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Anotace

Tato  práce  se  zabývá  morálními  teoriemi  ve  „věku  rozumu“,  tj.  v době 

osvícenství  (18. století).  Jedná  se  o dvě  antagonistické  teorie  –  teorie  mravních  citů 

a teorie  praktického  rozumu.  Teorie  mravních  citů  je  založena  na  sympatii  jakožto 

hlavním  prvku  v mravním  rozhodování  a byla  rozvinuta  empiristickými  filosofy 

Davidem  Humem  a Adamem  Smithem.  Protichůdná  teorie  praktického  rozumu  od 

racionalisty Immanuela Kanta je morálkou povinností,  podle níž  by se naše jednání 

mělo řídit rozumem, jenž určuje dobrou vůli všech rozumných bytostí.

Čtenář se mimo jiné stručně seznámí s životy dotyčných filosofů, důraz je ale 

kladen na vysvětlení jednotlivých klíčových pojmů a jejich zasazení do širšího kontextu 

daných  etických  systémů.  Například  se  dozvíme,  jakou  roli  hraje  užitečnost  podle 

Huma,  blahovůle,  vděk  a nevole  podle  Smithe  a co  Kant  myslel  svým  pověstným 

kategorickým imperativem. Cílem práce je ovšem komparace obou mravních systémů 

a vytyčení základních rysů, ve kterých se rozcházejí,  což je nastíněno v závěrečných 

kapitolách.
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Annotation

This work deals with the moral theories in the "age of reason", i.e. at the time of 

the Enlightenment (18th century). There are two antagonistic theories – theory of moral 

sentiments and the theory of practical reason. The theory of moral sentiments is based 

on  sympathy as  a  major  element  in  moral  decision-making  and  was  developed  by 

empiricist philosophers David Hume and Adam Smith. Contradictory theory of practical 

reason by rationalist Immanuel Kant is ethic of obligations and claims that our actions 

should be guided by reason, which determines the good will of all rational beings.

The reader will be, besides other things, briefly acquainted with the lives of the 

philosophers, but emphasis is put on the explanation of key concepts and their insertion 

into  the  broader  context  of  the  ethical  systems.  For  example,  we learn  the  role  of 

usefulness  according  to  Hume,  benevolence,  gratitude  and  resentment  according  to 

Smith and what Kant meant by his legendary categorical imperative. However, the aim 

is comparison of the two moral systems and identification of the essential features in 

which they differ, which is outlined in the final chapters.
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 1 Úvod

Jak již napovídá sám název, tato práce se bude zabývat osvícenskou etickou filo-

sofií,  tj.  mravními koncepty 18. století.  Osvícenství pro evropské myšlení znamenalo 

obrovský zlom po všech stránkách, nejvíce jsou známy přínosy v oblasti společenských 

teorií, lidských práv a svobody a náboženství. „Věk rozumu“, jak se osvícenství přezdí-

vá, ale především demonstroval určité „znovusebeobjevení“ člověka, jeho hodnot a ná-

roků vzhledem ke světu, transcendentnu a především k sobě samému. Vzdělanost a hu-

manismus, to byly hlavní požadavky osvícenských myslitelů. Pro tuto epochu je charak-

teristická snaha přehodnotit  a odpoutat  se od zaběhnutých náboženských východisek 

(vznik deismu) a ustavení člověka jako svébytné bytosti  nadané rozumem. Rozum – 

ratio – to je mohutnost, která z nás dělá autonomní bytosti schopné svobodného roz-

hodování, díky kterému můžeme realizovat všechny své potenciality a dokázat, že si ta-

kové privilegium od přírody zasloužíme.

Otázky, jež jsou podstatou každého etického zkoumání, zní: Jak a z čeho vznikají 

mravní soudy? Jak pravdivě odvodit to, „co má být“, z toho, „co je“? Nás budou zajímat 

dvě již na první pohled antagonistické teorie. Jedna z nich pochází od Immanuela Kan-

ta, je založena na autonomní, svobodné a dokonale dobré vůli rozumné bytosti a je zná-

ma především svým kategorickým imperativem. Tento Kantův koncept z tábora raciona-

lismu se ale pokusíme přiblížit až po nastínění druhé myšlenkové linie, která připisuje 

mravnosti  „background“  sympatie,  tedy společenského  mravního  soucitu.  První  vý-

znamné  dílo  o sympatetickém citu  vzešlo  z pera  Davida  Huma,  jednoho  z velikánů 

„hvězdné trojice“ britského empirismu. Jeho dědicem v oblasti etiky se stal Adam Smi-

th, jenž se na teorii mravních citů zaměřil, rozvinul ji a systematicky ji zpracoval.

Cílem  této  práce  je  v hrubých  rysech  vyložit  výše  zmíněné  teorie  a pomocí 

komparace vykreslit hlavní body, ve kterých se rozcházejí. K tomuto účelu budou jako 

prameny autorce sloužit hlavně k tématu napsaná díla od dotyčných myslitelů společně 

s jejími znalostmi, jež načerpala v průběhu studia. Nejprve se tedy zaměříme jednotlivě 

v samostatných kapitolách na teorie Davida Huma, Adama Smithe a Immanuela Kanta, 

abychom je poté v předposlední kapitole mohli rámcově shrnout a krátce porovnat.
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 2 Jednotlivé morální teorie

 2.1 David Hume

David Hume, skotský filosof žijící v letech 1711 až 1776, byl vedle Johna Locka 

a Thomase Hobbese jedním z myslitelů britského empirismu. Vystudoval edinburgskou 

univerzitu, a jelikož jeho pozdější žádosti o zaměstnání na místní katedře nebyly vysly-

šeny, začal pracoval jako knihovník. To ho vedlo k sepsání  Dějin Anglie, díla, jež mu 

přineslo slávu a hmotné zabezpečení. Dostal se i do Francie, kde se během svého půso-

bení ve službách lorda Hertforda seznámil s mnoha významnými osobnostmi, např. Je-

an-Jacquem Rousseauem. Oplýval vcelku plodným spisovatelským duchem, nicméně 

nejznámějšími  díly  jsou  Pojednání  o lidské  přirozenosti,  Zkoumání  lidského  rozumu 

a Zkoumání principů mravnosti.

Proslul  důsledností  v domýšlení  některých  filosofických  problémů  a skepti-

cismem, proto ho známe především jako autora kritiky pojmu kauzality a substance. 

Tvrdil, že předměty těchto pojmů samy o sobě vůbec neexistují; např. o substanci mlu-

víme v případě, že se nám nějaké vjemy opakovaně ukazují pospolu, my si na ně takto 

zvykneme a začneme je pokládat za svébytnou samostatnou entitu.1 To platí i v případě 

kauzality, protože nikdy nemůžeme se stoprocentní jistotou vědět, že určitá akce vyvolá 

náležitou reakci, přestože se to tímto způsobem odehrálo v minulosti už nesčetněkrát.

Hume byl křesťan, ale odmítal myšlenku, že by náboženství mohlo bez větších 

obtíží stát na zázracích. Kritika spočívala v jednoduché úvaze: pravděpodobnost, že se 

svědek zázraku mýlí nebo lže, je větší, než pravděpodobnost zázraku samotného. Tato 

teze je známa jako tzv. Humova břitva.

 2.1.1  Pragmatická povaha lidského ducha

Hume se do morálního zkoumání pouští na popud tou dobou počínající debaty 

právě na téma východisek lidské mravnosti. „Noví … badatelé … přece obecně snažili  

se vyložiti tyto rozdíly [mezi rozumem a citem – pozn. aut.] metafysickým rozumováním 

1 Kant se později snažil svou ontologickou dualitou světa (inteligibilní svět noumén vs. smyslový svět 
jevů) tento Humův skepticismus překonat. Viz THOMPSON, Mel. Přehled etiky. Praha: Portál, 2004. 
167 s. ISBN 80-7178-806-6. S. 106-107.
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a dedukcemi z nejabstraktnějších zásad rozumových.“2 Hume přitom upřednostňuje me-

todu „prostou“ (indukční) před „vědeckou“ (dedukční). Postup od abstraktních premis 

k jednotlivým empirickým faktům se podle něj zkrátka příčí lidské přirozenosti, která dá 

mnohem raději na bezprostřední praxi.3

 2.1.2  Blahovůle a užitečnost

Blahovůli Hume rozlišuje na (a) všeobecnou a (b) zvláštní, přičemž v lidské přiro-

zenosti jsou zastoupeny obě rovnocenně. Blahovůli všeobecnou bychom mohli charak-

terizovat jako cit lidskosti, prostý soucit s druhou živoucí bytostí. Není zde přítomna 

žádná náklonnost ani nenávist, výchozí vztah je neutrální. Zvláštní blahovůli pociťuje-

me k člověku, se kterým máme nějaký vztah, již jsme s ním v určité citové relaci. Ani 

jeden druh této vůle se nedá determinovat na pouhou skrytou sebelásku.4

Za největší ctnosti člověka považuje Hume jemné city společenské jako velkory-

sost, přátelskost, dobrosrdečnost, vděčnost, soucit apod. Tyto blahovolné rysy lidské po-

vahy nepředčí ani udatnost nebo podnikavost, jež jsou užitečné, ale vyjadřují dravost 

a mohou se snadno zvrtnout ve vlastnosti nežádoucí.

Jakmile se někdo projeví jako srdečný a laskavý k ostatním, z jeho zásluh nakonec 

profitují všichni a v tom Hume vidí část hodnoty těchto společenských citů. Užitečnost 

vnímá Hume jako velmi kladnou vlastnost, a považujeme-li něco za „užitečné“, připi-

sujeme tomu značný mravně-hodnotový kredit. Z tohoto hlediska tedy například nemů-

žeme jako mravně správné hodnotit darování almužny žebrajícímu člověku, neboť tím 

nepřímo podporujeme jeho „zahálku a zpustlost“.5 Hranice mravního dobra a zla se tak, 

oproti zažitým hodnocením „ctnostného“ a „nemravného“, poměrně dost mění, pokud 

máme přihlížet pouze ke všeobecné užitečnosti činů.6

 2.1.3  Spravedlnost a vlastnictví

Snaha o spravedlnost není nutná v takové společnosti,  která má všeho dostatek 

a žije v ideálních podmínkách. Spravedlnost totiž potřebuje jako svůj předpoklad ne-

2 HUME, D. Zkoumání o zásadách mravnosti a zkoumání o rozumu lidském. Praha: Jan Laichter, 1899. 
S. 2.

3 Tamtéž, s. 6-7.
4 Tamtéž, s. 138.
5 Tamtéž, s. 13.
6 Tamtéž, s. 10-13.
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rovnost, neboť kde by tato nerovnost chyběla, „spravedlnost, jsouc úplně zbytečnou, … 

nenalezla by nikdy místa v seznamu ctností.“7 Takovému stavu, kde soukromé vlastnic-

tví  není  potřeba,  protože  díky  blahovůli  člověk  přistupuje  k majetku  druhého  jako 

k majetku svému, se podle Huma blíží pouze rodina. V otázce spravedlnosti je pojem 

vlastnictví klíčový. Spravedlnost a občanské zákony na ní založené mají zaručit zejmé-

na ochranu majetku, jenž člověku náleží, před druhými lidmi. Potřeba něco vlastnit při-

tom nevychází z pudů, nýbrž z lidského společenského zvyku.8 V rovině majetkové se 

smysl  pro  spravedlnost  ve  společnosti  ztrácí  i v případě  opačném,  tj.  nachází-li  se 

společnost v bídě a strádání. To jdou pak pod vlivem pudu sebezáchovy všechny zákony 

a pravidla stranou, včetně principu spravedlnosti a osobního vlastnictví. Takto nejspíš 

vypadal  tzv.  přirozený  stav,  byl-li  kdy na  počátku  nějaký.9 Lidé  nelpěli  na  soucitu 

a dobrosrdečnosti, naopak se vše podřizovalo sobeckým zájmům podmíněným snahou 

o přežití ve společensky nestrukturované společnosti.10 O spravedlnosti zde nemohla být 

řeč; ta se vyvinula až později jakožto „nutný a nezbytný následek“11 dlouhodobého sou-

žití. Podle Huma je absolutní rovnost ve společnosti spíše smrtonosným prvkem, než 

cestou  k úspěchu a dokonalé  funkčnosti  systému.  Velká  míra  rovnosti  majetku  a tím 

také postavení a autority lidí totiž není přirozená a vede k rozkladu společnosti. Absolut-

ní rovnost ale neznamená to samé, co spravedlnost; tu Hume vidí jednoduše spíše jako 

záruku, že se každému dostane, co mu po právu náleží.

 2.1.4  Prospěšnost ve vztahu ke ctnosti

Člověk jako součást většího společenského celku nemůže žít bez pravidel. Snaha 

o co největší užitečnost je zakotvena v lidské přirozenosti. Tato pravidla se přitom odví-

její od všeobecné prospěšnosti a výhodnosti a jsou nezbytná, má-li společnost mít delší 

časový horizont trvání. K obecné prospěšnosti se tak ustanovují nejen státní zákony, ale 

i mravní  zvyky  a zásady,  jež  jsou  nastaveny  k co  největšímu  konečnému  užitku 

7 Tamtéž, s. 16.
8 Tamtéž, s. 34-36.
9 Je zde však i možnost druhá, že tímto počátečním stavem byl přirozený blahobyt, lidská soudržnost 

a dobrota. O té píší hlavně starověcí básníci.
10 HUME, D. Zkoumání o zásadách mravnosti a zkoumání o rozumu lidském. Praha: Jan Laichter, 1899. 

S. 20-23.
11 Tamtéž, s. 23.
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společnosti, resp. lidstva jako takového, jelikož nám usnadňují fungování v ní a před-

cházíme tak zbytečným nepříjemnostem.12

Prospěšnost je určující, chceme-li někoho označit za ctnostného člověka. Důležité 

ale je, že se tato charakteristika nemůže vztahovat na neživé věci. I kdyby byl nějaký 

předmět sebeprospěšnější a vyvolával v nás sebelibější pocit, nemůže nikdy získat naši 

lásku,  úctu,  souhlas  apod.13 (na  rozdíl  od  osoby)  a tudíž  jej  nemůžeme  nazývat 

ctnostným. K prospěšnosti se však musí ještě přidat určitá bezprostřední citová sympa-

tie, abychom mohli něco označit za krásné či ctnostné. Zásady vychování nás učí jistým 

vzorcům, jak věci či osoby hodnotit. To ovšem neznamená, že na nás prvotně před ja-

kýmkoliv logickým uvažováním entity nějak nepůsobí; zkrátka se nám líbí či nelíbí. 

Jsou-li pro nás výhodné, řešíme až posléze. Otázkou také je, zda prospěšnost interpre-

tujeme z pozice zájmů vlastních, či cizích, které nemusejí být s těmi našimi ve shodě.

 2.1.5  Sebeláska

Sebeláska (egoismus) je fundamentálním lidským rysem, je složkou naší přiro-

zenosti.  Má zajistit  naše přežití  a tím i přežití  lidského rodu.  Hume vzpomíná četné 

myslitele, kteří podporovali názor, že každý společenský zájem je vposledku zájmem in-

dividuálním. (Ačkoli sebeláska není jediným hnacím motorem našich rozvah a činů.) 

