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Zvíře v etice neboli zooetika  

Petr Urban  

Filosofický ústav AV ČR 

 

Jedním ze základních cílů CITES je, chápu-li to správně, ochrana ohrožené fauny a 

flóry. V této souvislosti se ale může vnucovat poněkud kacířská otázka: Proč bychom vůbec 

měli faunu a flóru chránit? Možná odpovíte: Protože máme určité právní normy a ty zase 

reflektují určité všeobecně akceptované morální standardy, které je správné dodržovat. Jak je 

to ale s našimi morálními standardy, pokud jde o vztah ke zvířatům? Existuje nepochybně 

poměrně široká, a dokonce i snad transkulturní shoda v morální intuici, že zvířatům by se 

nemělo působit zbytečné utrpení. Na druhé straně ale existuje i podobně široká shoda v tom, 

že jednání vůči lidem a zvířatům je nutno měřit dvěma různými morálními metry.  

 Vystačíme si s takovou shodou v morální intuici? Etika, tak jak je pěstována již od dob 

antického Řecka, a jejímž úkolem je právě kritická reflexe morálky a našich každodenních 

morálních intuicí, byla kupodivu nesmírně dlouhou dobu s touto shodou v zásadě spokojena. 

Seriózních úvah o tom, že zvířatům by mohl být přiznán morální statut a že jednání vůči nim 

by mohla být měřena podobným morálním metrem jako jednání vůči člověku, se najde 

v celých dějinách etiky méně než příslovečného šafránu. Jeden příklad za všechny: Na konci 

18. století, tedy v době, kdy evropská a americká civilizace byly již relativně nakloněny 

morálnímu zohledňování zvířat, hovoří Immanuel Kant, jinak velice moderní myslitel, o 

zvířeti stále jako o nástroji člověka a říká, že krutosti páchané na zvířatech je třeba chápat 

primárně jako porušení povinností, které má člověk pouze vůči sobě samému: „Jestliže … 

někdo nechá zastřelit svého psa proto, že mu už nemůže přinášet žádný užitek, nejedná 

nikterak proti povinnosti vůči psu, neboť pes není schopen souzení, nýbrž proviňuje se tím 

toliko proti laskavosti a lidskosti v sobě samém …. Nemá-li člověk tuto lidskost zničit, musí 

uskutečňovat takovou dobrosrdečnost již vůči zvířatům, neboť ten, kdo provádí takové 

krutosti již vůči zvířatům, je právě tak tvrdý i vůči lidem … Když … anatomové při svých 

pokusech používají živá zvířata, je to sice kruté, ale je to zároveň využíváno pro něco 

dobrého. Protože zvířata bereme jako nástroje člověka, je něco takového přípustné, ale 

v žádném případě ne jako hra.“1 Kruté jednání vůči zvířatům je tedy podle Kanta morálně 

odsouzeníhodné především proto, že „v člověku otupuje soucit“, a tím „oslabuje určitou 

                                                 
1 Kant, I.: Eine Vorlesung über Ethik, vyd. P. Menzer, Berlin 1925, s. 302 n. (citováno podle U. Wolf 1990, s. 
35; zdůraznil PU). 
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přirozenou vlohu, která je velmi přínosná pro moralitu ve vztahu k druhým lidem“2. Není tedy 

odsouzeníhodné z toho důvodu, že by člověk měl nějaké přímé morální povinnosti vůči 

zvířatům jako takovým. 

V průběhu 19. a 20. století se již hojněji objevují myslitelé, kteří upozorňují na jistou 

slepotu tradiční etiky k otázce zvířat, kritizují její antropocentrismus a navrhují alternativy – 

asi nejznámějšími z nich jsou Arthur Schopenhauer a Albert Schweitzer. Nicméně teprve 

v době velmi nedávné, totiž v 70. a 80. letech 20. století, dochází k zásadnímu historickému 

zlomu – etika zvířat či zooetika se stává uznávanou akademickou disciplínou a otázka 

morálního statutu či morálních práv zvířat je systematicky zkoumána řadou významných a 

světově proslulých etiků.  

Cílem následujících poznámek je náčrt dvou koncepcí, které v tomto procesu sehrály 

určující roli a které dodnes zásadně ovlivňují diskuse na poli etiky zvířat. Jedná se o koncepce 

dvou amerických filosofů, Petera Singera a Toma Regana.  

