
Lékařská etika 

Přednáška pro předatestační kurz pro lékaře. 

Jiří Šimek 

 

1. K čemu je dnes etika? 

Shoda o tom, co je dobrý život, co by člověk měl a co by neměl dělat (nebo dokonce co smí a 

co nesmí dělat) se na konci dvacátého století definitivně rozpadla. Člověk dnes smí dělat 

cokoliv, jediné omezení je, když někdo brání druhým lidem dělat, co oni chtějí dělat.  

Za těchto okolností etika nemůže radit, nebo dokonce přikazovat. K čemu tedy etiku 

studujeme a učíme? 

 

Normy se sice rozpadly, ale v lidském životě zůstaly hodnoty. Něco je člověku příjemné, 

něco ne, něco dokonce odporné. Člověk potřebuje vydělat peníze na živobytí, potřebuje žít 

v dobrých vztazích (nejlépe v rodině), chce se také nezávazně bavit. Motivačním silám, které 

stojí za tím vším, říkáme hodnoty. Základním směrům, kterými hodnoty naplňujeme, říkáme 

principy.  

Stačí jen letmý pohled na náš každodenní život, a vidíme, že v situaci, kdy není shoda o 

normách, se hodnoty a principy dostávají do vzájemných sporů. 

 

Zadání: Vymyslete a zapište do rámečku dole příklad, kde se pro vás hodnoty a principy 

dostávají do vzájemných sporů.  

 



 

 

Příklad ze současné doby: 

Koronarovirová pandemie ohrožuje lidské životy. Nejvíce životy starých a nemocných lidí. 

Když jsme přijali účinná opatření na jejich ochranu, ukázalo se, že jsme tím narušili hladký 

chod ekonomiky. Nejvíce jsou ohroženi malí podnikatelé. Pak se ukázalo, že jsme také 

omezili zdravotní služby. Tím jsme ohrozili životy jiných pacientů (než ohrožených 

koronarovirem). Marně budeme hledat „viníka“. Ochrana zdraví a životů lidí ohrožených 

pandemií je ve sporu s ochranou zdraví a životů ostatních nemocných. A také ve sporu 

s hladkým chodem ekonomiky. Není jiné cesty, než porozumět tomu, co všechno je ve hře, a 

dohodnout se, čemu v které chvíli dáme přednost. Všimněme si, že dohoda nemůže být 

„jednou pro vždy“, ale podle vyvíjející se situace se musí dolaďovat. 

 

Jiným příkladem pro nás může být náš každodenní život. Zajištění pracovních úkolů se často 

dostává do konfliktu se zajišťováním hladkého chodu rodiny, a někdy člověk musí na čas 

zanechat obojího, aby se mohl trochu pobavit.    

 

Vzhledem k názorové i mravní pluralitě, která je dnes v naší společnosti obecně přijímána, 

etika již nenabízí jednoznačná řešení, ale nutí k přemýšlení a k debatě. A také učí, jak 

přemýšlet a jak vést dialog.  

Etika pomáhá rozumět dilematickým situacích a nabízí návody, jak obtížné dilematické 

situace řešit.   
 

Základní metodou etiky je proto dnes identifikace hodnot a principů, které jsou ve hře. 

Následuje úsilí o porozumění těm hodnotám a principům. A to jak z teoretického hlediska, tak 

i s respektem k jejich unikátním individuálním aplikacím. Čím lepší je porozumění všem těm 

věcem, tím lepší je následné rozhodnutí.  

 

Jestliže je ve hře více aktérů, (jako je tomu např. v politice a ve zdravotní péči), je nutná 

dohoda mezi nimi. Když se v rodině, škole, v ordinaci lékaře, ve vládě, nebo v parlamentu 

lidé dohodnou, věci fungují. Když se nedohodnou, je to špatné, a není jiné pomoci.  

 

Všimněme si, že úkolem člověka dnes není udělat „správná“ rozhodnutí, ale „situaci 

nejvíce přiměřená“.    

Popište situaci, kdy jste nědelal/a rozhodnutí správné, ale situaci přiměřené. 

 

 

  
 



Dělat přiměřená rozhodnutí nám pomáhají zákony. Nenutí nás dělat „správná“ rozhodnutí, ale 

drží nás v mantinelech přiměřenosti. 

 

Zkuste si napsat, jak a zda vůbec by Vám zákon pomohl udělat správné rozhodnutí v těchto 

situacích:  

1. Na urgentní příjem byla přivezena osmdesátiletá pacientka v respirační insuficienci. 

Z předchozí hospitalizace víte, že si pacientka nepřeje být napojena na ventilátor, dcera 

naléhá, abyste matku zachránil, a na intenzivní péči máte poslední volný ventilátor.   

2. U pacienta byla diagnostikována rakovina tlustého střeva. Pacient odmítá operaci s tím, že 

se obává kolostomie, a proto raději zkusí léčbu hladem, o které se dočetl na internetu.    

 

 

 

 

Sebelepší zákon o rodině nezajistí v rodinách pohodu. Radu, jak probudit a udržet pacientovu 

důvěru a jak mu vysvětlit jeho zdravotní problém, v zákoně také nenajdeme. A už vůbec nám 

zákon neporadí, jak přesvědčit pacienta, aby souhlasil s operaci, které se nepřiměřeně bojí.   

 

Tam, kde je více aktérů, situaci přiměřené rozhodnutí je možné udělat teprve, když člověk 

rozumí, v jaké situaci se nachází, a když se s ostatními aktéry dohodne.   

 

Naopak, když se lidé dohodnou, mohou dělat i věci, které zákony zakazují. V Holandsku 

lékaři prováděli eutanázii v době, kdy to byl trestný čin. V devadesátých letech čeští 

gynekologové běžně předepisovali antikoncepci dívkám mladším než 18 let bez vědomí jejich 

rodičů.  

 

Zákony stanovují mantinely, ve kterých probíhá debata, a realizují se dohody.  