Vždyť i sám stát vznikl jako ochrana jednotlivce, tj. kvůli osobnímu zájmu. Vypadá to, 

že nebýt osobního zájmu, nemohla by teď být řeč ani o tom veřejném. Je tedy mravní cit 

vázán bezpodmínečně na náš osobní zájem, nebo můžeme za ctnostný označit  např. 

i čin  prospívající  někomu  jinému?  Hume  na  tomto  místě  předkládá  „zásadu,  která  

z velké části vykládá původ mravnosti“ a která „je tak do očí bijící a přirozená“ (neboť 

ji každý z nás zná ze zkušenosti), že není třeba hledat jiné, složité a abstraktní konstruk-

ty:

„Je-li … prospěšnost pramenem mravního citu, a nevztahujeme-li tuto prospěšnost  
vždy k sobě samým, vyplývá odtud, že vše, co přispívá ke blahu společnosti,  
zamlouvá se přímo chvále a přízni naší.“14

Často  se  má  za  to,  že  vlastnosti  jako  přívětivost,  velkorysost,  dobromyslnost 

a ušlechtilost, ba i láska a přátelství, jsou jen různé variace přirozené lidské sebelásky, 

nebo – ještě hůře – vědomé přetvářky sloužící k dosažení vlastního zájmu. I city jako 
12 Tamtéž, s. 39-45.
13 Tamtéž, s. 47.
14 Tamtéž, s. 54.
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lidskost a blahovůle by tak byly pouhými iluzemi a celý mravní systém pouhým kon-

struktem naší  nezměrné  sobeckosti.  Avšak jak  je  to  např.  se  zvířaty?  Měli  bychom 

o jejich blahovolném chování soudit  stejně,  tj.  jako o zištných skutcích nějaké jejich 

úmyslné vypočítavosti? Pravděpodobnější je, že příčinou bude spíše jakýsi přirozený 

cit, a Hume nevidí důvod, proč jej nepřisoudit i lidem. Důkazem o nezištnosti mravního 

citu může být tak silný cit jako kupř. mateřská láska, protože matka by za své dítě do-

slova dýchala. Každý jistě v životě zažil moment, kdy svému blízkému přál jen to nej-

lepší, a to bez sebemenšího náznaku vlastní snahy o zisk.

 2.1.6  Krása, bohatství a ctnostné vlastnosti

Hume se nevyhýbá ani úvahám o kráse tělesné, jež prý vypoví mnoho také o kráse 

duševní a celkově prospěšnosti jejího nositele. Zvláště ve starověkých dobách byla tě-

lesná zdatnost ceněna kvůli výhodám, které svému vlastníkovi přinášela v boji. Takový 

člověk v nás pak vzbuzuje libý pocit zdraví a čilosti. To samé platí např. i o bohatství. 

Setkáme-li se se zámožným člověkem, evokuje v nás pocit dostatku a vybranosti jídla 

i pití, teplého, čistého a líbezného domova a pohody a spokojenosti. Takového člověka 

budeme podvědomě upřednostňovat před chudákem, s nímž se nám pojí nepohodlí, špí-

na,  hlad,  nouze  atd.  Tímto  způsobem v nás  vzniká  úcta,  popř.  závist  (k bohatému) 

a opovržení, popř. soustrast (nad chudým). Moudrý člověk, obohacený zkušenostmi re-

álného života a poznatky filosofie, by se však měl odpoutat od „všech směšných před-

sudků“ a neposuzovat štěstí podle výše jmění, jelikož ne vždy jsou tyto v přímé úměře 

a bohatství  je  také  možno  poměrně  snadno  a rychle  pozbýt.15 Materiální  hojnost, 

okamžitá  vášeň  a požitek,  sláva  a další  pomíjivé  rozkoše  nejsou nic  ve  srovnání  se 

ctností. Chce-li si člověk zachovat svoji hodnotu, musí dbát hlavně na svoji čest a úctu. 

Když o ni totiž přijde, nelze ji získat zpět.16

Veselý duch je  u člověka ceněná a oblíbená vlastnost  a u společensky význam-

ných osob je schopnost určitého rozveselení druhých někdy i žádoucím povahovým ry-

sem. Vlivem přirozeného spolucítění nám takový pozitivně naladěný a zábavný člověk 

přináší příjemnou náladu, cítíme se s ním povzneseni nad špatné věci v našem životě 

15 Tamtéž, s. 80—85.
16 Tamtéž, s. 90—92.

15



a stává se tak vyhledávaným společníkem. Ke ctnostné a ušlechtilé povaze patří i přát si 

štěstí pro druhé. Tato velkodušnost je dokonce její nutnou součástí.17

Ctnost Hume definuje jako „jakoukoli činnost duševní nebo vlastnost, jež v pozo-

rovateli budí libý cit pochvaly“.18 Vlastnosti však, které přijímají mniši, jako např. celi-

bát, zdrženlivé odpírání si všemožných požitků atp., Hume vůbec neshledává hodnými 

obdivu a člověku prospěšné. Naopak je označuje za rysy,  které „otupují rozum a za-

tvrzují srdce, zachmuřují obrazotvornost a ztrpčují povahu“.19

Hume dochází  ze  svých dosavadních úvah k jednoznačnému závěru,  „že cena 

osobní záleží zcela v prospěšnosti neb příjemnosti vlastností buď vlastníku samému neb  

osobám jiným, které se s ním jakkoli stýkají.“20

 2.1.7  Soucit základem mravního citu, lidská ctnost

Hume soudí, že naše citová hnutí, emoce souhlasu či odporu, jsou vyvolány díky 

přirozené  lidské  schopnosti  soucitu  s druhými.  Jsme-li  u děje  přímo,  projevy libých 

emocí u druhých (radost, štěstí, přívětivost, dobrosrdečnost, vstřícnost, …) v nás auto-

maticky navozují slastný pocit a naopak v případě záporných emocí (neštěstí, strach, bo-

lest, utrpení, sobeckost, samochvála, drzost, zlomyslnost apod.) se i my cítíme nepří-

jemně. U emocí ze situací zprostředkovaných formou četby (dějepisy atp.) klíčovou roli 

hraje obraznost. Právě ta nám pomáhá lépe se vcítit do role a pocitů aktérů.21 Ten, kdo 

pak umí vnímat radosti a strasti druhých a soucítí s nimi, má zákonitě dle Huma i větší 

cit mravní. Naopak pokud člověk je k těmto emocím druhých slepý, nemůže ani dobře 

rozlišit ctnostné od neřestného, mravně dobré od mravně zlého. Jsou to „zásady lid-

skosti“, které ovládají naše city ve prospěch obecného blaha.22 Když už je tedy člověk 

někdy zlomyslný, jedná tak ze svého hlediska odůvodněně. Neexistuje člověk, který by 

proti  lidskému zájmu jednal jen tak bez příčiny,  což znamená, že je od přirozenosti 

ctnostný. Objeví-li se ale v mysli jedince např. závist, pomstychtivost nebo jiný indivi-

duální zájem, upřednostní jej před zájmy druhých, i když není mravně dobrý.

17 Tamtéž, s. 105.
18 Tamtéž, s. 128.
19 Tamtéž, s. 108.
20 Tamtéž, s. 117.
21 Tamtéž, s. 55-58.
22 Tamtéž, s. 60.
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„Naprostá, bezpříčinná, nesobecká zlomyslnost snad nikdy v srdci lidském 
nepřebývá, sice by tu musela porušiti veškerý cit pro mravnost jakož i lidskost.“23

Ctnost je v nás tedy a priori a v rovině zkušenostní se k ní přidružuje prospěšnost 

jako kritérium blahovůle lidských skutků. Všeobecná prospěšnost přitom někdy může 

kolidovat s momentální soukromou prospěšností, vždy však tenduje k obecnému štěstí 

pro všechny.24

Ve svém nitru máme tedy vlastně dva „druhy“ citu; jedna se týká nás samých ja-

kožto individua a vychází ze sebelásky. Druhá je společná všem, týká se nás jakožto 

člověka společenského, příslušníka lidského pokolení a předpokládá rovnocenný náhled 

na věc, určitý společný „cit“. A jak už bylo vyloženo výše, právě tato druhá úroveň na-

šeho lidství je základem pro univerzální mravní cit.25 Oné první, individuální, sobecké 

roviny člověka se dotýkají různé skutečnosti a různé lidské vlastnosti různou měrou; 

chválu  nebo  hanu  mohou  vyvolávat  jiné  spouštěče.  Druhá,  řekněme  lidská  rovina 

člověka, povstává z naší přirozenosti, jež je u každého člověka táž. Z hlediska tohoto 

citu bychom tedy měli všichni chtít chválit či trestat stejné skutky.

Mravní zásady jsou vlastně ochranou lidstva před sebou samým, před jeho neřestí 

a chaosem. V našem nitru na straně mravního citu „bojuje“ proti  sobeckým zájmům 

nejen lidskost, ale také touha po slávě. Svoje skutky posuzujeme podle toho, jaké se 

zdají ostatním, a tak se naše mysli stávají vnímavější k pocitům druhých. Tato sympatie 

tvoří největší část mravního citu. Libost, vyvolaná díky prospěšnosti, se rozpadá na city 

lidskosti a sympatie.26 Hume se pozastavuje nad tím, že ačkoli toho vysvětlení mravních 

zásad jako jediné dává smysl a je natolik zkušenosti zřejmé, je paradoxem, že ještě ne-

bylo všeobecně přijato a o jeho pravdivosti existují pochyby.27

 2.1.8  Role rozumu

I když je u Huma v otázce mravnosti  středobodem mravní  cit,  rozum považuje 

taktéž za nezbytný. Rozum totiž „opravuje nerovnosti vnitřních našich citů a obrazů;“28 

je vlastně jakousi pojistkou, že pro nás svět nebude jen změtí nespočtu chaotických jevů 

a emocí. Bez rozumného uvažování a třídění dat, která proplouvají naší myslí, bychom 
23 Tamtéž, s. 62.
24 Tamtéž, s. 64-66.
25 Tamtéž, s. 111.
26 Tamtéž, s. 114, 115.
27 Tamtéž, s. 117.
28 Tamtéž, s. 62.
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nebyli schopni normálního, natož společenského života. Přestože je rozum v sociálním 

fungování pro nás nepostradatelný,  nikdy naplno nepřemůže cit,  který mu předchází 

a jenž v nás po celou dobu rozumné úvahy bliká jako malý červený alarm a vynucuje si 

pozornost.

 2.1.9  Spolupráce rozumu a citu

Podle Huma od sebe každý rozpozná případy práva a křivdy, ať už zastává to či 

ono stanovisko. „Pravda jest sporná, nikoli vkus; to, co v podstatě věcí tkví, náleží ro-

zumu; co každý v sobě sám pociťuje, náleží citu.“29 Hume soudí, že „rozum i cit spolu-

působí  ve  všech  skoro  mravních  rozhodnutích  a závěrech“30,  proto  vlastně  nelze 

v mravouce  vycházet  z poznatků  pouze  jedné  z těchto  mohutností,  má-li  se  člověk 

dobrat hodnotných a prakticky využitelných konkluzí. Lidské povahy a konání hodnotí-

me  dle  vrozeného  smyslu  libosti  či  nelibosti.  V některých  případech  (např.  u umě-

leckých děl) musí ale citu předcházet rozum, aby se u člověka kýžený cit vůbec mohl 

dostavit.31

Rozhodují-li  o mravních  soudech rozum a cit  zároveň,  stále  zbývá rozřešit,  do 

jaké míry se na oné činnosti tyto naše dvě mohutnosti podílejí. Rozum nám nabízí ši-

rokou paletu možných ctnostných či neřestných vlastností a činů, ale teprve až citem si 

vybíráme cestu, po které se vydáme.

„Citem tímto nemůže býti leč cit pro blaho lidí a nevole z útrap jejich; neboť tyto  
jsou těmi různými cíli, k jejichž dosažení tíhnou ctnost a neřest. Tu poučuje nás  
tedy rozum o rozmanitých záměrech skutků, a lidskost rozhoduje se pro ty, jež jsou  
prospěšné a blahodějné.“32

Pro správné posouzení každé skutečnosti je potřeba znát všechny její okolnosti, 

aby k nim  náš  úsudek  mohl  přihlédnout  a ohodnotit  skutek  přiměřeně.  Tyto  vztahy 

a fakta poznáváme rozumově, díky rozumu nahlížíme věci jakožto surová data, chladně 

a lhostejně. Až citem jim připisujeme určitý náboj, cit je naše tvořivá mohutnost, jež za-

kládá úplně nový, náš vlastní svět libosti a nelibosti. Měřítko rozumu, říká Hume, je ob-

jektivní, neměnné a universální, zatímco měřítko citu (vkusu) je individuální podle naší 

jednotlivé přirozenosti.33

29 Tamtéž, s. 3.
30 Tamtéž, s. 5.
31 Tamtéž, s. 5.
32 Tamtéž, s. 125-126.
33 Tamtéž, s. 134.
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 2.1.10  Spravedlnost jako všeobecný souhlas

Je nabíledni, že mravní povinnosti jsou v zájmu každého z nás, a proto by je nedo-

držoval jen pošetilec, jemuž nezáleží na vlastním štěstí. Lidská povaha je pragmatická 

a mysl raději přijme neškodný a výhodný omyl, než nepříjemnou pravdu. Všeobecně 

totiž to, co je nám milé, snášíme lépe, tudíž i příjemné vlastnosti máme u člověka raději 

než zapšklost.34 Aby tedy lidstvo přijalo určitý systém mravních povinností, musí tato 

teorie být prospěšná zároveň i každému jednotlivci.

Při konání velkorysého skutku je nám mimo dobrého jména dopřáno i milého po-

citu, že jsme udělali něco pro druhé nezištně a pouze z naší dobré vůle. Podle Huma 

není žádné situace (kromě jistých právních záležitostí), kdy jsme oprávněni dát neřesti, 

jež přispívá k našemu vlastnímu zájmu, přednost před poctivostí a ctností. Ten, kdo si 

uvědomuje,  jak důležitá je poctivost,  zodpovědnost za své chování a rozvážná mysl, 

nikdy nemůže s klidným svědomím nejednat podle těchto zásad. Pokud tak ale přesto 

činí, klame nejen své okolí, ale hlavně sebe sama, a připravuje se o svoji čest.35

Společenské ctnosti jako lidskost a blahovůle jsou vyvolány přímo citem, bez ja-

kéhokoliv  zaměření  na  dosažení  konkrétního  cíle.  To  ale  neplatí  u spravedlnosti 

a věrnosti. Tyto nemusejí vždy nabývat působnosti z jednotlivých činů, nýbrž fungují 

jako systém,  který  musí  být  dodržován  celou  společností,  aby byl  užitečný.  Někdy 

dokonce obecné pravidlo spravedlnosti může být pro člověka v daný moment velice ne-

výhodné,  ale  i přesto  jej  musí  se  zřetelem na  zájem společnosti  dodržet,  má-li  být 

spravedlivým. Celá idea spravedlnosti se zakládá na vzájemném konsenzu a důvěře, že 

dohodnuté normy bude každý dodržovat.36

34 Tamtéž, s. 118.
35 Tamtéž, s. 121-123.
36 Tamtéž, s. 144-148.
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 2.2 Smithova teorie mravních citů

Ačkoli zde budeme na Adama Smithe (1723—1790) nahlížet především jako na 

filosofa, v širším povědomí je zapsán spíše jako zakladatel moderní ekonomie. Vystu-

doval univerzitu v Glasgow, kde docházel na přednášky Francise Hutchesona, jednoho 

ze zakladatelů skotského osvícenství a důležitého teoretika mravní filosofie (jeho myš-

lení ovlivnilo i Davida Huma). Po následném studiu na Oxfordu se vrátil na svou alma 

mater, kde začal působit jako profesor logiky a později také mravní filosofie.37

Jeho dílo Pojednání o podstatě a původu bohatství národů, jež mu vyneslo mezi-

národní  uznání  a kde  se  také  čtenář  setkává  s pověstným pojmem „neviditelné  ruky 

trhu“, je pokládáno za základ dnešní ekonomiky volného trhu. Ve svém Bohatství náro-

dů Smith vychází z autorů, kteří již před ním zkoušeli určitými způsoby zmapovat hos-

podářskou aktivitu. Avšak až Smithova teorie měla díky své systematičnosti a konzis-

tenci takový dopad. Ukazuje spojení dělby práce s akumulací kapitálu, nezaměstnaností 

a dalšími hospodářsko-společenskými jevy.38

Smith byl stejně jako Hume křesťan, ale nepřistupoval k náboženství tak skep-

ticky. Ve všech svých teoriích usiloval o co nejvědečtější výklad, ale zároveň si uvě-

domoval, že odosobněná příroda jako jakýsi studený objekt definic postrádá své kouzlo 

a člověku se tím (stejně jako Smithovi samotnému) vzdaluje. O přírodě tedy hovoří jako 

o Božím díle.

