je jedno z
nejcitovanějších v současné literatuře zabývající se genderovými problémy.
44
Tento pohled na mužské a ženské preference představuje např. Green. (MATHEWES-GREEN, F.: „How Feminism Went Wrong:
Abortion as the Price for Conformity with the Male Model.“ Christian Bioethics, 19(2), 2013, str. 130–132, dále Male Model)
45
„Marriage and homemaking is only alright for women because the alternatives are worse.“ Theorizing Patriarchy, str. 88. „This is
not a consequence of false consciousness, but of their perception of their own real interests in a patriarchal society not of their
making. This is a form of accomodation to patriarchal power.“ Theorizing Patriarchy, str. 125.
43
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Příznačný je způsob, jakým se Walby při zkoumání feministických teorií (ne)vyrovnává s marxistiskými
tezemi při řešení tématu domácí výroby. Za jejich podstatný prvek z hlediska potratové otázky lze považovat,
že se snaží dělení mužsko-ženských rolí a zneužívání mužské i ženské sexuality ukázat jako důsledek jiného
útlaku než útlaku žen muži. Přes některé nerovnosti tak poukazují na skutečnost, že i muži mohou být
„obětí“ společenského nastavení. Sylvie Walby se zastavuje ve chvíli, kdy v rámci feministických děl, která
zkoumá, narazí na nutnost provést řádné historické analýzy. Nejprve připustí, že nevyřešením této otázky
zůstává povaha kapitalizmu ve vztahu k mužsko-ženským rolím nedořešená. Vzápětí ale kritiku marxistické
teorie uzavře s tím, že příliš upozadila nerovnost mužů a žen. Bez ohledu na to, nakolik je marxizmus pravou
povahu věci schopen objasnit, se tak dopouští argumentačního faulu, který umožňuje nadále prezentovat
feministické vidění problému jako vidění základní.46 Mnoho dalších feministických tezí svou závažností
spojenou s nedostatečným teoretickým odůvodněním budí dojem, že je autorky napsaly tendenčně.
Sociologická data nabízejí množství různorodých a komplexnějších interpretací, které nepostrádají řádné
filozofické založení. Autorky tak, přes nepopiratelnou přínosnost a přesvědčivost některých svých vhledů,
nabízí zhusta černobílý obraz světa, o který jako o celek nelze opírat řádné zkoumání problému.
Nechci ale tvrdit, že fenomény, které feministky kritizují, neexistují. Je nutné uznat, že svoboda žen je
výdobytek minulého století a mnohé vzorce, které ženám brání v uplatnění, trvají dodnes. Ale feministická
argumentace postavená na implicitním srovnávání sexuálního styku se znásilněním staví na představě současné
ženy jako bezmocné oběti. Pomíjí skutečnost, že ženy aktivně vyhledávají potěšení nebo jiné benefity v sexu,
aniž by to v současné době bylo výhradní cestou ke společenskému uplatnění. Také se po vzoru MacKinnon
nemůže odvolat na zmanipulovanost žen, protože ta se může stát argumentem pro cokoliv, například i pro zákaz
potratů: pokud se ženy nejsou schopny svobodně rozhodnout, zda budou mít sex či nikoliv, neboť jsou zcela
zmateny mužským světem, jak od nich můžeme očekávat svobodné rozhodnutí ohledně potratu? Hranice, kde
jde o nesvobodný akt (pohlavní styk), jehož nesvoboda má být argumentem pro hodnocení dalšího chování
ženy, a kde jde naopak o akt svrchované svobody (potrat), je narýsována arbitrárně.47 Tento problém je patrný u
mladších šestnácti let, kde také legislativa v případě potratu nařizuje souhlas rodičů. Zatřetí, podobně lze
argumentovat ohledně mužského přístupu k sexu a ptát se na mužskou genderovou roli a tlak, který na ně v
tomto ohledu vytváří ženy. Pokud bychom pak z tlaků, kterým jsou vystaveni muži, vyvodili podobné závěry
jako ty ohledně žen, nezbylo by než dovodit, že žijeme ve společnosti zmanipulovaných nesvobodných lidí,
kteří nemohou rozhodovat o ničem a nemohou za nic nést odpovědnost. Tento závěr, bez ohledu na to, nakolik
je věrohodný, nemůže ve svobodné společnosti posloužit jako východisko pro rýsování pravidel mezilidských
vztahů.
Nejproblematičtější případy jsou ty, v nichž jsou zapleteny děti. V množství partnerských (a zároveň
sexuálních) vztahů může žena setrvávat proto, že se bojí o osud již narozených dětí. Je intuitivní tvrdit, že její
svoboda je tak v určitém smyslu omezena. Výše kritizovaný argument by tak v některých případech
pravděpodobně bylo lze uplatnit. Podobné, i když pochybnější jsou případy psychické nebo existenční
závislosti na partnerovi. Zde bychom museli pečlivě vážit každý případ, pokud bychom uznali, že potrat je v
případech znásilnění přípustný. Také bychom se museli ptát, zda a jakou odpovědnost by naopak měli nést
muži, kteří se ocitli pod tlakem žen, za případné potomky.
Tyto případy nemůžeme zevšeobecnit a obhajovat jimi přípustnost potratu obecně. Genderové vztahy
jsou komplexní a feministky podávají jednostranný pohled na problematiku, když v současnosti hovoří o
sexuální podřízenosti žen. Proto i kdyby strukturně platila argumentace (jíž se zabývám v následujícím oddíle),
že potrat může fungovat jako prostředek dosahování genderové rovnosti, argument jako takový nelze uznat
z toho důvodu, že nestojí na věrohodných předpokladech. Spokojím se zde proto se závěrem, že nakolik jsou
ženy považovány za svéprávné, nelze liberální přístup k potratům obhajovat analogicky se znásilněním.

46

Theorizing Patriarchy, str. 70-73
Podobně Jirsa: „Liberální autoři na jedné straně hovoří o těhotných ženách jako o nositelkách práv a vlastních zájmů, které jsou
základem jejich morálního statutu. Na druhé straně předpokládají, že takové ženy neví, že při pohlavním styku mohou otěhotnět,
případně tvrdí že „pokračování v těhotenství nezahrnuje vědomé rozhodnutí dané ženy“. Případně, že vědomí o tom, že pohlavní styk
může skončit těhotenstvím, není eticky relevantní. Otázkou je, zda existuje taková bytost, která by byla příkladem jediného možného
nositele práv a závazků, a zároveň by vykazovala takovou dávku nesvéprávnosti, jak tito autoři tvrdí.“ Pojem osoby, str.6
47
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(b)Potrat jako prostředek genderové rovnosti
„Fetal rights as such are in direct tension with sex equality rights,“48 tvrdí radikální feministka
MacKinnon. Můžeme s ní souhlasit a zákaz potratů na základě zájmu o plod označit za projev a pilíř mužské
nadvlády a tvrdit, že liberální přístup k potratům napomáhá rovnocennému postavení žen a mužů? Abych tuto
otázku alespoň částečně objasnila, rozliším dva základní problémy. Jednak se pozastavím u přijetí ženství v
jeho specifičnosti v současné společnosti a pokusím se ukázat, že prosazování potratu jako prostředku k
rovnosti mužů a žen je snadno zpochybnitelné. Poté se budu zabývat distribucí odpovědnosti za sexuální život
vzhledem k pohlaví.
Součástí patriarchálního uspořádání společnosti, kterým západní společnosti dodnes minimálně v
některých podstatných rysech jsou, je význačná role ženy jako rodičky a matky. V západní společnosti byl a je
patriarchální systém zapovídající potraty spjatý s křesťanským chápáním univerza. U významné části, ne-li
většiny odpůrců potratů v České republice i celém západním světě, toto propojení potratové problematiky s
takzvaně křesťansky, případně katolicky pojatým viděním světa trvá dodnes.49 Potrat je jako „zlo“ vhozen do
jednoho pytle s homosexualitou, předmanželským nebo nemanželským sexem, rozpadem tradiční rodiny a
antikoncepcí, někdy jen některou, někdy je odsuzován sex pro potěšení jako takový. Odmítání potratů je
obhajováno tématy, která s ním souvisí jen do určité míry, a nábožensky založenými tezemi. A obráceně i
„tradiční hodnoty“ jsou obhajovány tím, že přispívají k prevenci potratů. Potratová otázka je tak vpletena do
hodnot typicky považovaných za patriarchální, zahrnujících v důsledku větší či menší vyloučení žen z
veřejného rozhodování a oslavujících ženskou oddanost muži, domácnosti a rodině. To zavdává zastáncům
potratů důvod ke kritice zákazu potratů jako součásti způsobu, jak udržet kontrolu nad ženami.50
Ať už bychom zastávali jakkoliv silnou teorii o sociálně, nikoliv biologicky podmíněných rozdílech
mezi mužem a ženou, faktem zůstává, že těhotenství je doposud výlučně ženskou rolí. Zejména těhotenství a
rané mateřství činí ženu, i když odhlédneme od jiných fyzických dispozic, zranitelnější a závislejší na druhých.
V tomto smyslu může přispívat k pochopení ženy jako pasivního nebo podřízeného prvku. Součástí
patriarchálního systému může být snaha udržet ženu primárně v těchto rolích, aby se z podřadného postavení
nemohla vymanit. Není ale jasné, že by připsání ženě role rodičky a matky a její vyzdvihování mělo být rysem
výhradně patriarchální společnosti a implikovat nutně podřadné postavení žen, a že upozadění této role je
cestou k větší rovnosti.51 Proto nelze bez dalšího tvrdit, že krokem k rovnosti je zde zpřístupnit potrat, jakožto
prostředek eliminace těhotenství, které v tomto podání představuje nevýhodu.
O omezení žen v uplatnění ve společnosti se hovoří zejména ve vztahu k veřejné sféře, která je v
současné době z podstatné části totožná s pracovním uplatněním. Úvaha, proč by mohl pomoci přístup k
potratům, je následující: Těhotenství, případně mateřství, brání ženám v uplatnění na pracovním trhu. Uplatnění
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Sex Equality, str. 1315
V České republice je to zejména Hnutí pro život, dříve otevřeně opírající kritiku potratů o obhajobu tzv. křesťanských hodnot a
spojené s katolickou církví.
50
např. MacKinnon: „Under male dominance, pregnancy, and the potential to become pregnant, are socially fundamental in women's
inequality to men.“ Sex Equality, str. 1309.
„But what women suffer by being forced to continue unwanted pregnancies is not merely a matter of finances or missed opportunities;
in a sexist society, there is reason to expect that an anti-abortion policy will reinforce a specifically sexual oppression, whatever sorts
of compensation are offered.“ Abortion and Feminism, str. 10
Podobně Firestone, kritizovaná v důsledku za biologický redukcionizmus, který nakonec podkopává samotné feministické myšlenky:
„Firestones argument about the central role of reproduction in womens subordination is perhaps the classic account. She argues that
reproduction is the basis of womens subordination by man. The biological hazards surrounding reproduction, such as pregnancy,
menstruation, childbirth, breast-feeding and child rearing, make women vulnerable and dependent on man. This creates two classes
based on sex, men and women.“ Theorizing Patriarchy, str. 66
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Podle některých představitelek feminismu, Walby nevyjímaje, je produktem patriarchátu a způsobem ujařmení žen například i
heterosexualita samotná. Podobně například Friedrich Engels v díle Původ rodiny, soukromého vlastnictví a státu tvrdí, že monogamie
vznikla jako součást patriarchální nadvlády a je strategií ovládání majetku. Naopak existují feministické teorie zcela popírající, že
mateřství je příčinou podřízenosti ženy. Je to pouze patriarchální uspořádání, které z něj činí v první řadě břemeno, jinak je naopak
pro ženu příležitostí k naplnění. Theorizing Patriarchy, str. 122, 127 a 67. Zde je i při zběžném pohledu patrné, že příčinnost mezi
patriarchátem a fenomény objevujícími se v rámci patriarchátu je nejasná.
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na pracovním trhu je cestou k mocenským pozicím, posilování společenského statutu a kontrole zdrojů. Tedy
těhotenství a mateřství ženu sociálně znevýhodňuje oproti muži. Volný přístup k potratům tedy přispěje k
rovnosti mužů a žen.52
Nejdůležitějším problémem této úvahy je, že předpokládá, že horší uplatnění žen v zaměstnání je
důsledkem jejich role v rodině. Tato obvyklá představa byla zpochybněna právě feministickou autorkou Sylvií
Walby, která tvrdí, že horší pracovní uplatnění žen není vysvětlitelné jejich nižším nadáním nebo kvalifikací
pramenící z jejich role v rodině, nýbrž musí být dáno prvotně genderovou segregací.53
I kdyby se ale Walby mýlila, potrat jako zajištění rovné příležitosti na pracovním trhu ve jménu posílení
sociální role ženy může znamenat upozaďování ženství v jeho specifičnosti. Žena zde má být rovna muži podle
měřítek jako okamžitý výkon nebo soutěživost, jejichž smysluplnost je nejen diskutabilní, ale také podle
obecných představ typická pro maskulinní společenství.54 Ať už jde z podstatné části o genderové předsudky
nebo ne, platí, že namísto poskytnutí adekvátního statutu ženě i s jejími atributy má být ženě poskytnuta
možnost potlačit atribut, na základě něhož je znevýhodněna. V tomto kontextu je tedy potrat stvrzením
podřadnosti specifického projevu ženství. Těhotenství je něco, co je třeba potlačit, nebo alespoň odložit,
namísto aby byly nabízeny prostředky, jak plnohodnotné kariérní uplatnění s mateřstvím skloubit. Namísto
rovnosti spočívající v uznání druhých včetně jejich specifických předností a potřeb je v bezproblémovém
přístupu k potratům nabízena „rovnost“ spočívající v úplné rezignaci na vlastní specifičnost a ve zvnitřnění
měřítek připisovaných těm, s nimiž máme být srovnáni.55 Nabízení potratu jako řešení nevytváří ve společnosti
vůli ke skloubení mateřství a širšího sociálního uplatnění, mateřství staví do podřadné pozice oproti kariérnímu
naplnění, a v důsledku tak na prvním místě přispívá k potřebě potratů, a ne k rovnosti žen. Tuto domněnku
podporuje i fakt, který zmiňuje Mathewes-Green, že ženy v produktivním věku z pracovních důvodů odkládají
těhotenství na dobu, kdy k němu již nemají řádné fyzické předpoklady (zatímco pracovat by klidně mohly), byť
o to mít děti stojí, jak si ale často uvědomí až ve chvíli, kdy začíná být pozdě a možnost otěhotnět i donosit
zdravé dítě se prudce snižuje.
„However difficult an abortion decision may be for an individual woman, it provides a moment of
power in a life otherwise led under unequal conditions which preclude choice in ways she cannot control. In
this context, abortion provides a window of relief in an unequal situation from which there is no exit,“56 apeluje
MacKinnon. Na základě výše uvedeného je ale klidně možné, že právě odmítání potratů může být v současné
společnosti prostředek, jak změnit nerovné podmínky, které ženě ztěžují životní volby. Argumenty MacKinnon
proto nejsou konkluzivní.
Příkladem toho, že v duchu orientace na výkon může být potrat dokonce nadále přijímán jakožto nástroj
kontroly reprodukčního chování, je anglický neoliberál Levin, kterého kritizuje Angela Kennedy. Levin mimo
jiné kritizuje nezodpovědnost matek samoživitelek, vyzdvihuje potrat jakožto prostředek k budování
ekonomicky silné společnosti a prezentuje kritický náhled na některá těhotenství, který je otevřeně
diskriminační. „Like other right-wing comentators Levin`s censure of single morhers is particularly vehement:
„ A narrow view of women's „biological destiny“ has confined many women to childbearing and childrearing and defined all women
in terms of it, limiting their participation in other pursuits, especially remunerative positions with social stature. Women who bear
children are constrained by a society that does not allocate resources to assist combining family needs with work outside the
home.“ Sex Equality str. 1312. Toto je jeden z argumentů, na jejichž základě MacKinnon později uzavírá, že potraty jsou v současné
společnosti třeba.
53
Theorizing Patriarchy, str. 25-61
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Tento pohled na věc bez výhrad reprezentuje Mathewes-Green: „Second, men thought that stay-at-home moms were dull and stupid,
and they must be right, so we have to have careers. What gives a life meaning is money. What determines the value of a person is the
titles before her name, and the initials following it. Raising children? That’s for immigrants. So liberated women grabbed for the prize,
and often found themselves childless at 40 and desperate to turn back the clock. Some who had children were surprised at the power
of surfacing maternal emotions, at the inner compulsion to hold the precious infant and rock. They wondered what was wrong with
them that they would be seized with such backward desires. In both areas, women were denying some aspects of their nature that
are very profound, as even a Darwinist could tell them.“ Male Model str. 131
55
„To fashion a feminist human ideal we must look to women's values and experiences—or, at least, we must not look only to men's.
This reevaluation has important implications for the abortion issue, since many feminists consider an overriding right to autonomy to
be a characteristically male ideal, while nurturance and responsibility for others (the paradigmatic case of which, of course, is
motherhood) to be characteristically female ones. Indeed, in the name of such women's values, some women who call themselves
feminists have actually joined the anti-abortionist camp.“ Abortion and feminism, str. 4
56
Sex Equality, str. 1318
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they are irresponsible, while the fathers of illegitimate childern are merely absent. Referring to a child-health
expert who recommended family income support through tax system so that single mothers could spend at least
some time at home without having to turn to a „stigmatized and inadequate welfare programme,“ Levin says
that Preventing illegitimacy by stigmatizing it is a major function of sexual morality.“57
Levin používá potrat přesně tím výše popsaným způsobem, kvůli kterému by měl být obhájci ženských
práv kritizován. Taková kritika není v současné době častá, snad proto, aby nebyl zpochybňován statut potratů
jako ryze ženského práva. Mlčení mnohých feministek ohledně této problematiky nicméně přispívá k tlaku na
ženy, aby některé své ryze ženské funkce řešily odmítavě, což nemá s prosazováním rovnosti nic společného, a
opět to vzbuzuje podezření, že některé autorky pouze prosazují své osobní preference.