 

 

 

 

  

 



2. Biologické základy morálky 
 

Klasické darwinistické teorie viděly základní vývojovou sílu v soupeření. Udržuje se a 

množí ta vlastnost, jejíž nositel zplodí nejvíce potomků. Lev přežívá, protože je silnější než 

antilopy, které, loví. Antilopy přežívají, protože mu dokáží utéct a tak se ochránit. Jenomže 

tak nevysvětlíme, proč vznikl a proč přežívá altruismus, ochota udělat něco pro druhého 

tvora, aniž z toho sám mám nějaký prospěch. Jeptišky dokonce programově žádné děti 

nemají, a ani za tisíc let nevyhynuly. Dnes již víme, že druhou vývojovou silou je 

kooperace. Na té je postavený ekosystém. Odumřelý strom živí armády drobných tvorů. 

Teprve když tito tvorové přemění jeho kmen, listy a kořeny v použitelnou biomasu, může 

narůst další strom. Kdyby lev ulovil všechny antilopy, pošel by hlady. On naopak obvykle 

uloví ty slabší a tím přispívá k růstu kvality jejich stáda.  

 

Člověk patří mezi savce, nejblíže má k primátům. Stejně jako většina primátů žije ve 

skupinách a společenstvích. Jednou ze základních hybných sil jsou instinkty. V posledních 

stoletích jsme zdůrazňovali individuální, „jáské“ instinkty a studium sociálních instinktů jsme 

nechali stranou. Tak jsme přehlédli, že člověk je přirozeně v neustálé dilematické situaci: do 

jaké míry dát přednost svému sobectví („jáským instinktům“) a do jaké míry pečovat o 

pohodu ve společenství (sociální instinkty).  

 

U šimpanzů jsme dlouhá léta studovali převážně alfa samce a jejich soupeření o postavení ve 

skupině. Teprve etologové konce dvacátého století „objevili Ameriku“. Zjistili, že vedle 

zápasů o prestiž pečují šimpanzi také o pohodu ve společenství. Když američtí etologové 

připravili svým šimpanzům nový výběh (prales jako v Africe), byli překvapeni jejich reakcí. 

Po nějaké době izolace neprojevili šimpanzi zájem o nový prales, ale sesedli se v jeho 

nejstarší části a nějaký čas se utvrzovali, že jejich společenství dobu izolace přežilo. Teprve 

pak se rozhlédli kolem. Pak se ukázalo, že již šimpanzi vyvinuli mechanizmus 

„přerozdělování“. Když výzkumníci dali šimpanzům hromadu banánů, nejdříve si vzal první 

alfa samec, pak druhý atd. Na některé prostě nezbylo. Po nějaké době, když se alfa samci 

uklidnili, přišli za nimi ti, na které nezbylo. A hle, alfa samci se ve druhé fázi s nimi rozdělili. 

Následovaly objevy, jak samičky těší alfa samce, který upadl do deprese, protože prohrál 

v souboji, jak dokonce usmiřují dva znepřátelené samce.  

 

Významným objevem byla schopnost některých šimpanzů, kterou nemají ani všichni lidé. Jde 

o schopnost podívat se na svět očima toho druhého. Anglicky tomu říká „perspective taking“. 

Na první pohled jde o nenápadnou vlastnost. K čemu to je, podívat se na svět očima toho 

druhého? Ve skutečnosti jde o dost zásadní prvek při budování sociální pohody. Schopnost 

podívat se na svět očima toho druhého je základem empatie. A bez empatie u lidí 

nefunguje ani rodina, ani zdravotní péče. 

 

Podle významného amerického etologa Frans deWaala jsou šimpanzi schopni empatie, 

podobně jako lidé. V nejhlubších vrstvách své psychiky mají tři propojené mechanizmy. 

V největší hloubce duše je vzájemné vylaďování stavu spojené se vzájemnou emoční nákazou 

(State matching – emotional contagion). Tento mechanizmus vzbuzuje starost o druhé 

směřující k útěše (Concern for others – consolation). V jednání se pak empatie uplatňuje díky 

schopnosti podívat se na svět očima toho druhého, která stojí za cílenou pomocí (Perspective 

taking – targeted helping).
1
 Lidé to mají ve svých duších nepochybně podobně. 

 

                                                 
1
 Frans de Waal: The Age of Empathy. Nature’s Lessons for a Kinder Society. Harmony Books New York 2009. 

s. 276  



 

3. Jak rozumět morálce lidí? Moralita jako součást sociálních instinktů. 

 

Prvním významným pojmem je svědomí. Jde o složitý fenomén, který různí autoři vysvětlují 

různě.  

 

Napište, co si Vy představujete pod pojmem svědomí: 

 

 

 

 

Nejnázornější empirický doklad tohoto fenoménu přinesl americký autor Dan Ariely. 
2
 

Výzkumníci připravili záznamový arch s deseti úkoly tak, aby během patnácti minut bylo 

možné splnit nejvýše čtyři. Záznamový arch pak předložili studentům v posluchárně. Po 

patnácti minutách studenti nejdříve svůj protokol skartovali, teprve pak si došli k sekretářce 

pro odměnu. Kolik splněných úkolů student nahlásil, tolik dostal dolarů. Nebyl možné ověřit, 

zda říká pravdu. Překvapivě si studenti říkali v průměru o šest dolarů. Autoři dospěli k závěru, 

že každý člověk má svou vlastní ideální představu o tom, jak by se měl chovat, a podle této 

představy se chová. A stejně se chová, i když nad ním není žádný vnější dohled. Vytváření a 

dodržování pravidel je tedy člověku i jako jedinci vlastní, není pouze výsledkem sociálních 

tlaků.  

 

Jaká je struktura psychiky člověka (tři instance) podle Sigmunda Freuda? 