Nás ale zajímá jeho práce  Teorie mravních citů39, ve které zdokonaluje a rozvíjí 

Humovu koncepci  sympatií  ve  smyslu  schopnosti  „vcítit  se“  jakožto  řídícího  prvku 

v lidské morálce. S Humovým dílem se seznámil na univerzitě v Oxfordu, a i když bylo 

v té  době  považováno  za  mravně  nepřijatelné,  o Humovi  se  Smith  vyjadřuje  jako 

o mysliteli, „který v sobě spojuje největší hloubku myšlení s největší vytříbeností vyjad-

řování a který má ten jedinečný a šťastný talent, že píše o těžko pochopitelných věcech 

nejen nanejvýš jasně, ale s velice živou výmluvností.“40

37 RAPHAEL, D. D. Adam Smith. Praha: Argo, 1995. 107 s. ISBN 80-85794-59-4. S. 14-32.
38 Tamtéž, s. 7-13.
39 SMITH, A. Teorie mravních citů. Praha: Liberální institut, 2005. ISBN 80-86389-38-3.
40 Tamtéž, s. 183.
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 2.2.1  Sympatie

Ústředním pojmem Smithovy etiky je sympatie. Není to však sympatie ve smyslu, 

v jakém je dnes nejčastěji používána (že když je nám někdo sympatický, líbí se nám), 

nýbrž jako soucit, spolucítění. Znamená to, že se umíme díky sympatii vcítit do druhého 

člověka, a přestože nám naše smysly nedovolí překonat hranice našeho těla a naší vlast-

ní zkušenosti, můžeme si v mysli vyvolat pocity podobné těm, které ona osoba zažívá. 

Představíme si, jak bychom se cítili my v „její kůži“, což v naší mysli vyvolá emoce 

srovnatelné s těmi jejími, pouze méně intenzivní. I tak na sobě ale můžeme pozorovat 

dokonce i fyzické projevy psychického stavu vzniklého ze situace, kterou si představu-

jeme. Tato sympatie se přitom odehrává u všech (i když v odlišné míře), tedy nejen u fi-

lantropů a lidí více vnímavých, ale i např. u vrahů, tyranů apod.41

Sympatie „nevzniká ani tak z pohledu na emoce jako z pohledu na situaci, která ji  

vyvolává.“42 Protože vidíme-li nerudného a rozzlobeného člověka, je nám jasné, že se 

mu zřejmě stalo něco, kvůli čemu se takto chová, ale spíše k němu cítíme odtažitost, než 

abychom ho litovali a soucítili  s ním, dokud se nedozvíme, co ho dovedlo do onoho 

stavu. Pak již většinou jsme schopni představit si sebe na jeho místě a ztotožnit se s jeho 

zuřivými pocity.

Ze sympatie také pochází strach ze smrti, který je pro lidstvo tak specifický. Vždy 

nás postihne zármutek a lítost nad bídou mrtvých, ačkoli víme, že zemřelého už nejspíše 

nic netrápí. Z toho, co se děje jeho tělesné schránce, je nám ovšem tak mizerně, že nás 

celý život provází strach z našeho vlastního skonu. Smith tomuto strachu ale připisuje 

kredit obranného mechanismu lidského pokolení (přestože pro jednotlivce to znamená 

permanentní životní zátěž), jelikož zabraňuje masivnímu rozkvětu nespravedlnosti.43

Smith (stejně jako Hume) odmítá Hobbesovu a Mandevillovu myšlenku, že by 

sympatie, potažmo všechny mravně dobré skutky, zcela vycházely ze sebelásky jedince. 

Přiznává, že pokud např. někomu vyprávíme vtip a on se zasměje, na jednu stranu nás 

egoisticky těší, že jsme ho pobavili, ale i tak v naší radosti hraje větší roli jen prosté po-

těšení z radosti druhého. Sympatie ostatních působí na lidskou mysl takovým způso-

bem, že vyjádří-li někdo nad starostmi a neštěstím druhého, který se mu svěřuje, lítost 

a pochopení, postiženému člověku se uleví a na svoji „vrbu“ doslova přehodí část svých 

41 Tamtéž, s. 5-6.
42 Tamtéž, s. 6.
43 Tamtéž, s. 8-9.
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útrap. Z toho také poznáváme, že pro nás není až tak důležité, když s námi přítel nesdílí 

radost nebo vděčnost, zato nás zasáhne, pokud zůstává netknutý našimi starostmi.44

 2.2.2  Způsob, jakým soucítíme

Při  pohledu  na  něčí  vyjádření  jeho  emocí  se  tedy ztotožňujeme s jeho  situací 

a zkoumáme, jak bychom se cítili my na jeho místě. Podle toho pak hodnotíme jeho 

emoce  jako  spravedlivé  a přiměřené,  či  nepřiměřené.  Při  shodě  mé  emoční  reakce 

s emocí dotyčného ji považujeme za spravedlivou, v opačném případě nikoli, a to pak 

v takové míře, v jaké se naše emoce liší.45 Souhlas vždy vyžaduje shodu citů.

Smith soudí, že slušnost, tedy ctnost, nebo naopak nectnost jednání vychází z jeho 

přiměřenosti a patřičnosti k jeho původní příčině. Zabývá se právě vztahem mezi příči-

nou a citem, jenž je jejím prostřednictvím vyvolán a který způsobuje následné chování 

zasluhující  odměnu nebo trest.  Kritériem pro úměrnost  reakce k příčině  jsou přitom 

vždy naše vlastní pocity, naše vlastní zkušenosti z vnímání světa, a ani tomu jinak být 

nemůže, protože za jejich rámec nemáme šanci se nikdy dostat.

Zda city jsou nebo nejsou přiměřené, musíme zvažovat také se zřetelem na to, 

jestli k jejich předmětu má dotyčná osoba nějaký vztah. Člověka máme tendenci chválit, 

pokud se náš vkus shoduje s jeho. Pochválíme jej většinou i v případě, když nám ukáže 

námi opomenuté kvality předmětu nebo nové spojitosti, ačkoli jsme s ním nejdříve ne-

souhlasili. Tato bystrost dokazuje jeho intelektuální schopnosti a kvalita jeho charakteru 

v našich očích automaticky stoupne. Druhého člověka totiž obdivujeme, jestliže v nás 

dokáže vyvolat úžas a překvapení.

Pokud k předmětu citů  dotyčná osoba či  posuzovatel  chová vztah,  shoda mezi 

jejich city už vůbec není tak samozřejmá jako u entit, které všichni vnímáme ze stejných 

úhlů pohledu. Všechny tyto rozdíly lze přehlédnout a i přes neshody ve vkusu si být 

blízkými, pokud ovšem nejde o nedostatek porozumění ve věci vzteku nebo neštěstí. 

Podle Smithe je pro člověka důležitější, aby druhá osoba sdílela hlavně negativní pocity, 

než např. štěstí, pochvalu nebo radost. Jakmile někdo projeví soucit s naším trápením, 

ihned nám je milejší.

Soucítění s postiženou osobou je vždy možné jen do určité míry. Intenzita citu po-

zorovatele nikdy nemůže odpovídat původnímu citu postiženého. 

44 Tamtéž, s. 10-12.
45 Tamtéž, s. 13.
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„Každý člověk pociťuje vlastní radosti i vlastní bolesti citlivěji než radosti a bolesti  
jiných lidí. Ty vlastní jsou původní city, ty cizí jsou odrazy nebo sympatetické  
obrazy těchto citů. Dá se říci, že ty první jsou substance, ty druhé stín.“46

Ovšem stejně tak, jako se učíme vcítit se do druhého, když se mu něco přihodí,  

společnost nás vychovává i k opačnému soucítění; pokud jsme tedy my tím, komu se 

něco stalo, snažíme se zklidnit své emoce na takovou úroveň, kterou je schopen pozo-

rovatel pocítit. Dá se říci, že se pozorovatel a postižený navzájem ovlivňují a snaží se 

přizpůsobit  jeden druhému.  Přitom platí,  že  od blízkého přítele  očekáváme vysokou 

míru vcítění, pročež se před ním také nejméně snažíme ovládat. Naopak ve společnosti 

cizích  lidí  tlumíme  své  emoce  nejvíce.  Z toho  vyplývá,  že  nejlepší  zárukou  trvale 

zklidněné a vyrovnané mysli je trávit co nejvíce času ve společnosti mezi lidmi (pokud 

možno ne přáteli), nikoli rozjímat – izolován od všech „rušivých elementů“ vnějšího 

světa – ve skrytu svého obydlí, jak to činili mnozí velcí duchové.47

 2.2.3  Láskyhodné a úctyhodné ctnosti

Ze snahy vcítit se do druhého a sdílet jeho útrapy vzniká první typ ctností, tzv. lás-

kyhodné ctnosti (blahosklonnost, shovívavost, jemnost, …). Na druhém úsilí, jež je vy-

víjeno ze strany postiženého jedince, kdy potlačuje své vlastní city,  aby snížil jejich 

prudkost  a přihlížející  se  jim  tak  snáze  mohl  přiblížit,  jsou  založeny  druhé,  tzv. 

úctyhodné ctnosti (sebeovládání, vznešenost, sebezapření, …).48

„A odtud to je, že cítit hodně pro druhé a málo pro sebe, odstranit to sobecké v nás 
a dát průchod svým dobrotivým vlastnostem, vytváří dokonalost lidské přirozenosti.  
A samo o sobě to dokáže vytvořit mezi lidmi tu harmonii citů a emocí, v níž spočívá  
jejich veškerá zdvořilost a noblesa. Tak jak je velkým zákonem křesťanství milovat  
svého bližního jako sebe samého, stejně je velkým příkazem přírody milovat sebe  
samého pouze tak, jak milujeme svého bližního, nebo, což má nakonec stejný  
výsledek, jak náš bližní je schopen milovat nás.“49

Vysoké míry ctností však nejsou obsaženy v povaze každého člověka. Charakter 

s mravními vlastnostmi této velikosti je oprávněné nazývat ctnostným. Ostatní obyčejné 

povahy, jejichž láskyhodné a úctyhodné vlastnosti jsou vyvinuty v průměrné míře, však 

mohou být jen schvalovány. Vidíme tedy  „obrovský rozdíl mezi ctností a pouhou pa-

46 Tamtéž, s. 230.
47 Tamtéž, s. 16-19.
48 Tamtéž, s. 20.
49 Tamtéž, s. 21.
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třičností.“50 I přesto,  že  žádná  vlastnost  (ani  skutek)  člověka  nemůže  být  absolutně 

ctnostná, může zasluhovat pochvalu, a to v takovém případě, že i když je na mety vzdá-

lena svému ideálu, je stále ctnostnější, než u většiny ostatních lidí. A právě podle toho je 

potřeba posuzovat, jelikož vůči nejvyšší míře ctnosti je vše námi vykonané nutně ne-

dokonalé a nikam bychom se nedostali, kdybychom neměli jiného měřítka.51

 2.2.4  Patřičnost a nepatřičnost rozličných emocí

S některými emocemi jsme schopni ztotožnit se více, s některými méně. U někte-

rých je jejich intenzivní projev na obtíž, u některých je ale víceméně vyžadován. Smith 

soudí, že to, do jaké míry lidé akceptují určité lidské povahové rysy, tj. které jsou pova-

žovány za slušné a které za neslušné, závisí na tom, zda je většina lidí s těmito rysy více 

či méně ochotna cítit sympatii.52

„U některých citů je jejich nadbytek méně nesympatický než jejich nedostatek; …  
hladina jejich patřičnosti leží poměrně vysoko nebo blíže jejich nadbytku …  
U jiných citů je méně nesympatický jejich nedostatek … a zde se zdá, že hladina  
jejich patřičnosti leží nízko nebo blíže jejich nedostatku. … Je možné stanovit  
obecné pravidlo, že city, s nimiž má pozorovatel největší sklon k sympatii a u nichž  
lze říci, že z tohoto důvodu u nich leží úroveň patřičnosti vysoko, jsou ty, jejichž  
bezprostřední pocítění nebo vnímání je pro osobu, které se bezprostředně týkají,  
víceméně příjemné, a že naopak city, k nimž má pozorovatel nejmenší sklon se  
přidat a u nichž … je jejich hladina patřičnosti nízko, jsou ty, jejichž bezprostřední  
pocítění nebo vnímání je pro osobu … víceméně nepříjemné nebo dokonce  
bolestivé.“53

Jako nepatřičné se jeví silné projevy tělesných tužeb, jako např. hladu či erotické 

vášně. I když tyto pocity doléhají na každého člověka, nesluší se je vyjadřovat navenek. 

Smith ale považuje tyto emoce za nepatřičné nikoli  proto, že by je (jako mnozí jiní 

myslitelé) spojoval s animální, „nedůstojnou“ stránkou člověka, nýbrž proto, že s nimi 

druzí lidé jakožto pozorovatelé nedokážou dostatečně soucítit.  Jakmile hlad ukojíme, 

předmět vyvolávající předchozí touhu, tedy např. nějaké dobré jídlo, už v nás déle tuto 

touhu nevzbuzuje a i my sami se divíme svým dřívějším pocitům. V případě, že se dívá-

me na někoho, kdo tělesně trpí, s ním do jisté míry soucítíme, ale jelikož se bolest zkrát-

ka neděje přímo našemu vlastnímu tělu, nemůžeme plně sdílet jeho pocity, takže pova-

žujeme jeho reakce za přehnané a nepříjemné. Tělesné emoce ovládáme ctností zvanou 

50 Tamtéž, s. 21.
51 Tamtéž, s. 22.
52 Tamtéž, s. 25.
53 Tamtéž, 255-256.
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zdrženlivost, a to buď vlivem prozíravosti (z důvodu ohledu např. na naše zdraví) nebo 

vlivem ukázněnosti (kvůli patřičnosti). Snahu vyloudit v druhé osobě soucit pomocí po-

pisu tělesných útrap považuje Smith za jedno z „největších porušení pravidel slušného  

chování,“54 pročež také odsuzuje starořecké divadelní tragédie. Ten, kdo pak i v nej-

větších mukách dokáže zachovat mírný projev citů, vyvolává a právem si zasluhuje náš 

největší obdiv a úctu.

