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Vedecko-výskumné podujatia na Slovensku

 všeob. filozofické bádania: REMIŠOVÁ, A. ed. Dejiny etického myslenia v Európe a USA

(2008). NOVOSÁD, F. SMREKOVÁ, D. Dejiny sociálneho a politického myslenia (2013).

 biblický výskum vášní: ŠTRBA, B. ed. Emócie v Biblii. Výskum fenoménu emócií v biblickej 

tradícii (2018). 

 výskum ohľadom čností a etiky čností (napr. Blaščíková, Gavendová, Hrehová, Kuna, 

Nemec a ďalší)

 výskum ohľadom výchovy prosociálneho správania a čností (napr. Rajský, 

Brestovanský, Wiesenganger a kol.)

 psychologický výskum a tréning súcitu a sebasúcitu (Halamová a kol.)



Etika čností ako normatívno-etická paradigma

 najstaršia etická teória (od Aristotela po súčasnosť)

 etika mravného charakteru

 etika mravnej skúsenosti z hľadiska konajúceho (tzv. etika „prvej osoby“) (Anscombeová), 
integrujúc hľadisko pozorovateľa (tzv. etika „druhej osoby“) a hľadisko zákonodarcu (tzv. etika 
„tretej osoby“) (Abbà)

 normatívny model čnostného konajúceho

 integruje etiku princípov (dôsledkov a povinností) a etiku práv

 súvisí s prosociálnym správaním a etikou starostlivosti od druhého

 Diskutované témy: Čo je mravné dobro, skúsenosť, charakter, čnosť, šťastie a ďalšie?

ABBÀ, G. Le virtù per la felicità (2018), ABBÀ, G. Costituzione epistemica della filosofia morale (2009), ABBÀ, G. Quale
impostazione per la filosofia morale? (1996), ABBÀ, G. Felicità, vita buona e virtù. Saggio di filosofia morale (1995), ABBÀ,
G. Lex et virtus. Studi sullʼevoluzione della dottrina morale di san Tommaso dʼAquino (1983).



Etika čností v morálnej teológii

 Etika čností prechádza v rozličných podobách celými dejinami teolog. myslenia a života Cirkvi

 Materiálny predmet: ľudský skutok (kresťana) ako mravný

 Formálny predmet: „ Aby sme mohli pochopiť predmet skutku, ktorý ho mravne špecifikuje, musíme
prijať zorný uhol konajúcej osoby.“ (JÁN PAVOL II. Veritatis splendor, čl. 78) Ide o integrálne
hľadisko, ktoré uznáva človeka ako komplexnú vzťahovú »telesno-duševno-duchovnú« jednotu. Človek,
ktorý si vedome a dobrovoľne volí konkrétny spôsob konania vzhľadom na svoj úmysel v (subjektívnych a
objektívnych) okolnostiach

 Spôsob skúmania: vo svetle prirodz. rozumu a nadprir. viery (Zjavenia)

 Kritériá na hodnotenie – prirodzené a nadprirodzené (uvedené ďalej)

 Normatívny model čnostného konajúceho ako svätca podľa Krista (Pánove blahoslavenstvá)

 Cieľ mravného života: nadprirodzená blaženosť dosahovaná už tu na zemi

 Problém: V dielach morálnej teológie často prevláda tzv. etika zákona/princípov

 Nebezpečenstvo redukcionizmu v MT (podobne ako v morálnej filozofii)

(Colom a Luno, Melina a Noriega, Vendemiati a ďalší)



Spôsob skúmania a kritéria hodnotenia

 analýza (pre)javov (ARISTOTELES. Etika Nikomachova, VII [1145b]. SCHÜLLER, B. Die Begründung
sittlicher Urteile. Typen etischer Argumentation in der Moraltheologie, 1973, 1987 [3. vyd.]. La fondazione
dei giudizi morali. Tipi do argomentazione etica in teologia morale, 1997)