 

* 

 

Peter Singer ve své knize Animal Liberation (z roku 1975), která platí za zakládající 

práci v oblasti etiky zvířat, rozvíjí následující úvahu: Ženy a černoši byli v západní 

společnosti dlouhou dobu diskriminováni. Postupem času se ale všeobecně prosadil názor, že 

každou formu sexismu či rasismu je třeba odmítnout jako nelegitimní a že genderová a rasová 

příslušnost člověka nesmí mít žádný vliv na to, jaké morální a právní ohledy vůči němu 

existují – jinými slovy, že zájmy všech lidí musí být zohledňovány rovnou měrou. Co je ale 

tím, co z lidí činí subjekty morálního ohledu, ať už je jejich genderová a rasová příslušnost 

jakákoli? Podle Singera je to především skutečnost, že jsou bytostmi schopnými pociťovat 

bolest a utrpení.3 Tutéž schopnost ale samozřejmě nacházíme i u značného množství 

příslušníků jiných živočišných druhů než je druh člověk. – Jestliže tedy jednáme tak, že 

nezohledňujeme rovným způsobem zájmy všech bytostí schopných pociťovat bolest a utrpení 

a jestliže morálně privilegujeme příslušníky jednoho živočišného druhu před příslušníky 

druhů ostatních, pak se podle Singera dopouštíme stejně neospravedlnitelné diskriminace, 

jako je tomu v případě sexismu či rasismu. Vzhledem k tomu, že rozlišujícím kritériem 

                                                 
2 Kant, I.: Metaphysik der Sitten, § 17 (citováno podle U. Wolf 1990, s. 36). 
3 „Schopnost trpět nebo mít radost je … nejen nezbytná, ale i dostačující pro to, abychom mohli říci, že bytost 
má zájmy – absolutně minimální zájem je netrpět.“ (Singer 2001, s. 23). 
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privilegovaných a neprivilegovaných bytostí je příslušnost k jedné živočišné species, označuje 

Singer tuto formu diskriminace jako „speciesismus“.  

Singer touto cestou dospívá k následující normativní tezi: „Bolest a trápení jsou už 

samy o sobě zlé a měly by být omezeny na minimum bez ohledu na rasu, pohlaví nebo 

živočišný druh toho, kdo trpí. Míra bolesti záleží na její intenzitě i trvání, bolesti stejné 

intenzity a trvání jsou však stejně zlé, ať už je pociťují lidé nebo zvířata.“ (Singer 2001, 32). 

Tato teze má zcela konkrétní a revoluční důsledky pro naši praxi. Zvažujeme-li např. 

uskutečnění činu, který – byť i pro nějaký obecně dobrý účel – způsobí poškození zájmů 

určité cítící bytosti, nesmíme nijak privilegovat lidský zájem o vyhnutí se utrpení před týmž 

zájmem jiných živých bytostí. Jestliže tedy např. považujeme za nutné, aby byl proveden 

nějaký bolestivý či smrtelný experiment na živé bytosti, pak je provedení takového 

experimentu na zvířeti morálně ospravedlnitelné jen tehdy, když jsme schopni morálně 

ospravedlnit jeho provedení např. na malém dítěti či senilním starci. Tato myšlenka byla často 

desinterpretována tak, že Singer jakožto zaslepený ochránce zvířat doporučuje nahrazení 

laboratorních zvířat dětmi, mentálně postiženými či senilními lidmi. Její skutečný význam je 

ale naprosto jiný, totiž ten, že jestliže nejsme ochotni připustit provedení určitého 

experimentu na nějakém člověku, ať už normálním dospělém či jakkoli handicapovaném, pak 

nesmíme připustit jeho provedení ani na zvířeti. Z této perspektivy se valná většina pokusů na 

zvířatech, a naprosto všechny takové pokusy v oblastech, jako je kosmetika apod., jeví jako 

morálně neospravedlnitelné. 

