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Jakub Holý
Hodnocení konspektu opravujícím:
	„Výborná práce. Nemám námitek ani po stránce formální,ani po stránce obsahové. Práce naplňuje požadavky na tento typ referátu.“
Shrnutí
Autor zkoumá tři základy etiky, z nichž druhé dvě jsou pevně spjaty s časovostí člověka: rovnost, na níž stavěl Kant, celistvost lidské mravní osoby, která plodí etiku cti, a nakonec odpovědnost. Odmítá etiku absolutních pravidel, a místo toho se soustředí na druhý způsob, jak se vyrovnat s nesnesitelnou tíhou zodpovědnosti, kterou morální rozhodování přináší - na naději v lítost a odpuštění.
1.	Imanuel Kant: etika bez časovosti
Kantova snaha sejmout z člověka břímě zodpovědnosti a zachránit lidskou svobodu vede k takové formulaci absolutního mravního zákona, která z dobra činí vnitřní kvalitu rozhodnutí, nezávislou na jeho následcích.

K vyloučení časovosti z etiky vedly Kanta dva důvody:
1.	Víra, že musí existovat jedinečný, universální, absolutní mravní zákon, který si lidská svoboda sice sama,  ale nutně ukládá jako povinnost.
Jen takový zákon může člověka vést v jakékoliv situaci a jen takový zákon může zachránit lidskou svobodu (jen člověk, řídící se zákonem vycházejícím z něj samého, bez ohledu na to, co by bylo “optimálním” rozhodnutím, je skutečně svobodný). Jak sám Kant zdůrazňuje, je proto nezbytné zbavit základy zákona všeho zkušenostního. Dle Sokola to nutně vede též k vyloučení apriorní formy zkušenosti, tedy prostoru a hlavně času.
Zřejmě je Kantovým ideálem zákon fyzikální – nečasový, formální, platný vždy a všude, který jaksi “slepě” a neosobně vyhodnocuje vstupní veličiny.
2.	Víra, že časovost je jen způsob, jak se věci jeví, že není vlastní věcem (tedy ani člověku) o sobě.
Jen v této podobě se Kant domnívá, že může zachránit lidskou svobodu a vyhnout se tomu, aby se z jednajícího člověka stala loutka.

Výsledkem Kantovy snahy je skutečně bezčasový kategorický imperativ. Sokol, s odvoláním na  příklady v Základech, zpochybňuje jeho výlučnou založenost na čistém rozumu a soudí, že vyjadřuje ideu rovnosti v silném slova smyslu, tj. “všem stejně”.

Důsledkem vyloučení zkušenostního (a tedy i času) je operativnost Kantovy etiky, to znamená  že u každého rozhodnutí lze nejpozději v okamžiku rozhodování jednou provždy určit jeho mravní kvalitu, bez ohledu na případné (zkušenostní) následky rozhodnutí.
Kant tak “řeší” problém morálního rozhodování tím, že jej omezí na správné vyhodnocení rozhodovací situace, která je navíc silně zjednodušená faktem, že musí být pro všechny rozumné bytosti stejná a je okamžikem rozhodnutí uzavřena. Rozhodování se stává bezproblémovou aplikací zákona.

Důvodem přijetí Kantovy etiky byla nesmírná lákavost zbavení se zodpovědnosti za následky a nejistoty ohledně správnosti rozhodnutí. 
Nahrazení svobodného rozhodování a odpovědnosti za ně pravidlem je však pro mravnost nebezpečné a rozkladné, etika není jakýmsi trestním právem bez sankcí (v tom smyslu se vyjadřuje např. Ježíš).
3.	Etika jako odpovědnost
Etika v užším slova smyslu je etika svobodného, to jest individuálního a osobního jednání.

Skutečná individuace spočívá v uvědomění si vlastní smrtelnosti, neboť skrz toto uvědomění může člověk nahlédnout svůj život ne jakou součást věčného koloběhu kmene, ale jako oddělený celek, a vyvstává jako “osoba”, stojící “sama o sobě”. Individuální svoboda a samostatnost není možná bez tohoto uvědomění si své jedinečnosti.
Jedinečnost lidské osoby se sama sobě odhaluje jako časová: jako celek mého vlastního života, vymezený zrozením a smrtí. Teprve tímto uvědoměním si sebe jako časového celku vzniká mravní problém svobodně jednající a rozhodující osoby, která se naučila přičítat své činy, včetně jejich následků, sama sobě.

Svoboda je však nerozlučně spjata s odpovědností. Lidé se jí pochopitelně snaží zbavit, ať už hledáním opory v síle osudu, tázáním se věštců, či řízením se pravidly správného jednání (jako to Kantovo). Z hlediska společnosti mají taková pravidla výhodu – lze je vymáhat.
Soud a právo však mají s etikou v pravém smyslu slova málo společného, protože ta se týká oblasti lidské svobody, zatímco právo této oblasti pouze vymezuje hranice. Zatímco etika vede člověka k tomu, aby hledal nejlepší možné jednání, jehož je schopen, právo může nařizovat jen takové, kterého jsou schopni všichni a není příliš obtížné. Navíc je právo obecným pravidlem, jež v každém konkrétním případě vyžaduje výklad, který již nelze předepsat. Právo tedy může stanovit jen jakési minimální jednání, zatímco pravá etika hledá maximum.