Nejen, že pro Levina není potrat nástrojem k dosažení rovnosti, potrat je zde spjat s neúctou k
těhotenství a mateřství a neúcta k těhotenství a mateřství je prostředkem, jak přimět některé ženy k potratu, a to
vše v hávu neoliberální ideologie. Pod hlavičkou svobody zde otevřeně podporuje společenský tlak na některé
ženy, které se rozhodnou donosit dítě, ačkoliv mechanika tohoto tlaku, které Levin dobře rozumí, není na první
pohled slučitelná s proklamovanou svobodou. Jak nastolit takové podmínky, aby pro ženy těhotenství a
mateřství nebylo sociálně a ekonomicky diskvalifikující, Levina vůbec nezajímá, ba dokonce přechází mužské
nezodpovědné sexuální chování, které ke špatné ekonomické situaci žen vede. Dává tak učebnicový příklad
toho, jak se potrat může stát prostředkem nucení ženy k přizpůsobení takzvaně mužskému světu a potřebám.
Potrat by tuto roli ale nemohl sehrát, kdyby nebylo hodnoceno negativně již těhotenství a mateřství.58
Ekonomické argumenty, proč by žena měla (nikoliv proč by měla mít možnost) jít na potrat, nejsou v
současnosti neobvyklé (na rozdíl od vzácné kritiky potratů jako prostředku sociální a ekonomické kontroly).
Nyní je podstatné, že tento přístup nezapadá do obhajoby potratu jako prostředku pro rovnost mužů a žen, ale
těhotenství a mateřství degraduje a ženy, které se v tomto smyslu rozhodnou jít proti proudu, stigmatizuje.
Potrat obhajovaný jako prostředek volby kariéry oproti mateřství tedy sice může být v úzkém smyslu
příznakem rovnosti příležitostí, může ale být příznakem nadvlády „maskulinního“ principu v sociální sféře,
nakolik je tato ztotožněna s pracovním uplatněním v soutěživém prostředí. Touha žen, které si vybraly za své
nepřijmout těhotenství a rané mateřství, které vskutku zůstávají specificky ženskou rolí, a volají po „svobodě
volby,“ navíc přispívá k tlaku na ty ženy, které by si dítě rády nechaly.59 Kvůli této dvojznačnosti nelze pro
potrat argumentovat jako pro prostředek genderové rovnosti tak, že ho budeme propagovat jako nástroj zajištění
rovnosti na pracovním trhu. Ani autorky hlásící se k feministickému společenství nejsou v tomto ohledu
jednotné.
Je pravda, že ani pokud bychom byli schopni poskytnout ženám plnou podporu a ocenění v jejich roli
rodičky a matky, neznamená to, že bychom každé ženě měli tuto roli vnucovat. Je ale třeba si uvědomit, že pro
tyto potraty z důvodu odmítání těhotenství nelze argumentovat pomocí argumentu o rovnosti pohlaví nebo
potřebou zajistit ženě neproblematickou kariéru.60 Těhotenství je v těchto případech, i následkem jeho
sociálního nepřijetí, spíše nežádoucím prvkem ve vztahu k osobní realizaci než fenoménem podřazujícím ženy
pod muže (podobně jako nechtěné otcovství může stát muži v cestě za jeho cíli). Potrat zde jednoduše rozšiřuje
možnost výběru, což ale samo o sobě nemůže být argumentem pro jeho přípustnost. Proto si dovoluji uzavřít, že
prosazování práva na potrat jako prostředku rovnosti pohlaví je nezaložené.
(c)Distribuce odpovědnosti za sexuální chování z hlediska pohlaví
Zdá se, že bychom si jako obhájci žen mohli postěžovat na jistou nespravedlnost: Muž se nikdy s
těhotenstvím jako s „nežádoucím prvkem ve vztahu k vlastní realizaci“ setkat nemůže. Problém distribuce
57

Neoliberalism, str. 164
Používání potratu jako prostředku zbavení se zodpovědnosti na straně muže kritizuje i MacKinnon: „Similarly, when convenient to
do away with the consequences of sexual intercourse (meaning children), women get abortion rights. Women can have abortions so
men can have sex.“ Sex Equality, str. 1300
59
„Mira Dana, if I understand her correctly, thinks that the ‚fashionable and liberal‘ way of regarding abortion as a morally innocous
evant is dangerous because of it’s tendency to harm women, a tendency which makes it almost as anti-feminist as that of the antiabortion campaigners.“ Beginning Lives, str. 24
60
Beckwith se dokonce domnívá, že veškeré tyto argumenty nespočívají nakonec na argumentaci ohledně kariéry, ale na
nevysloveném předpokladu, že počaté dítě není ještě zcela člověkem. Politically Correct Death, str. 68
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odpovědnosti z hlediska pohlaví považuji za klíčový pro pochopení příčin současného stavu věcí, a proto mu
věnuji následující oddíl.
Nejprve bych ráda připomněla závěr části „Argumenty z tělesné integrity.“ Potratová otázka je spíše než
s otázkou tělesné integrity ženy spjata s otázkou povahy sexuálního života. Propotratové stanovisko
formulované na základě tělesné integrity navozuje dojem, že jde o obhajobu tělesné integrity, zatímco může jít
jen o obhajobu sexuálního života, který nenese žádné možné závazky. Nerovnováha tedy nemůže stát primárně
v tom smyslu, že žena se může jako zničehonic stát těhotnou a být vystavena všem příznakům těhotenství a
prožít porod, zatímco muž nikdy nic podobného „utrpět“ nemůže, protože i mužský sexuální život je svázán
s možností, že se muž stane otcem a bude muset převzít odpovědnost za své dítě. Jde tedy právě o to, jakou
odpovědnost musíme spolu se sexuálním životem přijmout.
Faktem je, že hlavní tíha těhotenství a mateřství a často i výchovy dětí stále leží na ženě. Na druhou
stranu dnes v České republice ve své extremitě neplatí ani tvrzení feministky MacKinnon z počátku
devadesátých let: „After childbirth, women tend to be the ones who are primarily responsible for the intimate
care of offspring-their own and those of others. Social custom, pressure, exclusion from well-paying jobs, the
structure of the marketplace, and lack of adequate daycare have exploited women's commitment to and caring
for children and relegated women to this pursuit which is not even considered an occupation but an expression
of the X chromosome. Women do not control the circumstances under which they rear children, hence the
impact of those conditions on their own life chances.“61 Kromě připomenutí kritiky potratů jako prostředku
genderová rovnosti a kritiky paradigmatického náhledu na sex jako na znásilnění je třeba zdůraznit, že český
sociální systém je, co se týče péče o děti, relativně štědrý. V amerických poměrech, ze kterých MacKinnon
vzešla, nic jako rodičovská „dovolená“ ve standardní výši 220000 CZK neexistuje. I v rámci EU je systém
rodičovské dovolené v ČR jeden z nejštědřejších. Diskriminace matek na pracovním trhu nicméně přetrvává,
zejména z důvodu menší časové přizpůsobivosti matek a obavy zaměstnavatele z vyšší absence matek v
zaměstnání. Matky samoživitelky jsou ohroženy sociálním vyloučením a míra diskriminace matek v rámci EU
je v ČR jedna z nejvyšších.62 „Matky jsou vystaveny většímu riziku nezaměstnanosti než otcové a tento efekt
není spojen jednoznačně pouze s obdobím přechodu na trh práce, ale projevuje se (v menší míře) i u matek
větších dětí. Míra nezaměstnanosti matek dětí je nejvyšší ve věku čtyř let nejmladšího dítěte (téměř 16 %), u
matek starších dětí pak postupně klesá (až na cca 8 % u matek dětí ve věku deset let).“63 Nesmíme proto
opomenout případy ekonomicky motivovaných potratů.
V tomto ohledu ale existuje i zásadní nerovnováha mezi mužskou a ženskou odpovědností za dítě
v neprospěch muže. Dokonce platí, že určitý typ argumentů ve prospěch ženského práva na potrat nejsme
ochotni užít rovnostářsky i ve vztahu k mužům. Jak je uvedeno výše, možnost otěhotnění může být na straně
ženy nahlížena jako „nespravedlnost,“ podobně jako tíha péče o děti po porodu. Žena má sexuální potřeby
stejně jako muž, na rozdíl od muže pro ni ale sex nese možnost otěhotnění. Nechce-li žena mít dítě, nepřichází
tak o svou sexuální potřebu a těhotenství se tedy jeví jako riziko, které s sebou naplnění této potřeby nese.
Přijmeme-li společenský diskurz vydávající těhotenství za „riziko,“ jaké riziko nese naplňování
sexuálních potřeb pro muže?64 V případě, že muž počne nechtěné dítě, je rozhodnutím ženy, zda si dítě
ponechá. Nejde-li žena na potrat a nevzdá-li se rodičovských práv po porodu, stává se muž za dítě i za ženu
ekonomicky odpovědný. Ekonomická odpovědnost za ženu trvá rok po porodu, ale za dítě trvá osmnáct až
dvacet šest, někdy i více let. V případě, že tuto odpovědnost nechce nebo nemůže přijmout, dostává se před
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LAKOTOVÁ, L.: „Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené,“ Filozofická Fakulta Masarykovy University v Brně, Ústav
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HORA, O.: „Situace rodičů dětí do sedmi let na trhu práce podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil,“ Gender, rovné
příležitosti, výzkum, č. 2, 2009, str. 42-53
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„When considering having an abortion, women don’t just want to end pregnancy, but also want to avoid becoming mothers. Some
argue that becoming a mother negatively impacts women because it forces them into a role they may or may not desire to play. Men
and women share this motivation for abortion.“ GRAHAM, E. C.: „The Abortion Decision: What About Dad?,“ Bioethics in Faith
and Practice, Vol. 1, č.1, 2015, str. 9-13, dále What about Dad? citace str. 9.
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soud, skončí v exekuci a později ve vězení. Tragické je, že pro muže je pak jediný způsob vyhnutí se své
odpovědnosti nucení partnerky k potratu.
Je zde tedy zásadní nerovnováha: žena odmítající odpovědnost za počaté dítě může jít na potrat nebo
dítě donosit a vzdát se rodičovských práv, čímž je věc po materiální stránce vyřízena. Z hlediska muže je ale
sex daleko rizikovější, o potratu ani o vzdání se rodičovských práv nerozhoduje a hrozí mu trvalá ekonomická
zátěž nebo dokonce vězení. „Today’s system requires a man to pay child support if a child is born but gives him
no legal say after conception as to whether or not he wants to be a father. However, women have the ability to
choose to become a mother after conception occurs. (...)If society does not give men an equal say, then they
have rendered women all-powerful and men powerless. If women are able to decide after conception not to
become mothers, then men should be able to decide not to become fathers after conception.“65 Pokud je tedy
používán feministický argument, že sex je základní fyzická a sociální potřeba, kterou nelze podmiňovat
odpovědností za dítě, totéž by mělo být vztaženo na muže.
Muž odmítající převzít zodpovědnost za svůj sexuální život čelí sociálnímu i právnímu tlaku.
Představme si muže, který argumentuje tím, že sex je jeho základní fyzická a sociální potřeba, která nesouvisí
s odpovědností za počaté děti, a proto se po něm nemá žádat ekonomická ani jiná zodpovědnost za matku a
dítě. Naopak žena, po níž bychom takové převzetí odpovědnosti požadovali, je dle propotratového stanoviska
připravovaná o možnost svobodně nakládat se svým tělem.
Jedna věc je čistá sociální pragmatika, která s etikou nemá co do činění: Žena, která jde na potrat, zbaví
odpovědnosti za dítě nejen sebe, ale celou společnost. Dokonce to udělá takříkajíc na svůj účet, bezprostřední
psychologické, fyzické i sociální následky nese ona. Navíc často individualizuje kolektivní vinu za
společenskou situaci, která jí explicitně či implicitně neumožňuje si dítě ponechat, kolektivní vinu za zbavení se
nechtěného dítěte. Odtud pravděpodobně pramení i opatrnost, s níž se k těmto ženám přistupuje: v oněch větách
jako „je to její rozhodnutí, bylo to těžké rozhodnutí, nesuďme ji, nedělejme jí to těžší“ se v mnoha případech
pravděpodobně nakonec skrývá i stud za to, že se podílíme na existenci společenství, kde se žena musí
rozhodnout dítěte zbavit. Pokud jde o potraty, na první pohled platí žena, někdy možná celý život, platí počaté
dítě, svým vlastním životem. Dopady na celou společnost jsou neviditelné. U muže je případ obrácený,
nepečuje-li o své dítě, nota bene neplatí-li alimenty, jeho primárně individuální odpovědnost se socializuje.
Následky skutečnosti, že vyrůstají děti bez otců a bez zajištění, evidentně neseme všichni. Za to je potřeba
muže řádně vytrestat, i kdyby nám nakonec bylo jedno, jestli je tu o jednoho polosirotka méně nebo více.
Nesetkala jsem se s argumentací případy otců, kteří jsou na sociálním dně, nebo kvůli dětem skončili ve vězení
nebo na sociálním dně, pro to, aby se zrušila povinnost otce vyživovat dítě, které počal, což je u práva na potrat
standardní argumentace.
Dále je tu jistý rozdíl v tom, že ženu počaté dítě zatěžuje zdánlivě bezprostředněji. Těhotenství je právě
označováno za omezení tělesné integrity, která přece patří k základním lidským právům. Jenomže právo na
svobodu pohybu, která je u muže ohrožena možným vězením v případě neplacení výživného, stejně jako právo
na soukromý majetek, který je ohrožován nároky matky a dítěte, také patří k základním právům. „Many women
chose abortion because they feel „that they do not have room in their life just then to be a mother”. This lack of
„room” can result from physical, social, or economic conditions. It is true that women have a greater physical
investment in raising their child than men do, (pregnancy and breast feeding) but both men and women have
economic obligations to their children. As stated above, men are currently required to pay child support. It is
easy to imagine to a situation in which a man feels he could not economically support a child. In other words, a
man may not feel he has rom in his life to be a father. If women have the option to refuse motherhood based on
socioeconomic reasons, then men should also be allowed to do so.(...) The nature of the violation of autonomy
is slightly different for men and women, but both are morally legitimate claims. If we accept the autonomy
argument for women, then we must give men a say in the decision. A glaring potential problem with requiring
paternal consent for abortion is that it could cause a mother to carry a child against her will. This is a legitimate
concern as pregnancy carries a multitude of health and financial concerns, but men face a parallel peril; they
could be forced to pay child support for eighteen years. Gestation and eighteen years of child support could be
considered equivalent since many women do not have extensive complications during pregnancy. It could even
be considered easier to have nine months of health than eighteen years of financial stability.“66
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Tato nerovnost se stává do očí bijící, zejména pokud matka odmítá, sice protiústavně ale v dnešním
soudním systému stále často s velkou účinností, aby se otec podílel na péči. Nejeden muž se pak ocitá v situaci,
kdy o dítě jakožto svého potomka de facto přichází, za případné neplacení alimentů je ale hnán před soud.
Z eticko-teoretického hlediska je problematické, i když se problém obrátí a matka o dítě nestojí, zatímco otec
ano a je ochoten se o ně plně postarat. Přesto otec nemůže zabránit potratu v případě, že se pro něj matka
rozhodne. I to jsou důsledky skutečnosti, že tělesná integrita matky je zcela odtržená od její odpovědnosti za
vlastní sexuální chování. Kromě argumentu, který uvádí Graham, je taková situace z kritického hlediska
problematická zejména pro to, že feministky po mužích považují rovné příležitosti v pracovní sféře, ale závažné
nároky mužů na rozhodování o rodině a dětech, jakmile dojde na uskrovnění žen v této sféře, jsou zcela
pominuty, dokonce jsou postaveny jako pohoršlivé.67 Na příkladu odpovědnosti za vlastní sexuální život a za
vlastní děti i na příkladu možných rodičovských nároků na dítě na druhé straně vidíme reálný případ
diskriminace mužů.
Tato nerovnost je klíčová pro porozumění současnému stavu věcí, kdy potrat je brán jako základní
ženské právo. Sexuální potřeba je často vnímána u žen jako pasivnější, u muže jako aktivnější. Tím míním, že
žena je viděna spíše jako trpná, sexuální potřebu musí snést a nějak ji naplnit a tato spíše není pro ni
benefitem.68 Na druhou stranu muž je viděn spíše jako aktivní, sexuální touha a její naplňování (nikoliv potence
per se) teprve dělá z muže muže, sexuální život spíše je pro něj benefitem. Tato skutečnost se krystalicky
projevuje v kritizovaném dvojím standardu, kdy promiskuitní žena bude spíše viděna jako děvka, ale
promiskuitní muž jako úspěšný lovec.69 Skutečnost, že ani muž si své sexuální potřeby nevybírá a je vůči nim
stejně trpný jako žena, je tímto upozaděna, a on se za naplňování své sexuality stává plně zodpovědný a jakoby
dlužný vůči ženě. Šovinistický muž, který má potřebu se se svou sexualitou plně ztotožnit a popírá, nakolik je
vůči ní pasivní a skrze ni trpný vůči ženě, se tak sám vytrestává vydíráním a nároky ze strany žen, je sváděn a
skrze svou sexualitu vposled využíván. Žena na takové situaci, kdy je vnímána jako vůči své potřebě pasivní,
trpící, dávající, zdánlivě profituje, přichází ale o možnost se akceptovat jako sexuální, aktivní bytost, která svou
sexualitu kontroluje a váží si jí. Dále sama přispívá k aplikaci dvojího standardu na sexuální chování žen a
mužů. Nakonec přispívá i k závislosti na muži a sociálně-ekonomicko-politické podřízenosti, neboť podstatný
podíl na moci získává skrze sexuální vztah k muži, když si vybírá jeho „dluhy.“ Zároveň nepřebírá adekvátní
díl zodpovědnosti, což je ovšem pro rovnost nutnou podmínkou. Odmítá tedy za svou sexualitu přijmout
odpovědnost a věčně se odvolává na svou tělesnou integritu a právo zacházet s vlastním tělem, těhotenství
vykládá jako projev pasivity, nikoliv aktivity. Z uvedeného pohledu na věc také vyplývá, že situace vede ke
zpětnému odmítání plné rodičovské role muži, neboť je mužské právo na rodičovství (tudíž i odmítání
rodičovství) stavěno do pozadí. Z toho plyne i blokování seberealizece mužů jakožto otců, neboť jakožto
otcové se vedle žen-matek ocitají v méněcenné pozici. To opět vede ke zpětnému uvazování žen do takové
mateřské pozice, která je v podstatném ohledu nerovná se sociální realizací muže, který naopak upozaďuje
blízké vztahy a spíše se ztotožňuje s kariérním uplatněním, ze kterého pak vytěsňuje ženu, což právě feministky
kritizují.