Pokud emoce nepramení z tělesnosti, ale z představivosti, míra schopnosti vcítění 

je úplně na jiné úrovni. Naše mysl se dokáže mnohem rychleji a přiměřeněji zformovat 

do podoby mysli druhého člověka. Proto více soucítíme s lidmi postiženými psychickou 

bolestí, než fyzickou. Příčinou psychické bolesti je totiž myšlenka či vzpomínka pře-

trvávají i dlouho po tom, co již pominul její spouštěč.55

Vezmeme-li  v potaz např.  zamilovanost nějakého našeho blízkého přítele,  je to 

emoce, se kterou nemůžeme moc soucítit. Můžeme s ní sympatizovat, ovšem předmě-

tem této emoce nebude stejný „předmět“, jako je tomu u našeho přítele, tedy osoba, do 

které se zamiloval.  Ne nadarmo se říká např.  o zamilovaném chlapci,  že se do jeho 

dívky úplně „zbláznil“; emoce zamilovanosti totiž dalece přesahuje hodnotu svého ob-

jektu a je tedy v určitém smyslu ze své podstaty nepřiměřená. Proto s ní jakožto přihlí-

žející  nemůžeme plně sympatizovat,  aniž  bychom v daný moment nebyli  také zami-

lovaní. I přes tuto nepatřičnost ale láska v lidech vyvolává libost, protože je to cit v zá-

sadě nezištný, provázený příjemnými emocemi a zahrnující laskavost, jemnost, přátel-

ství a úctu.56

 2.2.5  Nespolečenské a společenské emoce

Smith rozlišuje mezi okamžitými a vzdálenými účinky činů, vlastností nebo emo-

cí.  Kupř.  vězení  v nás  nevzbuzuje  libé  pocity,  ačkoli  slouží  dlouhodobému  dobru 

společnosti. Okamžité účinky vězení na psychiku člověka jsou tedy nepříjemné, vzdá-

lené účinky jsou ale přínosné. Stejně tak emoce zlosti a nenávisti nám nikdy nebudou 

sympatické, přestože jsou mnohdy oprávněné. Sdílet je tedy nemůžeme bezprostředně 

jako např. radost, bídu nebo utrpení, nýbrž až poté, co se dozvíme jejich příčinu a tu 

54 Tamtéž, s. 29.
55 Tamtéž, s. 26-29.
56 Tamtéž, s. 30-32.
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shledáme  za  dostatečně  opravňující.  Hněv  a nenávist  jsou  jasně  emocemi  nespole-

čenskými.57

Naopak  láska,  soucit,  laskavost,  velkorysost,  něžnost  a lidskost  jsou  emocemi 

společenskými,  jelikož  přináší  radost  a štěstí  jak  jejich  původci,  tak  jejich  příjemci, 

a v mysli přihlížejícího vždy roznítí příjemné pocity. A tak i přesto, že někteří lidé vyja-

dřují tyto pocity nadmíru, rádi jim jejich přemrštěnost odpustíme. Spíše s nimi soucítí-

me a neubráníme se lítosti nad jejich přílišnou dobrotivostí, která je v tomto světě dare-

báckých duší většinou nevýhodou a nebezpečím.58

Někde uprostřed mezi společenskými a nespolečenskými emocemi leží ještě jedna 

skupina – city sobecké, tj. radost nebo smutek nad vlastním štěstím či neštěstím. S těmi-

to emocemi přihlížející nemůže úplně soucítit, ale zároveň jsou z hlediska postiženého 

plně pochopitelné. Akceptována a snáze sdílena okolím je přitom radost z malých úspě-

chů nebo naopak smutek z velkého neštěstí.59

Proč tomu ovšem je tak, že soucítíme více s člověkem stiženým bídou a nepřízní 

osudu a obdivujeme jej, pokud si dokáže i v takové chvíli zachovat tvář, než s jedincem, 

který  právě  zažívá  štěstí  a tetelí  se  blahem?  A i když  takový  člověk  přemůže  svoji 

vnitřní rozjitřenost a potlačí svou nezměrnou radost, stejně si nevydobude náš obdiv. 

Smith vidí příčinu v tom, že většina lidí žije v nadprůměrných poměrech, aniž by si to 

uvědomovala, a vnímá tak větší propast (tudíž i potřebu většího soucitu) mezi tímto nor-

málním stavem a absolutním strádáním než normálním stavem a absolutním štěstím, 

které jsou si bližší. I přesto ale lidé raději prožívají příjemné emoce, než nepříjemné, 

takže se raději  přidáme k veselí  s radostným člověkem (ačkoli  k němu cítíme menší 

sympatii) než k bědování nad situací chudáka.60

Ze stejného důvodu vyhledáváme spíše společnost  bohatých lidí  než  chudých. 

Alespoň na chvíli chceme sdílet jejich slávu a úspěch. Lidé nechtějí být bohatí ani tak 

kvůli všem materiálním výhodám, které to přináší (přestože i to hraje velkou roli), jako 

kvůli  obdivu a určité  míře  závisti  ze  strany ostatních.  Člověk se zkrátka  rád  chlubí 

a chvála mu přináší velké potěšení.

Pro zámožné či vysoce postavené osoby, na než se upírá zrak mnoha lidí, je potu-

pa tím nejhorším, co se jim může přihodit. Ani bolest či smrt není tak velkým utrpením, 

57 Tamtéž, s. 33-37.
58 Tamtéž, s. 38-39.
59 Tamtéž, s. 40-42.
60 Tamtéž, s. 43-51.
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jako veřejné ponížení a ztráta cti. Zkaženost a krize mravnosti je způsobena právě tím, 

že obdivujeme bohaté a slavné a opovrhujeme nemajetnými a obyčejnými lidmi. Tyto 

pocity bychom totiž měli cítit pouze ke ctnosti a moudrosti v prvním případě a k neřesti 

s hloupostí v tom druhém.61

 2.2.6  City vděčnosti a nevole

V některých  situacích  pociťujeme  cit,  jenž  nás  ponouká  k odměnění  původce 

činu; tento cit se nazývá vděčností, v opačném případě, kdy čin vyvolá pocit, že chceme 

dotyčného potrestat, se jedná o nevoli.62 Potřeba odměny či trestu vůči druhému jsou ja-

kýmsi druhem závazku, který si ukládáme my sami. Pokud cítíme potřebu někoho od-

měnit a jemu se z nějakého s námi nesouvisejícího důvodu přihodí něco šťastného, sdílí-

me jeho radost, ale naše vděčnost zůstává neukojena. Z toho vyplývá, že naše vděčnost 

či nevole vyžaduje, abychom se na štěstí, popř. neštěstí dotyčného, na něhož jsou namí-

řeny, podíleli  my sami – abychom my byly jejich původcem. Důležité přitom je, že 

vděčnost nebo nevoli cítíme ke člověku na základě toho, že on sám nám dříve buď ně-

jak pomohl nebo ublížil. Dá se říci, že naše mravní cítění zde vyžaduje odplatit dobro 

dobrem anebo zlo zlem. Ten, kdo je všeobecně schválen jako objekt nevole, se setká 

s trestem a slouží jako výstraha pro všechny, kdo pomýšlejí na spáchání stejného zloči-

nu. Naopak člověk všeobecně shledaný objektem vděčnosti bude hrdinou nebo váženým 

občanem.

Když se někdo mstí druhému člověku za bezpráví, schvalujeme to a podporujeme 

jej  v jeho snažení.  Ovšem schvalujeme to nikoli  proto, že soucítíme s nevolí  k tomu 

konkrétnímu agresorovi, nýbrž soucítíme s tím samotným citem, že se někdy někomu za 

nějakou  věc  chceme  pomstít.  Takto  to  funguje  i u vděčnosti:  sympatizujeme  nikoli 

s vděčností člověka k určité osobě, ale s obecnou vděčností, jakou člověk obvykle cítí. 

Naše schválení např. citu vděčnosti pak závisí na tom, zda sympatizujeme s motivy, kte-

ré k záslužné činnosti vedly, tj. zda nám připadají patřičné. Pokud nám jsou mravně pro-

tivné,  nemůžeme vděčnost  za  nějaký  skutek,  ať  už  byl  nakonec  jakkoli  prospěšný, 

pokládat za oprávněnou.63

61 Tamtéž, s. 52-65.
62 Tamtéž, s. 70.
63 Tamtéž, s. 70-76.
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Smith označuje záslužnost i trestuhodnost za cit složený, a to z tzv. přímé a nepří-

mé sympatie. Přímá sympatie je založena na pocitu patřičnosti motivů a jednání toho, 

kdo koná. Nepřímá sympatie vzniká ze souhlasu s osobou, na niž má dané konání dopad 

a jejíž štěstí či neštěstí je důvodem k uznání odměny či trestu konajícímu.64

 2.2.7  Zrcadlo sebe sama v druhých lidech

Schopnost sympatie jakožto soucitu pramení ze skutečnosti, že jakoby vyskočíme 

z našeho vlastního já a převtělíme se do druhého. Tento úkon nám umožňuje posuzovat 

jak jednání druhého, tak i nás samotné, a to ať už třeba náš vzhled nebo naše jednání. 

Např. starost o naši vizáž získáváme až se společností. Smith říká, že pokud bychom si 

představili člověka, který od malička vyrůstal úplně sám někde v pustině bez jakéhokoli 

kontaktu s jinými lidmi, tato osoba nebude považovat za důležité, jak vypadá. Tato oso-

ba zkrátka nepovažuje za nutné to vůbec řešit.  A to samé by platilo o jejích činech; 

dokud nebude žít v blízkosti jiných bytostí, nikdy nebude přemýšlet, jaké je její jednání 

z hlediska druhého člověka, natož z hlediska nějakého mravního společenského řádu. 

Až pokud bychom jí nastavili zrcadlo v podobě druhého, ucítila by potřebu se zajímat 

o tyto věci.

Když si uvědomíme, že ostatní nás nějak vnímají a nějak nás posuzují, snažíme se 

do nich vtělit a nahlédnout na sebe zvnějšku, abychom mohli zkontrolovat, jestli se jim 

jevíme tak, jak bychom se jim jevit chtěli. Naše osobnost se tak určitým způsobem štěpí  

na pozorovatele-soudce a pozorovaného-vlastní  já.  Pokud se takto podíváme na naši 

osobu a naše povaha a jednání  odpovídá  naší  představě,  jak by měly vypadat,  jsme 

spokojeni. Ovšem nejvíce nás potěší až uznání jiného člověka, které potvrdí, že si chvá-

lu  opravdu  zasloužíme.  Jako  lidé  toužíme  spíše  po  chvályhodnosti,  než  po  chvále 

samotné. Žádného moudrého a opravdu ctnostného člověka nemůže potěšit, když se mu 

dostane chvály za něco, co sám neudělal, nebo když chvála není úměrná zásluze tohoto 

činu. Avšak moudrý člověk by se měl vždy chtít chovat tak, aby si chválu zasloužil, a to 

i v případě, že se mu jí nakonec ani nedostane.65

64 Tamtéž, s. 79-81.
65 Tamtéž, s. 121-123.
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 2.2.8  Rozum jako nestranný pozorovatel

Je faktem, že na našem osobním štěstí nám záleží mnohem více, než na štěstí 

druhého člověka,  zvláště pokud se nejedná o našeho příbuzného, přítele či známého. 

I ten nejmenší neúspěch nebo starost naší vlastní osoby upoutá naši pozornost a péči 

mnohem více, než velké neštěstí někoho jiného, které pro něj může být devastující, ale 

nad kterým obvykle pouze vyjádříme soustrast, i když vnitřně nás nijak zásadně neza-

sáhne. Jak je tedy možné, že existují lidé, kteří se obětují pro blaho jiných, aniž by je 

vůbec znali? Kde naleznou sílu, aby překonali vrozenou sebelásku ve prospěch ohromu-

jící lidskosti?

„To, co se prosazuje za takových situací, je mohutnější síla, mnohem pádnější  
motiv. Je to rozum, princip, svědomí, obyvatel srdce, člověk uvnitř, velký soudce  
a arbitr našeho jednání. Je to on, kdo nás pokaždé, když chceme jednat tak, že  
bychom narušili štěstí druhých, zavolá … Je to jen díky jemu, že poznáme  
skutečnou malost sebe a všeho, co s námi souvisí, a přirozená zkreslení sebelásky  
mohou být opravena pouze pomocí pohledu tohoto nestranného pozorovatele. …  
Není to láska k bližnímu, není to láska k lidem, co nás za mnoha okolností nutí  
k uplatnění těch božských ctností. To, co se obvykle odehraje za takových okolností,  
je ještě silnější láska, ještě mocnější cit: je to láska k tomu, co je ctihodné  
a šlechetné, k mravní vznešenosti, důstojnosti a ke vznešenosti naší vlastní  
povahy.“66

 2.2.9  Vliv sebeovládání, užitečnosti a zvyku na principy mravnosti 
a povinnosti

Ctnost se zakládá na schopnosti sebeovládání a aby ji v sobě člověk objevil a nau-

čil se ji plně využívat, nesmí strávit celý život v poklidu bez větších strastí, protože v ta-

kovém případě tuto kontrolu emocí nepoužívá a tím pádem nikdy nedojde k jejímu vy-

trénování.

Ovšem abychom mohli cvičit sebeovládání, musíme se plně ponořit do sebe sama, 

což má za následek, že jsme otupělejší k sympatii, citu lidskosti a spravedlnosti. Naopak 

lidé s velkou ohleduplností a schopností soucítění jsou tolik zaměstnáni ostatními, že 

často dost dobře nedokážou utlumit své vlastní emoce.67

Příroda nás obdařila určitou dávkou sebeklamu. Je to ochrana před špatnými poci-

ty z našeho jednání, jež jsme třeba spáchali v afektu, v záplavě emocí, kdy se nám naše 

– z pohledu nestranného pozorovatele možná přemrštěné – reakce zdály absolutně pa-

66 Tamtéž, s. 142.
67 Tamtéž, s. 155-156.
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třičné vzhledem k jejich příčinám. Smith soudí, že mravní schválení či neschválení urči-

tého chování prvotně nevzniká z mravních pravidel, nýbrž tomu bývá přesně naopak. 

My vlastně pozorujeme, co je všeobecně schvalováno či odsuzováno, co je přijímáno 

jako patřičné a co jako nepatřičné, a na tomto základě vytváříme mravní pravidla. Nor-

mativní mravní principy pramení ze zkušenosti s empirickými entitami.68

Podle těchto mravních pravidel se řídí náš smysl pro povinnost. Ctnostný člověk 

se z úcty k obecným zákonům uchyluje  celý život  k neměnným zásadám a dává tím 

najevo uvědomělost těchto vyšších principů, přičemž tuto téměř posvátnou úctu si získá 

a vypěstuje díky zvyku a cviku. Smysl pro povinnost také může být všeobecně velmi 

posílen náboženstvím. Odedávna si dáváme pozor na své chování nejen kvůli obecným 

mravním principům samotným, ale kvůli Boží vševědoucnosti a naší obavy z trestu, kte-

rý by nám posmrtně či ještě za našeho života mohl být udělen.69

Je očividné, že naše jednání by mělo vycházet (především) z povinnosti. Otázkou 

však zůstává, v jakých případech by smysl pro povinnost měl být vedoucím citem v mo-

tivu jednání, a kdy by měly být upřednostněny jiné city před povinností. U těch spole-

čenských platí, že jsme raději, pokud nás všeobecná pravidla musí spíše brzdit v projevu 

dobročinnosti, lásky, šlechetnosti apod., než když se nám těchto vlastností nedostává 

a jen  z povinnosti  děláme  to,  co  se  sluší.  Naopak  nespolečenské  city,  jako  např. 

nenávist,  by ideálně měly být smyslem pro povinnost spíše zesilovány, než tlumeny. 

Pokud tedy náš přirozený cit stačí k ovlivnění našeho jednání do takové míry, aby moh-

lo být shledáno v dané situaci patřičným, má se člověk řídit hlavně podle něj. Pokud 

však  cit  není  dostatečně  silný,  musí  se  přidat  smysl  pro  povinnost  a dovést  emoce 

a jednání do patřičného stavu.

Dodržování mravních pravidel se zároveň odvíjí od benevolence daných principů. 

Nikdy není přesně specifikováno, co má člověk dělat,  aby byl šlechetný, dobročinný 

nebo třeba velkorysý. Vždy je zde nespočet interpretací a přesto mohou všechny napl-

ňovat  představu  oné  ctnosti.  Jedinou  výjimkou  je  ctnost  spravedlnosti.  Její  obecná 

pravidla jsou stanovena nanejvýš přesně, a chceme-li být spravedliví, jednání, jímž toho 

dosáhneme, máme jasně načrtnuto. Tato pravidla spravedlnosti jsou posvátná a musejí 

být dodržována za každých okolností; i pokud jejich porušení vůbec nikomu neuškodí. 

Není při nich hleděno na průběh či účel jednání, ale na pravidlo samotné. Ovšem aby 

68 Tamtéž, s. 159-163.
69 Tamtéž, s. 164-172.

30



bylo být jednání prohlášeno za úplně ctnostné, podmínkou je, aby ho konající zároveň 

sám schvaloval.70

Smith chválí Huma za jeho všímavost ve věci propojení krásy a užitečnosti. Sou-

hlasí s názorem, že to, co je užitečné a prospěšné, nám automaticky připadá i krásné. 