Nedostatečnost pravidel pro určení správného chování postřehl i Max Weber, který do protikladu kantovské etiky smýšlení postavil etiku odpovědnosti, byť odpovědnost omezil pouze na předvídatelné důsledky. Hodnocení vskutku mravní se však s takovým omezením nespokojí. Svědomí člověka neuklidní fakt, že něco nemohl předvídat.
4.	Odpovědnost vůči sobě: etika cti
Mravní problém se vynořuje s objevem časovosti, zkusme tedy hledat etické principy tam, kde se přítomné cítí být zavázáno minulým a samo přijímá závazky vůči budoucímu.

Mrav a právo vymezují oblast svobody jednání, etika by měla uvnitř ní pomoci hledat ne to dobré, ale to nejlepší jednání. Takové však nelze předepsat, to musí být objeveno. Posláním etiky tedy spíš bude nacházet principy hodnocení minulých rozhodnutí.
S věkem člověk zjišťuje, že to “nejlepší”, co řídí jeho jednání, by mělo celek života nějak přesahovat, neměnit se dle situace. V tomto duchu Sokrates tvrdí, že nejlepší jednání je takové, za něž se člověk nemusí stydět, a to zejména před sebou. Člověk by měl jednat v souladu se svými ideály.

Nezbytným prvkem mravního hodnocení se tak stává otázka, jak budu daný čin hodnotit za čas já sám a jak ho budou vidět druzí.
Narozdíl od jednání podle pravidel zde neručí člověk jen za “kvalitu” rozhodnutí, ale i za následky, za to, že se jednání podaří, protože nejde o rozhodnutí samotné, ale hlavně o následky. Ty si totiž bude přičítat a hodnotit je vzhledem k tomu, jak naplňují jeho ideály. Převládne-li závazek před sebou samým a vůči zavazující minulosti, vznikne etika cti.

Etika cti je etikou vůdců, nasazujících životy jiných. Očekává se od nich, že za svá rozhodnutí ponesou skutečnou zodpovědnost a zemřou se svými svěřenci. Otázka vlastního zavinění zde hraje podružnou roli, vůdce ručí za dosažení slíbených výsledků, a toto ručení je neomezené.
V roli vůdců se nacházejí politici, a proto by se měli řídit etikou cti. Nečiní-li tak, dochází k diskreditaci celé politiky.

Velikost etiky cti tkví v tom, že si vystačí sama, že nic neslibuje a v nic nedoufá. Pro toho, kdo ji vyznává, není nejvyšší hodnotou zachování života, ale život jako celek, jehož jedna část neodporuje druhé. Na druhou stranu je to etika jedince, neřídí vztahy k druhým, vede k tvrdosti a neúprosnosti vůči nim. Také vede k neústupnosti, jelikož budí dojem, že změnou stanoviska by se člověk sám sobě protivil.
Slabinou etiky cti je, že se řídí pravidlem. Sice není obecné, ale mé vlastní, a neruší tedy mou autonomii, ale pak jako by jednal onen závazek a ne osoba, což jednání dodává bezcitný až nelidský ráz.
Ač je etika cti nezbytná všude kde jsou nasazovány životy lidí, potřeby obyčejného soužití neuspokojuje, hlavně proto, že se vlastně docela dobře bez druhých obejde.
5.	Odpovědnost vůči druhým
Postavím-li na první místo závazek vůči druhým, mé jednání je stále plně v mých rukou, ale je vedeno vědomím, že jeho důsledky dopadnou i na druhé, a hlavně o ně jde. Jedná se zde o závazek vůči budoucímu, jak se projevuje např. ve slibu.

Etika odpovědnosti nabízí nové chápání svobody – ne svobody jako volnosti, která se stala rutinou, v níž jsou všechny volby stejně lhostejné a v níž se ztratil smysl, ale svobody jako smyslu. Protože převezmu-li něčí starosti, získávám příležitost k nelhostejnému rozhodnutí a tím se mi otvírá prostor konkrétní svobody, můj život získává smysl.

Převezmu-li za někoho zodpovědnost, hrozí, že jej připravím o jeho svobodu, nedokáži-li mu naslouchat a místo sledování jeho přání mu budu vnucovat své představy. Rovněž při převzetí zodpovědnosti hrozí, že člověk své věci zcela propadne, že se v ní ztratí.

Člověk se zavazuje k něčemu, co teprve bude, zavazuje se za výsledek a netuší, kolik to od něj bude vyžadovat. Lze si takovou zodpovědnost dovolit?
6.	Odpovědnost – co s ní?
Zavazuji se něčím do budoucna a netuším, zda budu vůbec mít dost sil a ochoty svému závazku dostát. Jak a zda na sebe mohu brát odpovědnost za výsledek, který nezáleží jen na mně, je etickým problémem.
Společnost se však bez takových závazků s ručením neomezeným neobejde, jedním takovým je i rodina.

Odpovědí na nesnesitelné břemeno odpovědnosti je naděje v odpuštění. Etika odpovědnosti není možná bez dalších dvou bytostně etických a časových fenoménů, kterými jsou lítost a odpuštění. Jenom pokud vím, že mi může být selhání prominuto, najdu odvahu přijmout závazek za nejistou budoucnost.
Skutečnou mravnost – hledání nejlepšího – udržují při životě lidé, kteří dokáží litovat svých ničemností a odpouštět cizí provinění vůči sobě. “Jen platným odpuštěním je totiž zlo, jemuž se  jednající člověk sotva dokáže vyhnout, skutečně a definitivně (byť dodatečně) sprovozeno ze světa.”

