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PAVEL HLAVINKA: Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských
koncepcí
Praha, Triton 2014. 216 s.
Monografie Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí autora Pavla Hlavinky obsahově vychází z učebnice téhož autora nazvané Etika (s podtitulem
Přehled filosofických a náboženských koncepcí), vydané v roce 2013 Univerzitou Palackého v Olomouci.
Anotovaná publikace se skládá ze tří hlavních částí, každá část je pak dále členěna na kapitoly a podkapitoly. První část je věnována etickým koncepcím, jež se
postupně rozvíjely v dějinách evropské filosofie, a obsahuje celkem čtyři hlavní
kapitoly (dále třicet tři podkapitol ve dvou úrovních). Druhá část se zabývá etickými koncepty ve vybraných světových náboženstvích, konkrétně jde o pět kapitol
věnovaných judaismu, islámu, konfucianismu a taoismu, hinduismu a buddhismu
(křesťanská etika je zahrnuta již ve 2. kapitole 1. části). I druhá část je dále členěna
do podkapitol, jichž je celkem sedmnáct. Poslední část publikace je dosti specifická, zabývá se vybranými aplikovanými možnostmi etiky a obsahuje tři tematické okruhy – tibetský příspěvek k etice smrti, etiku v klientských profesích a náčrt
etických koncepcí ve sportu a hře. Struktura textu je velice přehledná, jednotlivé kapitoly jsou zpracovány pečlivě a srozumitelně. Autorovi se daří držet hlavní
výkladové linie, neutápí se v detailech, k čemuž značná šíře záběru celé knihy poněkud svádí. Celá publikace také udržuje vyrovnanou úroveň hloubky sdělení. Oproti
výše zmíněné knize Etika jsou zde zařazeny zcela nové části – „Etika ve středověké
křesťanské sektě katarů“ a „Některé etické aspekty v učení kabaly“ – a především
je řada kapitol zpracována mnohem podrobněji (zejména myšlenkové koncepty
buddhismu či hinduismu).
Jednotlivé části knihy jsou pojímány jako tematizující portréty vybraných myslitelů – ať již filosofů, analyticky uvažujících, či světců, jež žijí na okraji společnosti a apelují především na mravní postoje jejích jednotlivých členů. Klíčové termíny západní etiky – dobro a cnost – jsou přitom leitmotivem, jenž jednotlivé
části publikace důsledně propojuje. V této souvislosti jasněji vysvítají i kontury
ustavování etiky jakožto samostatného filosofického oboru. Mnohé pasáže textu
jsou navíc opatřeny podrobnými vysvětlujícími komentáři, čímž autor předávané
informace uvádí do širšího kontextu a příčinných souvislostí, s relevantními přesahy do dalších vědních disciplín.
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V první části publikace je třeba ocenit především 4. kapitolu, jež je věnována
etickým koncepcím v západní filosofii 19. a 20. století. Text je aktuální, autor se
zaměřuje např. na bioetiku Petera Singera, teorii spravedlnosti Johna Rawlse či
kategorický imperativ apelující na technologickou civilizaci v podání Hanse Jonase. Velice zajímavá je celá 2. část věnovaná etice různých náboženství, tato pasáž publikace je vyváženě, poctivě a důkladně zpracována. Interpretativní analýza
etických koncepcí pěti výše zmíněných náboženských směrů se soustřeďuje především na otázku ctností a dichotomie dobra a zla. Za nejoriginálnější příspěvek
autora lze pak považovat poslední část věnovanou speciální a aplikované etice.
Osobně mě nejvíce zaujala zejména první kapitola třetí části, jež analyzuje pro
soudobou západní kulturu velmi zajímavý přístup tibetské etiky k otázce umírání
a smrti. Z knihy je patrné, s jakou pokorou a porozuměním autor k těmto etickým
otázkám přistupuje a také jak hluboký je jeho zájem o myšlenkové koncepce mimoevropských kulturních okruhů.
Celá publikace je ucelená a sdělná a věřme, že bude pro čtenáře nejen zdrojem
poučení, ale díky stylu, jímž je psána, také poutavou četbou.
Emanuel Hurych
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