 

 

 

                                                 
2
 Ariely, D.: Jak drahá je nepoctivost? Praha: Práh, 2012 (překlad H. Komňacká). 

 

 



V posledních desetiletích přinesl nové pohledy na svědomí vývoj v psychoanalytické oblasti, 

a to ve skupinové analýze. Lidé ve skupině jsou propojeni sítí vztahů, sdílených přesvědčení a 

postojů. Jeden ze zakladatelů skupinové analýzy S. H. Foulkes nazval tuto síť matrix.
3
 Každý 

člověk pohybující se ve skupině si nosí v duši obraz této sítě, tedy povědomí o tom, jak vidí 

svět jeho lidská skupina, co od něj žádá a co mu bude tolerovat. Tuto psychickou instanci 

nazval psychoanalytik Ormay „my“ (latinsky nos). 
4
 Nově navržená instance „my“ obsahuje 

to, jak podle našeho přesvědčení vidí svět lidé kolem nás, co považují ze správné, a co 

odmítají. Je tedy výsledkem zpracování podnětů vycházejících ze sociálních instinktů. Podle 

Ormaye „když si koupím kus masa, činím tak, protože mám hlad. To je věc ega. Zároveň si 

však kupuji maso, které by si vegetarián nekoupil; kupuji si ho k obědu, protože v naší 

společnosti obědváme; kupuji si ho za peníze, místo abych ho ulovil, protože v naší 

společnosti máme dělbu práce, která takto určuje moje chování. Toto všechno probíhá na 

straně nos. Rád takhle obědvám, protože tak činí i ostatní a mám pocit, že se účastním 

společenské aktivity. Tento pocit potřebuji.“ V pozadí za lidským svědomím tedy nejsou jen 

příkazy a zákazy, ale i instinktivní potřeba být přijímaným a platným členem lidské 

společnosti. 

 

V lidské skupině si lidé obvykle slaďují svá pravidla a vznikají pravidla sdílená. Kdo se 

pohybuje v nějaké skupince přátel, ví, že ne všechno si mezi nimi může dovolit. Také se 

nezasmějí všemu, co jemu přijde vtipné. Prostě něco jsou ti lidé ochotni snášet a něco ne, a 

něčemu se smějí a něčemu ne. Pokud se člověk pohybuje ve více takových skupinkách přátel, 

má zkušenost, že v každé skupince jsou pravidla trochu jiná. Často i vtip, kterému se smějí v 

jedné skupince, nemůže vyprávět v té druhé, nesmáli by se. A když nás někdo pozve mezi své 

přátele, které ještě neznáme, jsme při první návštěvě nervózní. Protože nevíme, co si dělají a 

co ne, čemu se smějí a čemu ne. Rozumný člověk mezi nové přátele nevstoupí s novým 

vtipem, ani není příliš aktivní, ale jako „šedá myš“ pozoruje, jak to mezi sebou vedou. Teprve 

po několikátém setkání, kdy již nacítil přijatá pravidla se chová volněji. 

 

Zkuste si napsat, co můžete a co nemůžete udělat svým přátelům:  

 

 

 

 

                                                 
3
 Foulkes, S. H., (1964) Therapeutic Group Analysis. London: George Allen & Unwin Ltd. Later: reprint Karnac 

Books, 1984. 
4
 Ormay, A.P.Tom: Zrcadlové neurony, socialita a druh Homo sapiens. In: Hopper, E., Weinberg, H.: Sociální 

nevědomí u osob, skupin a společností. 1. díl: Převážně teorie. Irene Press, Praha2015. (Originál: Karnac Books 

Ltd., ondon 2011.) 

 



 

Všimněme si, že tato pravidla jsou víc nacítěná než slovně dohodnutá. Kdybychom se zeptali 

svého známého, který nás láká mezi své přátele, jak to spolu vedou, tedy co si dělají a co ne a 

čemu se smějí a čemu ne, byl by uveden do rozpaků. Chovat se tam umí, ale vysvětlit ne. 

Když potom sami nacítíme ta pravidla, i my se dokážeme podle nich chovat, ale vysvětlit také 

ne.  

 

Podobná shoda o pravidlech mezilidského použití vzniká i ve větších celcích – obcích, 

státech, v civilizaci. Nazýváme jí mravní konsensus. Ten vzniká podstatně déle než shoda 

v malém lidském společenství, také se obtížněji ukazuje linie jeho vývoje, protože se vyvíjí 

přes několik generací.  

 

 

Co byla „viktoriánská morálka“ v 19. století? 

 

 

 

Na celospolečenské úrovni již nestačí pravidla, o kterých panuje shoda, prostě nacítit. Ve hře 

je příliš mnoho lidí a tím i neúnosné množství různých názorů a postojů. Je potřeba slovně 

formulovat, co jsou hodnoty ve světě člověka, jaké jsou mezi lidmi problémy a jaká jsou 

jejich možná řešení. Teprve pak je možné o tom debatovat a věřit, že z debaty vyjde nějaká 

shoda. Od pradávna má tuto roli v lidské společnosti náboženství. V naší kultuře od antiky 

také filosofie. Jde o složitý proces. Duchovní, ale ani filosofové nemohou lidem své názory 

prostě vnutit. Historické zkušenosti opakovaně ukazují, že vždycky, když se tito lidé příliš 

odchýlí od toho, co si lidé myslí a co jsou ochotni nebo nejsou ochotni dělat, v lepším případě 

je nikdo neposlouchá (to je dnešní situace), v horším případě jsou likvidováni (např. osud 

Girolamo Savonaroly ve Florencii).  

 

Na počátku jsme si ukázali, že mravní shoda je v současné společnosti velmi slabá. Přesto 

v některých oblastech již vidíme vznik nových shod.
5
 Příkladem mohou být nové vztahy ve 

zdravotní péči.  

                                                 
5
 Gilles Lipovetsky: Soumrak povinnosti. Bezbolestná etika nových demokratických časů. Prostor, Praha 2011 

 



4. Proměna vztahů ve zdravotní péči. 

 

Na počátku 70. let minulého století byl lékař obornou autoritou. Stanovil diagnosu a rozhodl o 

další péči. Podle jeho rozhodnutí sestry pečovaly o nemocné, nebo pacienti sami užívali léky 

a chovali se podle jeho doporučení. Lékaři věděli o své velké odpovědnosti a chovali se 

v duchu zásad Hippokratovy přísahy. To se radikálně proměnilo.  

 

V dnešní době lékař sice zůstává nezpochybnitelným odborníkem, ale všechny jeho 

postupy, rady a doporučení podléhají schválení nemocným člověkem.  

 

Popište, jak by tuto situaci řešil lékař v 70. letech a jak jí musí řešit dnes: 

 

Pacient je v pokročilém stádiu rakoviny. Existuje možnost cytostatické léčby, její úspěch je 

ale velmi málo pravděpodobný. Pacient trpí intenzivními bolestmi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příčiny této proměny jsou zřejmé. Právo na sebeurčení každého člověka se stalo jednou 

z nejvýznamnějších hodnot současné společnosti. Kromě toho se medicína tak rozvinula, že 

nabízí tolik možností, že o některých z nich nemůže rozhodnout lékař sám. Změna tělesného 

schématu chirurgickým výkonem nebo proměna životního stylu může být tak radikální, že je 

pro některého pacienta nepřijatelná. Zdravotnické výkony jsou spojeny s rizikem, které musí 

být pacient ochotný přijmout. Prodlužování lidského života může vést až k tak nízké kvalitě 

života, že pacient volí raději ukončení takové léčby.  