Na větší zapojení otců do rozhodování o dětech velice opatrně apeluje Harris. Opatrnost, s jakou Harris na tuto podle mého názoru
do očí bijící nespravedlnost upozorňuje, je krajně znepokojivá. Jako by se podařilo vytvořit takovou atmosféru, že se bojí jasně
přihlásit o svá práva v rodině. „Woman cannot consistently require a man with whom she is involved to take seriously her interest in a
career if she does not take seriously his interest in a family.“ HARRIS, G. W.: „Fathers and Fetuses,“ Ethics, Vol. 96, č. 3, 1986, str.
594-603, citace str. 602
„A strong argument against abortion is that it can have negative psychological effects on the woman. Men have shown very similar
emotional reactions to abortion, especially when it was performed against their wishes or without their knowledge. Men reported
feelings of “anger, guilt, depression, helplessness, and grief” and reacted by denying the event and distancing themselves from it. Like
women, men “continue to think about the abortion years after it is over” but, unlike women, lack socially acceptable outlets to
talk about their experience.“ What about Dad? str. 10
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U feministických obhájkyní potratů, s nimiž ve své práci polemizuji, je tento pohled obzvláště často brán jako skryté východisko
problému. Extrémním případem je citovaná Mathews-Green, pro niž je volný sexuální život žen přistoupením na mužský model
chování, podobné myšlenky představuje MacKinnon, když tvrdí, že ženy jsou během socializace nuceny zaujmout roli sexuálního
objektu pro muže, Markowitz přímo mluví o „sexuálním útlaku.“ Výjimku z citovaných autorů představuje feministka-filozofka
Thomson v článku „A Defense of Abortion,“ když právo na potrat hájí jako právo vyplývající mj. ze základních biologických a
sociálních potřeb ženy. Toto vidění ženy jakožto aktivní je obecně typičtější pro filozofy hájící právo na potrat na základě argumentů
z tělesné integrity, naopak vidění ženy jako pasivní je typičtější pro paradigmaticky feministickou obhajobu potratů, která vychází
z předpokladů nerovnosti mezi muži a ženami.
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Samozřejmost práva na potrat z pasivity plynoucí vypadá z individuálního pohledu jednotlivé ženy jako
výhoda, jenomže je v hloubi spojeno s pozicí nezodpovědné oběti, kterážto pozice nakonec implikuje osobní,
morální, sociální, ekonomickou i politickou inferioritu žen vůči mužům. Rovnost žen a mužů je tak
samozřejmostí potratů podkopávána jak v tom smyslu, že může blokovat potřebu připsat rovný podíl ženám na
sociální, ekonomické a politické moci jakožto bytostem, které mohou otěhotnět, mohou mít děti atd., tak v tom
smyslu, že popírá ženský rovný podíl na sociální a ekonomické zodpovědnosti plynoucí z ženské seberealizace,
k níž patří aktivní vyhledávání sexuálních vztahů. Tím její seberealizaci brání a přispívá ke zmiňovanému
dvojímu standardu. K plnému přijetí ženské sexuality v její aktivitě a pozitivitě nutně patří i přijetí rovné
odpovědnosti za tuto sexualitu, podobně jako k rovnosti žen s muži patří rovný podíl na zodpovědnosti ve všech
smyslech toho slova. S tím souvisí i skutečnost, že potenciální přirovnávání každého sexuálního styku ke
znásilnění je v rozporu jakoukoliv možností rovnosti.70
Stavění žen do pozice oběti, tedy i někoho, kdo za situaci nenese odpovědnost, přispívá ke stavu, že na
straně ženy jsme, jakožto společnost s legální možností potratu, ochotni používat rovnici, že sex není nutně
svázán s jakoukoliv odpovědností za dítě a považovat potrat, nebo vzdání se dítěte po porodu, za jednoznačné
ženské právo, ale na straně muže ne. To poukazuje buď na diskriminaci mužů, nebo na vadnost představy, že
k sexu žádná odpovědnost nepatří. Jinak zůstává otázkou, proč otce činíme při sexu odpovědné za potenciální
děti, ale matky ne, a proč chceme po otcích odpovědnost vůči ženám a dětem, s nimiž se svým sexuálním
životem svázali, zatímco odpovědnost žen vůči počatým dětem a otcům odmítáme a prosazujeme potrat jako
ryze osobní záležitost. Tento nerovný přístup je důvodem považovat vydávání potratu za základní ženské právo
pomocí argumentace o potřebě svobodného sexuálního života a rovnosti žen za tendenční. Za další uzavírám, že
právo na potrat v porovnání s pozicí muže popírá podstatný díl ženské odpovědnosti a v posledním důsledku
tak samozřejmost práva na potrat potvrzuje náhled na ženu jako pasivní. Tím jí brání v plné realizaci, protože
s opuštěním pozice oběti a přijetím a adekvátním ztotožněním se s vlastní sexualitou by musela přijmout právě i
zodpovědnost za ni. Tak všeobecná samozřejmost práva na potrat potvrzuje a podporuje inferioritu ženy vůči
muži.
(3)Potraty a přístup k sexu
Předsudky ohledně sexu a stigmatizace nemanželského těhotenství, mateřství a rodičovství vedly v
minulých staletích k nelegálním potratům, vraždám a odkládání dětí. Přestože západní společnost sama sebe
definuje skrze osvobození od minulých předsudků, částečné sexuální osvobození, ke kterému došlo zejména v
průběhu dvacátého století, nešlo ruku v ruce s odpovídající reformou pohledu na těhotenství, mateřství a péči o
K tomuto se snad vztahuje Marxův bonmot, že dělba práce začíná v posteli. Na řešeném problému potratů je vskutku patrné, jak
sexuální sebepojetí jako aktivního nebo pasivního nositele sexuálních potřeb (či ztotožnění nebo naopak neztotožnění s vlastní
sexualitou) dopadá na mimosexuální mocenské vztahy mezi muži a ženami. Zároveň je na problému potratů vidět, že jsou tyto vztahy
vždy i sociálně indukované.
Zde je možné široké pole spekulací, co je podmíněno biologicky a co sociálně. Freudovský přístup považuje psychologickou
submisivitu/pasivitu a morální inferioritu žen za něco, co je následkem biologických faktů (případně za něco, co je přímo biologicky
dáno), symbolický interakcionismus nahlíží sexualitu jako všeobecnou kapacitu prvotně formovanou sociálními vztahy i průběžně se
těmito vztahy měnící. Foucault ukazuje sexualitu jako funkci panujícího diskurzu, který formuje sebepochopení subjektu. Marxistické
názory vysvětlují podobu rodiny (ergo submisivní roli žen) politicko-ekonomickým uspořádáním společnosti, feministický přístup
vykládá podřízenost žen jako důsledek patriarchálního tlaku. Moje práce zhruba odpovídá foucaultovskému přístupu, přičemž
předpokládám, že přijaté role jsou v drtivé míře výsledkem všeobecně panujících představ, jakou roli v jaké situaci zaujímáme, resp.
máme zaujímat, a jaké je tedy adekvátní chování. V tomto kontextu je nosný vhled MacKinnon, která poukazuje na formaci pohlavní
identity skrze sexualizaci dominance a submisivity. Má tvrzení s její představou souhlasí v tom smyslu, že sexualizace dominance a
submisivity může být použita k vysvětlení přijímání popsaných rolí muži i ženami (předepsané sexuální role činí atraktivnější
submisivní ženy a dominantní muže, čímž ženy zpětně nutí ke ztotožnění s rolí oběti a muže s rolí šovinistickou), zásadně se ale od
MacKinnon liší v tom, že tento způsob sexualizace dominance a submisivity považuje za výsledek společné aktivity mužů i žen. I
v dospělém věku s sebou na první pohled pasivní pozice výhody, o něž se ženy aktivně zasazují, činí se tak ale inferiorní vůči mužům.
Na druhou stranu je třeba držet před očima, že ačkoliv o roli fyziologických rozdílů mezi mužem a ženou při formování psychiky
jednotlivce i sociálních vztahů lze diskutovat, existuje přinejmenším jeden základní biologicko-psychologický rozdíl mezi mužem a
ženou, který má s nejvyšší pravděpodobností velký vliv na kolektivní pasivní a aktivní chápání vlastní sexuality. Tímto rozdílem je, že
k pohlavnímu styku, případně početí, není ženské vzrušení principielně potřeba, zatímco mužské vzrušení, případně až k orgasmu, je
bezpodmínečně nutné. (Mapa pozic ve vztahu k povaze sexuality viz Theorizing Patriarchy, str. 110-122)
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děti. V následujících odstavcích se proto budu dále zabývat otázkou, jak současné (ne)chápání vztahu mezi
sexem a plozením souvisí s potratovostí.
(a)Provázanost potratů s tradičními hodnotami
Pro člověka neznalého problematiky by se zdálo přirozené, aby odpůrci potratů zároveň široce
podporovali destigmatizaci těhotenství a mateřství. Na příkladu Hnutí pro život, které je v Česku hlavním
proponentem protipotratových postojů, je ale patrné časté propojení potratové problematiky s kritikou rozpadu
tradiční rodiny a s náboženskými hodnotami. Tato kritika často implikuje kritiku nemanželského sexu a soužití
nesezdaných párů. A tak je tato kritika skrytě navázána na odmítání těhotenství mimo rámec tradiční rodiny
jakožto něčeho nežádoucího.71 V nazírání na těhotenství se tak zprostředkovaně uchovává i spojení s
potenciální hříšností sexu.
Z pohledu některých liberálů, kterým je cizí pohled na plod jako na bytost, o kterou je třeba dbát, je
konzervativní názor na potrat sám o sobě také „kontaminovaný“ náboženským pojmem hříchu. Protipotratový
postoj také feministky a liberálové spojují se lpěním na tradičním uspořádání rolí, které je součástí omezování
žen, čímž je upozaděna závažná otázka ochrany dítěte.72 Tento feministický pohled konzervativní hnutí
spojením s církví podporují, ať už je to jejich cílem nebo ne.73
Zatímco konzervativcům, kteří potraty spojují s rozpadem tradičního uspořádání společnosti, se nelíbí
navázanost některých těhotenství na současný ústup tradičních hodnot, zastánce ženských práv dráždí
provázanost protipotratového postoje s kritikou sexuálního chování nekontrolovaného tradičními, zejm.
Přestože Hnutí pro život odstranilo ze svých stránek hodnotovou deklaraci a zaměřilo se více na propagaci pomoci ženám v tísni,
stále zůstává pevně provázané s katolickou církví a konzervativními hodnotami obecně. Pochod pro život, který upozorňuje na
problematiku umělých potratů, je často spojen s pochodem za tradiční hodnoty (nazývá se také Pochod pro život a rodinu). Zřetelná je
návaznost na náboženství v tzv. motlitbách za nejmenší, které Hnutí pro život organizuje, a v podpoře časopisu Milujte se!.
Zdůrazňuji, že v této práci nejde o posuzování postoje Hnutí pro život, ale o upozornění na možný dopad sepětí konzervativních
hodnot obecně s potratovou problematikou.
Aktivita Hnutí pro život ČR je částečně dohledatelná na Wikipedii:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hnut%C3%AD_Pro_%C5%BEivot_%C4%8CR, https://cs.wikipedia.org/wiki/Hnut%C3%AD_prolife#cite_note-19
Příkladem propojování protipotratových argumentů s náboženskou problematikou je Beckwith, který biblickým výrokům, které se
potenciálně týkají potratů, věnuje celou kapitolu, Politically Correct Death, str. 137-150
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Sumner popisuje: „The first is to embed discussion of abortion in the wider context of womens control, or lack of it, over their
reproductive lives. At this stage abortion is given no special notice at all. It is treated as though it was a form of contraception. The
second step is to acknowledge the existence of moral opposition directed specifically to abortion but to classify all such opposition as
religious (...). Finally, the step is to attribute restrictive abortion laws to a general pattern of patriarchy.“ Moral Theory, str. 49-50
Walby: „Married women who did not have the power to say no to their husbands saw it [antikoncepci i potraty] as a means of
preventing repeated pregnancies with accompanying detriment to their health and the labour involved in childcare.“ Theorizing
Patriarchy, str. 126
MacKinnon: „Under male dominance, pregnancy, and the potential to become pregnant, are socially fundamental in women's
inequality to men.“ Sex Equality, str. 1309
73
Příkladem budiž přímá kritika Hnutí pro život na portálu Britské listy: „I když je diskurz pro život úzce spojen s náboženskými
postoji, ve veřejných prohlášeních je tento aspekt potlačen. „Myslím, že otázka potratů není otázkou víry nebo nevíry, jde o úctu
k lidskému životu.“ (T. Kvapil) Od spojení s náboženskými či církevními organizacemi se HPŽ ČR distancuje už ve svém prohlášení.
Tato stránka však není vytlačena zcela: příznivci mohou hnutí podpořit „modlitbou a postem“ (HPŽ ŽR) či jsou informováni o tom,
že „dítě je největším Božím darem“ nebo že „potrat je svévolné arogantní jednání proti Boží vůli“ (HPŽ ČR).(...)Diskurz pro život
v oblasti postavení žen a mužů je postaven na rozdílnosti jejich rolí. Mužská životní role spočívá především v tom umět se postarat o
svoji rodinu a ochránit ji, žena pak v takto „mužem chráněném prostoru“ uplatňuje „své mateřství, svůj pečující přístup k blízké i širší
lidské komunit“" (Michaela Freiová). Výsadní postavení mateřství souvisí s pohledem na role a poslání žen a mužů ve společnosti a s
důrazem na důležitost rození dětí. I s tím souvisí odmítání interrupcí, které jsou považovány za jeden z důvodů poklesu porodnosti v
ČR. (...) Diskurz hnutí pro život je založen především na jasně definované morálce (morálnosti). Ví se, co je morální: heterosexuální
manželství s dětmi s jasně určenými ženskými a mužskými rolemi, jednoznačné odmítnutí mentality vedoucí k pohrdání životem
(odmítnutí interrupcí, antikoncepce, eutanázie apod.) a také aktivní vystupování proti nim. Ví se také, co je nemorální: protirodinné
jednání (neúplné rodiny, homosexualita), podpora interrupcí i kontroly porodnosti pomocí tzv. nepřirozené antikoncepce a dalších věcí
vedoucích k neúctě k životu.“ Konzervativnější a méně svobodný, str. 1
Spojování problematiky potratů s náboženskými a dalšími konzervativními postoji veřejně kritizoval Černý: ČERNÝ, D.: „Polemika
o potratové pilulce: Zdravý rozum není na straně J. X. Doležala,“ Reflex, 17. 6. 2014
http://www.reflex.cz/clanek/komentare/57136/polemika-o-potratove-pilulce-zdravy-rozum-neni-na-strane-j-x-dolezala.html
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náboženskými institucemi.74 Pomineme-li obecný odpor k tělesné slasti zahrnutý v některých typech
náboženského smýšlení a všeobecně přetrvávající pojetí hříšnosti tělesných radostí dané takzvaně křesťanskými
kořeny naší civilizace, lze se domnívat, že síla omezení sexuálního chování vznikla z podstatné části v
návaznosti na společenskou a osobní závažnost sexu a plození. Někteří konzervativci pak spojení mezi
sexualitou a společenskou závažností plození a sexuálních vztahů implicitně zdůrazňují natolik, že sex mimo
tradiční společenské normy je vnímán jako nepřípustný nebo nežádoucí, zatímco liberálové chtějí v extrému
spojení mezi sexem, společenskou odpovědností a plozením zcela zrušit a potrat považují za nástroj k naplnění
práva na tělesnou integritu spočívající i v sexu bez jakékoliv odpovědnosti. Nevědomou směsí těchto dvou
pohledů tak vzniká prostředí, kde je potrat v mnoha případech přípustnější nežli těhotenství. Je třeba potratovou
problematiku vidět nezávisle na obou těchto pohledech.
Nakolik konzervativní pohled na potratovou problematiku neodsuzuje sex pro potěšení mimo rámec
tradičních institucí, ale zároveň trvá na odpovědnosti za případného potomka a zdůrazňuje sociální následky, na
neviditelné stigmatizaci těhotenství se již nepodílí. Vytváří tak společenskou náladu, která je vstřícná vůči
ženám, které otěhotněly, a celkově tak přispívá k budování prostředí, kde těhotenství není katastrofou a potrat
proto není jediným řešením. Je v zájmu konzervativců si uvědomovat, že provázanost potratové problematiky s
tradičními hodnotami celé věci škodí, protože je v myslích lidí spojena s negativním hodnocením liberálního
sexuálního chování a zprostředkovaně tedy i s negativním hodnocením některých těhotenství, čímž přispívá
k potratovosti. Za rozpad tradiční rodiny, absenci sociální odpovědnosti některých promiskuitních osob nebo
domněle hříšný sexuální život tak nechává platit v první řadě počaté dítě. Nakolik jde konzervativcům o změnu
přístupu k potratům, nesmí být jejich vlastní přesvědčení o správném uspořádání společnosti (i kdyby náhodou
měli pravdu) nebo pohoršení nad nevázaným životem důležitější než život plodu.
