
 

  

Okruhy ke SZZ z TEOLOGICKÉ A SOCIÁLNÍ ETIKY 2022/2023 
Obor: Teologie – navazující magisterské studium 

I. Fundamentální teologická etika 

1. Základní otázky 
Vztah etiky a antropologie. Význam poznatků antropologických věd (psychologie, 
sociologie aj.) pro etiku. Univerzální a bezpodmínečná platnost mravního nároku: 
autonomie, heteronomie, teonomní autonomie. Objasnění základních pojmů: Etika – 
morálka – morálnost – mravnost. Vztahy a rozdíly: filosofická etika – teologická etika; 
etika - právo. Proměny etického paradigmatu (náboženská etika – sekularizovaná laická 
etika – postmoralistní etika) – Gilles Lipovetsky.  

2. Svoboda – odpovědnost - etický nárok 
Možné chápání svobody: filosofické (indeterminismus, determinismus), teologické 
(biblické), v rovině zkušenosti (libovůle, pravidla,…) a důstojnosti osoby (inherentní 
a kontingentní pojetí lidské důstojnosti). Kategorický imperativ (Kant). Odpovědnost: 
osobní, odpovědnost za struktury a společnost. 

3. Kultura a kultury, lidská práva 
Člověk jako kulturní bytost, náboženství a kultura (rozdílná pojetí kultury, kultura x 
civilizace), globalizovaný svět – požadavek etického souladu (H. Küng: projekt „světový 
étos“) – přínos, kritika. Lidská práva: dějinný vývoj, obsahy, zdůvodnění, obtíže.  

4. Hodnoty  
Hodnoty obecně – subjektivní a „objektivní“ vnímání hodnot, proměna hodnot 
(jednotlivec, společnost), vztah mezi hodnotami a světovým názorem, náboženským 
přesvědčením - křesťanské hodnoty. Konflikt hodnot – priority, proporce. Cesty ke shodě 
na společných hodnotách v pluralitní společnosti. Zdůvodnění hodnot (autorita, diskurs).  

5. Etika - metodika, argumentace a zprostředkování 
Deskripce - hodnocení, deontologická a teleologická argumentace; dobro osoby jako 
kritérium morálky; korelace, hermeneutika, dialog, diskurs; „etika smýšlení“ - „etika 
zodpovědnosti“ podle M. Webera.  

6. Starozákonní zásady pro lidsky důstojný život spojený s Bohem 
Pentateuch: stvoření, smlouva a exodus. Dekalog: cesta ke svobodě (žít jako 
osvobozený) - prolog, vnitřní souvislost 10 přikázání, dějinné souvislosti a nadčasová 
platnost. Etické výpovědi proroků: připomínání (Božího jednání) – napomínání (kritika 
praxe) – perspektivy (přísliby). Etický obsah mudroslovné literatury.  

7. Novozákonní orientace jednání 
Ježíšovo životní svědectví ve slovech a činech, smrti a zmrtvýchvstání. „Dvojí přikázání 
lásky“. Ježíšův postoj k Zákonu. O čem vypovídá, pro koho platí Horské kázání? 
„Metanoia“. Etické pokyny v novozákonních listech – praxe prvokřesťanských obcí. „Blízké 
očekávání“, „Apokalyptika“. Inkulturace poselství do helénského světa. 

8. Ctnosti 
Pojem „ctnost“ (definice, obsah, význam). Kardinální ctnosti: moudrost/prozíravost, 
spravedlnost, statečnost, uměřenost (Platón, Tomáš A.). Teologické ctnosti: víra, naděje 
a láska. Moderní ctnosti - občanská odvaha, solidarita a tolerance.  



 

 

9. Normy 
Druhy norem, funkce norem, dějinná podmíněnost norem, chybná chápání norem, ohled 
na konkrétní lidi a konkrétní poměry. Specifika etického a právního požadavku (srovnání) 
- situační etika, etický minimalismus, etika odpovědnosti, etika cti.  

10. Svědomí 
Biblické základy (SZ, Řím 1, 14-16), církevní tradice (Augustin, Tomáš A., J. H. Newmann), 
koncilní výpovědi (GS čl. 16, LG čl. 16) a výpovědi církevních dokumentů z poslední doby 
(KKC čl. 1776 -1802, Amoris laetitia) o svědomí. Svoboda svědomí, svědomí předchozí a 
následné, správné a mylné. Kolize ve svědomí. Výchova svědomí.  

11. Vina a hřích 
Biblický pohled na hřích. Druhy a závažnost hříchů. Chápání viny a hříchu dnes: posuny 
v terminologii (hřích → chyba), přesouvání viny na druhé, společnost (citlivost pro sociální 
hříchy), příčiny poklesu vědomí viny (pozice papeže Jana Pavla II., chyby dřívější teologie, 
vliv hlubinné psychologie). Obrácení, odpuštění, usmíření. Podstata Božího milosrdenství. 
Sociální, strukturální hříchy, kolektivní vina x důsledky hříšného jednání jednotlivce na 
společnost (míra odpovědnosti).  