 

Pro nás Čechy je důležité si položit otázku, jak k této proměně došlo. Podceňujeme totiž 

některé procesy, které vedou ke změně vztahů ve společnosti. Během 70. let v USA a 80. let 

v západní Evropě došlo k celonárodním bouřlivým debatám o tom, jak změnit podobu 

zdravotní péče. Na počátku byla narůstající nespokojenost mnoha pacientů. Ta se projevovala 

zvyšujícím se počtem stížností a soudních sporů. Aktivisté nabídli na internetu lidem 

k vyplnění dokumenty, ve kterých předem rozhodovali, co se má dít, až nebudou schopni 

projevit svá přání. Americký farmaceut David R. Anderson vypracoval první kodex práv 

pacientů. Jeho iniciativy se chopili představitelé amerických nemocnic. Americká asociace 

nemocnic vyhlásila kodex jako svůj oficiální dokument, a bez ohledu na existující legislativu 

doporučila pacientům jeho plnění vyžadovat a lékařům tlaku pacientů vyhovět. Pro nikoho 

z aktérů to nebylo snadné, trvalo zhruba deset let, než z takových debat vyrostla nová 

pravidla. Teprve pak začaly vznikat nové zákony. 

 



 

V západní Evropě proběhl velmi podobný proces v osmdesátých letech. Podobně jako v USA, 

teprve na konci usilovné debaty, kdy již byly jasné obrysy nové shody, byla práva pacientů 

postupně implementována do legislativy. Proces legislativního zakotvení práv pacientů byl 

samozřejmě v různých státech různě rychlý. V popředí tohoto procesu stály státy jako USA, 

Anglie, Německo, Holandsko, Francie. Pokud by byl legislativní proces ponechán na 

jednotlivých státech Evropy, hrozilo nebezpečí, že zdravotnické zákony různých států 

nebudou vzájemně slučitelné. Proto přišla se svou inciativou Rada Evropy. Její představitelé 

připravili návrh celoevropského zákona a otevřeli nad ním diskusi, které se účastnili političtí 

představitelé, etici a právníci ze všech států, především západní Evropy. Tak vznikla  

 

Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací 

biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně (Bioetická konvence). 

Formálně byla nabídnuta evropským státům v roce 1997. My jsme úmluvu ratifikovali v roce 

2001. Protože jde o mezinárodní konvenci, je to zákon, který má v ČR nejvyšší právní 

sílu. 

 

Najděte, jaké názvy má čtrnáct kapitol Bioetické konvence. Které kapitoly se nejvíc týkají 

Vaší dosavadní praxe? 

 

 

 

 

Historie práv pacientů v České republice je typickou ukázkou obráceného procesu, který 

funguje podstatně hůře. Začali jsme legislativními úpravami, debata ve společnosti je 

poměrně chudá a následovala teprve poté. Díky prof. Heleně Haškovcové máme český kodex 

práv pacientů platný (přijatý Etickou komisí ministerstva zdravotnictví) od roku 1992. Jeho 

vliv na proměnu vztahů ve zdravotní péči není velký. Po vzoru západoevropských a 

amerických nemocnic i čeští ředitelé nemocnic vyvěsili kodex práv pacientů na nemocniční 

nástěnky. Čeští pacienti se ale o svá práva hlásili jen velmi nedostatečně. Po čtyřiceti letech 

paternalistického totalitního režimu lidé neuměli vyjednávat na úřadech ani v obchodech, 

natož pak ve zdravotnictví, kde zhroucená domluva s lékařem může mít i fatální následky. 

Ještě na podzim roku 2011 jsem byl na renomované pražské klinice svědkem bezostyšného 

prohlášení pacienta v čekárně na ambulanci: „já panu doktorovi nic o své nespokojenosti říkat 

nebudu.“ Díky této situaci ani v mediích neproběhla zasvěcenější debata o právech pacientů. 

 

 



Když se dnes rozhlédneme českým zdravotnictvím, vidíme v jeho realitě funkci jednoho 

sociologického pravidla. Když chybí jedna z významných složek přeměny (zde tlak pacientů), 

postupuje přeměna pomaleji a příliš dlouho, a můžeme vedle sebe vidět různá stadia přeměny. 

Dnes u nás najdeme vedle zdravotnických zařízení a lékařů fungujících jako příklady z 

učebnice lékařské etiky i zařízení a lékaře, kde na nás dýchne duch téměř středověkého, 

paternalistického vztahu mezi lékaři a jejich pacienty. Obávám se, že k plnému uplatnění práv 

pacientů dospějeme v ČR až s příchodem nové generace pacientů, která se aktivně chopí 

svých práv.  

 

Lékaři mohou pro dokončení proměny vztahů v české zdravotní péči udělat mnohé. V první 

řadě by měli sami porozumět, v čem se vztahy proměnily. To jim pomůže opustit svou 

mocenskou pozici a přijmout roli experta. Svou odpovědnost vidět v odborné stránce věci. Za 

to, co se skutečně stane, přenechat větší část odpovědnosti na nemocných. To nové, a také 

složité, je převzít svůj díl odpovědnosti za domluvu s pacientem. Samozřejmě, s někým 

domluva není možná. To nemůže zakládat vinu. Ani morální, ani právní. Tam, kde je 

domluva možná, když nezačne sám pacient, měl by se lékař ptát na jeho preference, na to, co 

on (ona) od léčby očekává. Na jednu stranu to trochu práce přidá, na druhou stranu se lékař 

může cítit bezpečněji, když ví, že jedná v souladu s tím, co si pacient přeje. A být opatrný 

tam, kde ví, že je s pacientem ve sporu.  

 

Úplně nová kapitola v současné medicíně je účast ve veřejné debatě. Lékař sice zůstává 

odborníkem, ale v debatě je jen jedním z mnoha. Velký vliv mají ekonomové, právníci a 

politici. Prostřednictvím politiků se uplatňuje i vliv voličů, a vyvíjející se morální konsensus. 

