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Bioetika

kritická reflexe morálky 
v biomedicíně a biotechnologiích 



Úmluva v bioetické 
perspektivě:

manifest hodnot
na pozadí

filosofické antropologie



Geneze Úmluvy
• Steering Committee on Bioethics (CDBI)
• Univerzalismus hodnot
• Souhlas v podstatném (substantial

agreements)
• Pragmatika: kompromis
• Hodnotový průnik (?)
• Mravní hodnoty nejsou věcí RE ale států
• „…výsledek procesu učení, pro který nebyla 

předen hotová pravidla“ (Otavio Quintana)



Klíčové hodnoty Úmluvy

• Důstojnost lidské bytosti (dignity of human being, 
dignité de l‘être humain)

• Indentita člověka – ochrana důstojnosti
• Integrita člověka – ochrana důstojnosti

• Soukromí (relac.) – ochrana důstojnosti
• Pravdivost (relac.) – právo na informace o zdrav. stavu

• Aplikace ochrany důstojnosti lidské bytosti: ochrana 
osob (neschopných dát souhlas, s duševní poruchou), 
zavedení profesní morálky (standardů), biomed. 
výzkum, zásahy do genomu…



Filosoficko-antropologické východisko 
Úmluvy: Důstojnost lidské bytosti

• Člověk je víc než věda a vědecký pokrok
• Člověk nesmí být instrumentalizován pro cíle 

vědy/společnosti
• Relativní absolutnost člověka: První hodnotou je člověk 

jako takový
• Člověk „měrou všech věcí“ - primát člověka, homo mensura
• Vznešenost a důstojnost lidské osoby (Erhabenheit und

Würde der Person – I. Kant) GG,1
• Člověk jako primární hodnota zdrojem dalších hodnot jako 

je důstojnost, svébytnost, autonomie, identita, integrita, 
zdraví, soukromí atd. Tyto hodnoty vyplývají z lidství 
(human being)

• Neg.: člověk nesmí být použit jako uhlí, kterým se topí 
v lokomotivě dějin (medicínského/vědeckého pokroku)



Důstojnost lidské bytosti jako hodnota

• Morální intuice
• Prediskurzní konsens
• Diskurzní disent/pluralismus 

(diverzní hermeneutika hodnot)



Tři dimenze ochrany

1. Člověk jako jedinec
Důstojnost lidské bytosti chráněna proti ohrožení v důsledku nepatřičného
využívání vědeckého vývoje (ochrana proti nepatřičným zásahům do 
lidského těla, ochrana před komercializací lidského těla…) – Expl. Report

2. Člověk jako lidská společnost
„Ohrožené zájmy nicméně nejsou rovnocenné; jak uvedeno v čl. 2, jsou 
odstupňovány tak, aby odrážely zásadní prioritu přikládanou zájmům 
jednotlivce před zájmy společnosti nebo pouhým zájmem vědy. Příslovce 
"pouze" jasně ukazuje, že je třeba dbát, aby zájmy vědy nebo společnosti 
nebyly zanedbávány; musí následovat bezprostředně po zájmech jednotlivce. 
Jak je definováno v čl. 26, obecný zájem nabývá priority pouze ve velmi 
konkrétních situacích a za respektování přesně vymezených právních 
záruk.“ – Expl. Report

3. Člověk jako biologický druh (lidstvo jako celek)
Zejména užití genetiky (testování, selekce, terapie, zásahy do genomu, 
enhancement, modifikování, editování genomu, CRISPR/Cas9…)
…progress in biology and medicine should be used for the benefit of present 
and future generations“ (Preamb.) – ochrana budoucnosti důstojnosti lidské 
bytosti



Jádro Úmluvy: Primacy of human being

The interests and welfare of the human being shall 
prevail over the sole interest of society or science. (2)

Článek 2 – Nadřazenost lidské bytosti
Zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům 
společnosti a vědy. 
Ad „nadřazenost“ (superiority, supériorité)

Article 2 – Primauté de l'être humain
L'intérêt et le bien de l'être humain doivent prévaloir
sur le seul intérêt de la société ou de la science.



Reflective equilibrium / 
princip proporcionality

• Kolize hodnot
• Zájem jedince (jako legitimní hodnota) – zájem 

společnosti /vědy (jako legitimní hodnota) 
• Zájem zranitelného jedince – zájem společnosti
• Užitečnost využití nových biotechnologií –

porušení identity/integrity/důstojnosti
• Reflexe důsledků (střednědobých, dlouhodobých, 

ireverzibilních)
• LP jako klíčový (normativní) nástroj ochrany



Cíl Úmluvy:

• Ochrana lidské důstojnosti (ochrana člověka 
před biomedicínou, zneužitím)

• Podpořit úctu k lidské bytosti
• Zajistit respekt k právům a svobodám jednotlivce
• Prevence diskriminace



Úmluva v bioetické 
perspektivě:

manifest hodnot
na pozadí

filosofické antropologie
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