Na čem stojí Singerova argumentace? Za prvé je to princip, který Singer přejímá 

z tradice utilitaristické etiky, totiž že utrpení a bolest jsou zlem, potěšení a blaho dobrem a 

dále že člověk má jednat tak, aby jeho jednání vedlo ke snížení utrpení či ke zvýšení blaha co 

největšího počtu bytostí. Za druhé je to princip rovnosti při zohledňování zájmů všech 

morálních subjektů. Morálním subjektem je přitom, jak již bylo řečeno, každá bytost, která je 

schopna pociťovat utrpení a bolest. Princip rovnosti v Singerově smyslu znamená především 

to, že žádné např. biologicky vymezené skupině morálních subjektů nemohou náležet obecně 

vzato určitá morální privilegia. Z toho ovšem nevyplývá, že by zájmy každé jednotlivé bytosti 

měly být zohledňovány naprosto stejnou měrou jako zájmy kterékoli bytosti jiné – jinými 

slovy, nevyplývá z toho, že bychom se ke každému jednotlivému člověku a ke každému 

jednotlivému zvířeti měli chovat úplně stejně. Kromě schopnosti trpět uznává totiž Singer 

jako morálně relevantní i některé další vlastnosti jako např. schopnost sebevědomí, schopnost 

plánování vlastní budoucnosti či schopnost rozvíjení smysluplných vztahů k ostatním 

bytostem (všechny tyto vlastnosti svým způsobem stupňují základní schopnost pociťovat 
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bolest a utrpení, resp. potěšení a blaho). Hranice mezi bytostmi, kterým tyto vlastnosti náleží, 

a kterým nenáleží, není v žádném případě shodná s hranicí, která odděluje různé živočišné 

druhy: tak např. dospělý šimpanz je schopen určité formy sebevědomí a plánování 

vlastní budoucnosti, zatímco lidské novorozeně nebo člověk v komatu nikoli. Z této úvahy 

vyplývá důležitý závěr: Jestliže jednotlivé bytosti (nikoli druhy bytostí!) se navzájem liší 

s ohledem na svůj stupeň morálně relevantních vlastností, pak je možné spravedlivě rozlišovat 

morální váhu, kterou připisujeme zájmům jednotlivých bytostí: Např. potápí-li se loď, na které 

se plaví normální dospělý člověk a normální dospělý pes, je správné zachraňovat nejprve 

tohoto jednotlivého člověka, protože ten má morálně relevantní vlastnosti na vyšším stupni 

než tento jednotlivý pes. Pokud se ale na téže lodi plaví normální dospělý šimpanz a lidské 

novorozeně, je správné zachraňovat nejprve tohoto jednotlivého šimpanze. Ze stejného 

důvodu Singer principiálně neodmítá pokusy na zvířatech (a nutno dodat ani na lidech), totiž 

pokud se ukazují jako jediný možný prostředek k dosažení cíle, od kterého lze s velmi 

vysokou pravděpodobností očekávat zásadní přínos pro snížení utrpení či zvýšení blaha 

ostatních živých bytostí. 

Singerova zooetická koncepce má několik na první pohled patrných slabin. Viděli 

jsme, že Singer považuje základní podobu morálního zla působení utrpení a bolesti. Existují 

ale přece i takové praktiky, které mohou působit určité bytosti škodu, aniž by tato bytost 

aktuálně prožívala utrpení či bolest. Jestliže např. zařídím, aby mé dítě vyrůstalo v komfortní 

kleci, zcela izolované od světa a dostávalo přitom dostatek živin, způsobím mu tím nesmírnou 

škodu, aniž by muselo aktuálně prožívat utrpení či bolest. Dalším důsledkem Singerovy 

koncepce je to, že náhlé a bezbolestné zabití živé bytosti nepředstavuje samo o sobě morální 

problém. Morální příkaz „nezabiješ“ zdůvodňují utilitaristé jen oklikou přes utrpení bytostí, 

které zůstávají naživu. Skutečně je tomu ale tak, že tzv. „humánním“ zabitím se nijak 

neproviňujeme vůči bytosti, která tímto jednáním přichází o svůj život, skutečně této bytosti 

nepůsobíme v morálním ohledu žádné bezpráví? Singerova pozice v neposlední řadě 

implikuje, že bezpráví působené určité cítící bytosti může být morálně ospravedlněno 

s ohledem na očekávaný přínos ke zmenšení utrpení či zvětšení blaha velkého počtu jiných 

bytostí. Je ale skutečně možné takto morálně ospravedlnit jakékoli bezpráví? 