 Kritériá zjavenej morálky

Základné:
a) zhoda s biblickou predstavou o človeku (integrálna antropológia)
b) zhoda s Ježišovým príkladom (morálna kristológia/kristologická morálka)

Špecifické:
a) zhoda a zbližovanie s inými kultúrami – čnosť múdrosti
b) nesúhlas s protirečiacimi náukami – čnosť viery
c) vývoj mravnej náuky – čnosť (novej) spravodlivosti (Božieho kráľovstva)
d) spoločenský rozmer – čnosť bratskej lásky
e) eschatologický cieľ – čnosť nádeje
f) správne rozlišovanie – čnosť rozvážnosti

(PÁPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISIA. Biblia a morálka. Biblické korene kresťanskej činnosti (2008), čl. 92 – 162)



Súcit z psychologického hľadiska

 Podľa britskej psychologičky Clary Straussovej a jej spolupracovníkov súcit pozostáva z piatich 
prvkov. Z nich sú prvé dva kognitívne, ďalšie dva sú emocionálne a posledný je behaviorálny:

1. rozpoznanie utrpenia

2. pochopenie univerzálnosti utrpenia v ľudskej skúsenosti

3. pociťovanie empatie voči trpiacim osobám a emocionálna rezonancia s nimi

4. tolerovanie nepríjemných pocitov vyvolaných v prítomnosti trpiacej osoby (napr. 
nepohoda, hnev, strach), pričom človek zostáva otvorený a prijímajúci utrpenie

5. motivácia konať a samotné konanie s cieľom zmierniť utrpenie.

STRAUSS, C. et al. What is compassion and how can we measure it? A review of definitions and measures. In Clinical
Psychology Review. 2016, vol. 47, p. 15 – 27.



Súcit z psychologického hľadiska

Experiment Milosrdný Samaritán (1970)

 Psychológovia John M. Darley a Charles D. Batson (1943) z Princetonskej univerzity zistili 
experimentom, že celkovo prejavilo ochotu pomôcť 40% účastníkov bohoslovcov, 60% sa tvárilo, 
že trpiaceho (figuranta) nevidí. Podľa Darleya a Batsona experiment ukázal, že aktuálna 
okolnosť (náhlenie) vplýva viac na konkrétne rozhodnutie než náboženské presvedčenie 
a mravné poznanie. Na základe tohto experimentu Darley a Batson usúdili, že náboženské 
vedomie má malý vplyv na naše konkrétne rozhodovanie, ktoré skôr závisí od aktuálnych 
okolností a danej situácie.

 Na druhej strane z vyššie spomenutého experimentu by sa dal učiniť aj iný záver: Človek 
potrebuje okrem (náboženského) poznania aj mravné čnosti, ktoré ho disponujú k tomu, aby 
mohol dobre a správne konať v konkrétnej situácii. Inak mu hrozí, že ostane uzavretý v teórii 
a jeho (filozofické a náboženské) presvedčenie ostatne neplodné v praxi alebo bude nesprávne 
interpretovať svoje psychologické prežívanie. Náhlenie mohlo byť aktuálnou podmienenosťou, 
ktorá zabránila vonkajší výkon čnosti.

DARLEY, J., BATSON, D. “From Jerusalem to Jericho”: A study of situational and dispositional variables in helping behavior. 
In Journal of Personality and Social Psychology, 1973, vol. 27, no. 1, p. 100 – 108.



Božská čnosť lásky a kardinálne čnosti

 Božská čnosť lásky je vliata dispozícia vôle milovať Boha nadovšetko nadprirodzeným

spôsobom a v tejto láske milovať blížneho ako seba samého (lat. ordo caritatis).

 Božská čnosť lásky (gréc. agapé, lat. caritas) integruje aj gréc. eros aj gréc. filiu.