V tomto duchu nelze než zatleskat iniciativě „Nesoudíme, pomáháme,“75 která ženám a dívkám, které „čekají
nečekané dítě,“ nabízí bezplatnou psychologickou i materiální pomoc. Není ve všeobecné známosti jedna z těch
světlejších skutečností v dnešním světě, že na Moravě funguje síť „záchranných rodin,“ které se starají o ženy a
dívky, které nečekaně otěhotněly, a sociální nebo ekonomickou situací, nebo příbuznými a partnery, jsou
nuceny k umělému potratu.76
Přetrvávající uchopování sexuality jako hříšné je předsudečné a zamlžuje nezpochybnitelné důvody
vážnosti sexuality, kterými jsou plození a zásadní dopady sexuálního chování na sociální vztahy. 77 Účelem
uvedených tvrzení proto není propagovat rozpad tradiční rodiny a činit na ní plození zcela nezávislým. Zároveň
je nutné si uvědomovat, že tradiční rodina je model, který nemusí být jediný funkční pro uspořádání
společnosti. Nelze slepě předpokládat, že proměna podoby rodiny nebo její zrušení povede k neschopnosti
adekvátně psychologicky a ekonomicky zajistit další generace. Na druhou stranu je třeba mít na vědomí, že v
současné době nejsou jiné modely výchovy a sociálních vztahů ukotvené a že vysoký podíl svobodného
mateřství a rozvodovosti způsobuje utrpení dospělým, ale především dětem, které se uprostřed společenského
chaosu ocitly. Z hlediska bezprostředních dopadů konzervativních názorů na potratovou problematiku by
nicméně cílem konzervativců mělo být v první řadě vrátit sexu závažnost spojení s případným těhotenstvím a
těhotenství, mateřství a rodičovství prokazovat řádnou úctu bez ohledu na kontexty, kde se odehrává.
Podporovat pohled na sex jako na něco potenciálně nepřípustného, hříšného nebo destruktivního k potratovosti
nepřímou stigmatizací mimomanželského těhotenství přispívá.
(b)Provázanost potratů s liberálními hodnotami
Stejně jako v případě konzervativního stanoviska nevede samotné svázání sexu a plození ke stigmatizaci
těhotenství, ani v případě liberálního stanoviska samotná možnost potratu a liberalizace sexu není příčinou
odmítání těhotenství. Problémem ale je prezentování těhotenství v rámci liberální argumentace jako náhody,
Jak již bylo zmíněno, feminizmus není s propotratovým postojem svázán nutně, naopak nacházíme řadu autorů, kteří potraty
kritizují, a přesto se neshodují s pohledem, který předepisuje tradiční model rodiny, jako např. R. McNair, S. B. Anthony, B. O’Brien.
nebo A. Kennedy.
75
viz stránky Hnutí pro život: https://hnutiprozivot.cz/nesoudime-pomahame
76
Informace z přímého rozhovoru s Mgr. Markem Váchou.
77
Pohled na sexualitu jako pevně spjatou s intimitou a zájmem o druhého, nemá-li být perverzní, a kritiku pohledu na sex jako na
naplňování biologické potřeby viz Scruton. SCRUTON, R.: Sexual Desire, A Philosophical Investigation, London, 1986
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omylu, překážky v životě nebo nehody.78 To otevírá prostor pro nezodpovědný přístup k nevázanému
sexuálnímu chování, který je spojený s chápáním množství těhotenství jako nepřípadných.
Samotná liberalizace sexu je předmětem feministické kritiky. Změna pohledu k žádoucnosti
nezávazného sexu může být chápána jako vycházení vstříc mužským požadavkům.79 Walby tvrdí, že sexualita
ještě více než dříve přispívá k sociální kontrole žen: „Sexuality is now more important as a form of social
control of women than it used to be. The threat of being deemed neurotic and twisted if not engaging in
heterosexual sex is a disincentive to independant, celibate living.“80 Totéž by ale bylo lze tvrdit i o mužích,
jejichž sociální statut je s atraktivitou a úspěšným sexuálním životem svázán stejně jako status žen. Společnost,
která přestává „přát“ dlouhodobým vztahům, maže ze sexuality rozměry jako osobní růst nebo intimita a
neschvaluje sexuální abstinenci, je jistě nepohodlná i mnohým mužům. Podobně zpochybnitelné je tvrzení, že
odpovědnost za počaté děti nesou primárně ženy.81 Společnost podléhající krátkodobým pudovým impulzům
může být navíc po chuti i mnohým jiným mocenským skupinám, než jsou „muži.“ A stavění žen do role
pasivních sexuálních objektů může být pro ženy stejně tak nepříjemné a nevýhodné jako příjemné a výhodné.
To platí úplně stejně pro měření úspěchu skrze sexuální výkonnost a atraktivitu partnerek, případně neustálé
vystavování všudypřítomným sexuálním dráždidlům, pro muže. Lze proto znovu zopakovat, že stavět ženu do
role oběti, které se těhotenství přihází pod mužským tlakem, není adekvátní.
Problémem zde proto v první řadě nemusí být předchůdný nerovný vztah mezi pohlavími, který by vedl
k potřebě potratů, ale právě rozpojení sexu a plození.82 Jeden z důležitých Booninových argumentů pro potrat je
popírání skutečnosti, že mít sex znamená přihlásit se do „losování“ o těhotenství.83 Tím mimo jiné odůvodňuje
právo na potrat. Tato úvaha je ale vadná již z toho důvodu, že potrat je právě odpovědí na těhotenství. Zastávat
potrat, aby byl možný sex bez „následků,“ znamená jenom potvrzovat skutečnost, že sex vždy k těhotenství
může vést.
V případě nečekaného těhotenství je to pak v časovém sledu jako první žena, kdo nese a pociťuje
následky svého chování. V případě, že odmítne potrat, musí řešit buď nepřítomnost otce, nebo tlak rodiny,
společenských norem a často otce samotného na ukončení těhotenství. Volba ponechat si dítě je v současné
době na ženě, a tudíž je to ona, kdo musí prvotně porušit původní vidění sexu jako pouhého užívání si bez
jakékoliv odpovědnosti. 84 Obhájkyně a obhájci ženských práv požadují odpovědnost za těhotné ženy po
mužích-otcích a kritizují jejich „jednorázový“ přístup k sexu. I z tohoto důvodu by ale měli přijmout také
odpovědnost žen za vzniklá těhotenství. Jak již bylo řečeno, v současné době jsou to podle práva paradoxně
nakonec muži, kdo se nemůže rozhodnout zbavit počatých dětí, ačkoliv sex by je podle feministické logiky
Tak Warren hovoří o „absurditě“ přístupu, který nutí ženu donosit dítě jen proto, že si jednou zapomněla vzít antikoncepční pilulku
(Moral and Legal Status, str. 51), Thomson přirovnává otěhotnění k únosu nebo vloupání, Boonin k zapomenutí peněz na stole.
Vzpomeňme i na apel MacKinnon: „However difficult an abortion decision may be for an individual woman, it provides a moment of
power in a life otherwise led under unequal conditions which preclude choice in ways she cannot control. In this context, abortion
provides a window of relief in an unequal situation from which there is no exit,“ Sex Equality, str. 1318
Dále viz oddíl „Potrat jako prostředek genderové rovnosti.“
79
Mathewes-Green právě tomto základě kritizuje i samotný feministický přístup k potratům: „What we didn’t foresee was how
abortion would become necessary. There were two items on the agenda of right-thinking people in those days, and in combination,
they made easy access to abortion absolutely essential. Ironically, both were items that liberated women picked up from men. Despite
their frequent castigation of men as exploiters and oafs, somewhere inside, feminists assumed that men were right about two very
important things: sex and careers.“ Male Model, str. 131
Podobně Kennedy: „Abortion is a means of birth control that need not affect men's sexual in a permissive society, behaviour and
women's presumed sexual availability in the ways that abstention or contraception might.“ Neoliberalism, str. 165
80
„Dworkin [argues] that we are moving from one form of control over women`s sexuality and reproductive capacities to another. (...)
The form of the future is analogous to a brothel, involving temporary arrangments only." Obě citace Theorizing Patriarchy, str. 123
81
Markowitz proti protipotratovému tvrzení prezentovanému např. Mathewes-Green, že potraty jsou přistoupením na mužské
hodnoty, argumentuje přes skutečnost, že úkol starat se o druhé (počaté děti) je připsán primárně ženám. Upřít proto ženám právo na
potrat by je proto opět stavělo do nevýhodné pozice vůči mužům. Abortion and Feminism 13-15
82
Připomeňme, že předmětem tradiční feministické kritiky je tzv. dvojí standard. Ten spočívá v odlišném hodnocení sexuálního
chování mužů a žen. Spolupříčinou tohoto hodnocení může být i skutečnost, že mužská nevěra a promiskuita se zdá
neproblematičtější, protože po ní při povrchním (a vlastně anachronickém, neboť dřív tento úsudek platil) pohledu nehrozí, že by bylo
třeba přijmout těhotenství nebo jít na potrat.
83
Boonin, str. 296
84
„Most women abort because society (family, lovers, employers, government, politicians, the public tacitly, or sometimes explicitly,
expects them to.“ Neoliberalism, str. 165
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neměl k ničemu zavazovat. Argumentem pro potrat je tak sice bezmocnost a znevýhodnění ženy, situace je ale
fakticky taková, že právě mužům není oddělení sexu a plození umožněno, zatímco žena je oddělovat může.85
Problémem z hlediska potratů nemusí být liberální přístup k sexu jako takový, ale upozaďování jeho
bytostného spojení s možností početí.86 Ze zrušení tradiční sexuální morálky apodikticky neplyne vyšší
potratovost. Pokud by byl sex přijat ve své komplexitě, nebála by se společnost přijmout odpovědnost za děti,
které jsou plodem jejího přístupu k sexu. Jinak je přirozeným důsledkem současný stav, kdy je mimomanželský
sex za účelem potěšení a nikoliv plození tolerován, ale těhotenství, které se nehodí a také se hůře skrývá, je
odmítáno a stigmatizováno, je to zkrátka průšvih, kterého je třeba se zbavit.87 Této argumentaci přidává na
závažnosti i skutečnost, že pokud přijmeme odpovědnost ženy za počaté dítě, neznamená to, že ji také musíme
nutit k přijetí odpovědnosti za zajištění a výchovu narozeného dítěte. Žena, která se rozhodne dítěti umožnit
narození a následně ho dá k adopci, může být nicméně vystavená společenskému tlaku nejen kvůli těhotenství,
ale i kvůli rozhodnutí pro adopci, kterého by ji potrat ušetřil. Potrat je v mnoha případech společensky
přijatelnějším řešením než adopce. Takový přístup je dokladem kritizované neúcty k těhotenství, ženství a
počatému životu.
Z výše uvedených důvodů si proto dovoluji uzavřít, že nakolik jde liberálům prosazujícím uvolněnou
sexuální morálku i o zastání žen, ženská práva a opravdovou svobodu volby, neměli by se primárně zaměřovat
na rozpojení sexu a těhotenství, ale naopak se pokusit toto spojení učinit uznaným a přijatelným a
destigmatizovat tak těhotenství, která vybočují z běžných společenských norem. Jinak se podílejí na atmosféře,
která nedává ženám svobodu volby, ale vytváří tlak, aby se množství těhotenství řešilo potratem.88 Pokud
nejsme s volnějším přístupem k sexu schopni přijmout adekvátní díl zodpovědnosti, máme, muži i ženy,
závažné důvody vrátit se ke konzervativnějšímu náhledu na sex.

„Our society essentially gives men the singular option of pleading with a pregnant woman to have an abortion if he does not desire
to be a father. Men “may feel that the woman holds his fate in her hands and can shape the rest of his life how she sees fit.”What
about dad? str. 3
86
Historický exkurz, který má ukázat, nakolik etnocentrické je vnímání adekvátního a sociálně funkčního sexuálního chování, provádí
Shrage: „Shrage argues that, because prostitution has occurred in various social contexts, we cannot suppose that it has a single,
unitary meaning. In ancient Babylon, for example, prostitutes had a high social status. Furthermore, their sexual relationships with
men were not viewed as fundamentally commerical but religious. This form of prostitution, predicated on fertility worship, did not
appear to demean or degrade women prostitutes; perhaps it even exalted them. (odstavec) It is otherwise with contemporary forms of
the practice, in which prostitution reinforces sexual and cultural stereotypes that stigmatize women. Shrage argues that in
contemporary America prostitution is „organized and reproduced by particular cultural beliefs about sexuality, race and gender-beliefs
that cross-cultural perspectives should lead us to view as contingent.“ Those beliefs include beliefs about the natural superiority of
men, the natural power of male sexual appetite, and the shameful and „polluting“ nature of sexual contact and beliefs that persons are
importantly defined by the types of sexual practices that they engage in. (...) The idea that our ethical knowledge and judgment should
be informed by free and open inquiry into different human practices and values is a powerful one. Without experience, knowledge of
fact, or the challenge of opposing arguments, our individual judgments, if wrong, will tend to stand uncorrected. (...) Shrage's work is
animated by a desire to confront moral theorists, and feminists generally, with the diversity of cultural meanings surrounding human
sexuality and reproduction.“ (SATZ, D.: „Shrage, Laurie. Moral Dilemmas of Feminism: Prostitution, Adultery and Abortion,“ recenze, Ethics,
85

1996, str. 864-866)

„Indeed, feminist Angela Phillips has described abortion as the right to get into a mess without any visible
consequences.“ Neoliberalism, str. 165
88
„To many neoliberals, liberty could be defined as „social ideal [of] self-imposed restraint in preference to externally imposed
control.“ This definition of liberty might explain why some of those on the Right have been reluctant either to endorse male sexual
restraint, or to make abortion illegal. But abortion has been utilised many times by the Right as a strategy to discourage childbearing
by certain women, a situation tacitly acknowledged by abortion supporters.“ Neoliberalism, str. 165
Kennedy popisuje nejjasnější případy, kdy je sociální tlak skrýván za svobodu volby: „Pre-natal testing policies have been established
with a clear view to eliminating congenital disease, not by medical treatment but by termination of affected pregnancies, without the
economic considerations behind such policies being overtly promoted. The effects of being encouraged to abort a viable and wanted
foetus because of distressing. What is ideological and economic exigency must be particularly also worrying is that certain advocates
of abortion have cynically exploited neoliberal notions of choice in this area, yet it is quite clear that the choice to bear a disabled
baby to term is not one they are happy to promote. (...) The implication of women's „irresponsibility“ [is]
overwhelming.“ Neoliberalism, str. 167
87
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2. Potrat jako menší zlo
(1) Ekonomické a sociální zájmy
Při sledování dialogu mezi pro a protipotratovými stranami nelze minout argumenty postavené na
popisu potenciálních dopadů zákazu potratů na chudé rodiny nebo matky. Jak bylo již tematizováno, výchova
dětí omezuje pracovní uplatnitelnost i možnost výdělku rodiček a dítě samo potřebuje značné finanční
prostředky. Pro chudší rodiny nebo chudé matky samoživitelky tak může dítě znamenat sestup ve společenském
žebříčku nebo pád na sociální dno.89 Existuje kvantum rodin a žen, na jejichž místě bychom považovali
pořízení dítěte za nerozumné nebo dokonce nežádoucí. Naše otázka je, nakolik tato skutečnost může přispět
jako argument na obhajobu potratů, za nějž je často vydávána.
Ačkoliv by se tento možný argument mohl v ČR vztahovat pouze na malou část potratů, byť
bezpochyby platí, že potraty z ekonomických důvodů často podstupují hůře situovaní lidé, je zhusta používán
jako argument pro povolení potratů vůbec. Je navíc třeba rozlišovat potraty, které pramení ze skutečného
existenčního ohrožení, a potraty motivované pocitem, že mít zrovna teď dítě je nepraktické, že se budu muset
uskrovnit, vzdát některých plánů, nebo potraty chudých lidí, kteří potrat sice podstoupí z ekonomických
důvodů, ale dítě je ve skutečnosti existenčně neohrožuje, i když případně mají pocit, že by dítěti nemohli
poskytnout takové prostředky, jaké by si představovali. Tak při vyhledávání článků na téma legality potratů
narážíme na případy chudých Polek vydávajících své poslední prostředky na ilegální potraty v zahraničí nebo
chudé Američanky, které si nemohou dovolit legální potrat ani péči o dalšího potomka, a kvůli nelegálně
provedenému potratu končí ve vězení.90 Dojemné příběhy nás přesvědčují o tom, že zákaz nebo nízká
přístupnost potratů jsou tragédií pro chudé, pro které je potrat jediným rozumným řešením. V obou uvedených
článcích například figuruje jako otec neznámý muž, ale je zcela pominuta otázka problematičnosti
pravděpodobně nezodpovědného sexu, který předcházel početí, naopak postava nezodpovědného nebo
neschopného otce navyšuje dojemnost příběhu ženy toužící po potratu. Celkové sdělení pak je, že potraty mají
být legální a neproblematicky přístupné. K případům skutečné existenční nouze se míchá téma těhotných
středoškolaček, pro něž je těhotenství zhusta společensky i kariérně nepohodlné, k existenčnímu ohrožení
rodiny má ale často daleko. Popis případů nezletilých, lidí v chudobě nebo přímo existenční nouzi je nakonec
postaven jako paradigma správnosti legality a dostupnosti potratů. Pokud je nutno zaujmout liberální stanovisko
k potratům z ekonomických důvodů, o čemž se nás články snaží přesvědčit, nedává to ale žádný důvod k tomu
zaujmout liberální stanovisko ke všem potratům a už vůbec ne schvalovat všechny potraty jako legitimní.
Sama otázka, zda existují pádné důvody pro povolení potratů v případech existenční nouze, také nemá
jednoznačné řešení. Jako první námitka se naskýtá, zda je možné řešit ekonomické problémy jedněch
obětováním jiných, tedy počatých dětí: v propotratovém stanovisku je implicitně obsaženo, že na dosud
nenarozených zásadním způsobem nezáleží, že za ně rodiče ani společnost nenesou zodpovědnost a obětováni
být mohou. Podobně by bylo možno zabíjet děti v dětských domovech a mnoho dalších osob.91
V ČR mají rodičky s nižším příjmem právo na porodné a všichni rodiče mají nárok na rodičovskou dovolenou rozloženou do dvou
až čtyř let v celkové výši 220000 CZK.