Situace v českém zdravotnictví je názorným příkladem, jaké důsledky má, když ve veřejné 

debatě chybí etika jako odbornost i jako předmět zájmu občanů.  

 

 

Jak vypadá v ČR veřejná debata o ožehavých tématech ve zdravotní péči? 

 

 

 

 

  

 



5. Informovaný souhlas. 

 

Informovaný souhlas je ústředním pojmem v klinické etice, dalo by se říci, že je středobodem 

etické stránky rozhodování v medicíně. Představuje základní prvek uplatnění autonomie 

pacienta ve zdravotní péči a je významným nástrojem spolurozhodování lékaře a pacienta. 

 

Z právního hlediska je na první pohled vše jasné. Žádný zdravotní výkon není dovoleno 

provést bez výslovného souhlasu pacienta. Souhlas pacienta se zdravotním výkonem je platný 

tehdy, když pacient dostal dostatek informací o své chorobě a o plánovaném výkonu, 

porozuměl své situaci a nabízenému způsobu řešení jeho problémů a souhlasí s návrhy lékaře. 

 

Ve skutečnosti je věc podstatně složitější. Nad informovaným souhlasem se setkává lékař a 

pacient. Lékař je odborník v medicíně, často s bohatými zkušenostmi, zatímco mnohý pacient 

nerozumí ani nejzákladnějším medicínským pojmům, bojí se a je trápen závažnými obtížemi, 

nezřídka má narušené vědomí nebo trpí psychiatrickou poruchou. Přesto konečné rozhodnutí 

má učinit pacient. Požadavek informovaného souhlasu není tedy zcela samozřejmý, z určitého 

hlediska je možné jej dokonce vidět jako absurdní.  

 

Informovaný souhlas představuje propojení dvou původně samostatných aktů, práva pacienta 

na plnou informovanost o své chorobě a povinnost lékaře vyžádat si souhlas před každým 

závažnějším medicínským zákrokem. Jde o propojení vyššího řádu, ke kterému přispěly 

soudní procesy v USA začátkem sedmdesátých let minulého století. Pacient žaloval lékaře za 

to, že chirurgický výkon měl u něj následky, které neočekával. Spor prošel několika 

instancemi, nejvyšší soud pak s konečnou platností rozhodl, že souhlas (consent) pacienta se 

zdravotním výkonem má platnost pouze tehdy, když byl pacient informován o všech jeho 

okolnostech (informed consent). Z právního hlediska nejde o zásadu, která by byla specifická 

pro zdravotní péči. Žádná smlouva, např. o koupi domu, auta není platná, pokud jedna strana 

(zde prodávající) zamlčí druhé straně (kupujícímu) podstatné vlastnosti, (např. skryté vady) 

předmětu smlouvy (domu, auta). 

 

V situaci postmoderní společnosti je lékař odborníkem na to, jak co nejdéle a nejzdravěji žít. 

Není a ani nemůže být odborníkem na uspořádání a realizaci hodnot, protože to je úplně jiná 

oblast vědění a stejně to má každý člověk jinak. Proto se lékař musí setkat se svým pacientem 

v rozhovoru. Lékař pacientovi vysvětlí podstatu jeho choroby a možnosti řešení, pacient pak 

lékaři ukáže, kde se dobré medicínské rady dostávají do sporu s jeho osobními hodnotami, co 

je a co není schopen přijmout. A pak se dohodnou, jak to udělají, aby si oba mohli 

zachovat svou mravní integritu. Pacient smysl svého života a lékař své čisté svědomí.  
 

Jak si může dnešní lékař uchovat svou mravní integritu v situaci, kdy pacient odmítá postup, 

který je klíčový pro uchování jeho zdraví? (Například diabetik nedrží dietu, pacient odmítá 

život zachraňující léčbu.)   

  

 



Zákon nemůže nařídit, jak bude vypadat rozmluva mezi lékařem a pacientem, ale může je oba 

donutit, aby se spolu setkali a o věci si pohovořili. Pak záleží jen na nich obou, zda se omezí 

na podpis dokumentu, kterému pacient z větší části nerozumí, nebo se spolu domluví. 

Domluva o tom, co bude provedeno, aby byla zachována mravní integrita nemocného i jeho 

lékaře, musí být postavena na dvou základech. Jedním je odbornost lékaře, druhým unikátní 

individualita pacienta a jeho životní rozvrh. Pacient potřebuje porozumět, o čem se vlastně 

rozhoduje, a jaké bude mít to či ono rozhodnutí následky, lékař musí respektovat unikátní 

životní rozvrh pacienta. Lékař není soudcem, který na základě svých znalostí a zkušeností 

soudí, zda pacient žije „správný“ způsob života. Je rádcem, který ví, že ve hře je spousta věcí, 

kterým nemůže rozumět, i když zdraví a život nemocného jsou velmi významné hodnoty.  

 

V ČR můžeme vidět kolem informovaného souhlasu mnohá nedorozumění. Lékaři s pomocí 

právníků vypracovali jakési texty, pacienti tyto formuláře podepisují. A podepisují je, 

kdekoliv je dostanou k podpisu – při přijetí na ambulanci současně se stohem jiných 

dokumentů, těsně před operací již pod vlivem premedikace, apod. Ani vedení těchto 

nemocnic, ani jejich pacienti netuší, že takto získaný podpis je ve skutečnosti právně 

neplatný.  

 

 

Jak vypadá Vaše zajišťování informovaného souhlasu pacientů? 

 

  

 



6. Rozhodování v závěru života. (End-of-life decisions.)  
 

 

Pevná mravní shoda vytváří někdy neřešitelné situace.  

 

Pokud jsme ve věcech života a zdraví nedali právo činit rozhodnutí nikomu jinému než 

pacientovi, pak ve chvíli, kdy pacient není schopen své rozhodnutí nebo alespoň přání 

sdělit, uvedli jsme se do neřešitelné situace. Takovou situací je rozhodování o léčbě či jejím 

ukončení v terminálním stádiu choroby.  

 

Teprve, když pochopíme tuto skutečnost, porozumíme tomu, co se děje kolem těchto situací 

v severní Americe a v západní Evropě. Proč vznikly „advance directives“, a proč je kolem 

rozhodování v závěru života tak usilovná a málo přehledná debata. A proč je takový problém 

legislativní řešení těchto situací. 

