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Transhumanizmus a posthumanizmus

 Transhumanizmus – komplexný futuristický smer, ktorého predstavitelia sa okrem
iného zaoberajú „ideou transformácie ľudského tela s využitím moderných technológií. Cieľom
je integrácia umelého a organického. Víziou je človek robotický, homobot. Podľa prívržencov
transhumanizmu bude možné pomocou vyspelých technológií eliminovať starnutie a rozšíriť
inteligenčné, fyzické a psychické schopnosti človeka.“ (R. SARKA)

 Posthumanizmus – komplexný futuristický smer, ktorého predstavitelia predpokladajú, že
raz budú jestvovať na zemi bytosti, ktorých základné schopnosti budú tak radikálne prevyšovať
schopnosti ľudí, že ich nebude možné považovať podľa zaužívaných noriem za jednoznačne
ľudské, preto im už teraz priraďujú označenie posthumánne (angl. posthuman).

 Náboženský transhumanizmus – transfigurizmus (podľa udalosti Pánovho premenenia na
vrchu)

(SARKA, R. Svetomie, roboetika, transhumanizmus. In Teologické texty. 2009, roč. 20, č. 4 , s. 188 – 193. SARKA, R. 
Katechéta a súčasná veda, 2017). 



Transhumanistické chápanie mravného subjektu a skutku

 Mravný subjekt = „cítiaca“ entita: ľudia (aj geneticky modifikovaní, biochemicky vylepšení),

kybernetické organizmy (technicky vylepšení ľudia), umelé/digitálne inteligencie, „intelektuálne“

vylepšené rastliny a zvieratá a iné tvory (napr. mimozemšťania)

 Dôstojnosť [hodnota] = kvalita (BOSTROM, N. Dignity and Enhancement, 2008)

 Mravný skutok = technický úkon

 SORGNER, S. L. We Have Always been Cyborgs (2021)

 Saudská Arábia udelila občianstvo robotovi Sofia s podobou ženy (2017)

 U. S. TRANSHUMANIST PARTY. Transhumanist Bill of Rights – Version 3.0 (2014)

 R. Kurzweil založil Univerzitu singularity v Kalifornii, USA (2008)

 THE WORLD TRANSHUMANIST ASSOCIATION. Transhumanist Declaration (1998)

 WIENER, N. Cybernetics: Or the Control and Communication in the Animal a Machine (1948)



Transhumanistické chápanie mravného subjektu a skutku

Vybraní predchodcovia:

 ARGILLI, M., PARCA, G. Le avventure di Chiodino (1974), preklad: Šrófikove dobrodružstvá (1981)

 COLLODI, C. Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino (1881 – 1882, 1883), slovenské
preklady: Pinocchio (1981), Nosáčkove dobrodružstvá (1948)

 dobrodružné, vedecko-fantastické romány Julesa Verneho (1828 – 1905)

 De La METTRIE, J.O. Homo machina (1748): „Byť strojom, cítiť, myslieť, dokázať rozlišovať dobro a
zlo“.

Kritika:

 ČAPEK, K. R.U.R. Rossumovi univerzální roboti (1920): scifi-dráma, 1. krát slovo robot (hrozby
technických produktov)

 „Človeku hrozilo – a hrozí až podnes – že sa ocitne ako vec medzi vecami tohto sveta,
ktoré možno merať, kvantitatívne rozoberať, triediť, kontrolovať a napokon i riadiť a
vlastniť.“ (RAJSKÝ, A. Osoba, ikona tajomstva, 2007, s. 9)



Transhumanistické chápanie rozumu a viery (nielen v Boha)

 Futurizmus (20. – 21. stor.): ESFANDIARY, F. M. [FM-2030]. Up-Wingers. A Futurist
Manifesto (1973)

 Technicizmus (19. stor.): Verum quia faciendum

 Utilitarizmus (19. stor.): mravné dobro – ekonomická užitočnosť

 Nihilizmus (19. stor.): Fridrich Nietzsche – idea nadčloveka ako posledného človeka  

 Marxizmus (19. stor.): socializmus, komunizmus

 Historicizmus (18. stor.): Gianbattista Vico: Verum quia factum

 Deizmus (17. stor.): Edward Herbert, John Locke a ďalší - „nové“ chápanie viery v Boha 

 Racionalizmus (17. stor.): René Descartes: „Cogito ergo sum“ (1637)

 Mechanicizmus (17. stor.): René Descartes  a ďalší

 Empirizmus (16. – 17. stor.): Francis Bacon. Novum organum (1620), New Atlantis
(1626) – predchodca novodobých futuristov



Kresťanský transhumanizmus

 Micah Redding. Christian Transhumanist Association (2014) [Christianity+ alebo C+]

 Kresťanský transhuminizmus - most medzi teológiou a technológiou/umelou inteligenciou 
pre zlepšenie života na zemi, čím sa chce participovať na Božej činnosti vo svete

 Pán Boh (Najsv. Trojica) – transhumanistický/á

 Pán Ježiš – prvý transhumanista

 Dante Alighieri (1265 – 1321): „Trasumanar significar per verba / non si poria; però
lʼesempio basti / a cui esperienza grazia serba.“ (Divina commedia. Paradiso, Canto I, 70-72).
Preklad: Tú premenu však slovo nevyjaví; / nech aspoň obraz teda slová vkreslia / tomu, čo
milosť dá raz dôjsť tej slávy.“ (V. Turčány)



Transhumanistické chápanie mravného dobra, čnosti a normy

Materialistický redukcionizmus a relativizmus – kompromitácia mravných prvkov:

 Mravné dobro = technická/technologická užitočnosť, výkonnosť

 Mravný skutok (práca) = technická činnosť

 Mravná čnosť = technická zručnosť

 Mravný (prirodzený) zákon = technická/technologická zákonitosť

Technické „vylepšovanie“ človeka nezaručuje jeho kultúrne (morálne) 
vylepšovanie!