Užitečnost je mezi vlastnostmi cennou hodnotou, nikoli však zásadní a prvotní. Vní-

mání krásy nebo ošklivosti nejsou jediným zdrojem schvalování či odmítání, ač se na 

citu,  který  je  vyvolává,  určitě  podílí.  Smith  shledává  nemožným,  „aby schvalování  

ctnosti byl cit stejného druhu jako ten, pomocí kterého schvalujeme pohodlnou a dobře 

navrženou budovu,“ a místo toho soudí, že „cit schvalování v sobě vždy obsahuje smysl  

pro patřičnost, který je zcela odlišný od vnímání užitečnosti.“71

Pro samotného jednotlivce je nejužitečnější vlastností prozíravost, jež se skládá 

z rozumného  úsudku a porozumění  a schopnosti  sebeovládání.  Tyto  však  nejsou pri-

márně vnímány jako užitečné, ale prostě jako správné a patřičné.72

Zvyk je pro lidské mravy životně důležitý. Od dětství si např. zvykáme na sebe-

kontrolu a bez tohoto tréninku bychom nikdy nemohli usilovat o dosažení ctnosti. Avšak 

nemůžeme se zvykem nechat ovládat za každých okolností a už vůbec na něm nemohou 

být postaveny všechny zákony. Stává se, že když člověk udělá něco nespravedlivého 

nebo nemravného, omluví čin se slovy, že „to tak dělá každý“. To ovšem neznamená, že 

by bylo  správné,  kdyby se  to  stalo  obecným pravidlem.  Nikdy nemůžeme  schválit 

špatné jednání jen proto, že se nějakým způsobem zažilo, a pokud ho schválíme, pro 

společnost je to krajně nebezpečné.73

I to, co se běžně nazývá přirozenými citovými vazbami, pramení podle Smithe 

z návyku na zásady dobrých mravů, nikoli z tělesných vazeb např. mezi rodičem a dítě-

tem nebo mezi sourozenci. Ani náklonnost není nic jiného, než přizpůsobení se. Chová-

me ji  k určité osobě tím více,  čím více času s ní  trávíme. Bylo by totiž nevýhodné, 

abychom špatně či přinejmenším lhostejně vycházeli s někým, s kým dlouhodobě sdílí-

me dům.74

70 Tamtéž, s. 173-179.
71 Tamtéž, s. 192-193.
72 Tamtéž, s. 191-196.
73 Tamtéž, s. 205-214.
74 Tamtéž, s. 221-237.
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 2.2.10  Ctnost prozíravosti a osobní hodnota

Prozíravost  se  zaměřuje  na  náš  vnější  blahobyt.  Spočívá  v ochraně  a udržení 

zdraví našeho těla. Jakožto lidem nám záleží na tom, jak nás vidí druzí; míra vnějšího 

blahobytu  nám  zajišťuje  společenské  postavení  a čest.  Protože  „více  trpíme,  když  

spadneme z lepší situace do horší, než nakolik se kdy dokážeme radovat, když se po-

zvedneme  z horší  do  lepší,“75 cílem  prozíravosti  je  jistota.  Prozíravý  člověk  je  re-

zervovaný, ale uctivý a slušný, a o každém smýšlí ušlechtile.

„Prozíravá povaha, která nedovolí, aby byl její klid narušen ani malými  
ublíženími, ani malými neštěstími, jež se vyskytnou při běžném běhu věcí, ale která  
se uprostřed přirozeného a mravního zla, jež zaplavuje svět, spolehne sama na  
sebe a je připravena vytrpět trochu od obojího, je pro toho člověka požehnáním  
a poskytuje pohodu a bezpečí všem jeho kamarádům.“76

Prozíravost zaměřená pouze na vnější blahobyt nevyvolává nějaký zvlášť bouřlivý 

obdiv, nýbrž jen tichou úctu. Ovšem když člověk spojí svou prozíravost s moudrostí 

a uvážlivostí,  s citem pro spravedlnost,  udatností  a dalšími ctnostmi,  je to ta nejlepší 

možná kombinace pro lidsky dokonalý mravní charakter. Takoví lidé jsou ideálními zá-

konodárci,  generály  a jinými  významnými  osobnostmi.  Spojí-li  se  však  prozíravost 

s neušlechtilými ctnostmi, vzniká zkažená povaha, které navíc většina jejích zavržení-

hodných činů projde bez sebemenšího škrábance na pověsti.

Svoji osobní hodnotu můžeme posuzovat vzhledem ke dvěma měřítkům. Prvním 

z nich je obecná míra dokonalosti v určité vlastnosti a to je úroveň řekněme „toho nej-

lepšího z nejlepších“, tj. toho, čeho je možno reálně člověkem dosáhnout. Druhým měří-

tkem je absolutní dokonalost a patřičnost dané vlastnosti, jejíž naplnění ale není v lidské 

moci. Většina lidí se porovnává podle měřítka prvního. Ctnostný a moudrý člověk by se 

ale podle Smithe měl snažit o shodu s dokonalostí absolutní. Jelikož se tento moudrý 

člověk bude vždy primárně  posuzovat  podle  dokonalého a nedosažitelného hlediska, 

bude si více než dobře vědom své vlastní nedokonalosti a nebude tak pohlížet na ostatní 

domýšlivě a s pohrdáním, ba naopak se soucitem a pochopením. Lidé posuzující se pod-

le „normální dokonalosti“ samozřejmě opravdu mohou nad druhými v něčem vynikat, 

ale jelikož neberou v potaz svoji nedokonalost vůči ideálnímu vzoru, nevidí na sobě 

75 Tamtéž, s. 221.
76 Tamtéž, s. 257.

32



v tomto ohledu žádnou slabost a na druhé se dívají s přehnaným sebevědomím a s opo-

vržením.77

 2.2.11  Spravedlnost a dobročinnost ve společnosti

Zdá se, že nevole jakožto nesouhlas s jednáním jednoho a sympatie s neštěstím 

druhého, která vyvolává touhu po trestu pro konajícího, byla lidem do vínku dána kvůli 

ochraně nevinných před tyrany, kvůli ochranně spravedlnosti. Spravedlnost, stejně jako 

přátelství či dobročinnost, spadá do ctností společenských. Přesto je to ale ctnost od-

lišného řádu. Spravedlnost je totiž ctnost, jejíž dodržování nezávisí pouze na naší dobré 

povaze a vůli, ale která může být vymáhána i zákonem.

Cit odplaty je jediná emoce podněcující ubližování druhému člověku, kterou jsme 

schopni schválit jako patřičnou. Největší nevole se proti viníkovi zvedne, pokud spáchá 

vraždu. Ukončením života jiné osoby jí totiž sebere vše, co vlastnila; její život, majetek, 

práva, úctu a možnosti. Nejedná se tedy o pouhou krádež nebo porušení slibu a pozo-

rovatel zde tedy cítí největší bezpráví, kvůli čemuž se spravedlnost s vraždou vylučuje 

v největší možné míře a trestá jejího viníka nejtvrději.

Ve chvíli, kdy zločinec kriticky a očima druhých reflektuje své předchozí chování, 

musí uznat jejich rozhořčení. Díky sympatii s city nevole se stává sám sobě také jejím 

objektem  a neměl  by  se  divit,  když  ho  ostatní  shledají  trestuhodným.  Začnou  mu 

v mysli tanout výčitky svědomí jako důsledek sympatie s obětí svého jednání. Výčitky 

svědomí jsou „nejhorší ze všech citů, které mohou naplnit lidské srdce“78 a jsou směsicí 

hanby, lítosti a strachu z přicházejícího trestu.79

Společnost více lidí, která by měla vydržet co nejdéle, musí být založena na přívě-

tivosti a vzájemné pomoci, nebo přinejmenším na principu vlažné prospěšnosti. Nikdy 

ale nemůže fungovat, pokud si její členové chtějí ubližovat. Společnost se tedy obejde 

bez  dobročinnosti,  ale  nemůže  fungovat  bez  spravedlnosti,  která  udržuje  vše  v pří-

pustných mezích. Přestože lidi příroda uzpůsobila ke spolucítění s druhými bytostmi, 

tento cit je nesmírně slabým oproti tomu, jak vnímáme to, co se děje nám samým. Jsme 

od přirozenosti  sobečtí,  abychom si zajistili  prvotně své bezpečí.  Nebýt citu sprave-

77 Tamtéž, s. 259-261.
78 Tamtéž, s. 93.
79 Tamtéž, s. 87-93.

33



dlnosti, jež nám byl dán, abychom se navzájem všichni nezničili, byli bychom schopni 

ve jménu sebelásky dost odporných činů.

Je zvykem, že při  verdiktu odměny či trestu se snažíme zjistit  nejdříve úmysl 

jednajícího, jelikož důsledky činů vlivem náhody nemusejí být vždy takové, o jaké bylo 

usilováno. Někdy se totiž stane, že někdo něco zaviní nechtěně, tj. nemá zlý úmysl, ale 

důsledky jsou špatné, nebo naopak má v plánu nějaké bezpráví, ale šťastná náhoda mu 

v tomto konání  zabrání.  V takových případech úmysl  hraje  klíčovou roli  a člověk je 

pokud možno souzen,  jakoby důsledky odpovídaly jeho úmyslu.  Jednání,  jež  vzešlo 

z nedbalosti konajícího a nebylo patřičné, ale nezpůsobilo nikomu vážnou škodu, větši-

na lidí přejde a nedbalce dostihne pouze napomenutí či hanba. Pokud ale má viníkův 

skutek pro někoho tragické následky, ač se jednalo o nedbalost, nelze takové chování 

přehlédnout a viník je často souzen, jakoby jeho ve skutečnosti neúmyslnému jednání 

předcházel  záměr.  Nedbalá  osoba tím jednáním totiž  dává  najevo,  že  jí  nezáleží  na 

druhých a nebere nejmenší ohledy na jejich bezpečí a štěstí.  Tento smysl pro zodpo-

vědnost a zachování všeobecného blaha je ovšem základem společnosti a jeho absence 

nemůže být tolerována. Ačkoli cítíme přímou sympatii s neúmyslným konáním viníka, 

převáží na plné čáře nepřímá sympatie s citem nevole postiženého tímto jednáním.80

Podle Smithe je důležité neplést si působící a účelovou příčinu. Když se podíváme 

dovnitř hodinek, přijde nám, že každé kolečko i pružina samy od sebe směřují ke stejné-

mu účelu, aby celek pracoval, jak má. Ani pružina ani kolečka však o tomto záměru ne-

mají potuchy; je to záměr hodináře, který hodinky takto sestavil.

„Ale i když v úvahách o procesech v těle nikdy nezapomeneme takto rozlišovat  
působící příčinu od účelové příčiny, při objasňování procesů v mysli máme často  
sklon plést si tyto dvě různé věci navzájem. Pokud nás přirozené principy vedou  
k přibližování se cílům, které nám doporučí kultivovaný a osvícený rozum, máme 
velký sklon připisovat tomuto rozumu, jakoby byl jejich působící příčinou, city  
a jednání, kterými se k těmto cílům přibližujeme, a představovat si, že je to lidská  
moudrost, zatímco ve skutečnosti je to moudrost boží.“81

Zdá se, že ve světě je několik celků, jejichž štěstí se nemusí překrývat. Moudrý 

a ctnostný člověk by měl věřit, že pokud se mu děje neštěstí, je to pro dobro společnosti, 

a pokud se děje něco špatného společnosti,  je to pro dobro celého vesmíru. Laskavý 

a dokonale dobrotivý Bůh,  který je  jeho správcem, totiž  dopustí  skutek,  jenž je pro 

někoho neštěstím, pouze v případě, že v určitém vznešenějším zájmu znamená štěstí.

80 Tamtéž, s. 103-118.
81 Tamtéž, s. 95.
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 2.3 Kantova teorie praktického rozumu

Nesmírně  vlivný  racionalistický  filosof  Immanuel  Kant  (1724—1804)  uzavírá 

osvícenskou filosofii, zároveň ale jeho dílem počíná úplně nová filosofická éra. Jeho 

Kritika čistého rozumu v kruzích oboru vyvolala senzaci a drtivá většina po něm těsně 

následujících i moderních filosofů se k tomuto fenomenálnímu mysliteli a jeho odkazu 

nějakým způsobem vyjadřovala či  vyjadřuje. Výjimečnost jeho myšlení spočívala ve 

skutečnosti, že si prvotně neklade otázku „Co poznáváme?“ nebo „Jak poznáváme?“, 

nýbrž „Jak je vůbec možné, že poznáváme?“ neboli „Za jakých podmínek je naše po-

znání možné?“ a zakládá tak tzv. transcendentální filosofii. Kant teorii poznání doslova 

převrátil  naruby,  když  provedl  svůj  „koperníkovský  obrat“:  naše  poznání  se  neřídí 

vnějšími předměty, naopak předměty určuje povaha našeho poznání.

Celý život strávil v Královci nebo jeho okolí. Vystudoval zdejší univerzitu, poté 

nějakou dobu pracoval jako vychovatel, načež se vrátil na královeckou akademickou 

půdu, aby zde přednášel logiku, etiku a metafyziku. Po fyzické stránce na tom odmalič-

ka nebyl nijak zvlášť dobře, dokonce mu byl doktory předpovídán kvůli jeho slabému 

tělesnému stavu poměrně krátký život. Mezi posluchači přednášek byl oblíbený díky 

svému umění  vyprávět  a pobavit.  Podněcoval  v žácích zájem o samostatné a kritické 

myšlení, ačkoli sám měl velký smysl pro disciplínu a povinnost, což ve svém osobním 

životě  dokazoval  pečlivě  naplánovaným  a nekompromisně  dodržovaným  denním 

programem. Očividně se tyto Kantovy povahové rysy nakonec odrazily i v jeho filosofii 

mravů, která je s odstupem času dokonce vlivnější, než jeho epistemologická filosofie. 

Kant byl věřící, což se promítlo do celého jeho myšlení; v metafyzice se bez Boha neo-

bejde a etabluje ho jako posledního garanta, stejně tak v etice není možno přehlédnout 

silný akcent křesťanské morálky.

Význam Kantova celoživotního díla se opírá zejména o trojici Kritik, tedy Kritiku 

čistého rozumu,  Kritiku praktického rozumu a Kritiku soudnosti.  Nemůžeme ale opo-

menout Prolegomena ke každé příští metafyzice, která se bude moci stát vědou (shrnutí 

myšlenek Kritiky čistého rozumu) a Základy metafyziky mravů (první načrtnutí katego-

rického imperativu a rozumové mravní filosofie vůbec, která pak byla rozvinuta a syste-

maticky vyložena v Kritice praktického rozumu). V oblasti přírodních věd má své místo 
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také  jeho  první  spis  Všeobecné  dějiny  přírody  a teorie  nebes,  v němž  popisuje  tezi 

o vzniku Sluneční soustavy, tzv. Kant-Laplaceovu hypotézu.

 2.3.1  Poslání metafyziky mravů

Kant chce vybudovat morální filosofii jako přísnou racionální vědu, která bude 

„zcela očištěna od všeho, co je pouze empirické a patří do antropologie.“82 Přísná ne-

empirická věda se však opírá o generalizující zákony. Ty jsou v každém případě něco 

nutně daného a všeobecného, tím pádem i zákony mravní, jež bude zkoumat morální fi-

losofie, mají mít takovouto hodnotu. Žádné obecně platné pravidlo, které si etablujeme 

ze  zkušenosti,  nesmí  být  nazýváno  morálním  zákonem.  Obecná  logika  pojednává 

o pravidlech myšlení  vůbec,  naproti  tomu transcendentální  filosofie  o pravidlech vý-

lučně myšlení čistého, apriorního. Metafyzika mravů má zkoumat podmínky čisté vůle, 

nikoli lidského chtění tak, jak jej známe z praxe. Kant si od svého snažení slibuje ukázat 

„nejvyšší princip morality“.

Metafyzika mravů, tedy zkoumání čistých apriorních principů mravnosti všech ro-

zumných bytostí, musí být oddělena od praktické mravnosti, tedy aplikace mravních zá-

konů na lidskou přirozenost; metafyzika mravů jako věda o čistých zákonech nesmí být 

„směšována s žádnou antropologií“83 ani teologií. Mravní zákony nejsou odvozovány 

z empirie, tj. z toho, jak se lidé chovají; mělo by to být naopak. Pro metafyziku mravů je 

jakékoliv  empirické  datum  přívažkem,  a pokud  má  být  opravdu  univerzálně  platná 

a nutná, nesmí vycházet z poznatků o lidech – zákony platí (mají platit) pro všechny by-

tosti nadané rozumem. Jelikož tedy nadzkušenostní zákony platí nejen pro lidi, ale pro 

všechny rozumné bytosti, mravouka musí být ustavena až na základě své metafyziky. 