 

Ještě před čtyřiceti lety nebyl tento fakt vnímán jako závažný problém, protože tehdy pacient 

ve vážném stavu s poruchou vědomí se buď do několika dnů až týdnů probral k vědomí, nebo 

zemřel. V současné době dokážeme s pomocí zdravotnické technologie pacienta v bezvědomí 

udržet při životě řadu týdnů i roků. Mnohý pacient v hlubokém bezvědomí vlastně již není 

živý, ale ještě nezemřel. Tomu se říká zastavit pacienta na hraně života a smrti. Stále častěji se 

ozývají hlasy, že tak to není v pořádku. „Mrtvé tělo patří zemi“, a když pacient již není živý, 

chtějí se s ním příbuzní rozloučit. Ale i v méně vyhrocených situacích se vynořuje se otázka, 

zda má smysl přežívání lidského těla v bezvědomí, kdy není reálná naděje na zlepšení stavu. 

Sestry na intenzivní péči charakterizují takové stavy slovy „zde je víc trápení než života.“ 

Mnozí lidé, laici i zdravotníci, jednoznačně deklarují, že si nepřejí, aby v takovém přežívání 

byli oni sami jednou udržováni.  

 

Podobný problém je u pacientů, kteří nejsou plně při vědomí, kvalita jejich života je ale nízká. 

Sem patří např. nemocní s vážným mozkovým či neurologickým postižením (stav po 

mozkové cévní příhodě, kvadruplegie, těžká neurologická porucha), nemocní závislí na 

dýchacím přístroji, pacienti v terminálních stadiích zhoubných onemocnění. Někteří z nich 

prošli akutní péčí, která je navrátila do života s nízkou kvalitou, jiní se dostali do vážného 

stavu postupně s progresí základní choroby.  

 

Jestliže pacient není schopen rozhodnutí učinit ani sdělit, a nikdo jiný nemá právo to učinit za 

něj, pak nezbývá, než položit obtížnou otázku: „Jak by na otázku dalšího postupu pacient 

odpověděl, kdyby mohl?“  

 

Položení takové otázky naráží v současné medicíně na tento problém: Diagnosu a návrh 

léčebného postupu činíme s vysokou jistotou (80 - 90%). Jak by pacient odpověděl, kdyby 

mohl, zjistíme s jistotou podstatně menší. Touto cestou jdeme jenom proto, že jsme žádnou 

lepší nenašli. A protože jsme se shodli, že rozhodující je sám pacient, ani jinou cestu 

nehledáme.  

 

Při hledání odpovědi na položenou otázku můžeme jít dvěma cestami. První cestou je, že 

pacient sám nějakou formou sdělí svá přání, dokud je plně kompetentní. To jsou dokumenty 

typu „living will“, advance directives“, „dříve vyslovené přání“, „dříve vyslovená vůle“. 

Nebo určení pacientem, kdo bude činit rozhodnutí za něj. Když pacient žádný takový 

dokument nesepíše, nezbývá než se po jeho hodnotách a přáních ptát. Zdrojem těchto 

informací jsou obvykle příbuzní a jiní blízcí nemocného.  



 

V obou případech jde o úkol, který není v silách jednoho člověka, ošetřujícího lékaře. Jde 

totiž o rozhodování v situaci nejistot, ve hře nejsou jenom dostupné informace, ale i jejich 

výklad. I když je k dispozici dokument dříve vyslovené vůle pacienta, byl sepsán v době, kdy 

byl pacient v jiném stavu než ve chvíli jeho aplikace. Vývoj myšlení v naší civilizaci 

jednoznačně dokládá, že výklad dostupných informací a jejich aplikace v konkrétní situaci se 

podstatně lépe daří, pokud je činěn skupinou lidí. Více pohledů z více stran umožňuje dělat 

rozhodnutí situaci přiměřenější.  

 

Zamyslete se, kdo by se měl účastnit rozhodování v závěru života vážně nemocných. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V odborné literatuře již existují seznamy, kdo by se měl rozhodování v závěru života účastnit: 

 

Rozhodně nejméně dva lékaři a dvě sestry. Nepřekáží ani pomocnice, pokud se s pacientem 

setkala. Neměl by chybět někdo z příbuzných nebo blízkých jako zdroj klíčových informací. 

Těm ale nemůže být položena otázka „co máme dělat?“, ale „co o nemocném víte?“ 

Vhodným účastníkem debaty je etický konzultant. Ten vnáší do debaty terminologii hodnot a 

může debatu moderovat.  

 

Ve Francii se již legislativa ubírá právě tímto směrem. 

 

Protože lékař má největší odpovědnost, a protože on je odborník na zdravotní péči, mě by být 

chráněn zákonem, když vyhoví konsenzu v diskutující skupině. Měl by ale mít také právo 

veta, když s ostatními nesouhlasí.  

 

 

  

 



7. Problém eutanázie. 

 

Dobrý přehled eutanázie z etického hlediska je možné najít v knize Marka Váchy Eutanázie. 
6
 

 

Zkuste napsat, jaké jsou užívány argumenty pro a proti legalizaci eutanázie.  

 

 

 

 

Marek Vácha ve své knize napsal, že „v roce psaní tohoto textu (2019) je možno říci, že 

diskuse k eutanázii a asistované sebevraždě je v zásadě ukončena“. (s. 51) Je to smutná 

pravda. Obě strany sporu ví své a nepotřebují nic víc. Zastánci eutanázie vědí, že 

samozřejmou součástí principu autonomie je právo na ukončení vlastního života, ať již 

formou sebevraždy či eutanázie. Odpůrci eutanázie vědí, že lidský život je absolutní 

hodnotou, člověk nemá právo rozhodnout o konci svého života, natož jej pak nějak záměrně 

urychlit. 

 

Když se odpůrci eutanázie spokojí se svou pravdou, dříve či později je druhá strana 

přehlasuje. Neměli bychom se proto spokojit s tezí, že „diskuse je v zásadě ukončena“. 

Zkusme hledat slabiny v argumentaci obou stran, ale ne „z druhé strany“, stavme kritiku 

z vnitřní stránky uváděných argumentů.  