 Božská čnosť lásky je vnútornou formou („spôsob jestvovania“) všetkých ostatných vliatych 

čností (božských a mravných), ktorá sa konkrétne uskutočňuje prostredníctvom 

mravných/kardinálnych čností (rozvážnosť, spravodlivosť, miernosť, mravná sila).

 Prvým priateľom/blížnym, ktorého máme milovať je naša osoba (duša), aby sme správne 

milovali ostatných blížnych (najprv na základe rodinného puta a potom na základe ostatných 

vzťahov) a napokon máme milovať svoje telo, ale vždy Boha nadovšetko.

 Konkrétne rozlíšenie správneho konania zabezpečuje rozvážnosť.



Súcit vo svetle božskej čnosti lásky

 Podľa sv. Tomáša Akvinského božská čnosť lásky spôsobuje účinky: vnútorné (radosť, pokoj a
milosrdenstvo) a vonkajšie (dobročinnosť, almužna a bratské napomenutie). Tretí vnútorný
účinok súvisí s druhým vonkajším účinkom.

 V prítomnosti zla, s ktorým sa stretáva druhý človek, milosrdenstvo vzniká vtedy, keď človek vníma
bolesť druhého ako svoju vlastnú. Milosrdenstvo sa tak opiera o priateľskú lásku, pretože jeho
príčinou môže byť jednota afektu lásky (sympatia), alebo reálna jednota (solidarita), v ktorej sa druhý
vníma ako podobný.

 Prostredníctvom almužny sa konajúci zameriava svojím konaním na odstránenie alebo aspoň
zmiernenie nedostatku dobra u druhého človeka. Človek, ktorý koná almužnu, miluje dobro
v možnosti uskutočnenia. Ak je cieľom almužny odstrániť nedostatok alebo ho aspoň zmierniť,
znamená to, že almužna je špecifický druh dobročinnosti a súčasne vlastný úkon
milosrdenstva.

AQUINAS, T. Summa Theologiae, II – II, q. 23 – 46 (De caritate). WIESENGANGER, M. Pomoc a cnosť v Teologickej sume Tomáša
Akvinského. In RAJSKÝ, A., WIESENGANGER, M. et al. Pomoc druhému na ceste cnosti, s. 39 – 58.



Súcit vo svetle mravnej čnosti miernosti

 Podľa sv. Tomáša Akvinského súčasťou mravnej čnosti miernosti je aj láskavosť (lat. clementia),
ktorá ako čnosť reguluje rovnomennú vášeň. Zdá sa, že láskavosť predstaveného tým, že umenšuje
tresty podriadenému, je bližšie k cnosti lásky, nakoľko ide o prejav milosrdenstva zo strany
kompetentnej autority voči podriadenému, ktorý bol spravodlivo odsúdený. Čnosť láskavosti
moderuje spravodlivý hnev alebo spravodlivý rozsudok (pravdivý výrok) predstaveného voči
podriadenému. Čnosti spravodlivosti, ktorej súčasťou je aj pravdivosť, bezpodmienečne musí
predchádzať láskavosť, ktorú sprevádza odpustenie aspoň časti povinného trestu pri zachovaní
prirodzeného poriadku mravných dobier. Láskavosť má účinne pohnúť omilosteného vinníka k čo
najrýchlejšej náprave a pokániu, teda k nastoleniu spravodlivosti pre spoločné dobro, ktorého
súčasťou je aj pokojné spolunažívanie a verejný poriadok.

 Miernosť disponuje človeka v praktickom poriadku aj k láske k sebe samému. Preto predmetom
miernosti sú dobrá, ktoré môžu ľudskú dušu najviac znepokojovať v konkrétnom živote, pretože sú
pre človeka bytostné (essentialia, napr. sebazáchova, zachovanie ľudského rodu a pod.). Láska k sebe
samému môže byť nesebecká iba vtedy, ak ňou človek nehľadí predovšetkým na seba, hoci aj skryto
pod rúškom altruizmu, ale hľadí na dobro druhého, na všeobecné dobro spoločenstva a v končenom
dôsledku na Boha, ktorý je najvyšším Dobrom.