STRAHOVNIK, Vojko. Virtues and transhumanist human enhancement. In PETROUŠEK, R. ŽALEC, B. eds.
Transhumanism as a Chalange for Ethics and Religion. 2021, p. 37 – 44. FARBÁK, M., PLAŠIENKOVÁ, Z. Morálne
biovylepšovanie: cesta budúcnosti alebo ohrozenie morálneho statusu človeka? In PLAŠIENKOVÁ, Z. ed. Bioetické
výzvy a súčasnosť z pohľadu nových poznatkov a trendov. 2021, s. 75 – 85.



Transhumanistické chápanie šťastia, pokoja a poriadku

 Pomocou novodobých technologických prostriedkov treba maximalizovať materialistický

blahobyt a minimalizovať utrpenie podľa utilitaristického kalkulu (WTA. Transhumanist

Declaration, 1998; PEARCE, D. The Hedonistic Imperative, 1995)

Transhumanistické rovnostárstvo = kresťanstvo + marxizmus

(veda + technológia + ekonómia) * viera = rovnostárstvo

cieľ: nový raj na zemi

LEE, I. Equalism: Paradise Regained. In LEE, N. (ed.). The Transhumanist Handbook. Springer, 2019, s. 849 – 863 (Equalism

as Religious Movement, s. 859 – 860; Equalism manifesto, s. 854 – 857; Equalismʼs 10 Commandments, s. 860 – 862.



Transhumanistické rovnostárstvo (I. Leeová)

 1. Podporovať štátne vlastníctvo výrobných prostriedkov, pozemkov a podnikov; zrušiť 

súkromné vlastníctvo hmotných a duchovných dobier nadobudnutých dedením.

 2. Odstrániť ľudské vykorisťovanie úplnou automatizáciou práce.

 3. Aktívne využívať digitálnu demokraciu na rozšírenie a zlepšenie demokratickej praxe.

 4. Nahradiť vlády superpočítačmi, až kým nebude znovu nastolené Božie kráľovstvo 

druhým Kristovým príchodom.

 5. Vytvoriť centrálne plánované hospodárstvo, ktoré bude riadiť umelá inteligencia.

 6. Zrušiť peniaze a nahradiť ich modernými technológiami.

 7. Podporovať bezplatnú zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie pre všetkých ľudí.



Rovnostárske desatoro (I. Leeová)

 1. Nech je medzi vami rovnosť, pretože ste si rovní pred Bohom.

 2. Milujte Boha celým svojím srdcom, nakoľko ste boli stvorení na jeho obraz.

 3. Milujte a prijmite seba samých a svojho blížneho tak, ako vás Boh stvoril.

 4. Správajte sa k sebe navzájom ako bratia a sestry, pretože ste všetci Božími deťmi.

 5. Ctite si svoje rodiny, pretože bez nich ste ako stromy bez koreňov.

 6. Zachovajte prírodu tak, ako ju Boh stvoril predtým, ako do vás vdýchol život.

 7. Udržujte v čistote svoje mysle, pretože nečisté myšlienky robia nečistým vaše telá.

 8. Neubližujte telám alebo dušiam svojich blížnych, lebo sú stvorené Bohom.

 9. Odpúšťajte si navzájom, lebo Boh je odpustenie.

 10. Snažte sa o pravú lásku, nie materiálne majetníctvo.



Záver (Výzvy)

 1. zdôvodniť jedinečnú osobnú dôstojnosť človeka ako mravného subjektu

 2. zdôvodniť jedinečnosť ľudského skutku ako mravného

 3. zdôvodniť význam čnosti ako mravnej dispozície pre skutočne dobrý a šťastný život

 4. zdôvodniť význam šťastia ako eudaimónie

 5. zdôvodniť, že pokrok a rozvoj sa nedajú merať iba výlučne technicistickými kritériami, ale že 
potrebujú zohľadniť aj iné aspekty

 6. zdôvodniť, že sama technika nezaručuje integrálny pokoj a rozvoj

 7. zdôvodniť, že technika je pomocou pre človeka (lat. adiuvatio naturae), keď rešpektuje 
integritu jeho osoby v psycho-fyzickej jednote

 Kritika technokratickej paradigmy zo strany Magistéria:

Vyhlásenia Pia XII. (1939 – 1958), JÁN XXIII. Mater et magistra (1961), DVK. Gaudium et spes (1965), 
PAVOL VI. Populorum progressio (1967), KNV. Donum vitae (1987), JÁN PAVOL II. Evangelium vitae (1995), 
KNV. Dignitas personae (2008). BENEDIKT XVI. Caritas in veritate (2009), FRANTIŠEK. Laudato si (2015), 
Fratelli tutti (2020). PAV. Výzva na etiku v oblasti umelej inteligencie (2020).



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 
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