Ač by se tak mohlo na první pohled zdát, Kant vůbec nepopírá důležitost prak-

tického  lidského  uvažování,  naopak  upozorňuje,  že  praktický  rozum  ten  teoretický 

mnohdy předčí. Snaží-li se totiž člověk myslet pouze v prostředí rozumu teoretického 

a pohybovat se v pojmech a čistých úsudcích bez sebemenší příměsi zkušenosti, narazí 

ihned na neschůdnosti a rozpory se sebou samým. Zato praktický (mravní) rozum ozna-

čuje Kant za „skutečně prospěšný“, ale jen za předpokladu, že se dokáže ve svých záko-

nech  odpoutat  od  smyslových  „pružin“  (subjektivních  podnětů).84 Jedině  metafyzika 

82 KANT, I. Základy metafyziky mravů. Praha: Svoboda, 1990. ISBN 80-205-0152-5. S. 53.
83 Tamtéž, s. 74.
84 Tamtéž, s. 67-68.
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mravů nám může odhalit bezpodmínečnost spojení rozumné bytosti a nutnosti jednání 

ve smyslu „jednej tak, aby se tvá maxima mohla stát zároveň i univerzálním přírodním 

zákonem.“

 2.3.2  Úloha vůle a rozumu

Rozumná bytost,  tzn.  nejen člověk, má vůli a může tedy jednat podle představ 

o zákonech (tj. podle principů), nikoli z nutnosti, jak činí ostatní entity. Jednání na zá-

kladě zákonů je možné pouze díky rozumu. Rozum tím pádem určuje vůli; vůle je prak-

tický rozum; je jakýmsi jeho instrumentem – díky ní máme možnost dělat pouze to, co 

rozum sám uzná za prakticky nutné a nezávislé na náklonnostech, tedy dobré. Vůle ini-

ciuje dobré jednání sama ze sebe, pouze pokud je rozumem určena absolutně. Není-li 

vůle rozumem ovládána úplně, neshoduje se s ním svou povahou zcela, a tak se objek-

tivně  nutné  jednání  nemusí  překrývat  s nutným  jednáním  z pohledu  subjektivního. 

(V případě, že rozum určuje vůli zcela, se tato jednání shodují.)

Nic v tomto světě ani mimo něj nemá právo být nazýváno jako dobré, mimo dobré 

vůle. Její povaha je určena odlišným charakterem a právě ten je důvodem, že se ne-

sporné kvality ducha a temperamentu stávají dobrými či špatnými. Dobrá vůle krotí naši 

zpupnost a smělost, činí naše pohnutky k jednání takovými, že to se pak stává umě-

řeným a obecně užitečným.85 Dobrá vůle je i podmínkou štěstí. Uměřenost ve vášních, 

sebeovládání  a chladné  uvažování  nejsou  samy  o sobě  samozřejmě  dobré,  i když 

mnohými mysliteli byly prohlašovány za ty největší ctnosti. Vždy k nim musí přistoupit 

dobrá vůle jako jejich podmínka, aby se dobrými staly.  Dobrá vůle je dobrem sama 

o sobě bez ohledu na její výsledek. Tím však Kant neobhajuje lhostejnost vůči tomuto 

výsledku; naopak zdůrazňuje, že je potřeba užít k vytyčenému záměru dobré vůle všech 

dostupných prostředků.

Důležitost rozumu je zřetelná již z toho prostého faktu, že jej vůbec máme. Je to 

nadstavba, kterou k našim základním potřebám jakožto živého organismu vlastně nepo-

třebujeme. Kdyby totiž přírodě šlo jen o zajištění člověka jako organismu s biologický-

mi potřebami, přiřkla by vládu nad cestou k dosažení tohoto cíle a k získání potřebných 

prostředků instinktu. Instinkt by tedy potřeby vůle naplnil snáze, ale rozum nám byl 

i přesto dán jako nástroj k jejímu ovlivňování. Z toho tedy vyplývá, že rozum nemá vůli 

85 Tamtéž, s. 57.
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vést  k nějakému dalšímu účelu,  tj.  dělat  z ní  prostředek,  nýbrž dělat  ji  samu o sobě 

dobrou; vytvořit z ní její vlastní účel. Dobrá vůle není jediné dobro (může dobrým uči-

nit i jiné věci), ale je svrchovaná a podmiňuje vše ostatní dobré. Rozum se pak naplňuje 

už jen tím, že realizuje dobrou vůli jako nejvyšší dobro. Tuto dobrou vůli lze najít již 

v základním přirozeném zdravém rozumu.

 2.3.3  Praktická a patologická láska

Kant rozlišuje dva typy lásky k bližnímu. (1) Praktickou láskou k bližnímu nazývá 

neutrální  vztah  ke  druhému  jedinci  a jedině  na  tomto  základě  může  být  konáno 

hodnotné dobro, na rozdíl (2) od lásky patologické, jež pramení z kladného vztahu ke 

druhé osobě – z náklonnosti. Kant dokonce říká, že čím větší k tomu člověku budeme 

mít odpor, tím mravnější bude naše láska k němu, jinak řečeno: morální hodnota jednání 

stoupá, pokud se k němu musíme přemáhat. V určování hodnoty jednání nejde o jeho 

účel, předmět, nýbrž o princip chtění, který jednání iniciuje, nikoli však provází.86

Tuto část problematiky Kant shrnuje do tří vět, tedy jakýchsi zásad. První větou je 

distinkce mezi praktickou a patologickou láskou. Druhá věta říká, že konečná hodnota 

jednání záleží na maximě (tj. subjektivním pocitu chtění) našeho rozhodnutí, nikoli zá-

měru či výsledku. A konečně věta třetí definuje povinnost jako „nutnost jednání z úcty  

k zákonu“87 a jednání jako účinek nebo důsledek vůle, nikoli její činnost. Jednání z roz-

hodnutí vůle tedy vychází, ale je od ní určitým způsobem odděleno.

 2.3.4  Úcta k zákonu a povinnost

Morální jednání nevychází z důsledků, které mají z tohoto jednání povstat; jedná-

me morálně jen pro to, co vůli určuje, pro zákon, jenž je dodržován z povinnosti, ne 

z náklonnosti nebo očekávání výsledku. Abychom prokázali, že jsme rozumné bytosti 

a zasloužíme si svou svobodu, jednání podle mravů se nesmí opírat o náklonnost. Kant 

uvažuje  na  základě  logického  předpokladu,  že  jednat  z čiré  náklonnosti  nepřísluší 

člověku, jenž se vymaňuje z říše zvířat právě tím, že dokáže potlačit své animální in-

stinkty a potřeby, tedy i sklon k náklonnosti.

86 Tamtéž, s. 63.
87 Tamtéž, s. 64.

38



Úctu (k vyššímu zákonu, který si dáváme sami, ale zároveň ho cítíme jako nutný) 

označuje jako pozitivní cit, který ale nemá co do činění s náklonností nebo strachem. 

Není  to  příčina zákona,  nýbrž jeho účinek.  Tato  úcta  omezuje sebelásku jedince  ve 

prospěch morálního jednání z rozumu. Máme postupovat vždy tak, aby se naše jednání 

mohlo stát obecným mravním zákonem.88

Povinnost  představuje  specifický  aspekt  jednání.  Jednání  z čisté  pohnutky po-

vinnosti má podle Kanta morální obsah a vnitřní hodnotu. Pokud je člověk znechucen 

v důsledku něčeho, co se mu přihodilo, a nepřeje si dále žít, avšak stejně svůj život za-

chová z povinnosti, nikoli pouze z vlastní náklonnosti a souhlasu s povinností, můžeme 

ho nazývat člověkem s morálním jednáním. Naproti tomu chování člověka, který dělá 

všemožné  dobročinnosti  z pohnutky  náklonnosti,  tj.  osobního  uspokojení  a radosti 

z toho, že jsou lidé jeho zásluhou šťastní, podle Kanta nemá morální hodnotu. (Kant 

jednání ve shodě s mravním zákonem, které je ale zároveň ve shodě s osobní náklonnos-

tí, neshledává jako morálně hodnotné; náklonnost řadí do přírodních dějů, jež jsou pro-

tipólem mravního jednání.)  Morálně nejvyšší charakter je ten, jenž koná dobro nikoli 

z náklonnosti, ale z povinnosti.89

Bohužel ať se snažíme sebevíce, nikdy nemůžeme odhalit pružiny jednání, pro-

tože  zřetelné  jednání  o těchto  jeho  pohnutkách  a principech  nevypovídá  dostatečně 

jasně (pohnutky se dají předstírat). Kant má za to, že mravní ideje, jakou je i povinnost, 

jsou do mysli dány a priori a existovaly by i nezávisle na empirické zkušenosti.

Vztah mezi sklony a povinnostmi Kant označuje spojením „přirozená dialektika“. 

Povinnosti  kontrolují  a koordinují  sklony a náklonnosti,  zatímco náklonnosti  tlačí  na 

povinnosti a snaží si tak mravní zákony přizpůsobit, aby se propast mezi povinnostmi 

a subjektivními sklony nivelizovala, pročež by nám pak bylo příjemné i to, co by nám 

ukládala právě povinnost. Tuto dialektiku může praktický rozum zmírnit pouze svou 

kritikou.

 2.3.5  Význam a druhy imperativu

Neodpovídá-li objektivně nutné jednání tomu subjektivnímu, rozum musí vůli nu-

tit a tím na ni uplatňuje příkaz. Formuli tohoto příkazu rozumu představuje imperativ. 

Imperativy vyjadřují objektivní zákony rozumu a korigují vůli, jejíž subjektivní principy 

88 Tamtéž, s. 65.
89 Tamtéž, s. 61-62.
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jednání nejsou v souladu se zákony objektivními. Lidské vůle jsou nakloněny subjek-

tivním principům jednání, a proto se na ně užití imperativů vztahuje. Subjektivní příčiny 

jednání vyvolané smyslovostí nejsou zákony rozumu. Náklonnost je důkazem potřeby 

a zájem je důkazem nahodile určitelné, závislé, rozumu nepřiměřené vůle. Imperativy 

neplatí pro vůli božskou – ta je určována pouhou představou dobra, jelikož její chtění se 

shoduje s objektivními zákony.

Imperativy Kant dělí na hypotetické a kategorické.90 (1) Kategorické imperativy 

určují jednání, které je dobré samo ze sebe, zatímco (2) hypotetické vedou k jednání pro 

něco jiného,  k jednání  jako prostředku k dosažení nějakého jiného cíle.  Kategorický 

imperativ  je principem apodikticko-praktickým, zatímco hypotetický imperativ  může 

být dvojí podle toho, jaké povahy je cíl daného jednání: hypotetický imperativ proble-

maticko-praktický (pokud je jednání vyhodnoceno jako dobré vzhledem k možnému 

úmyslu) nebo asertoricko-praktický (pokud je jednání vyhodnoceno jako dobré vzhle-

dem ke skutečnému úmyslu). Takovým imperativům, které se soustředí pouze na dosa-

žení vytyčeného cíle bez ohledu na rozumnost či „dobrost“ k němu vedoucího jednání, 

říká Kant imperativy zručnosti. Pouze o jednom cíli můžeme s jistotou říci, že ho má 

každá (závislá) rozumná bytost, a tím je dosažení blaženosti. Touha po blaženosti a sna-

ha o její naplnění podle Kanta patří do lidské přirozenosti a principem jednání směřují-

cího k blaženosti je imperativ hypotetický.

Hypotetické imperativy jsou jakýmisi doporučeními či radami a závisí na subjek-

tivní libovůli člověka, tím pádem se nemusí dodržovat vždy a za každou cenu. Katego-

rický imperativ je však nutné dodržovat za všech podmínek, i v tom případě, že odpo-

ruje našim náklonnostem nebo je v rozporu s naším zdravím či dokonce životem. Ka-

tegorický imperativ je syntetickým soudem a priori (tedy takovým, který nevychází ze 

zkušenosti, je nutný a všeobecný, ale přesto nám dává nový poznatek).

Blaženost, říká Kant, je dost neurčitý pojem. Všichni jí chceme dosáhnout (už jen 

proto, že jsme lidé), ale nikdo vlastně přesně neví, jakého stavu by měl nabýt, aby se cí-

til blaženě. Kant míní, že člověk by mohl být opravdu šťastný, pouze pokud by dokázal 

predikovat a byl by zkrátka vševědoucí. To však není možné, a tak mu nezbývá než řídit 

se  radami  založenými  na  empirické  zkušenosti  (tzv.  imperativy  chytrosti).  V oblasti 

štěstí nepomohou žádné objektivní zákony, které by se obešly bez empirie.

90 Tamtéž, s. 77.
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Imperativy chytrosti se tedy podobají návodům na empirickém základě předchozí 

zkušenosti toho, co se již dříve osvědčilo ke štěstí a spokojenému životu. Nelze však 

tyto směrnice určit stoprocentně a obecně, tudíž je nelze prohlásit za zákony. Kant upo-

zorňuje, že u kategorických imperativů musíme mít na paměti nemožnost jejich empi-

rického ověření, což v důsledku může znamenat jejich empirickou povahu (mohou být 

imperativy hypotetickými).  Je zde nebezpečí, že imperativy,  jež se jeví jako katego-

rické, tj. platné na základě sebe samých, jsou ve skutečnosti imperativy hypotetickými, 

které mají v poslední instanci za cíl opět náš prospěch. Např. vyhýbání se slibu, který 

konáme s vědomím toho, že slib nesplníme, může být důsledkem strachu o naši pověst 

či důvěryhodnost, která by notně utrpěla, pokud by se celá věc provalila. Je tedy na po-

váženou, zda dodržujeme slib pro nutný, obecně platný kategorický předpis, nebo pro 

obavu z vlastní degradace, kteroužto vnímáme na základě zkušenosti.91

O imperativu víme jen tolik, že jeho součástmi jsou na jedné straně zákon a na 

druhé nutnost tomuto zákonu přibližovat své subjektivní maximy. Zákon sám však ob-

sahuje pouze obecnost. Požadavkem imperativu je tedy přiměřenost našich maxim prak-

tickým zákonům. Tento kategorický imperativ  Kant shrnuje svou slavnou formulací: 

„Jednej  jen  podle  té  maximy,  o níž  můžeš  zároveň  chtít,  aby  se  stala  obecným  

zákonem.“92 Kant pojmem „příroda“ nemyslí pouze entity fyzického charakteru, nýbrž 

zkrátka vše, co určuje taktovka obecných, nutných zákonů (přírodních, ale i mravních), 

což znamená, že sem spadají i společenské vztahy. V této souvislosti formuluje další de-

finici kategorického imperativu: „Jednej tak, jako by se maxima tvého jednání měla na  

základě tvé vůle stát obecným přírodním zákonem.“93

 2.3.6  Povinnost jakožto imperativ

Povinnosti dělí Kant na dokonalé (neprominutelné; povinnosti  v užším smyslu) 

a nedokonalé (záslužné; povinnosti v širším smyslu). Ke každému typu uvádí zároveň 

dva příklady, na kterých vidíme charakter těchto povinností.

Za neprominutelnou povinnost považuje Kant například zůstat naživu i přes to, že 

máme špatné vyhlídky do budoucnosti a sebevražda by pro nás byla nejschůdnějším ře-

šením. Vychází ze skutečnosti, že pokud by toto jednání mělo být přírodním zákonem, 

91 Tamtéž, s. 77-80.
92 Tamtéž, s. 84.
93 Tamtéž, s. 84.
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příroda by byla sama proti sobě a ani by bývala jako celek nevznikla. V takovýchto ak-

tech jednání tedy vidíme jasnou vnitřní rozpornost, jež zamezuje veškeré možnosti, aby 

se takové jednání stalo přírodním zákonem.