90
MICHALCOVÁ J., PATKOVÁ J.: „Potraty v Polsku,“ Koktejl (internetový archiv), č.11, 1994
http://www.czech-press.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=7466:potraty-po-polsku-sp1931237304&catid=1525&Itemid=148
CUMMINGS, Q.: „Making Abortions Illegal Doesn't Make Them Go Away,“ Time, 24. 8. 2014
http://time.com/3423785/illegal-abortions/
91
Možné převrácení argumentu předvádí Wertheimer: „I do not intend to understate that pain; the tragedies brought on by unwanted
children are plentiful and serious-but so too are those brought on by unwanted parents, yet few liberals would legalize parenticide as
the final solution to the massive social problem of the permanently visiting parent who drains his children's financial and emotional
resources. (...) Either can be a source of abiding anguish and hardship for the other-and sometimes there may be no escape. In this, our
world, some people get stuck with the care of others, and sometimes there may be no way of getting unstuck, at least no just and
decent way. Taking the other person's life is not such a way.“ WERTHEIMER, R.: „Understanding the Abortion Argument,“
Philosophy & Public Affairs, Vol. 1, č. 1, 1971, str. 67-95 dále Understanding, citace str. 72
Na tomto základě argumentuje také Beckwith, Politically Correct Death, str. 60-63
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Za další je třeba řešit otázku, proč se v těchto případech neapeluje na možnost adopce, která by
ekonomický problém s dítětem vyřešila stejně dobře, aniž by muselo dojít k zabití počatého dítěte. Posledním a
možná nejdůležitějším problémem je, zda je pravda, že legalita a dostupnost potratů skutečně snižuje chudobu,
brání sociálním propadům a existenční nouzi. Jistě lze poukázat na množství jednotlivých případů, kdy tomu
tak je, to ale neznamená, že v souhrnném pohledu není možnost potratu škodlivým fenoménem, který postavení
nejnižších sociálních vrstev nezlepšuje nebo dokonce zhoršuje.
Jedním z faktorů, které je třeba vzít v úvahu, jsou možné negativní psychologické dopady potratů. Na
toto téma probíhá dlouhotrvající diskuze mezi odborníky a najdeme jak zastánce stanoviska, že potraty mají
vážný negativní psychologický dopad na ženy, tak i příspěvky svědčící proti této skutečnosti.92 Není na místě
zde tuto otázku rozhodovat, je nicméně potřeba vzít v úvahu, že případný negativní psychologický dopad je
faktorem, který dále negativně ovlivňuje i sociální situaci žen, které potrat podstoupily, a může tak přispívat
k dalšímu upevnění špatné sociální situace. V takovém případě potrat slouží jako zdánlivě nejsnazší způsob
(jehož dlouhodobé sociální důsledky jsou ale nejasné), jak se jako společnost zbavit dítěte, za nějž nechceme
přebírat zodpovědnost, nelze ale v žádném případě argumentovat zájmem matky, která potrat z nouze
podstupuje a dále jím trpí.93 Vzhledem k tomu, že psychologické a z nich plynoucí sociální dopady potratů
nejsou doposud vyjasněné, stojí argument opírající se o pomoc matkám v nouzi na zpochybnitelných základech.
Propojeným faktorem jsou právě následky sociální. Ačkoliv existuje korelace mezi potraty a vyšší mírou
rizikového chování, jako je zneužívání návykových látek, kriminalitou, rizikovým sexuálním chováním a
podobně, není zřejmé, že by zde existovala příčinná souvislost, tj. že by podstoupení potratu vedlo k vyšší míře
potenciálně asociálního chování. MacNair94 nicméně poukazuje na skutečnost, že sama dostupnost potratů vede
jak k nižšímu společenskému zájmu na předcházení sociálních problémů, s nimiž se potraty pojí, tak
k oslabování sociálních vazeb nutných k předcházení situacím, kdy jde žena na potrat z nouze. Dostupnost
potratů tak s nezanedbatelnou pravděpodobností přispívá k feminizaci chudoby, neboť rizikovější sexuální
chování obou pohlaví dopadá primárně na ženy, a také přispívá k slabším vazbám mezi potenciálními rodiči,
čímž vzrůstá množství situací, kdy je potrat takzvaně potřeba z důvodu sociální nebo ekonomické nouze.
MacNair uvádí i důležitou informaci, že snížení dostupnosti potratů v některých amerických státech vedlo jak
ke snížení počtu potratů, tak ke snížení počtu porodů,95 z čehož vyplývá, že dostupnost potratů může zvyšovat
výskyt rizikového sexuálního chování. Tento fakt dokonce přímo svědčí proti stanovisku, že dostupnost potratů
je potřeba pro předcházení sociálním a ekonomickým problémům. Je možné, že dostupnost potratů naopak
zvyšuje množství dětí počatých i porozených ve špatných sociálních či ekonomických podmínkách.96
Propagace potratů jako prostředku předcházení nebo snižování sociálních a ekonomických problémů
tedy pomíjí morální otázku potratu jako takovou a také se nezakládá na jasných faktech. Zaprvé pomíjí, zda je
přípustné řešit sociální a ekonomické problémy zabíjením nenarozených dětí. Za druhé pomíjí skutečné potřeby
matek v tísnivých situacích a dopouští se tak manipulace: na jednu stranu se odvolává na zoufalé případy žen
potřebujících potrat, na druhou stranu se o tyto ženy nezajímá. Nabízení potratu není benefitem pro ženy
v nouzi, ale nouzovým řešením problémů, které společnost jinak přehlíží a neřeší nebo nechce řešit, a jejichž
řešení by stálo více úsilí a ochoty podělit se než poslat tyto ženy na potrat. Potrat zde pak není volbou, ale
nutností. Žena, která se dítěte nezbaví, je dokonce často pod tlakem jako nezodpovědná, to vše ale pod rouškou

ASHTON, J. R.: „The Psychosocial Outcome of Induced Abortion”, British Journal of Ob&Gyn., Vol. 87, č. 12, 1980,
str. 1115-1122
SPECKHARD, A.: Psycho-social Stress Following Abortion, London, 1987
BELLUCK, P.:„Abortion Is Found to Have Little Effect on Women’s Mental Health,“ The New York Times, 14.12. 2016,
https://www.nytimes.com/2016/12/14/health/abortion-mental-health.html
93
MacKinnon popisuje pokrytectví, které vydává zákaz potratů za pomoc ženám, otázkou nicméně je, zda vydávat povolení potratů za
pomoc ženám není úplně stejné pokrytectví: „If states wanted to protect the fetus, rather than discriminate against women, they would
help the woman, not make her a criminal. The most effective route to protecting the fetus-given illegal abortion, perhaps the only
effective route-is supporting the woman.“ Sex Equality, str. 1320
94
MACNAIR, R.: „Poverty and Abortion“, Institute for Integrated Social Analysis, Silver Spring, 2008, argumentace str. 1-2
95
Poverty, str. 2. V ČR podobné sociologické studie nejsou dostupné nebo neexistují. Beckwith uvádí korelaci mezi počtem potratů a
nárustem počtu týraných dětí v USA, Politically Correct Death, str. 64
96
Sociální přínosnost potratů naproti tomu ze statistických dat dokazovali ekonomové Donohue a Levitt, čímž vyvolali polemiku
napříč oborem. (DONOHUE, J. J., LEVITT, S. D.: „The Impact of Legalized Abortion on Crime,“ The Quarterly Journal of
Economics, Vol. 116, č. 2, 2001)
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„možnosti volby.“97 Možnost potratu se tak vydává za benefit pro chudé, přičemž ale skrývá nezájem o tyto lidi,
kteří se ocitli v sociální tísni, a potrat není právem ženy, ale nástrojem sociální kontroly. Za třetí zůstává
otázkou, zda vůbec platí, že dostupnost potratů ekonomické a sociální problémy snižuje, či zda je naopak
spolupříčinou části sociálních a ekonomických problémů. Tím je zpochybněno samo jádro argumentu, že bez
dostupných potratů by vzrostly sociální problémy.
To nic nemění na tom, že v individuálních případech se může potrat jevit jako nejlepší řešení. Zde je
neshoda mezi subjektivním pohledem matky a imaginárním pohledem společnosti. Těžká situace matky může
implikovat subjektivní potřebu potratu v daném případě, neimplikuje ale oprávněnost zevšeobecněného postoje
„potraty jsou potřeba kvůli matkám v nouzi.“ V tomto smyslu platí analogický argument jako v oddílu „Potrat
jako prostředek genderové rovnosti,“ kde jsem hovořila o tom, že dostupnost potratů může mít na uplatnění žen
více negativních než pozitivních dopadů, byť v individuálním případě může být vítaná.
Uzavírám tedy především, že argumenty pro potrat, které se zakládají poukazem na lidi v těžké sociální
nebo ekonomické situaci, nemají co dělat s tzv. možností volby a právem na tělesnou integritu, kterými se
potrat legitimuje. Také není zřejmé, že je potrat funkčním nástrojem prevence sociálně nežádoucích jevů,
dokonce je možné, že právo na potrat k těmto jevům přispívá.
(2) Adopce
Problém řešený v předcházejících odstavcích je spjat s přehlížením nebo zavrhováním možnosti adopce.
Abych přidala váhu argumentům popírajícím nutnost potratu, přednesu nyní stručnou argumentaci ve prospěch
adopce. Z pohledu matky může být argumentem, proč dítě nedonosit, pokud je volně dostupná adopce,
argument z tělesné integrity a nepřijetí odpovědnosti za dítě.98 K podstatným faktorům také může patřit výše
traktovaný společenský tlak, kdy jít na potrat může být společensky přípustnější než odnosit dítě a dát ho
k adopci.99 Neochota donosit dítě a dát ho k adopci také může pramenit z neochoty žít s představou, že někde
po světě běhá „mé dítě.“ Mnoha matkám nemusí být příjemné pomyšlení, že někde mají dítě, které odnosily a
porodily. Obhajovat tímto mateřským citem zabití dítěte vyžaduje extrémní pozice ohledně práva matek na
rozhodování ohledně svých dětí. Tomuto argumentu na podporu potratu se také podobá tvrzení, že „nechci dítě
vychovávat za takových a takových podmínek.“ Jedna otázka je, nakolik by si hypotetické dítě spíše přálo být
usmrceno než se narodit do těžší situace.100 Druhá otázka je, proč se v těchto případech nepropaguje adopce,
která dilema v podstatných ohledech řeší.
K tomuto problému Kennedy: „Advocates of abortion nearly always portray the practice as being instigated through the active
agency of the woman concerned. (...) Yet this idea of active, unfettered agency on the part of women seeking terminations belies the
hidden discourses around what is considered ‚right‘ and ‚wrong‘ pregnancies, that will so often structure such
choices.“ Neoliberalism, str. 162
„Abortion has been utilised many times by the Right as a strategy to discourage childbearing by certain women, a situation tacitly
acknowledged by abortion supporters.“ Neoliberalism, str. 165
Dále kritika Levina: „The logical inference from Levin's beliefs appears to be that it is not financial that causes harm to children in
poverty. It is foolish problems of stratificated mothers bringing such children into the world, and, in another logical extension to such
an argument, perhaps daring to refrain from or resist abortion.“ Neoliberalism, str. 164
98
Viz výše argumentace Thomson a Boonina z tělesné integrity nebo na druhé straně Graham, argumentující proti zažité představě, že
je nemyslitelné po ženě požadovat devítiměsíční zátěž v podobě těhotenství.
99
„(...) idea of active, unfettered agency on the part of women seeking terminations belies the hidden discourses around what is
considered ‚right‘ and ‚wrong‘ pregnancies, that will so often structure such choices.“ Neoliberalism, str. 162, dále „Most women
abort because society (family, lovers, employers, government, politicians, the public tacitly, or sometimes explicitly, expects them
to.“ Neoliberalism, str. 165
100
Radikálně-liberální postoj k potratům neimplikuje právo na zabití dítěte jakožto zabití, viz Thomson: „While I am arguing for the
permissibility of abortion in some cases, I am not arguing for the right to secure the death of the unborn child.“ Thomson, str. 66
Tuto motivaci k potratům naopak hájí MacKinnon: „While most women who abort did not choose to conceive, many women who
keep their pregnancies did not choose to conceive either. The priority women make of their offspring may be more true in the abortion
context than it seems. Many women have abortions as a desperate act of love for their unborn children. Many women conceive in
battering relationships; subjecting a child to a violent father is more than they can bear. (...) Many abortions occur because the woman
needs to try to give herself a life. But many also occur because the woman faces the fact that she cannot give this child a life.“ Sex
Equality, str. 1318
Extrémní pozici představuje Reader, která argumentuje, že síla mateřské vazby opravňuje matku dítě zabít. Reader Thomsonové
argumentaci z tělesné integrity nebo sebeobrany nepovažuje za dostačující. Součástí její argumentace je i tvrzení, že zabití se děje i
pro dobro dítěte. READER, S.: „Abortion, Killing, and Maternal Moral Authority,“ Hypatia, Vol. 23, č. 1, 2008, str. 132-149, dále
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Může zde být skrytý strach z nechtěných potomků, z nefunkčnosti instituce adopce a zdánlivá
jednoduchost řešení těhotenství potratem, což je ale v době, kdy porodnost v ČR klesla pod míru nutnou
k udržení populace, zpochybnitelné. Sociálně-ekonomický problém je v současnosti nedostatek, nikoliv
nadbytek dětí. Klesající počet porodů ještě bude mít pravděpodobně vážné demografické a nakonec politické
dopady, takže je otázkou, proč si jako společnost nevážíme každého potomka.
Potenciálním problémem by byl nedostatek adoptivních rodičů. Současná legislativa v ČR je v tomto
ohledu problematická, adopce je komplikovaný proces a dostat čerstvě narozené dítě je bez pololegálních či
zcela nelegálních dohod s biologickými rodiči náročné.101 Jistou míru deprivace u dětí daných k adopci lze tedy
v současnosti očekávat. Čekatelů na adopci je také v současnosti zhruba devětkrát méně než umělých potratů.
Dá se nicméně očekávat, že s klesající plodností a zvyšujícím se věkem lidí, kteří touží po dítěti, bude množství
potenciálních adoptivních rodičů narůstat. Také se dá očekávat, že zjednodušení procesu adopce a její
normalizace a propagace povede k nárůstu počtu potenciálních adoptivních rodičů. Ať už se tedy legislativa
k možnosti potratů staví jakkoliv, to nejmenší, co pro počaté děti a nakonec i demografický profil populace
může udělat, je propagovat adopci a ženám, které si zvolí dát dítě k adopci, dávat odpovídající uznání. Také
komplikovat adopce pro „dobro dětí,“ ubližuje dětem končícím v ústavu a nakonec možná přispívá k potratům,
které by nebyly vnímány jako tolik potřebné, kdyby adopce byla hladkým, vítaným procesem. Ani nebereme-li
ohledy na současný rozpad tradiční rodiny, je v perspektivě potratů, množství neplodných párů a klesajícího
množství porodů sentiment po tom, aby potomci nutně vyrůstali se svými biologickými rodiči, škodlivý pro
všechny strany.
III. Potraty v širším etickém kontextu
Doposud jsem se zabývala především argumenty vycházejícími z ženských práv. Vývoj vztahu západní
společnosti byl posledních téměř sto let přetvářen zejména tímto apelem, a zastáncům liberálního stanoviska se
více méně podařilo vyvolat dojem, že postavení počatého dítěte není něčím, na co by bylo potřeba brát ohledy.
Sumner popisuje tři kroky, které vedou k chápání potratové problematiky jednostranným způsobem. „The first
is to embed discussion of abortion in the wider context of womens control, or lack of it, over their reproductive
lives. At this stage abortion is given no special notice at all. It is treated as though it was a form of
contraception. The second step is to acknowledge the existence of moral opposition directed specifically to
abortion but to classify all such opposition as religious (...). Finally, the step is to attribute restrictive abortion
laws to a general pattern of patriarchy.“102
Jakmile ale dojdeme k závěru, že argumentace pouze z ženských práv k řádné obhajobě potratů nestačí,
zdá se přirozené trvat na tom, že by to měli být právě propotratáři, kdo vysvětlí, proč jsou jisté třídě lidských
bytostí upřeny práva,103 a případně ukáží, že plod není potratem poškozován. Intuice, že potrat je, alespoň po
jistou dobu, morálně neproblematický, a tuto intuici do velké míry sdílí většina obhájců potratů, se stěží může
zakládat na představě, že žena má nárok na potrat, i kdybychom počaté dítě chápali jako člověka se vším všudy.
Přesvědčivá argumentace se nakonec musí opřít po představu, že plod není ženě roven.104 Snaha diskreditovat
názorové oponenty jakožto proponenty náboženských předsudků a patriarchální společnosti budí při bližším
pohledu dojem, že je to spíš feministické křídlo, komu chybí hluboká obhajoba vlastního stanoviska.
Můžeme cítit závažnost tohoto požadavku, z teoretického hlediska ale není tak samozřejmý, jako je to
postaveno zde. Neměli bychom podle podobné logiky například při kácení stromu nejprve obhajovat, proč této
živé bytosti, jistě hodné našeho soucitu, upíráme právo na život?105 V návaznosti na tuto myšlenku se nyní budu
Maternal Authority
101
Jednou z metod je, že biologická matka napíše do rodného listu dítěte adoptivního otce místo biologického otce a sama se po
porodu vzdá rodičovských práv. Potenciální partnerka adoptivního otce pak zažádá o adopci dítěte. Po uplynutí šesti let je tento akt
nezměnitelný, neboť z ohledu na dítě není (až na výjimky) po této lhůtě možné právně popřít otcovství ani v případě, že se absence
vazby geneticky prokáže. (§786-793 nového Občanského zákoníku), Osvojení viz Občanský zákoník 89/2012 Sb., §794-804.
102
Sumner, str. 49-50. Vynález tohoto způsobu argumentace připisuje Sumner feministce Simone de Bouvoir.
103
Pro neoddělitelnost konceptu lidské bytosti od konceptu osoby argumentuje např. Wreen, (WREEN, M. J.: „The Standing is
Slippery,“ Philosophy, Vol. 79, č. 310, 2004, str. 553-572, dále Standing is Slippery), argumentace str. 567-569, dále viz níže.
104
Warren se proto vrací k debatě o statutu plodu. Warren, str. 44, 52
105
Warren si také všímá, že je potratová diskuze pevně svázána s problémem šíře komunity těch, kterým připisujeme práva: „What
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věnovat problematice připisování a upírání práv obecně, přičemž se primárně zaměřím na problematiku osoby
jakožto nositele práv.