II. Speciální teologická etika a sociální etika 

12. Pravda, pravdivost, autentičnost  
Pravda – lež: věcná, osobní, sociální a teologická dimenze pravdy a pravdomluvnosti, 
čestnost, věrohodnost ve slovech a činech. Právo na informace (sdělení pravdy těžce 
nemocnému), právo na dobrou pověst (opovážlivý úsudek, nactiutrhání, pomluva, 
potupa). Právo na nezveřejňování informací. Pravda v politice. Profesní mlčenlivost.   

13. Sexualita a integrita 
Sexualita jako integrální součást člověka [láska jako „éros“ a agapé (Benedikt XVI.)]. 
Ideologie gendru. Homosexualita, transsexualita. Otázky sexuální výchovy a výchovy ke 
vztahům.  

14. Zodpovědné rodičovství  
Objasnění pojmu – demografický vývoj, souvislosti, kompetence, kritéria rozhodování, 
osobní motivace a společenské vlivy (GS čl. 50-52, 87). Rozvoj v oblasti reprodukční 
medicíny (prenatální, preimplantační diagnostika, terapie neplodnosti, sterilizace) - etická 
orientace, postoje učitelského úřadu církve.  

15. Ochrana života a interrupce  

Společenské trendy, legislativa. Osobní odpovědnost (matka, rodiče, okolí), odpovědnost 
politiků (výchovná funkce zákona, konflikt svědomí). Otázka vzniku nového života – 
odborná diskuse, rozdílnost stanovisek. Zachování života v konfliktních situacích. 
Možnosti ochrany nenarozeného života (poradenství, výchova, sociální pomoc, anonymní 
porody, „babyboxy“ – adopce).   

16. Ochrana života a eutanázie, sebevražda, trest smrti  
Život a smrt. Zdraví a nemoc. Poškozování života, přetěžování, hazard, riziko.  Euthanasie 
– etická argumentace, legislativa. Eticky přijatelné jednání na principu dvojího účinku – 
(podání utišujících prostředků na tlumení bolesti). Základní principy rozhodování – 
použití řádných a mimořádných prostředků – otázka neopodstatněného oddalování 
přirozené smrti (dystanazie). Podstata a oprávnění hospicové péče. Vražda, zabití, 
sebevražda. Transplantace orgánů. Trest smrti. 
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17. Etické otázky genové techniky  
Možnosti genové techniky v humánní oblasti: diagnostika, terapie, léčebné a očkovací 
látky. Citlivé aplikace v diagnostice a terapii – etická rozlišení, zákonná regulace. 
Klonování. Postoje učitelského úřadu církve – obecné zásady (možnosti, rizika, zákazy). 
Použití genové techniky v zemědělství: Důležité oblasti použití, rizika. Kritéria etického 
hodnocení. Nezbytná regulace.    

18. Medicínská etika  - bioetické principy  
Princip lidské důstojnosti, princip totality a integrity, princip vyzrálého svědomí, důvěry, 
princip informovaného souhlasu, princip růstu skrze utrpení, princip dvojího účinku. 

19. Zodpovědnost za životní prostředí 
Teologické aspekty ekoetiky (služebnost nebo nadvláda člověka, vztah: člověk - příroda - 
Bůh). Různé koncepce ekoetiky (antropocentrická, biocentrická, patocentrická, 
ontologická, ekocentrická, hlubinná ekologie). Roviny odpovědnosti: individuální 
a společenská, ekozákonodárství, regulace (EU, globálně). 

20. Demokratická společnost 
Podstatné charakteristiky demokratické společnosti: principy parlamentní, zastupitelské 
demokracie (moc výkonná, zákonodárná, soudní). Politické strany, média, utváření 
veřejného mínění, volby, míra vlivu a odpovědnosti – formace osobnosti a budování 
struktur, instituce. Diskuse o charakteru a významu občanské společnosti – protichůdná 
stanoviska. Role církve a jednotlivých křesťanů v otevřené pluralitní společnosti. 
Občanská společnost versus totalita. 

21. Hospodářství a etika 
Podstata hospodářství, hlavní modely hospodářství: tržní hospodářství, centrálně 
plánované hospodářství, „eko-sociální tržní řád“. Etické úkoly utváření hospodářství - 
osobní rovina a strukturální rovina - na úrovni států, EU, globálně. Ekonomicko-etické 
výzvy globalizace. 

22. Spravedlnost 
Druhy spravedlnosti. Cesty realizace a překážky spravedlnosti. Sociální spravedlnost, 
spravedlnost v šancích a možnostech, „obecné dobro“, sociální stát, „globální 
spravedlnost“.  

23. Principy sociálního učení církve 
Podstata sociálního učení církve, hlavní principy – personální princip, princip subsidiarity, 
solidarity a obecného blaha. Charakter a aplikace. 

24. Mír a válka 
Příčiny válek, charakter válek, terorismus. Přínos k rozvoji míru: osobně, mírová hnutí, 
stát, mezinárodní instituce, pacifismus. Tradiční etická nauka o válce, výpovědi koncilní 
konstituce Gaudium et spes k válce a míru, mírová poselství papežů.  