V jednání  porušujícím  povinnosti  záslužné  fundamentální  absurdnost  není,  ale 

přesto nemůžeme takovéto normy chtít za obecné zákony, jelikož by v rozporu sama se 

sebou byla naše vůle. (Např. když je nám do vínku dán talent pro určitou věc, ale my 

toto nadání necháváme zahnívat a raději se věnujeme činnostem na „nízké“, animální 

a smyslové úrovni. Protože jsme lidé, máme však rozum a ten je třeba používat, nikoli 

odsouvat na druhou kolej za instinkty a pudy.)

I když jsme si vědomi obecného zákona, který bychom měli dodržovat, občas si 

dovolíme jej porušit a i přes upozornění rozumu vyjít vstříc našim náklonnostem a sub-

jektivním  maximám.  Antagonismem  náklonností  a předpisů  rozumu  „se  proměňuje  

obecnost principu (universalitas) na pouhou povšechnou platnost (generalitas)…“94 Po-

vinnost tedy nemůže být hypotetickým imperativem, ale vždy kategorickým, což ovšem 

ještě nedokazuje její existenci.

 2.3.7  Účely o sobě a princip lidství

Jak  jsme  již  viděli,  vůle  je  specifikována  jako  mohutnost  určující  sebe  sama 

k jednání, jež předepisuje mravní zákon (lépe řečeno vůle se řídí představou tohoto zá-

kona), přičemž vůlí oplývají pouze rozumné bytosti. Základem sebeurčení vůle je účel, 

který je dán rozumem a to univerzálně (pro všechny rozumné bytosti stejně). Prostředek 

pak obsahuje základ možnosti jednání, což je příčinou účelu. Subjektivním základem 

chtění  je  „pružina“,  objektivním pak „pohnutka“.  (Pružina je  vlastně  subjektivní  in-

terpretací objektivní pohnutky.) Zakládají-li se praktické principy na subjektivním úče-

lu, tedy na pružinách, jsou materiální, v opačném případě jsou formální. Relativní účely, 

jež jsou výsledkem subjektivních  pohnutek,  tedy pružin,  nemohou poskytnout  prak-

tický, obecný zákon, jelikož dostávají význam a hodnotu pouze ve spojitosti s touto sub-

jektivní žádostí, tj. jsou platné pouze vzhledem k tomuto subjektu. Mohou tím pádem 

zakládat pouze hypotetické imperativy.

Pokud existuje něco, co je účelem samo o sobě, je to člověk, potažmo každá ro-

zumná bytost. Člověk musí být brán zároveň jako prostředek, ale i účel sebe sama. Zde 

94 Tamtéž, s. 87.
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se dostáváme k důležitému bodu etické problematiky. Jelikož je v přírodě účelem sebe 

sama pouze člověk, všechny její ostatní součásti jsou prostředky, které nemají smysl 

samy o sobě (přikládáme jim jej  my a naše subjektivní  pružiny).  Jen člověk je  svr-

chovaným objektem úcty, se kterým se nesmí svévolně nakládat jako s pouhým instru-

mentem. Věci (a zvířata) mají tedy relativní význam.95

Každý člověk je svým vlastním účelem dokonce do takové míry, že nesmí „nijak 

disponovat  s člověkem v [jeho]  osobě,  mrzačit  ho,  kazit  nebo usmrtit.“96 To je  tedy 

druhý důvod, proč Kant odsuzuje sebevraždu jako nemorální akt. Vrací se i ke svému 

dalšímu příkladu – klamnému slibu. V tomto případě nepoužíváme jako instrument sebe 

(jako  při  sebevraždě),  ale  druhého.  Atakujeme  jeho  svobodu  a popíráme  autonomii 

onoho člověka jakožto rozumné bytosti a účelu. Proto kategorický imperativ může znít 

také: „jednej tak, abys používal lidství jak ve své osobě, tak i v osobě každého druhého 

vždy zároveň jako účel a nikdy pouze jako prostředek.“97

Kant mluví o „principu lidství“, což je podle něj „pozitivní souhlas s lidstvím jako 

účelem samým o sobě.“98 Nestačí tedy pouze pasivně přežívat. Je zapotřebí, aby si kaž-

dý uvědomil svoji subjektivitu a směřoval svým jednáním k naplnění blaženosti lidstva. 

Tento princip lidství představuje objektivní účel, jenž ale vzniká z jednotlivých účelů 

subjektivních. Představuje také cíl praktického zákonodárství, jelikož z hlediska objek-

tivního je základem zákonodárství pravidlo, ale subjektivně je jím právě účel lidství.

 2.3.8  Autonomie (zákonodárnost) a heteronomie vůle a jejich 
důsledky

Zákony a vůle mají vzájemně se ovlivňující vztah. Vůle je zákonům podřízena, 

ale zároveň je na počátku sama tvoří, díky čemuž se vůle každé jednotlivé rozumné by-

tosti pak stává i vůlí obecně zákonodárnou. Dialektický vztah, kdy je vůle podřízena zá-

konu, jenž si sama vytvořila, a díky němuž se ze subjektivního účelu stává objektivní 

účel veškerého zákonodárství, nazývá Kant principem autonomie vůle.

Jako rozumné bytosti, které jsou účely se svobodnou a zákonodárnou vůlí, jsme 

všichni  systematicky spojeni  v jakési  síti,  které  Kant  říká  „říše  účelů“.99 Z hlediska 

95 Tamtéž, s. 90-91.
96 Tamtéž, s. 92.
97 Tamtéž, s. 91.
98 Tamtéž, s. 93.
99 Tamtéž, s. 95.
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mravnosti může být hlavou této říše pouze rozumná bytost bez smyslových žádostí, tedy 

Bůh; ostatní jsou členy. Vůle vzhledem k subjektivním maximám individua a posléze 

celkového lidského zákonodárství vůbec funguje jako podřízená, nadřízená i garant sebe 

sama:

„Moralita záleží tedy ve vztahu veškerého jednání k zákonodárství, které jediné  
činí říši účelů možnou. Toto zákonodárství musí se však vyskytovat v každé 
rozumné bytosti samé a musí mít možnost vycházet z její vůle, jejímž principem 
tedy je: neprovádět nikdy jednání podle jiné maximy leč podle té, která se srovnává  
i s tím, aby byla obecným zákonem, a tudíž pouze tak, aby se vůle mohla sama 
prostřednictvím svých maxim považovat zároveň za obecně zákonodárnou. Jestliže  
se pak maximy už z titulu své přirozenosti nutně neshodují s tímto objektivním 
principem rozumných bytostí jako bytostí obecně zákonodárných, nazývá se  
nutnost jednání podle onoho principu praktickým donucováním, tzn. povinností.  
Povinnost nepřísluší hlavě v říši účelů, ale ovšem každému členu, a to všem ve 
stejné míře.“100

Účely samy o sobě se stáváme díky skutečnosti, že naše vůle je zákonodárná a do-

držuje ze samotné ideje důstojnosti ty zákony, jež si sama vytvořila a stanovila; jsme 

jimi tudíž od přirozenosti. Musíme rozlišovat relativní hodnotu, již mají věci jakožto ob-

jekty libosti nezávisle na zákonech, a vnitřní hodnotu – úctyhodnou důstojnost – náleže-

jící rozumným bytostem s autonomní zákonodárnou vůlí:

„Zručnost a pracovní píle mají tržní cenu; důvtip, živoucí fantazie a rozmary 
afektivní cenu; naproti tomu věrnost ve slibu, přání dobra druhým vycházející ze  
zásad (nikoli z instinktu) mají vnitřní hodnotu.“101

Praktický princip má látku a formu. Látku představuje předmět vůle, přičemž ten-

to předmět může a nemusí být její pohnutkou. Pokud předmět její pohnutkou je, není ta-

kovéto pravidlo praktickým zákonem, jelikož je podmíněno empiricky (vztah libosti či 

nelibosti).  Odebereme-li  však předmět a pohnutku,  zbude nám forma a toto pravidlo 

obecného zákonodárství se nazývá maxima. Tyto maximy jsou ale subjektivní a nemů-

žeme tak individuální maximy toho kterého člověka považovat za univerzálně platné 

pro všechny rozumné bytosti.102 Čistý rozum je sám pro sebe praktický a dává (člověku) 

obecný zákon, který nazýváme mravním zákonem.“103

Všechny maximy jsou tedy vymezeny (1) formou (maxima by měla mít takový 

charakter, aby se potenciálně mohla stát přírodním zákonem), (2) účelem neboli matérií 

(pro maximu je prvotní rozumná bytost jakožto účel, nikoli relativní účely) a (3) úplným 

100 Tamtéž, s. 96.
101 Tamtéž, s. 97.
102 KANT, I. Kritika praktického rozumu. Praha: Svoboda, 1996. ISBN 80-205-0507-5. S. 44.
103 Tamtéž, s. 51-52.
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určením (maximy by měly souhlasit s možnou říší účelů).104 Moralitu Kant definuje jako 

„vztah  jednání  k autonomii  vůle,  to  znamená  k možnému  obecnému  zákonodárství  

prostřednictvím jejích maxim,“105 přičemž naprosto dobrá  vůle (tj.  svatá)  je  ta,  jejíž 

jednání a maximy jsou s tímto autonomním zákonodárstvím v souladu nutně.

Vidíme, že povinnost v Kantových očích není pouhou pasivně plněnou odosobně-

nou nutností, ale vlastně výsadou lidského rozumu potvrzující důstojnost osoby, která si 

na sebe povinnost uplatňuje. Je v ní obsažen požadavek disciplíny, jenž si ale klademe 

sami díky autonomní zákonodárné vůli. Schopností „udržet se na uzdě“ a přizpůsobovat 

své maximy předpisům vůle prokazujeme svou duševní velikost a sílu jakožto účelu 

sama o sobě.

Nemůžeme dokázat, že kategorický imperativ je nutnou podmínkou vůle každé 

rozumné bytosti, aniž bychom jej nezkoumali v oblasti čistého rozumu. (Je to soud syn-

tetický.) Že je ale autonomie vůle principem mravnosti, je možné ukázat díky heterono-

mii vůle.  Ta vzniká,  hledá-li  vůle princip určující  její povinnost v něčem jí vnějším. 

Tedy pokud určitým způsobem jednáme jen  proto,  abychom dosáhli  něčeho  jiného, 

nikoli jen pro princip a nezištně bez očekávání jakékoli výhody nebo libosti pro nás ply-

noucí, vůle se chová heteronomně.

Principy vycházející z rozumu čistého (ovšem současně bez jeho kritiky) jsou buď 

empirické, či racionální a v obou dvou případech je vůle heteronomní. Empirické prin-

cipy se zakládají na lidské zkušenosti, tudíž nemohou platit pro všechny rozumné by-

tosti  za  všech  okolností  a postrádají  tak  základní  předpoklad  morálních  zákonů  – 

obecnou  platnost.  I když  morální  cit  nemůže  poskytovat  východisko  pro  tvorbu 

obecných morálních principů, je i přesto pořád cennější, než vlastní blaženost, jelikož 

mravnosti a ctnosti připisuje prvotně krásu, nikoli pouze prospěch. Racionálním prin-

cipem může být morální cit nebo princip dokonalosti ve smyslu ontologickém, nikoli 

teologickém. Kant by podle svých slov upřednostnil jako základ spíše princip dokona-

losti před principem mravnosti, ale ani ten není kompatibilní s myšlenkou vůle jakožto 

autonomní entity. Opět se zde totiž setkáváme s tím, že jsou pravidla vůle určována ně-

jakým jejím vnějším objektem, což je nežádoucí. Kant dochází k závěru, že to poslední, 

co lze v rámci metafyziky mravů říci o vůli, je neverifikovatelné zjištění, že  „maxima 

každé dobré vůle, učinit samu sebe obecným zákonem, je sama jediným zákonem, který  

104 KANT, I. Základy metafyziky mravů. Praha: Svoboda, 1990. ISBN 80-205-0152-5. S. 98.
105 Tamtéž, s. 101.
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si ukládá sama vůle každé rozumné bytosti, aniž by si kladla za základ nějakou pružinu  

či zájem, který se u těchto bytostí vyskytuje.“106 Toto tvrzení je syntetickým soudem a 

priori a pro jeho prošetření je nutné ponořit se do problematiky čistého praktického ro-

zumu a jeho kritiky.

 2.3.9  Svoboda jako jedinečná vlastnost vůle

Pro vymezení pojmu svobodné vůle je zapotřebí porozumět tomu, co je svoboda 

vůbec sama o sobě. Svoboda vzhledem k vůli je její vlastnost, díky které může být sama 

sobě zákonodárnou. Takováto definice podle Kanta potvrzuje tvrzení výše, jelikož z ní 

za daných předpokladů automaticky vyplývá, že pokud je vůle svobodná, je zákono-

dárná a tudíž i podřízená (protože zákonodárnost uplatňuje sama na sebe).107 Svoboda je 

tak vlastně kauzalitou, i když ne ve smyslu příčinnosti přírodních zákonů. I kdyby to 

bylo možné jinak než a priori, nestačí svobodu jako vlastnost vůle připsat pouze lidem – 

musí být platná opět pro všechny rozumné bytosti. Je sice rozdíl mezi osobou skutečně 

svobodnou a osobou, jež nemůže jednat jinak, než pod idejí svobody, Kant ovšem dále 

tento problém v zájmu usnadnění nerozvádí, jelikož by se musel pouštět do složitého 

a pro předeslaný účel poněkud zbytečného teoretického zkoumání. Za svobodnou tedy 

uvažuje i osobu jednající pod idejí svobody, tj. takovou, které tato idea není vlastní ne-

podmíněně (to by pak totiž byla vůle svatá). Ve chvíli, kdy praktický rozum, čili svo-

bodná  vůle,  vnímá  samu  sebe  jako  zákonodárnou  a autonomní,  musí  si  nutně  uvě-

domovat i svoji svobodu. Dává-li si zkrátka sama pravidla, která posléze dodržuje, je 

i svobodná. Z toho také vyplývá, že svoboda je vlastností vůlí všech rozumných bytos-

tí.108 Povinnost jako závaznost vůle a jejích maxim vůči principu mravnosti je relevantní 

pouze pro ty vůle, jež nemohou jednat jinak, než pod idejí svobody (jsou ke svobodě de-

terminovány), nikoli pro ty, jež jsou svobodné (tj. pro svaté vůle).

 2.3.10  Dualita, antagonismus a komplementarita našeho já

Kant veškerou skutečnost rozděluje na dvě roviny – smyslový svět (obsahující 

fenomény) a svět rozvažování (obsahující nouména).109 Smyslový svět je pro každého 

106 Tamtéž, s. 107.
107 Tamtéž, s. 109.
108 Tamtéž, s. 109-110.
109 HÁLA, Vlastimil. Impulsy Kantovy etiky. Praha: Filosofia, 1994. 119 s. ISBN 80-7007-061-7. 

S. 20-26.
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odlišný  podle  individuálního  stupně  a způsobu  smyslovosti.  Jevy v něm poznáváme 

pouze tak, jak nás pasivně afikují, tj. jak na nás působí a jak jsou vnímány našimi smys-

ly, z čehož podle Kanta pramení poznání neúplné. Oproti tomu svět rozvažování ob-

sahuje tzv. „věci o sobě“, tedy pravé, neměnné a trvalé podstaty všech věcí, jež se nám 

jinak ukazují prostřednictvím našich smyslů jako jevy. Tyto věci o sobě jsou jediné zce-

la pravdivé, ale zároveň pro nás nepoznatelné, a vyrůstají z nich nám známé jevy světa 

smyslového. I naše já má neempirický základ, jakési „já o sobě“, které nemůžeme na-

hlédnout ani vnitřní introspekcí. Přestože nás nikdo nemá možnost poznat lépe, než my 

sami, nejsme schopni dosáhnout své podstaty. Všechny snahy o to, dobrat se poznání ja-

kéhokoliv substrátu, totiž ztroskotají v momentu, kdy si tento substrát – ač je to přiro-

zené a těžko se tomu ubráníme – představíme empiricky pomocí smyslového obrazu, 

představy. Co se týče svobody, ta je pak stejně jako já o sobě taktéž věcí o sobě, jen po-

někud odlišného druhu.110

Je  zřetelné,  že  rozvažování  (něm.  Verstandt)  je  o mnoho  cennější,  než  surová 

smyslovost.  Ani  to  však  nestojí  na  vrcholku  Kantovy  pomyslné  pyramidy;  nej-

skvostnější mohutností lidského ducha je totiž rozum (něm. Vernunft). Zatímco rozva-

žování pouze třídí a sumarizuje smyslové obrazy pod pravidla, rozum oplývá spontanei-

tou a schopností čisté teoretizace a rozlišování, aniž by potřeboval jakoukoliv takovouto 

představu, čímž určuje jak zmíněnou smyslovost, tak i rozvažování.