 

Podívejme se, jak dopadl spor o povolení potratů. Nakonec jsme zákonem dali ženě právo se 

ve chvíli otěhotnění rozhodnout, zda převezme odpovědnost za počaté dítě nebo nepřevezme. 

Omluvou zákona může být, že rozhodování je o celoživotním závazku té ženy. Role lékaře je 

zde jen exekutivní, zda je těhotná, zjistí žena snadno, dokonce si může v lékárně koupit dost 

spolehlivý test. V situaci vážného onemocnění je role lékaře zásadnější. On dělá diagnosu 

lékařské bezmoci, proto má dost velký vliv na rozhodnutí nemocného. Tím se otevírá prostor 

pro možnost selhávání. Lékař může upravit svou komunikaci s pacientem tak, aby rychlým 

ukončením jeho života ulevil své psychické zátěži při práci s trpícím nevyléčitelně 

nemocným. Může chtít ušetřit v ekonomicky přetíženém systému. Legalizace eutanázie tak 

otevírá možnost i zásadního mravního selhání lékaře.  

 

V argumentaci z pohledu odpůrců bychom mohli připustit, že hodnota lidského života není 

tak absolutní, jak by bylo v našem sporu potřeba. Poprava je sice trestem za vinu, dobrovolné 

                                                 
6
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mučednictví aktem ve vyšším zájmu. Nebylo by v tomto kontextu možné připustit, že za 

určitých, výjimečných okolností je ukončení života extrémně trpícího člověka také 

omluvitelné?  

 

Dnešní svět je značně sekularizovaný, v České republice nejvíce z celé Evropy.
7
 Proto je 

nutné ve sporu připustit i jiné než křesťanské postoje ke smrti a k záměrnému usmrcení. Od 

počátku debaty o eutanázii si kladu otázku, proč jsou tak málo užívány argumenty ze stoické 

filosofie, která záměrné ukončení vlastního života neodsuzuje, mnozí autoři sebevraždu 

schvalují. Správná odpověď na otázku v testu je b) „autoři principialismu“. Zakladatel stoické 

filosofie, Zénón z Kitia dokonce ve stáří sebevraždu spáchal a tento jeho konec života byl 

následovníky uznán jako legitimní. 
8
 Ve stoické filosofii má lidský život svou velkou 

hodnotu, ale ne absolutní. Smrt nemá ani kladnou, ani zápornou hodnotu. Je to prostě konec 

života. Když už člověk nemůže žít moudře, tedy dělat vždy to, co je správné, je lepší 

dobrovolně svůj život ukončit. Možná, že cosi z tohoto názoru přežívalo za úctou 

k dobrovolným mučedníkům.  

 

V debatě o stoicismu se někdy zapomíná, že tito filosofové pokorně uznávali, že nikdo z nich 

se nemůže považovat za již moudrého člověka. Moudrý člověk je sice oprávněn svůj život 

včas ukončit, pokud ale pokorně sám sebe ještě neuznávám za moudrého, nemohu si být 

nikdy jist, že teď je skutečně ta vhodná chvíle pro ukončení mého života. K tomu je potřeba 

podnětu zvenčí, například pokynu od někoho z bohů. Ikonické smrti Zénóna z Kitia tedy 

nemůžeme rozumět tak, že jednoho dne filosof zakopl, zlomil si palec, a to jej přivedlo 

k sebevraždě. Příběh je přijatelnější tak, že filosof Zénón ve svém stáří, kdy ubývaly síly a 

jeho mladší žáci již viděli svět příliš jinak, zvažoval, zda by nebylo správné již dobrovolně 

ze života odejít. Cestou na setkání s ostatními se jistě tyto myšlenky aktivovaly. Bolestivé 

zranění palce pak bylo pro něj pouze potvrzením, že jeho myšlenky se ubírají správným 

směrem.   

 

Dnešní sekulární člověk, ve chvíli, kdy mu již pokračování života nedává žádný smysl, již 

nečeká na pokyn od někoho z bohů. Přesto, protože ani on není dost moudrý, neměl by být 

ponechán ve svém rozhodování na konci života sám. Zde by měli zastánci eutanázie připustit 

názor Tomáše Akvinského, který napsal: „Nikdo však není sám svým soudcem.“ Jedním 

z důvodů tohoto tvrzení je fakt, že člověk je součástí společnosti a proto tím, že ukončí svůj 

život, působí bezpráví lidem kolem něj. 
9
  

 

Rakovina již může být tak pokročilá, že smrt odvrátit nelze. Farmakoresistentní deprese 

působí nezměnitelné doživotní psychické trápení. Když v této situaci připustíme možnost 

ukončení života, můžeme trvat na starém pravidle stoiků, že člověk sám není pro toto 

rozhodnutí obvykle dost moudrý. Ve hře je nejen objektivní stav, ale také pacientovy úzkosti, 

předsudky a předpojatosti. Důležitým činitelem je zde lékař, který jediný může po řádném 

zhodnocení všech provedených vyšetření a dosavadního průběhu choroby potvrdit, že běh 

osudu skutečně nelze změnit. Člověk ale není na světě sám, jeho úmrtí přinese smutek a více 

či méně vážné zranění blízkým lidem. Rozhodnutí odejít z tohoto světa bývá často i voláním o 

pomoc nebo o aspoň nějaký zájem lidí okolo. Sociální smrt nezřídka předchází smrt 

biologickou. Proto by se rozhodování o konci života nemělo obejít bez účasti blízkých lidí.  

 

                                                 
7
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8
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9
 Podle BALUNOVÁ, Anna. Sebevraždy v Bibli a pohled církve na tento akt. Olomouc, 2012. bakalářská práce 

(Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta s. 33.  
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Teprve když pacient dojde k jednoznačnému zhodnocení své situace, že v tom nevratném 

stavu je ukončení života lepší než jeho pokračování, lékař potvrdí, že jde o nevratný fatální 

stav a i blízcí lidé věří, že odchod nemocného je pro všechny lepší než pokračování jeho 

nevratného trápení, mohli bychom uznat právo nemocného zemřít dříve, než ukončí jeho život 

biologické mechanizmy.  