1. Důsledky skepticizmu pro liberální a konzervativní stanovisko
Nejprve bych chtěla znovu připomenout, proč text, ačkoliv jsem již v první části této práce zaujala
skeptické stanovisko vůči možnosti rozhodnout, jaké je postavení plodu, neustále krouží právě kolem otázek
ohledně tohoto postavení a práv, která bychom plodu potenciálně mohli připisovat. Odpovědí je, že i když
otázka není rozhodnutá, přesto s počatým dítětem nějak zacházíme, nějaká práva mu připisujeme nebo
nepřipisujeme. Prakticky tedy plod nějaké postavení má. Rezignujeme-li na řešení tradiční otázky, je na místě
se ptát, zda to znamená, že rozhodování o počatém dítěti přestává být předmětem morálky a pokud nepřestává
být předmětem morálky, proč tedy volíme takové a takové praktické zacházení. Za další se skeptický postoj již
stal argumentem, který na obhajobu své věci používají jak propotratáři, tak protipotratáři. Nejprve se budu
zabývat právě tím, zda skeptické argumenty mohou posloužit některé ze stran.
Konzervativní argumentace používá skepticismus pro podporu svého stanoviska tak, že zdůrazní, že
plod osobou být může, a proto je třeba předcházet nejhoršímu možnému výsledku, totiž zabíjení osob.
Liberálové naopak tvrdí, že proto, že se o postavení nedá rozhodnout, je potrat soukromou záležitostí.
Sumner si všímá, že tato dvě stanoviska se liší nejen v tom, co ze skepticizmu odvozují, ale pojetím
skepticizmu samotného. Konzervativci ve výše uvedeném případě předpokládají, že plod nějaký status fakticky
má, pouze my ho neznáme. Proto si mohou dovolit přirovnat potrat ke střílení do křoví, ve kterém se možná
schovává dítě, a vyvodit příslušné důsledky.106 Skepticizmus liberálů se obvykle podobá tomu prezentovanému
v této práci: Nedá se říci, že plod nějaký status přirozeně má a my ho pouze neznáme. To, zda je plod osobou, je
objektivně principielně nerozhodnutelné, nikoliv pouze neznámé pro nás. Proto, tvrdí liberálové, je potrat
soukromou záležitostí.107
Pokud je postavení plodu principielně nerozhodnutelné, je třeba uznat, že přirovnání se střílením do
křoví není adekvátní. Otázka je ale i to, nakolik platí úsudek, že je proto potrat soukromou záležitostí. Už sama
formulace, že je potrat soukromou záležitostí, je matoucí. Míní se tím, že by do něj legislativa neměla nijak
zasahovat, nebo se tím míní navíc i to, že se nejedná o mravní problém? Zkusme se vyrovnat s oběma možnými
interpretacemi.
První interpretace zní: Nelze v principu určit, zda plod je nebo není osobou, tedy z hlediska státu je třeba
ponechat rozhodování o potratu v soukromé sféře. Na tomto tvrzení je důležité, že nevylučuje, že potrat může
být předmětem morálky. Pokud ale předmětem morálky je, je to typ morálního rozhodování, který podle
liberálního chápání světa patři do soukromé sféry. Přesto ani takto oslabený úsudek není platný. Jeho zdánlivá
váha těží pouze z toho, že celý potratový problém byl již převeden na problém osoby a diskuzi ovládla
představa, že je to teoretické rozhodnutí, zda plod je nebo není osobou, co se má stát objektivním měřítkem
přípustnosti potratů. Chybí-li zde možnost teoreticky rozhodnout o postavení plodu, chybí zde objektivní
měřítko, tvrdí liberálové, a nejen to, chybí zde měřítko vůbec, podle nějž by se legislativa mohla k potratům
vztahovat. Předmětem legislativy ovšem nejsou jen osoby nebo entity s jasným morálním statutem. Z pouhé
nemožnosti teoreticky určit postavení počatého dítěte proto neplyne, že se k potratové problematice legislativa
nemůže vztahovat na základě jiných důvodů. Z této formy skeptické argumentace tedy může liberální
reason is there for identifying the moral community with the set of all human beings, in whatever way we chose to define
them?“ Používá argument obráceně, aby ukázala, že ne všichni lidé jsou nositeli práv (plod jím podle Warren není, Moral and Legal
Status, str. 52-59, citace str. 52). Pro argumentaci proti potratu je ale problematičtější, když se problém podá tak, proč mají být nositeli
práv a hodni ochrany pouze lidé. Když nás odhození bezcitnosti vede k ochraně plodu, proč se dopouštíme odporného zacházení se
zvířaty, likvidace přírody? Zdá se intuitivní tvrdit, že soucitu musíme klást meze, nechceme-li se zničit. Pokud se nutně musíme
dopouštět krutosti, je možné se ptát, proč se zrovna k počatým dětem krutě chovat nemáme. Zásadní jsou úvahy Petera Singera,
kterého zrušení antropocentrizmu vede jak k přípustnosti potratů a infanticidy, tak k nutnosti zaujmout uctivý postoj k přírodě a ke
zvířatům. (SINGER, P.: Animal Liberation, New York, 1975). Obhajobu humanizmu nabízí naopak Chappell.
O problematice mezí soucitu, o způsobu zahrnování entit do okruhu těch, na nichž nám záleží, a o možných dopadech těchto
mechanizmů pro etiku, píši ve své práci Psychologie a normativita (PALKOSKOVÁ, M.: „Psychologie a normativita“, Filozofická
fakulta Univerzity Karlovy, Ústav filozofie a religionistiky, vedoucí práce Jakub Jirsa, 2017). Má diplomová práce k podobným
otázkám přirozeně vede.
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Analogická argumentace viz Beckwith, Politically Correct Death, str. 93
107
Moral Theory, str. 77-81
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stanovisko vytěžit jediné: Nakolik je postavení plodu teoretickou otázkou, nemůže se restriktivní legislativa
opírat o zodpovězení této otázky. To samo je pro rozhodování o přípustnosti potratů málo. Při hledání jiných
důvodů, na základě nichž by se pak legislativa k potratům vztahovat mohla, se již nevyhneme zkoumání
přípustnosti potratů obecně. Tím se dostáváme ke druhé interpretaci tvrzení.
Druhá interpretace je radikálnější a proto by zdánlivě měla být snáze smetena ze stolu. Problémy úsudku
„Nelze v principu určit, zda plod je nebo není osobou, tedy rozhodování ohledně plodu není rozhodování
morální,“ často spojeného s představou, že tedy „jde o záležitost vkusu,“ jdou ale k ohnisku našich bolestí. V
úvodu Sumnerovy práce, podobně jako v mnoha jiných dílech, které se zabývají morálními problémy,
nacházíme rozlišení mezi metters of morality a metters of taste. Toto rozlišení se obvykle opírá o představu
univerzality a racionality morálních záležitostí oproti záležitostem vkusu. Při hledání racionálního měřítka se z
principu musíme ptát na status plodu. Jakmile se v duchu moderního relativizmu dojde k jeho teoretické
neurčitelnosti, je ale celá záležitost bez dalšího zamyšlení nad problematikou teoretického tázání samého
označena jako iracionální, a tedy jako otázka vkusu, nikoliv morálky. Pokud problém podáme zcela obecně,
znamená to, že pokud o něčem nelze při specifickém způsobu teoretického tázání racionálně rozhodnout,
nemůže to být předmětem morálky?108
Prozatím se spokojím s předvedením toho, že toto není způsob, jak by bylo lze založit liberální
stanovisko v oblasti připisování a upírání zájmů nebo práv. Jako první se naskýtá námitka analogická k té,
kterou jsme použili k vyvrácení úsudku, že kvůli neurčitelnosti statutu plodu musí být liberální legislativa.
Tvrzení, že potrat je morálně neutrální, protože statut plodu je principielně neurčitelný, taktéž do velké míry
získává na váze proto, že celá debata o potratech je již vnořena do debaty o tom, zda počaté dítě je nebo není
osobou. Platí stejný závěr jako v předcházejícím: Nakolik je postavení plodu teoretickou otázkou, z našeho
hlediska nerozhodnutelnou, nemůže se posuzování legitimity potratů opírat o zodpovězení této otázky. Otázkou
zůstává, nakolik lze morální tázání s tímto teoretickým tázáním ztotožnit. Platí ale, že pokud bychom ho s ním
ztotožnit mohli, dala by se skeptická argumentace použít k obhajobě potratů?
Již na počátku druhého oddílu práce jsem konstatovala, že status matky a jejích práv zpochybňován
není. Protipotratová argumentace se zde proto dostává do úzkých. Postavení plodu nějak určit musíme, aby
vůbec mohl tvořit protiváhu proti jednoznačným nárokům matky, ale zároveň jsme přesvědčeni o jeho
teoretické neurčitelnosti. Proto přichází na řadu obecnější argumentace. Pokusím se ukázat, že tezi „Nelze v
principu určit, zda plod je nebo není osobou, tedy rozhodování ohledně plodu není rozhodování morální“ nelze
k obhajobě liberálního stanoviska použít proto, že liberální stanoviska ohledně připisování a upírání práv nebo
morálních závazků vůbec nelze zakládat ve skeptické argumentaci tohoto typu. Sumner si tohoto problému také
všímá, aniž by ho ale řádně teoreticky rozvedl: „The retreat to skepticism is last resort for liberals who are
unable to supply a rational foundation for their view; it amounts to the claim that none of their opponents will
succeed where they have failed. Certainly the case in favor of skepticism will not itself be easy to establish. The
broader the skepticism the more likely it is to dissolve some of the liberal’s own cherished values. (...) What
would be done, for example, with rapists who argued that women did not possess liberty-rights?“109
Otázkou zde je, zda lze být v uvedeném smyslu skeptikem vůči plodu a nebýt skeptikem vůči problému
osoby obecně, a tedy v tomto specifickém teoretickém smyslu vůči všem osobám vůbec. Pokud je na základě
skeptické argumentace plodu upřen statut osoby nebo jiný podstatný morální statut, ale analogická argumentace
může vést k upření tohoto statutu jiným, doposud nezpochybňovaným osobám, stávají se touto argumentací
veškerá rozhodnutí ohledně druhých nejen morálně irelevantními, ale nakolik chce být liberál koherentní, i
Hare předjímá, že naopak právě proto je předmětem morálky: „(...)the decision (sic!) to say that the fetus becomes a person at
conception, or at quickening, or at birth, or whenever takes your fancy, and that thereafter, because it is a person, destruction of it is
murder, is inescapably a moral decision, for which we have to have moral reasons,“ Golden Rule, str. 205.
Ke kritice morálního relativizmu jako všeobecnému argumentu dále Politically Correct Death, str. 20-27
109
V závěru kapitoly z tohoto problému Sumner vyvodí nejednoznačné důsledky, asi proto, že sám věří v racionální řešení problému i
fakticky racionální založení minimálně některých práv. Usoudí, že liberální stanovisko, pokud „obhájí svůj skepticizmus,“ přičemž
není jasná klíčová věc, zda touto obhajobou se míní pouhá obhajoba skepticizmu ohledně postavení plodu nebo obecně vytvoření
liberálně-skeptické teorie, může skeptický přístup k tradiční otázce použít pro obhajobu svého přístupu. Moral Theory, str. 78-81
Podobnou analogii uvádí Wertheimer: „The liberal's proposal is predicated on abortion being a crime without a victim, like
homosexuality or the use of contraceptives, but in the Catholic view the fetus is a full-scale victim and is so independent of the
liberal's recognition of that fact. Catholics can no more think it wrong for themselves but permissible for Protestants to destroy a fetus
than liberals can think it wrong for themselves but permissible for racists to victimize blacks.“ Understanding, str. 73
108
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soukromými akty z pohledu legislativy. A analogická argumentace, kvůli které byl zaujat skeptický postoj vůči
plodu, je vskutku použitelná na kteroukoliv osobu. Skepticizmus ohledně plodu není závislý na tom, že plod
není vidět, je závislý na matce nebo na jiných rozlišitelných vlastnostech, ale na nejasnostech ohledně vlastností
osoby vůbec.110 Neviditelnost plodu pouze vyvolává dojem, že u plodu jsou podstatné vlastnosti nejasnější než
u viditelných bytostí, jako jsou například homosexuálové, stromy, muži v produktivním věku, hlupáci nebo
ženy bažící po potratu. Není cílem této práce zpochybňovat status matky nebo výše uvedených entit. Cílem je
předvést, že toto není půda, na základě které bychom mohli rozhodnout, zda někdo osobou v praktickém
smyslu slova je nebo není a jaký má morální statut.
Srovnání ženy a počatého dítěte, když se snažíme ukázat, že problém osoby se vztahuje i na ženy,
působí radikálně: ženy přece samozřejmě považujeme za osoby. Pokud se budeme ptát, proč, první intuice
půjdou v současnosti po rozvinutých mentálních schopnostech posuzované entity, což u žen vytváří iluzi
samozřejmosti, u plodu zpochybnitelnosti.111 Jednak ale okamžitě narážíme na kluzký svah: Proč chráníme plod
zrovna od druhého trimestru,112 zda není přípustná infanticida113 apod. Za další se dostanou do hry
problematické případy typu mentálně postižených a hloupých, duševně nemocných nebo starých lidí, a nakonec
i případy lidí jednoduše nezodpovědných, bezcitných, amorálních, zapomnětlivých nebo nekonzistentních,
které by bylo lze na základě podobných kritérií z okruhu osob vyloučit. Přesvědčivá jsou i tvrzení, že z okruhu
osob de facto vylučujeme i na základě zcela jiných kritérií, např. představě barbarismu některých národů.114
Euroatlantské, již narozené ženy a muži pro nás v současné době jednoduše představují paradigma osoby, ale to
je nahodilost, která se historicky i situačně mění. Jakmile jednou ztratíme víru, že existují jasná definiční
kritéria osoby, budeme mít nakonec problém se všemi případy. Srovnání ženy a počatého dítěte (často také
ženy) působí tak drsně ne proto, že by zde existoval jasný přeskok, ale proto, že dnes máme takové a takové
paradigma osoby. Na každý pád jsou počaté děti, biologicky vzato, jedinou sortou lidí, které bez dalšího
upíráme základní lidská práva.115
Liberálové tedy nemohou skepticizmus ohledně určování osob a morálního statutu obecně použít k
obhajobě potratů. Možná mohou být skeptiky, a mohou své postoje vskutku formulovat s ohledem na svůj
skepticizmus, nebo možná být liberály právě kvůli skeptickému přesvědčení. Jakmile se ale toto skeptické
přesvědčení má stát obhajobou konkrétního postoje v určité konkrétní otázce, zpochybňuje i všechny podobné
otázky (zde kdo je osobou, na koho je třeba brát ohled). Jakmile se tedy někdo bude v analogickém případě
Proti tomuto předvádí argumentaci Jane English, která inspirovaná Wittgensteinem trvá na rozhodnutelnosti na základě intuic,
které máme, když plod vizuálně posuzujeme. Ať už je její postup a spoléhání na intuice jakkoliv zpochybnitelný (největší slabinou
English je, že stejný způsob argumentace, který by postavil do popředí jiné ohledy než vizuální vnímání, by mohl být použit jako
argument proti potratům), jeho intuitivnost potvrzuje česká právní praxe, která počaté dítě začíná chránit v době, kdy se zřetelně
podobá narozenému dítěti. (ENGLISH, J.: „Abortion and the Concept of Person,“ Canadian Journal of Philosophy, Vol. 5, č. 2, 1975,
str. 233-243, dále Concept of Person)
111
Tímto způsobem popírají potřebu plod chránit např. Tooley a Warren. Abortion and Infanticide, str. 40-50, Moral and Legal Status,
str. 53-59
112
Krome English jasný argument proti kluzkému svahu představuje Wreen. Jde o argument, že před ukončením druhého týdne
těhotenství neexistuje individuum (bez ohledu na vlastnosti tohoto individua), které by mohlo být potraceno. Z jeho úvahy může
plynout přípustnost potratu do druhého týdne těhotenství (argumentaci později sám kritizuje): „There is one cutoff point, however,
that some have argued does have a lot to say for it and little to be said against it. The point occurs about two weeks into gestation, and
the argument for it goes something like this. Wrongdoing in general is predicated upon the existence of an individual that’s wronged.
No individual, no possibility of wrongdoing. The slide to conception can be stopped, then, if there’s a point at which no individual
human being can be identified. And there is such a point. Before the appearance of the ‘primitive streak,’ about 14 days after
conception, a developing zygote may split into two—twinning may occur—or two developing zygotes may merge into one—a
chimera may form.“ Standing is Slippery, str.559
113
Tooley se snaží ukázat, že v úhrnném smyslu by bylo dobré povolit právě i infanticidu. Jeho tvrzení, že naše bloky vůči takovému
chování jsou pouze reflexivní, iracionální, je zcela přesvědčivé. Pokud přistoupíme na jeho představu povahy entit, které mají práva,
nelze než s jeho závěry souhlasit. Abortion and Infanticide, str. 37-40
114
Více v jiném kontextu o vylučování druhých z okruhu těch, na nichž záleží, v knize Frames of War od Judith Butler (BUTLER, J.:
Frames of War. When Is Life Grievable?, London, 2009).
115
Existence intenzionálního rozdílu mezi osobou a člověkem je součástí problému. Na tomto rozdílu staví Warren i Tooley. Proti
oběma argumentuje Wreen: „The metaphysical and empirical reality of personhood is inextricably bound up with humanity, and that,
it’s argued, essentially makes them correlative concepts—conceptual Siamese twins, as it were—as far as metaphysics is
concerned,“ Standing is Slippery str. 568. Wreen mj. vyvrací tvrzení, že považovat plod za lidskou bytost („human being“) je
neintuitivní. Vydává se za neintuitivní až ve chvíli, kdy má sloužit na obhajobu potratu. Standing is Slippery str. 564-567
Rozlišení mezi člověkem a osobou popírá také Brody (BRODY, B.: Abortion and the Sanctity of Human Life, Cambridge, 1975).
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bránit shodnou skeptickou argumentací (například právě násilník, že nevěří v práva žen, protože ženy nejsou
osoby, a tedy znásilnění je soukromá záležitost, kterou nechť si každý rozhodne podle svého), liberál bude buď
nekoherentní, nebo bude muset ustoupit. V případě skepticizmu aplikovaného na otázku osoby bychom tak
skončili v anarchii. Pouze v rovině anarchie, kde upřeme garantovaná práva všem, včetně žen bažících po
potratu, se může skeptická argumentace stát soudržnou teoretickou obhajobou potratu jakožto soukromé
záležitosti. Pak ale ani nestojí v protiváze k právům matky, a celý střet mezi zájmy matky a dítěte ztrácí etickou
relevanci. Liberalizmus se proto od otázky, zda plod je či není osobou, stejně jako skeptické křídlo, zdánlivě
musí vrátit ke konkrétní povaze počatých dětí, aby bylo zdánlivě možné mluvit o existenci a rozsahu jeho práv.