Z předešlé  dichotomie,  prostupující  celou  Kantovou  filosofií,  vyplývají  i dva 

možné způsoby, jak člověk může pojímat svou osobu a jednání: může náležet „k smys-

lovému světu, tedy pod zákony přírodní (heteronomie),“ nebo „k inteligibilnímu světu,  

pod zákony, které tím, že jsou nezávislé na přírodě, nejsou empirické, nýbrž jsou založe-

ny výhradně v rozumu,“111 a tak potvrdit svoji autonomii. Svoboda je proto identifiková-

na jako „nezávislost na určujících příčinách smyslového světa“112 a zaručuje autonomii 

a tím i možnost univerzálního principu mravnosti vůbec. Tím, že si člověk nejprve musí 

uvědomit své členství v inteligibilním světě, následně svou svobodu, autonomii a nako-

nec i moralitu, Kant dokazuje, že zdůvodnění svobody a principu mravnosti se netočí 

v kruhu, jak se předtím mohlo zdát. Neplatí tedy, že svoboda vyplývá z principu morali-

110 KANT, I. Základy metafyziky mravů. Praha: Svoboda, 1990. ISBN 80-205-0152-5. S. 113.
111 Tamtéž, s. 114.
112 Tamtéž, s. 114.
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ty a princip morality vychází ze svobody vůle rozumných bytostí. Aby zde byl princip 

morality, musí nejdříve existovat svoboda lidské vůle.

Svoboda je podmínkou existence morálního zákona v nás (pokud bychom nebyli 

svobodní, morální zákon by nevznikl), avšak morální zákon nám umožňuje uvědomit si, 

že  jsme  svobodní  (i když  svobodu  nemůžeme  nahlédnout,  díky  morálnímu  zákonu 

víme, že je). Tedy jinak řečeno: o své (námi nepoznatelné) svobodě víme díky morální-

mu zákonu, který je jejím důsledkem.113 Rozumové ideje musí být určující veličinou 

vůle zaměřené na objekt, což také dokazuje přinejmenším možnost těchto idejí. Pojem 

svobody  tak  dává  oprávnění  ideji  Boha  a nesmrtelnosti:  jelikož  nelze  tyto  pojmy 

uspokojivě obhájit v rámci rozumu spekulativního, používá k tomu Kant rozum prak-

tický.

 2.3.11  Tři postuláty čistého praktického rozumu

Že je (1) duše nesmrtelná, usuzuje Kant z předpokladu nejvyššího dobra. I když 

nikdy nemůžeme dosáhnout nejvyššího dobra (toho bychom docílili  jedině absolutní 

shodou naší vůle s mravním principem, což není možné, protože jsme smyslové bytosti 

a tato svatost je nám zapovězena), náplní našeho života by měla být snaha se této doko-

nalosti přiblížit. Naše existence je tedy neustálý progres a snažení se o dosažení svatosti 

naší  vůle,  přestože  předem víme,  že  toho nikdy nemůžeme docílit.  Toto  nekonečné 

snažení ale tedy předpokládá nesmrtelnost naší duše, protože kdyby duše nebyla nesmr-

telná, nemohlo by být ani nejvyšší dobro, k němuž má předurčeno směřovat.114

Druhým postulátem je (2) svoboda jakožto kauzalita bytosti, kterážto patří do in-

teligibilního světa. K možnosti nejvyššího dobra patří však i (3) předpoklad boží exis-

tence. Musí totiž existovat příčina, která nám udává jednat tak, aby byly naše praktické 

zásady (mravnost) v souladu s konáním v rámci přírodních zákonů za účelem dosažení 

nejvyššího dobra (blaženost), a pakliže to nemůžeme být my (jelikož my nejsme příči-

nami přírodních zákonů), musí to být Bůh.115 Blaženost  „se stává pouhým předmětem 

naděje.“116 Postuláty čistého praktického rozumu nakonec souhrnně zdůvodňuje takto:

„První plyne z prakticky nutné podmínky, aby trvání odpovídalo úplnému splnění  
morálního zákona; druhý z nutného předpokladu nezávislosti na smyslovém světě  

113 KANT, I. Kritika praktického rozumu. Praha: Svoboda, 1996. ISBN 80-205-0507-5. S. 6.
114 Tamtéž, s. 209-210.
115 Tamtéž, s. 213-214.
116 Tamtéž, s. 220.
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a mohutnosti určovat svou vůli podle zákona inteligibilního světa, tj. svobody; třetí  
z nutnosti podmínky k takovému inteligibilnímu světu, aby byl nejvyšším dobrem,  
a to za předpokladu nejvyššího samostatného dobra, tj. existence boží.“117

 2.3.12  Možnost kategorického imperativu a praktického rozumu 
vůbec

Jak je tedy vlastně možný onen kategorický imperativ? Po hlubším uvážení může-

me zjistit,  že  pokud vycházíme z dříve  etablovaných předpokladů,  je  jeho existence 

odůvodnitelná vlastně velice jednoduše. Kdybychom byli členy pouze světa inteligibi-

lního, řídila by se naše vůle automaticky jen principem nejvyšší mravnosti. Na druhou 

stranu kdybychom byli členy pouze světa smyslového, jednali bychom v souladu s vůlí 

vedenou principem blaženosti. Jelikož jsme ale členy obou světů současně, musí zde být 

kategorický  imperativ,  jenž  mezi  nimi  představuje  jakousi  spojnici,  smíření  a jistý 

kompromis: nemůžeme jednat samovolně podle principu mravnosti, proto nás k němu 

přibližuje imperativ a povinnost.118 „Morální  povinování  je  tedy vlastní nutné chtění  

člena inteligibilního světa a myslí je jako povinování jen potud, pokud se považuje zá-

roveň za člena smyslového světa.“119

Kant zakončuje svá zkoumání v Základech metafyziky mravů otázkou, jak je vů-

bec možný praktický rozum. Praktický rozum totiž vznikne, když čistý spekulativní ro-

zum vůli určí morální cit jako její zájem. Dělá z něj tak objekt smyslové žádosti (libosti) 

vůle, což zaručuje, že se o mravní jednání a otázku mravnosti vůbec zajímáme. To však 

zároveň naprosto odporuje koherenci všech doposud řečených myšlenek, neboť se jedná 

o inteligibilní  příčinu,  která  způsobuje  smyslový důsledek.  Pro  lidskou bytost,  která 

nemá náhled do prostoru inteligibilního světa (i když je určitým způsobem také jeho 

součástí), je to nepochopitelný a nevyřešitelný problém. Tato otázka tedy zůstává nezod-

povězena.120 „A tak sice nechápeme praktickou nepodmíněnou nutnost morálního impe-

rativu, ale přesto chápeme jeho nepochopitelnost.“121

117 Tamtéž, s. 226-227.
118 KANT, I. Základy metafyziky mravů. Praha: Svoboda, 1990. ISBN 80-205-0152-5. S. 115-116.
119 Tamtéž, s. 117.
120 Tamtéž, s. 124.
121 Tamtéž, s. 125.
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 3 Mravní cit proti rozumu

Základní diference, která je patrná i nefilosofickému oku a jež dělá Kantův etický 

program nesmiřitelný s tím Humovým, popř. Smithovým, spočívá už v samotných vý-

chodiscích jejich myšlení.  Kant byl racionalista, zatímco Hume empirista.  Kant tedy 

nikdy nemohl přistoupit na Humovu interpretaci a Hume by naopak nesouhlasil s Kan-

tovým primátem rozumu. To je fakt, který musíme mít v této problematice celou dobu 

na paměti.

V Humově pojetí mravnosti je nejdůležitější užitečnost.122 Cit a náklonnost tvoří 

motivy našeho jednání, avšak poté nastupuje u každého mravního soudu rozum, který 

rozhodne, jakému jednání dát přednost, aby byl jeho účinek co nejprospěšnější v zájmu 

všeobecné blaženosti.  Rozum má tudíž charakter  instrumentu,  nikoli  řídícího prvku. 

Oproti tomu v etice Kantově je tomu přesně naopak. Citu a náklonnosti je odepírán ja-

kýkoliv  nárok  na  legitimní  rozhodování  o mravnosti  morálních  soudů.  Všechna 

mravnost vychází pouze z autonomní dobré vůle a jejích principů, jež jsou řízeny rozu-

mem.

Dalo by se říci, že Humova mravní filosofie počítá pouze s takovými principy, ji-

miž dosahujeme určitých cílů,  a to konkrétně takových, které jsou pro nás výhodné. 

Řekněme, že bychom je mohli přirovnat k hypotetickým imperativům. Kant oproti tomu 

ustavuje navíc imperativ kategorický, tedy takový, který nám předepisuje jednání bez 

ohledu na jeho výsledek. Jde v tu chvíli pouze o princip samotný, který je potřeba do-

držovat bezpodmínečně a za každých okolností.

O morálním citu a myslitelích, kteří mu v mravních soudech připisují důležitost, si 

Kant nemyslel nic pěkného. Dává to jasně najevo, když píše, že  „ti, kteří nevládnou  

myšlením, vypomáhají si cítěním i tam, kde záleží na obecných zákonech, ačkoli city  

nemohou, poněvadž se navzájem nekonečně od sebe co do stupně liší, poskytnout stejné  

měřítko pro dobro a zlo, a také nikdo nemůže na základě svého citu usuzovat platně pro  

druhé.“123 Hutchesona kritizuje i dále, když se zamýšlí nad tím, proč vůbec člověk má 

potřebu mravních pravidel:

122 Z díla Davida Huma a Adama Smithe vycházely první myšlenky utilitarismu. Viz ANZENBACHER, 
Arno. Úvod do etiky. Praha: Zvon, 1994. 292 s. ISBN 80-7113-111-3. S. 31-33.

123 KANT, I. Základy metafyziky mravů. Praha: Svoboda, 1990. ISBN 80-205-0152-5. S. 105.
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„Subjektivní nemožnost vysvětlit svobodu vůle je totožná s nemožností vyzkoumat  
a učinit pochopitelným zájem, který by člověk mohl mít o morální zákony; ale  
přesto projevuje o ně skutečně zájem, čehož základ v nás nazýváme morálním 
citem, jenž byl některými nesprávně vydáván za měřítko našeho mravního  
posuzování, zatímco je spíše zapotřebí pojímat jej jako subjektivní účinek, který  
vykonává zákon na vůli; k tomu poskytuje pouze rozum objektivní základ.“124

Mnohým čtenářům se může ze všech tří teorií ta Smithova jevit jaksi nejlidštější. 

Spravedlnost  a mravnost  zde  spočívá  v kombinaci  citu  a klidné,  racionální  domluvy 

mezi jednotlivci ve společnosti.  Sympatie a fantazie jsou prezentovány jako sociální 

lepidlo, jež tvoří postoje, souhlas, nesouhlas a konformitu. Smith říká, že mravní činy 

jednotlivce vskutku vcelku prospívají všem (de facto je to princip neviditelné ruky, ako-

rát v kontextu etiky), ale odmítá, že by užitečnost byla jediným měřítkem mravnosti. 

Proti této utilitaristické myšlence namítal, že v praxi o tom, co je správné, neusuzujeme 

na základě prospěšnosti, ale podle našeho přesvědčení, jak bychom měli jednat.

Rozdílnost zkoumaných systémů se dá asi nejlépe demonstrovat na do očí bijícím 

rozporu v přístupu k náklonnosti. U Kanta má náklonnost a libé pocity celkově nega-

tivní konotaci. Naše jednání je mravní jednoduše za předpokladu, že jednáme s co nej-

menší účastí  libého citu k předmětu.  Naše pohnutka se musí zakládat na povinnosti, 

a jakmile se smísí s náklonností, jednání již nemůže být považováno za čistě morálně 

dobré.  U Huma a Smithe  je  tomu naopak.  Cit,  náklonnost  a sympatie  jsou  hlavními 

motory  našeho  jednání,  a budeme-li  žít  (podle  Smithe)  v souladu  s láskyhodnými 

a úctyhodnými ctnostmi naší povahy, naše jednání bude mravně správné a bude podpo-

rovat blaho společnosti.

124 Tamtéž, s. 121-122.
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 4 Závěr

Ačkoli se Kant i Hume nebo Smith snažili vytvořit koncepty, jež by s konečnou 

platností  odpověděly  na  otázky  původu  mravního  hodnocení  a vzniku  morálních 

pravidel, domnívám se, že se to nepodařilo ani jednomu. Jejich systémy jsou bravurní,  

ale nemohou zcela vystihnout záměr, který si přímo či nepřímo předsevzaly. Otázkou 

však je, zda toho kdy nějaký systém bude vůbec schopen.

Každý člověk si je vědom, že rozum i cit se na mravních rozhodnutích podílejí 

společně, někdy rozum v menší míře než cit, jindy zase naopak. Za jakých podmínek ale 

má mít navrch cit a za jakých zase rozum? A v jaké intenzitě mají v té chvíli působit? 

Troufám si tvrdit, že lidé jsou natolik komplexní a rozdílní, že nelze vytvořit naprosto 

univerzální zákony, které by spolehlivě a celistvě ošetřovaly tuto problematiku. Vše, co 

můžeme dělat, je vytvořit pravidla, jež ji postihnou tak, jak je to nejlépe možné, tzn. tak, 

aby vyhovovala ve většině případů. I kdybychom se totiž přidrželi např. Smithova vyni-

kajícího konceptu nestranného pozorovatele jakožto univerzálního arbitra mravního roz-

hodování, zjistíme, že i tento „nestranný“ soudce je vždy pouze naší představou ideální 

třetí osoby, která by měla rozhodovat objektivně a nezaujatě. To si ale v podstatě odpo-

ruje a my se opět neubráníme subjektivismu, jenž z každé takové interpretace nutně ply-

ne.  Je  tedy možná  na  místě  zvážit,  zda  by  ve  věci  původu  všeobecných  mravních 

pravidel nebylo lepší připustit nutnost kompromisu mezi rozumem a citem a nesnažit se 

bezpodmínečně dát jedné z těchto mohutností nespoutaného lidského ducha přednost. 

Nechť si jejich úlohu každý přebere tak říkajíc dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Tato práce by čtenáři primárně měla poskytnout podklad pro získání základního 

povědomí a schopnosti orientace v daných etických systémech. Ale již z podstaty svého 

předmětu může práce představovat – pokud mohu být  tak smělá – zároveň i podnět 

k zamyšlení  nad  silou  lidského  ducha  a nad  jeho  schopností  nevyčerpatelných  in-

terpretací.  Kouzlo  mravních  principů,  ať už jsou jakékoliv,  je  totiž  v tom, že  každý 

máme „nějakou“ představu o jejich obsahu a platnosti a „nějak“ se podle těchto pravidel 

snažíme (ve větším či menším počtu případů) jednat. Nikdo však nedokáže přesně říci, 

z čeho vycházejí  a jak je beze zbytku definovat.  Nezapomínejme tedy zpochybňovat 

samozřejmé, abychom si uvědomili, jak lehce se jej dá pozbýt, važme si svého místa ve 

světě a jednejme tak, abychom si ho zasloužili.
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