 

Všimněme si, že ve hře jsou nejméně tři činitelé (pacient, jeho blízcí a lékař), jejichž roli 

nemůžeme omezit na podpis příslušného formuláře. Všichni tři mají obrovskou zodpovědnost, 

protože jde o vysokou a nenahraditelnou hodnotu, lidský život. Lehkovážnost kohokoliv 

z nich může vést k tomu, že dobře míněné ukončení života se změní ve vraždu. Záměrné 

zabití člověka, které není dosti opodstatněné, tedy není plně v souladu s mravností a s právem, 

je totiž prostě vražda.    

 

Když při úvahách o legalizaci eutanázie vezmeme vážně všechna mravní úskalí jejího 

provádění, vynoří se otázka, zda jsme již udělali dost pro to, aby všichni účastníci věděli, jak 

závažnou věc rozhodují a zda svobodná volba nemocného bude skutečně mezi řádnou péčí a 

smrtí. A tu se ukáže, že při malém zájmu občanů a při nekvalitní veřejné debatě v současné 

době u nás nemůže mít nikdo z aktérů ani dost informací, ani návod a ani varování kde je 

možné selhat, abychom se nemuseli obávat zabíjení nemocných v rozporu s mravností a 

posléze i s právem. S rozvojem paliativní péče také u nás nemůžeme být spokojeni. Umírající 

pacient ještě není většinově vnímán jako člověk, který v první řadě potřebuje naší pozornost a 

individualizovanou péči, která se nemůže omezit na tlumení bolesti, i když jak tělesné, tak i 

duševní.  

 

Zastánci i odpůrci eutanázie by se v současné chvíli mohli shodnout, že svobodná volba 

pacienta je u nás dnes až příliš často mezi lidsky selhávající péči a smrtí, a že přetrvává velké 

riziko, že v usmrcování pacientů mnozí uvidí vítanou cestu jak ušetřit v systému. Pak by se 

obě strany mohly shodnout, že vhodná chvíle k legalizaci eutanázie u nás ještě nenastala. A o 

pár let (nejméně deset) to ještě odloží. Ostatně tak to vedou legislativci a poslanci ve všech 

státech Evropy kromě Beneluxu.   

 

Zkuste zvážit, jaké, až zrůdné možnosti by se vynořily, kdybychom nyní v ČR legalizovali 

možnost provádění eutanázie. 

 

 

 

  

 



8. Asistovaná reprodukce. 

 

Ve zdravotní péči jsou oblasti, kde již vznikl, nebo lze očekávat brzký vznik mravní shody na 

řešení otevírajících se problémů. Sem patří práva pacientů, informovaný souhlas, rozhodování 

v závěru života. V některých oblastech je shoda v nedohlednu, a nelze očekávat, že ke shodě 

dojde. Zde je nutné hledat cesty, jak pravidla upravit tak, aby co nejméně občanů bylo 

znásilňováno ve svém svědomí. Příkladem může být problém potratů. Když žena považuje 

potrat za možné vyřešení nežádoucího otěhotnění, je jí umožněn. Žena, pro kterou je potrat 

nepřípustný, není nucena, ani když je ohrožen její život. Bude ale potřeba opatrnosti při 

zavádění nových pravidel. Co vše bude potřebné vybudovat před uzákoněním eutanázie, jsme 

si ukázali v minulé kapitole.  

 

Většina metod asistované reprodukce patří mezi ty, které jsou a budou pro některé skupiny 

občanů nepřijatelné. Vzdor tomu se in vitro fertilizace již stala běžnou metodou, kterou ale 

nikdo není nucen využívat. V ČR již byl také umožněn výzkum na embryonálních 

kmenových buňkách. Ten je podmíněn souhlasem obou rodičů embrya.  

 

Aktuálním problémem je nyní u nás náhradní mateřství. Na první pohled je vše v pořádku. 

Když žena nemůže ze zdravotních důvodů donosit dítě, může tento úkol převzít jiná žena. 

Embryo se vloží do její dělohy, a náhradní matka po porodu dítě předá matce biologické. 

Praxe již záhy ukázala některé komplikace. Stává se, že náhradní matka si vytvoří k dítěti 

takový vztah, že po porodu odmítne dítě předat. Tím způsobí množství komplikací všem 

zúčastněným, včetně dítěte. Také se stalo, že biologická matka odmítla převzít dítě 

s neočekávanou vrozenou vadou. Tyto problémy by mohla vyřešit změna příslušného zákona. 

Matkou je dnes žena, která dítě porodí. Zákon by mohl určit biologickou matku jako matku 

dítěte.  

 

Změnou zákona by se ale otevřely dveře dokořán vážným mravním problémům. Již dnes 

využívají náhradní mateřství ženy, které si pouze nechtějí těhotenstvím kazit tělo. Budou ale 

milovat své dítě, které si pořídily zhruba stejnou cestou jako nový nábytek? Některé jistě ano. 

Ale co bude s dětmi, které si matky pořídily jako módní doplněk a pak je přestaly bavit? 

 

Především ale se otevře cesta k nové možnosti. Dítě se snadno stane předmětem obchodu. 

Prostě je bude možné koupit stejně, jako např. automatickou pračku. Jaký bude vztah 

kupujících k takto koupenému dítěti?  

 

Úmluva o právech dítěte, která byla přijata Valným shromážděním OSN dne 20. listopadu 

1989, a kterou i ČR ratifikovala v  Článku 35 stanoví: 

„Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, přijímají všechna nezbytná vnitrostátní, 

dvoustranná a mnohostranná opatření k zabránění únosů dětí, prodávání dětí a 

obchodování s nimi za jakýmkoli účelem a v jakékoli podobě. 

 

Proto není špatné řešení, které máme v české legislativě. Není výsledkem racionálního řešení, 

spíše nezájmu našich zákonodárců. Matkou je prostě ta žena, která dítě porodila. Možnost 

náhradního mateřství tím není vyloučena a je u nás využívána. Ale všichni aktéři si musí 

řádně rozmyslet, co dělají a pořádně se předem domluvit. Není možné, aby žena prostě někde 

složila požadovanou částku peněz, a za dohodnutý čas si přišla pro takto koupené dítě.  

 

 

  



 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

Do textu jsem vložil otázky a prostor k vašim odpovědím. Když tuto nabídku využijete a 

budete ochotni mi dát zpětnou vazbu, nebo se dokonce na něco zeptat, můžete mi vše poslat 

v e-mailu na adresu  jr.simek@volny.cz  

 

Srdečně zdravím. 

 

Jiří Šimek    
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