 

 Většinu z uvedených komplikací se daří úspěšně odstranit druhé ze zmíněných 

zooetických koncepcí, koncepci Toma Regana. Regan ve své klíčové knize The Case for 

Animal Rights (z roku 1983), která dala základ současným etickým diskusím o otázce práv 

zvířat, vychází ze široce přijímaného názoru, že každé lidské individuum má hodnotu samo o 
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sobě, tj. hodnotu nezávislou na všem, co je mu připisováno na základě jeho eventuální 

užitečnosti, použitelnosti, oblíbenosti atd. Immanuel Kant zdůvodňoval tuto hodnotu člověka 

tak, že každý člověk je autonomní bytost, tedy že je schopen svobodně a rozumově určovat 

svou vlastní vůli. Kantovo zdůvodnění má ale jednu zásadní slabinu: Intuitivně přiznáváme 

vlastní hodnotu přece i takovým lidským individuím, jakými jsou např. právě narozené děti či 

těžce mentální postižení lidé apod., a tito nepochybně nemají schopnost svobodně a rozumově 

určovat svou vůli. Regan proto považuje za nutné transformovat pojem autonomie 

následujícím způsobem: bytost je autonomní tehdy, jestliže je schopna iniciovat jednání 

směřující k uspokojení svých přání, tedy jestliže má určité představy, přání, touhy, smysl 

pro budoucnost apod., krátce řečeno, jestliže má určité bazální subjektivní vědomí života. 

Z tohoto důvodu označuje Regan autonomní bytosti také jako „subjekty života“ („subjects-of-

a-life“)4. Mezi „subjekty života“ přitom řadí všechny savce a řadu dalších obratlovců. Jestliže 

tedy všechny subjekty života „mají stejnou inherentní hodnotu, ať už jsou to lidští 

živočichové, či nikoli“ 5, pak mají podle Regana nutně i stejný nárok na to, aby jejich 

inherentní hodnota byla ostatními bytostmi respektována, tj. aby žádný z nich nebyl používán 

jako pouhý prostředek k uskutečnění nějakých jemu vnějších cílů. Tento nárok označuje 

Regan jako „morální právo“ a v tomto smyslu je podle něj zapotřebí každému „subjektu 

života“ připisovat stejná individuální morální práva. 

Praktické důsledky Reganovy koncepce jsou ještě radikálnější než důsledky koncepce 

Singerovy: Jakékoli využívání zvířat – i jako zdroje potravy, i jako prostředků vědeckého 

výzkumu apod. – považuje Regan za morálně neospravedlnitelné a požaduje úplné odstranění 

takových praktik. Přípustné je podle něj pouze zabití zvířete v nutné sebeobraně. Veškeré 

snahy o zlepšení podmínek života chovných a laboratorních zvířat se z této perspektivy jeví 

jako zcela neuspokojující: „Poskytuje-li se zvířatům na farmách více prostoru, více 

přirozeného prostředí, více společníků, mění se tím fundamentální bezpráví v právo stejně tak 

málo, jako kdyby zvířata v laboratořích byla držena v čistších klecích nebo kdyby byla 

uspávána do hlubší narkózy“6. Reganovi se na rozdíl od Singera daří zdůvodnit zákaz zneužití 

individuální živé bytosti ve prospěch jakkoli velkého zájmu většiny. Zároveň se mu daří 

ukázat i to, že náhlé a bezbolestné zabití nějakého „subjektu života“ je morálním bezprávím 

(jakožto upření práva na možnost budoucího uspokojování subjektivních cílů), a to i tehdy, 

když o tom daná bytost neví a aktuálně nijak netrpí. Nicméně i ve vztahu k Reganově 

                                                 
4 Regan, T.: The Case for Animal Rights (in: Armstrong, Botzler, s. 20 n.). 
5 Regan, T.: In Sachen Rechte der Tiere (in: Singer 1988, s. 43). 
6 Tamtéž, s. 45 n.. 
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koncepci bychom mohli formulovat řadu kritických otázek. Např.: Proč mají mít „inherentní 

hodnotu“ právě tak a tak vymezené „subjekty života“ a ne ostatní živé bytosti? Atd. Dalo by 

se ukázat, že Reganův pojem „inherentní hodnoty“ visí svým způsobem ve vzduchu, stejně 

jako je tomu nakonec i u samotného Kantova pojmu „důstojnosti“ osoby.  

 

* 

 

Vnucující se kritické otázky a námitky ukazují, jak nesnadné je seriózní etické 

zdůvodnění morálního statutu zvířat, o které se mimo jiné pokouší současná zooetika. Z této 

skutečnosti však v žádném případě nevyplývá, že takové zdůvodnění není možné, nebo že ho 

dokonce ani nepotřebujeme. Osobně jsem pevně přesvědčen o tom, že opak je obou těchto 

případech pravdou. 
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