Velká část liberálních argumentů proto míří na předvedení předpokladu, že na plodu vzhledem k jeho povaze
nezáleží.116
Celá potratová otázka se tak neustále stáčí do původního začarovaného kruhu: Vypadá to, jako bychom
se nemohli vyvázat z diskurzu založeného na pojmu osoby a hledali důvody, proč plod uznat nebo neuznat jako
osobu nebo podobně relevantní subjekt, abychom určili, jak s ním máme zacházet, přičemž ale celá věc stojí
obráceně: to, komu jsme status osoby ochotni připsat, předznamenává, koho budeme uznávat, a žádné
konsenzuální vymezení, koho je třeba z přirozenosti uznat jako osobu, neexistuje. Práce se nyní proto zaměří
přímo na tento problém a bude rozvedena otázka, proč se k problematice osoby neustále vracíme.
2. Povaha společenského diskurzu o osobách a potratech
(1) Osoba, právo a moc
Argumentační pokusy končí ve slepé uličce. Argumentační linie práce proto nepokračuje dál, ale
následuje popis, jak slepá ulička, ve které jsme se ocitli, z praktického hlediska vypadá. Doposud byl postup
práce následující: po krátkém úvodu do problematiky byl analyzován potratový problém položený jako problém
osoby, poté byl analyzován společenský diskurz vedený přes dichotomii práv matek a počatého dítěte, poté se
práce vrátila k analýze skeptického stanoviska ohledně připisování práv osobám. Nyní je na místě provést
poslední krok: pokud nás analýza problému vede ke skeptickým stanoviskům, ale existuje zde společenský
diskurz postupující svou vlastní logikou, která se, podrobena analýze, nakonec ukazuje jako argumentačně
neplatná, co je to za diskurz? Kde se zakládá a na jakých neviditelných fundamentech stojí?
Společenský diskurz se tváří, že mu běží o práva, v případě hájení propotratového stanoviska o práva
žen. Vezměme jej vážně a zeptejme se ho, jak tato práva fungují. První odpověď, která se nabízí, je, že jde o
základní práva osob. Po analýze problému víme, že tento přístup není argumentačně nosný, ale diskurzu to
nevadí: hovoří se o právech, práva se používají jako argument, který oponenty vskutku odstrašuje a přebíjí.
Pokud se podíváme na osobu jako na entitu, jíž se z titulu osoby uznávají jisté nároky, je osoba nakonec vždy i
taková entita, která má vliv na vytváření pravidel. „Osoba“ znamená něco, na co se bere ohled v nejširším
smyslu slova.117 Síla diskurzu vedeného na základě pojmů jako osoba nebo právo osoby tak vnitru skrývá sílu
společenské dohody těch, kteří se navzájem již jako osoby uznali. Pokud se mluví o základních právech osob, je
zde implicitně přítomno vědomí, že tak, jak se bude s ostatními osobami zacházet (například respektovat jistá
základní práva), tak se bude zacházet i se mnou. Být osobou proto vždy znamená mít propůjčený podíl na moci
skrze sílu ustanoveného společenství. Hlavní důsledek pro problém potratů je, že bez ohledu na jakékoliv lidské
vlastnosti je počaté dítě vždy v nevýhodě, protože o svůj podíl na moci pramenící skrze společenské uznání
v moderním světě přišlo.118 Ať už budeme v rámci etiky a politické filozofie ukazovat sebevíce, že debata o
osobách a právech a nemůže dojít k ničemu konkluzivnímu, pojem osoby s sebou jednoduše nese moc, která
může být proti počatému dítěti vždy použita. Připisovat matce právo na potrat je de facto pouhou obhajobou
moci silnějšího nad slabším, protože vážení práv a tedy vlastně dialog mezi subjekty nastane teprve
Beginning lives 89-130. Na analýze Hursthouse se ukazuje, jak rychle se tyto pokusy vrací právě k problematice osoby.
Chappell uvádí, že osobou se v našich kontextech míní tvor sdílející se sobě rovnými třídu závazků a privilegií. Také argumentuje,
že chápat druhého jako osobu předznamenává náš postoj k němu, není to tedy výsledek zkoumání. Personhood, str. 2, 5-12.
118
Lze vznést psychologickou hypotézu, že v důsledku skutečností, že je dítě neviditelné a z mnoha důvodů je snadné se s ním
neztotožňovat, například proto, že dospělí se nebojí, že by mohli být na jeho místě, může počaté dítě pevnější status v současné
podobě diskurzu nabýt zpět jen těžko. Solidární budeme spíše s lidmi, kteří touží po sexu bez odpovědnosti, než s počatými dětmi.
116
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v okamžiku, kdy jsou uznána práva obou. Jakmile se někoho rozhodneme nepřijmout do okruhu osob, jediná
„legitimita“ je moc.119
Lze přitakat skutečnosti, že běží o to, kdo má právě větší moc, a morální otázky ponechat napospas
skepticizmu. Je ale možné nalézt něco, co poskytuje ne snad opěrný bod, ale alespoň naději, že v některých
ohledech se věc může mít jinak. I pokud společenský diskurz pochopíme jako výše uvedeným způsobem
založený, je zde „neshoda pojmu s předmětem:“ Ženy jdoucí na potrat se právě nehájí tím, že jsou jednoduše
mocnější než potracené děti. Při obhajobě potratu je obvyklé se k právu ženy slovně uchylovat. Vypadá to, jako
by nebylo snadné smířit se skutečností, že dítě prostě zabijeme, protože jsme mocnější a rozhodli jsme se na něj
nedbat. Pořád přetrvává více či méně vědomý nárok na to říci, že jsou vážné důvody, které nás opravňují nebrat
ohled na dítě.120 V posledním úseku argumentačního jádra práce bude proto vznesena hypotéza o povaze
současného přístupu k potratům, které nám na svém pozadí nabídne alternativu současné situace.
(2)Založení diskurzu o potratech: sociálně-psychologická hypotéza
Původní otázka položená v úvodu této práce zněla, proč je respekt k rozhodnutí matky obvykle brán
jako samozřejmý oproti ochraně plodu. Zatímco analýza filozofického eticko-politického diskurzu o potratech
neustále padá do pasti skepticizmu, analýza společenského diskurzu vedeného o potratech poukázala na možné
implicitní rozpory v diskurzu samém. Nabízí se tak místo, kde se můžeme pokusit říci něco pozitivního. Tento
pokus říci něco pozitivního musí zůstat pouhou hypotézou, proč je diskurz ustanoven způsobem, jakým je
ustanoven, případně co plyne z toho, pokud na takovou hypotézu přistoupíme.
V předcházejícím úseku bylo uvedeno: „Věc se má tak, že jakmile se někoho nerozhodneme přijmout do
okruhu osob, jediná „legitimita“ je moc. Připisovat matce právo na potrat je de facto pouhé obhajování moci
silnějšího nad slabším, protože vážení práv a tedy vlastně dialog mezi subjekty nastane teprve v okamžiku, kdy
jsou uznána práva obou.“ Kdo by ale tomuto mechanizmu moci, kdy silnější z pozice suveréna vynášejí verdikt
nad slabšími, měl rozumět lépe než ženy, za jejichž práva se rozsudek nad nenarozenými dětmi ukrývá. Ženám
bylo za posledních sto let věnováno uznání a úcta, které jim dříve byly upírány. Byly jim připsány navzdory
fyzické slabosti a bezmocnosti vůči politicko-společenskému systému, který jim odmítal připisovat status rovný
s muži a tedy i podstatný podíl na moci. Mnohé ženy se dodnes odvolávají na nepřístupnost některých pozic pro
ně, na diskriminaci žen v politice a v pracovní sféře, na přísnější měřítka kladená na některé výkony žen a
podobně (jeden příklad je známý, všeobecně zahanbující pokus, který ukázal, že akademické práce žen jsou
hodnoceny hůře, pokud hodnotitel ví, že autor je žena). Leckde na světě musí ženy snášet právo na znásilnění.
Volají po uznání i přes fakticky slabší pozice, nyní již částečně podepřené mocí práva, a musí doufat, že jejich
slova budou vyslyšena. Pokud ale přijde na otázku potratů, mnohé obhájkyně ženských práv obrací a ten slabší,
počaté dítě, je nezajímá.121
Při pohledu na postoj některých obhájkyní ženských k počatým dětem a k právům otců si nelze
nepoložit otázku, zda se muži nenechali pěkně napálit, když se nechali přesvědčit, aby se vzdali části moci ve
prospěch žen, protože pokud jde jen o verdikty mocných nad bezmocnými a silnějších nad slabšími, nikdy k
tomu neexistoval důvod. Dovolávání se práva, které dříve hledalo základní úctu a uznání, se nakonec stalo
MacKinnon píše: „Personhood is a legal and social status, not a biological fact. As gestation progresses, the fetus grows from
something that is more like a lump of cells to something that is more like a baby. As the body part analogy draws on the earlier reality
to define the later one, the personhood analogy draws on the later reality to define the earlier one. In my opinion and in the experience
of many pregnant women, the fetus is a human form of life. It is alive. But the existence of sex inequality in society requires (sic!) that
completed live birth mark the personhood line. If sex equality existed socially-if women were recognized as persons, sexual
aggression were truly deviant, and childrearing were shared and consistent with a full life rather than at odds with it-the fetus still
might not be considered a person but the question of its political status would be a very different one.“ Sex equality str. 1316. Pokud
by tedy MacKinnon přistoupila na argumentaci, podle níž v současné době neplatí, že právo na potrat je nutné kvůli genderové
rovnosti, musela by souhlasit se závěrem, že současný přístup k potratům je v nepořádku.
120
Rozporů v obhajobě potratů si všímá Husrsthouse. Ukazuje, jak je potrat vydáván za problematický i neproblematický zároveň,
když je na jedné straně tvrzeno, že je morálně neproblematický, a na druhé je tvrzeno, že mít k němu ambivalentní postoj je v
pořádku. Beginning Lives, str. 18-25
121
Proti tomuto srovnání argumentuje Markowitz. Ženy vidí jako speciální utlačovanou skupinu, které je třeba se přednostně zastávat,
z čehož je vyvozováno právo na potrat jako podmínka rovnosti žen (která by zřejmě přetrvávala v jakékoliv společnosti). Feminism
and Abortion, str. 7-13. Beckwith si všímá, že tím je vlastně inferiorita žen předpokládána, neboť pro svou rovnost potřebují lékařský
zásah. Politically Correct Death, str. 76-77
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odvoláváním na práva, která obhajují všeobecnou i individuální bezohlednost, nebo dokonce tlakem na
zavržení soucitu a pochyb spojených s takovým sebeprosazováním.122
Tuto hypotézu o právech, která ztratila aspekt vyjádření úcty, a stala se prostředkem obhajoby vlastní
bezohlednosti, o právu, které je dnes především moje, moje právo a pak občas právo těch ostatních, si dovoluji
přednést i právě na základě analýzy současného propotratového diskurzu. Připomínám otázku, proč je respekt k
rozhodnutí matky obvykle brán jako samozřejmý oproti ochraně plodu, protože abychom mohli problému
porozumět, je třeba se stále dívat, co je na obou stranách vah. Práce hájila stanovisko, že na jedné misce vah
v podstatném množství případů neleží základní právo na tělesnou integritu a rovnost žen, ale právo na sex bez
odpovědnosti, a celospolečenské i individuální právo nenést potenciální sociální a ekonomickou odpovědnost,
na druhé straně je pak hájení života závislého dítěte. Diskurz na obhajobu potratů není diskurzem jedné
konkrétní matky, která v tísni chce jít na potrat, je to diskurz, za nímž se skrývá celé společenství, které potraty
obhajuje. Skrývá se za představami hájení práv na tělesnou integritu a práv žen obecně a za představou
společenské neudržitelnosti stavu, kdy by se rodily i veškeré počaté děti. Tento diskurz využívá pozice oběti, do
které se ženy implicitně staví, a maskuje se jako ochrana žen. Následující hypotéza proto je něco, co se nabízí
celou dobu, totiž že za současným společenským diskurzem o potratech v ČR je především strach z představy
sebeomezení, uskrovnění, osobní i společenské odpovědnosti, a to za děti, které jsou plodem soudobého
liberálního přístupu k sexu. Přistoupíme-li na výše uvedené, právo na potrat v současnosti není právo hájící
člověka, hájící úctu k základním věcem, které nám jako svobodným bytostem snad náleží, ale právo ve
službách slasti, pohodlí a strachu těch mocnějších, kteří se odmítají omezit.123
Přednesená hypotéza může být laciným moralizmem. Ale i v obviněních z moralizmu se skrývá
implicitní rozpor, který nám možná ještě dá nějaké východisko. Pokud se právo na slast stalo nedotknutelné,
proč by někomu mělo vadit, když se mu řekne, že jeho pojetí práv právě této slasti slouží? Vysvětlením může
být, že se nechceme vidět a se sebou ztotožňovat jako bytosti, jejichž jediným měřítkem je primitivní slast a
vlastní pohodlnost. Snaha obhajovat potraty jinak, základními právy, tak poukazuje na potřebu vidět se jako
lidi, jimž záleží na lidství, a proto také plod není dítě, počaté dítě musí být něco nelidského, nebo ještě-nelidského. Tento přístup je symbolizovaný například způsobem mluvy o počatých dětech („plod,“ „to“) i
skutečností, že s potracenými dětmi se zachází jako s biologickým odpadem.124
Vždy je možná interpretace, že snaha udržovat dojem, že na právech nějakým způsobem záleží, je pouhá
lest jednotlivce, která má v lidech okolo vyvolat dojem, že mu na nich záleží, neboť v hloubi ví, jak bytostně je
na celém společenství závislý. Ale je možná i jiná interpretace: že totiž celý současný diskurz, všudypřítomné
ono se, jehož je ne-debata o potratech součástí, se ustavil tak, že nutí do velké míry zapomínat na zájem, který
máme o druhé, i o počaté děti, a měřit život úhrnem hypotetické, velmi vágně definované slasti a zajištěnosti.
Soucit a starost je ale pevnou součástí lidí, podobně jako potřeba uznávat jiné a pečovat o ně, uskrovňovat se
kvůli nim. Jakožto bytostně sociální a koneční tvorové jsme vrostlí mezi ostatní lidi a srostlí s celým světem.
Tato skutečnost platí pro muže i pro ženy.125
Na problematičnost pohledu na potrat jako pouhý výkon práva upozorňuje Hursthouse, když kritizuje extrémně liberální pozice,
které mají sklon vytlačovat ze zorného pole jakékoliv pochybnosti o přijatelnosti potratů. „It is important to note that this
‚radical‘ position leaves no room for the possibility that there might be anything wrong in my having abortion.“ Uvádí příklady žen,
které jsou nuceny mlčet o bolesti, kterou pro ně potrat znamená. Beginning Lives, str. 18. Hursthouse napříč celým dílem nekritizuje
přímo právo na potrat, ale spíše argumenty a postoje vedoucí k pozici, že na počatém dítěti vlastně nezáleží. Problém popisovaný
v tomto odstavci se snaží řešit „liberal-moderate position,“ která zastává legalitu potratů, ale zároveň na potrat nenahlíží jako na
morálně neproblematický. Beginning Lives, str. 22-25
123
Protiklad této představy představuje Reader. Ta se naopak snaží předvést, že velké množství dětí by nemělo vůbec přijít na svět,
protože děti by se měly rodit jenom do podmínek vysoce příznivých pro jejich rozvoj. I kdybychom přijali silné předpoklady ohledně
práva matek (případně otců) rozhodovat o dobru, životě a smrti dětí, zůstává slabinou její argumentace, že představa podmínek, do
kterých se mají děti rodit, je nerealistická. Reductio ad absurdum její argumentace by bylo, že lidstvo má raději spáchat kolektivní
sebevraždu, než žít v podmínkách plných sobectví, bezohlednosti a strachu o živobytí nebo přímo o život. Maternal Authority, str.
139-144
Zde by mohla s Reader polemizovat Hursthouse, že ani v případech, kdy se zabití počatého dítěte jeví jako správné, ještě nemusí být
dobré. Beginning Lives, str. 309-315
124
Novela zákona o pohřebnictví z roku 2017 umožňuje ženám pohřbít nenarozený plod bez ohledu na jeho stáří. Dříve se snaha
některých lidí plody pohřbívat se setkávala s odporem medicínského systému, nyní zákon nemocnicím v případě zájmu nařizuje plod
vydat (zákon 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb.).
125
Obhajoba všeobecného bezohledného přístupu může být důsledkem všeobecného přijetí rolí, které jsou podle genderových
stereotypů chápány jako typicky mužské. Z toho ale neplyne, že tato obhajoba vzešla z mužského útlaku. Tvrdit, že péče a zájem je
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Bezohlednost a nezájem zrcadlící se v mužském i ženském přístupu k potraceným dětem, které nakonec
symbolizují destrukci intimních vztahů, se dá interpretovat jako forma sebepoškozování všech. Za skutečnost,
že jsme se stali lidmi a chápeme se jako lidi, vděčíme světu, který je schopen dostát našim potřebám, a jiným
lidským bytostem, které nás bezmocné, počaté a zrozené brali pod svou ochranu. Proto když v sobě odmítáme
nebo zabíjíme soucit, péči a úctu k druhým i ke svému okolí, snad nakonec hluboce zraňujeme sami sebe a
vydáváme se do područí strachu. Jestliže chybí solidarita a zůstala bezohlednost mocných, musí totiž zůstat
také strach, o sebe, o to, že přijdu o to, co mám, o to, že ostatní, budou-li mít tu možnost, mě zahodí tak, jako já
zahazuji je, jako potracené dítě: strach ze světa, který vposled stojí jen na násilí.126 Je na místě se zeptat, jestli
potraty opravdu potřebujeme a chceme tak, jak jsme sami sebe v současnosti přesvědčili.