Sebasúcit z psychologického hľadiska

 Americká psychologička K. Neffová vytvorila v roku 2003 angl. výraz pre sebasúcit ako alternatívnu 
konceptualizáciu zdravého prístupu k sebe samému. Vytvorila šesťzložkovú škálu na meranie sebasúcitu, 
lebo podľa nej sebasúcit pozostáva zo šiestich bipolárnych komponentov s buddhistickou inšpiráciou:

sebaláskavosť verzus (príliš kritické) sebaposúdenie,

všeobecná ľudskosť (prijať nedokonalosť ako súčasť skúsenosti) verzus (prílišná) izolácia,

všímavosť verzus (prílišná) identifikácia (s problémom, slabosťou, ťažkosťou a pod.).

 Neffová ďalej rozvinula s Ch. Germerom významy pozitívnych zložiek sebasúcitu v zmysle staro-čínskej 
náuky o jin a jang. Princíp jin zabezpečuje »byť sám so sebou« prostredníctvom troch činností: utešovania, 
upokojovania a podporovania. Princíp jang zabezpečuje »pôsobenie vo svete« prostredníctvom troch 
činností: ochrany, predvídania a motivovania. Neffová a Germer vytvorili osemtýždňový Tréning všímavého 
sebasúcitu.

(NEFF, K. D., GERMER, C. K. The Mindful Self-Compassion Workbook: A Proven Way to Accept Yourself, Build Inner Strenght, and Thrive, 2018. 

NEFF, K. D. Development and validation of a scale to measure self-compassion. In Self and Identity. 2003, vol. 2, no. 3, p. 223 – 250. NEFF, K. D. 

Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. In Self and Identity. 2003, vol. 2, no. 2, p. 85 – 102.)



Sebasúcit vo svetle kardinálnych čností

 Čnosť spravodlivosti (lat. iustitia) disponuje ľudskú vôľu k primeranej úcte (lat. pietas) voči sebe
samému (k vlastnému telu i k vlastnej duši), ako aj k druhým ľuďom, autorite, spoločenstvu, svetu
a (životnému) prostrediu.

 Čnosť miernosti (lat. temperantia) disponuje ľudskú vôľu správne konať okrem iného aj so súcitom
voči sebe, aby sme sa vyhli extrémom: 1. falošnej sebaúcty vo forme prílišnej narcistickej samoľúbosti
(spojenej s hedonistickým sebauspokojujúcim správaním a s falošným sebasúcitom) a 2. prílišnej sebaľútosti
s nesprávnou sebakritickosťou spojenou s deštruktívnym sebaodsudzujúcim ponižujúcim správaním.

 Čnosť mravnej sily (lat. fortitudo) disponuje ľudskú vôľu k správnemu konaniu dobra v ťažkostiach;
uspôsobuje nás neprepadnúť falošnej bojazlivosti ako dôsledku vysokej sebakritickosti a nízkej sebaúcty;
pomáha nám vyhnúť sa falošnej spupnosti a smelosti, ktorá sa spája s komplexom nadradenosti a pyšným
narcizmom. Mravná sila nás disponuje aj k správnemu autoprotektívnemu konaniu voči zlu.

 Čnosť rozvážnosti (lat. prudentia) disponuje ľudský rozum k správnemu poznaniu dobra, ktoré treba
vykonať v konkrétnej situácii. Rozvážnosť nás chráni na jednej strane od prílišnej tvrdej sebakritickosti
(napr. vo forme etického rigorizmu alebo perfekcionizmu) a prehnanej sebaúcty alebo na druhej strane od
etického laxizmu. Takýmto spôsobom uskutočňuje človek pravú úctu a pravý súcit voči sebe a druhým,
čím dosahuje ako cieľ skutočne dobrý a šťastný život už tu na zemi. A ako kresťan uskutočňujeme Pánove
blahoslavenstvá.
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