(3)Legitimita umělých potratů dnes
Jakmile přijde na potratovou otázku, odhaluje se, jak moc jsou tvrzení o legitimitě nebo nelegitimitě
preskriptivní. Potraty nelze objektivně popsat jako legitimní nebo nelegitimní, protože nemůže existovat
chování nezávisle a konsenzuálně popsatelné jako legitimní ani nelegitimní vůči komukoliv a ničemu, kdo nebo
co nebyl konsenzuálně uznán, jako že na něm záleží. Je důležité si uvědomit, že marnost pokusu o deskripci
legitimity nebo nelegitimity neznamená, že potraty nelze považovat za legitimní nebo nelegitimní: samozřejmě
si lze myslet, že nelze obhájit zabití nenarozeného dítěte, že je to nelegitimní, a lze to i tvrdit, předepisovat, i
obhajovat rozličnými důvody, ale tím se právě ukazuje přesvědčení, že nenarozené děti je třeba zahrnout do
okruhu těch, na nichž nám účinně záleží. Na druhou stranu z toho nelze vyvodit, že potraty jsou soukromou
záležitostí a věcí vkusu, protože tvrdit, že potrat je soukromou záležitostí je úplně stejně preskriptivní127 jako
tvrdit, že potrat je nelegitimní.
Byla vznesena otázka, zda a za jakých podmínek je možno popisovaný celospolečenský vztah
k potratům považovat za etický. Vytyčeným cílem bylo rozhodnout, zda jako společnost udržujeme hodnocení
potratů jako souladných s etikou proto, že nám o nějakou, byť jen možnou etiku jde, nebo zda se současný
diskurz představující potraty jako etické vytvořil, aby kryl zájmy, které s etickým uvažováním nemají co do
činění.
Analýza ženskoprávních argumentů pro potrat, byť sama nemůže předvést přípustnost nebo
nepřípustnost potratů, ukazuje, že ženskoprávní diskurz se snaží potraty legitimovat, ale jeho způsob legitimace
je nefunkční. Je v něm přítomný apel na základní práva, který ale zůstává u jediného domněle základního
ženského práva. Pomíjí případná práva plodu, nebere ohled na práva mužů a faktický dopad vydávání práva na
potrat za ženské právo na celou společnost i ženy samotné. Za svobodu volby skrývá všeobecný nárok na sex
bez odpovědnosti a hypotetické ekonomické a sociální zájmy, respektive obavy. To celé je umožněno
implicitním pochopením ženy jako oběti. Možná újma na straně žen, která vzniká tímto přístupem, je pomíjena.
Za nejdůležitější výdobytek práce považuji, že právo na potrat v současné době nelze odůvodněně
spojovat s ženskými právy. V současné době je toto právo, feministickému diskurzu navzdory, spojeno s
celospolečenským postojem k sexu, odpovědnosti a dětem a s přehlížením plodu, nikoliv s rovností mužů a žen.
Vyzdvihování svobody volby vytváří tlak na ženy svého vlastního druhu a je součástí specifické společenské
atmosféry, která má se svobodou společné tolik, co každá jiná. Proto se domnívám, že současný diskurz
primárně ženská záležitost a bezohlednost připisovat muži znamená nepochopení skutečnosti, že odmítání této péče a zájmu je
problém všech lidí. Toto také považuji za základní argumentační problém Markowitz, kterou protipotratové argumenty vycházející z
myšlenek o upozaďování ženství v jeho touze pečovat dovádějí ke zpětnému úsudku, že argumentovat proti potratu potřebou péče je
opět znevýhodněním ženy. Feminism and Abortion, str. 13-16
Podobně jako další feministky také pomíjí, že vedle množství sobeckých nezodpovědných mužů a pečujících žen existuje množství
sobeckých nezodpovědných žen a pečujících mužů. Dále např. Male Model, str. 131-132
126
„The fact that it takes charity, in more than one sense, to constitute persons, imposes on persons a crucial sort of vulnerability and
dependence (...). We are vulnerable to each other, and dependent on each other, because it is remarkably easy to attack persons by
withdrawing the second-personal attitude from them. Part of the reason why it is so easy to stop seeing others as persons is (...)
because the interpersonal attitude always involves a degree of idealization.“ Personhood, str. 13
127
Beckwith spolu s Wertheimerem a Sumnerem oprávněně kritizuje argumenty liberálů, kteří trvají na toleranci odpůrců potratů vůči
těm, kteří nesdílí názor, že plod je potřeba chránit, viz odd. „Důsledky skepticizmu pro liberální a konzervativní
stanovisko.“ Politically Correct Death, str. 86-87 Beckwith též upozorňuje, že v tomto ohledu je zavádějící, že se zastánci
propotratového stanoviska nazývají pro-choice, tedy pro svobodu volby.

37

představující potraty jako etické se vytvořil, aby kryl zájmy, které s etickým uvažováním nemají co do činění.
Popsaný společenský postoj je amorální, mimoetický, z toho ale nelze vyvozovat, že je nemorální.128
Apel na odpovědnost, který je obsažen v potratové legislativě samé, vyznívá do prázdna. Otázka
legitimity potratů dnes tak sice zůstává otevřená, uzavírám ale, že současný způsob jejich legitimace je
zavádějící a falešný, což je z osobního i společenského hlediska nešťastný základ pro tak vážné rozhodování,
jakým rozhodování o podstoupení potratu je.

Tezi, že sociologicko-psychologické hypotézy ohledně založení postojů vůči etickým problémům nám ze sebe neumožňují
derivovat normy, obhajuji v práci Psychologie a normativita (PALKOSKOVÁ, M.: „Psychologie a normativita“).
128
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Závěr
Práce si kladla otázku, jakým způsobem se v současné době legitimují umělé potraty a zda tento způsob
obhajoby může obstát. Tezí práce bylo, že potraty nejsou liberálně přijímány z důvodů, které by byly eticky
relevantní a byly založeny na jasných etických postojích.
Na zkoumání běžných způsobů legitimace umělých potratů bylo ukázáno, že ženskoprávní diskurz
potraty legitimující potraty legitimovat nedokáže. Současná podoba faktických způsobů legitimizace potratů je
zavádějící až pokrytecká, a tudíž v mnoha ohledech škodlivá. Skrývají se za ní jiné zájmy, než zájem o rovnost
mužů a žen a snaha brát ohled na ženy. To, že jsou na obhajobu potratů používána ženská práva, brání zralým a
odpovědným úvahám o ženské i mužské sexualitě, těhotenství, rodině, sociální a ekonomické odpovědnosti a
vede ženy k rozhodnutím, které mají se svobodou volby málo společného. Tezi proto považuji za potvrzenou.
Z teoretického hlediska za nejdůležitější výsledek své práce považuji závěr, že právo na potrat nelze
obhájit jako prostředek rovnosti žen a mužů, ani nepřispívá k plnému uplatnění a ochraně žen ve společnosti.
Následující debata o ochraně plodu by se proto měla vystříhat toho, aby se opět nechala chytit do pasti tzv.
ženských práv. Druhým důležitým závěrem je, že ponoření diskuze do problematiky osoby automaticky, byť
nepodloženě, znevýhodňuje počaté děti. Vracející se problematika osoby je následkem způsobu distribuce moci
ve společnosti. Zde je nutné konstatovat, že toto je stav věcí, a i kdybychom se jako filozofové stavěli na hlavu,
proti samozřejmým právům mocnějších vždy budeme nacházet argumenty jen těžko.
Apendix: O čem se nedá mluvit, o tom se musí mlčet?
V průběhu psaní této práce jsem si musela klást mnoho otázek, které se do podobné práce nevejdou a
často do ní ani nepatří. Asi nejvíce mě trápila bytostně nesmyslná otázka, k čemu mě vlastně podobné úvahy
opravňují. Politická aktivita vyžaduje přesvědčení o svých názorech a o adekvátnosti prostředků, které
použijeme, hlavně když už jsme se zapletli do eticko-politických úvah, nebo možná právě proto, že jsme se do
nich zapletli. Zasazovat se o zákaz potratů by byl problém i v případě, že by otázka legitimity potratů byla
skálopevně zodpovězená. Vztah mezi legalitou a legitimitou zůstává problematický, stejně jako používání
politické moci.
Je na místě snaha dialog alespoň otevírat, když rezignujeme na použití vlastního mocenského
potenciálu, co se přímé snahy přerýsovat pravidla dnešní společnosti týče? Přestože si stojím za přesvědčivostí
úvah, které jsem v práci předestřela, není snadné hovořit se ženami, které potrat podstoupily nebo které o něm
uvažují, dokonce ani s lidmi, kteří ho prostě schvalují. Hradba mlčení je velká, bolest neoddiskutovatelná, a
pořád je otázkou, proti čemu a z jakých motivací se vrhat, obzvláště když vycházíme z přesvědčení, že chceme
být s někým, ne proti někomu. Přitom přistoupit na mlčení znamená podílet se na tom všem. Zůstává bezmoc
soucitu, nekonečná introspekce, kterou naši potenciální oponenti obvykle netrpí.
Podobné otázky jistě trápí mnoho lidí, kteří se etickými problémy zabývají, a při pohledu na současný
svět, kdy je sebeomezení, ochota spolupracovat, pomoci a naslouchat možná poslední cestou z problémů, do
kterých nás zavedla obrovská materiální moc, jíž jako nevyzrálí lidé disponujeme, se zdá taková paralýza
nesmírně závažná. Nebylo by jistě žádoucí se eticko-politických úvah zcela vzdát. Řešením může být hledat
způsob, jak jednat paralelně s nimi, stabilní s ohledem na otázky, které samy žádnou stabilitu nenabízí. Připojuji
proto alespoň apel, abychom se přestali bát o potratech přemýšlet a hovořit a pokusili se na ně podívat, aniž
bychom se nechávali zavést modlami, momentálními potřebami a strachy. I tak ale práci ukončuji s pocitem, že
jako řádný myslitel nejenže z politického hlediska nemohu nic dělat, ale ani nic říct.
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Přílohy
Příloha I.: Občanský zákoník, Listina základních práv a svobod
Zákon České národní rady č. 66/1986 Sb. o umělém přerušení těhotenství platný od 1. ledna 1987 (v
aktualizovaném znění od 15. října 1992)
§ 1 Účel zákona
Zákon upravuje umělé přerušení těhotenství a se zřetelem na ochranu života a zdraví ženy a v zájmu plánovaného a odpovědného rodičovství stanoví podmínky pro jeho provádění.
§ 4 Podmínky pro umělé přerušení těhotenství
Ženě se uměle přeruší těhotenství, jestliže o to písemně požádá, nepřesahuje-li těhotenství dvanáct týdnů a nebrání-li tomu její zdravotní důvody.
§ 5 Ženě lze uměle přerušit těhotenství ze zdravotních důvodů s jejím souhlasem nebo z jejího podnětu, jestliže
je ohrožen její život nebo zdraví nebo zdravý vývoj plodu nebo jestliže jde o geneticky vadný vývoj plodu.
§ 6 (1) Ženě, která nedovršila šestnácti let, lze uměle přerušit těhotenství podle § 4 se souhlasem zákonného
zástupce, popřípadě toho, jemuž byla svěřena do výchovy.
(2) Jestliže bylo podle § 4 uměle přerušeno těhotenství ženě ve věku od šestnácti do osmnácti let, vyrozumí o
tom zdravotnické zařízení jejího zákonného zástupce.
§ 7 Žena písemně požádá o umělé přerušení těhotenství ženského lékaře zdravotnického zařízení příslušného
podle místa jejího trvalého pobytu nebo místa pracoviště nebo školy. Lékař je povinen poučit ženu o možných
zdravotních důsledcích umělého přerušení těhotenství i o způsobech používání antikoncepčních metod a prostředků. Jestliže žena na umělém přerušení těhotenství trvá a zjistí-li lékař, že jsou splněny podmínky pro jeho
výkon, určí zdravotnické zařízení, kde se výkon provede.
Právo na duševní a tělesnou integritu 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník
§ 91 Člověk je nedotknutelný.
§ 93 (1) Mimo případ stanovený zákonem nesmí nikdo zasáhnout do integrity jiného člověka bez jeho souhlasu
uděleného s vědomím o povaze zásahu a o jeho možných následcích. Souhlasí-li někdo, aby mu byla způsobena
závažná újma, nepřihlíží se k tomu; to neplatí, je-li zásah podle všech okolností nutný v zájmu života nebo
zdraví dotčeného.
§ 94 (1) Kdo chce provést na jiném člověku zákrok, vysvětlí mu srozumitelně povahu tohoto zákroku. Vysvětlení
je řádně podáno, lze-li rozumně předpokládat, že druhá strana pochopila způsob a účel zákroku včetně očekávaných následků i možných nebezpečí pro své zdraví, jakož i to, zda přichází v úvahu případně i jiný postup.
Listina základních práv a svobod
Hlava druhá, Lidská práva a základní svobody
Oddíl první, Základní lidská práva a svobody
Článek 5 Každý je způsobilý mít práva.
Článek 6 (1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.
(2) Nikdo nesmí být zbaven života.
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Příloha II.: Nelegální potraty
Tato práce se nezabývá vztahem legitimity a legality a nemůže ani nechce proto držet tezi, že případná
nelegitimita potratů by měla vést k jejich zákonnému zákazu. Důvodem, proč bude o této problematice
v krátkosti pojednáno, je, že legitimita je s legalitou v lidské mysli propojena tak silně, že se od zpochybňování
neproblematičnosti potratů často dostaneme k argumentaci, že právo na potrat je menší zlo než ilegální
potraty.129
Pomineme skutečnost, že toto nemůže být argumentem pro legalitu potratu.130 I tak je představa, že
veškeré potraty, které se neprovedou legálně, se s daleko větším nebezpečím budou provádět ilegálně, vratká.
Pozitivní právo vytyčuje určitý standard chování a lze očekávat, že zákaz potratů by vedl i k jejich vnímání jako
krajnějšího, nežádoucího prostředku řešení životních situací. Jak bylo uvedeno v oddíle „Sociální a ekonomické
zájmy,“ zákaz potratů může paradoxně vést k úbytku dětí narozených v těžké životní situaci (viz pokles počtu
porodů i potratů po zpřísnění potratové legislativy podle citované americké práce).131 Pro srovnání, feministické
odhady co se týče umělých potratů v Polsku, kde je potrat v drtivé většině případů zakázán, se pohybují v řádu
statisíců, ale obvykle vychází z předpokladu, který vlastně chtějí dokázat, totiž že tamější úroveň potratovosti je
stejná jako v zemích, kde je potrat povolen (kdyby bylo v Polsku tolik nelegálních potratů na počet obyvatel,
kolik je jich v ČR legálních, došli bychom přibližně k sedmdesáti pěti až osmdesáti tisícům potratů ročně).
Někteří polští sociologové naproti tomu srovnáním s rokem, kdy byly potraty částečně povoleny, došli jako
k hornímu odhadu k číslu 14 321 nelegálních potratů,132 což je v přepočtu na počet obyvatel pětkrát méně
umělých potratů než v Česku. Není samozřejmě zcela jisté, co z podobných údajů vyvozovat. I kdyby byly
zcela věrohodné, situace v Polsku je jiná než v ČR.
Jisté je, že množství nelegálních potratů stoupne, to ale neznamená, že se situace celkově nemůže
zlepšit. V tomto smyslu je poukazování na případy žen cestujících za potraty a především případy žen
zmrzačených nebo zabitých nelegálními potraty manipulativní, protože zůstává otázkou, zda za nižší výskyt
těchto tragických případů neplatíme vysokou cenu v podobě množství zbytečných potratů a sociálních dopadů,
které mají některé společenské postoje spojené s liberální legislativou na ženy i společnost jako celek. Tato
bolest je ale na rozdíl od tragédií žen v zoufalé situaci jen stěží viditelná. Každopádně lze uzavřít, že teze, že
pokud by potraty byly nelegální, stejně budou ve srovnatelném množství probíhat, nebo vzrostou sociálněpatologické jevy a legalita potratů je proto „menším zlem,“ nestojí na pevných základech.

Důkladnou kritiku této argumentace nabízí Beckwith, Politically Correct Death, str. 54-59
Na tuto skutečnost, že nešťastné efekty ilegality některých aktů nemohou být samy o sobě důvodem k jejich legalitě, poukazuje
Warren, str. Moral and Legal Status, str. 43-44
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Poverty, str.2
132
„Často diskutovaným tématem je počet nelegálních interrupcí. Zahraniční média se nejčastěji přidržují odhadů feministických
organizací, které hovoří o sto až dvě stě tisících nelegálních zákroků ročně. Tyto odhady jsou odvozeny částečně ze statistik o
zmenšujícím se počtu porodů v Polsku, což je ovšem stav, který může být způsoben řadou dalších faktorů, a dílem z porovnání Polska
se zeměmi jako je Litva, Česká republika nebo Lotyšsko a následného přepočtu tamních údajů o legálních interrupcích na počet
obyvatel v Polsku. Nejspolehlivějším ukazatelem jsou tak pravděpodobně data z roku 1997. Tehdy byla takřka celý rok v platnosti
novela zákona z 30. srpna 1996, která umožňovala interrupce z již zmíněných sociálních důvodů. Takových zákroků bylo provedeno
3047, tedy poměrně malé číslo, které jistě také zcela neodpovídá, neboť některé ženy mohly chtít potrat utajit nebo se vyhnout
poplatku, ale lze jej považovat za výrazně bližší realitě než statisícové odhady feministek či pár desítek odhalených případů z vládních
statistik. Demograf Marek Okólski z Varšavské univerzity vypočetl index poměru legálních a nelegálních potratů v podmínkách jejich
přípustnosti jako 1:3, známá polská statistička a ekonomka Janina Jóźwiak spolu s kolegou demografem Janem Paradyszem z
Poznaňské univerzity vypočetli index mezi 1:2,2 a 1:4,7. Při horní hranici by se tedy jednalo 14 321 nelegálních potratů ročně, při
dolní potom o 6 703 nelegálních zákroků.” (SULOVSKÁ, L.: „Velký přehled: Polská válka o potraty,“ Forum24, 2. 10. 2016
http://forum24.cz/velky-prehled-polska-valka-o-potraty/)
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