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Utilitarismus je morální teorie, jež se zakládá na myšlence, že člověk má konat takové skutky, 
které přináší co největší dobro, popř. eliminují co nejvíce zlo. Dobrost jednání je tedy určena 
důsledky, neboli konsekvencemi které jednání přinese. Utilitarismus, jenž existuje v mnoha 
podáních,  lze proto souhrnně označovat za konsekvencionalismus v morální teorii.  V tomto 
širokém vymezení se jedná o učení s velkou tradicí, jež má začátky v antice, a dá se říci, že do 
současnosti zřejmě zůstává nejrozšířenějším směrem morálního uvažování, jakkoli platí, že 
v rámci utilitarismu nalezneme různé pozice, jež se vůči sobě polemicky vymezují. Ke tříbení 
pozic docházelo a dochází jak v rámci utilitarismu, tak v polemice s ostatními morálními 
teoriemi. Snaha vyložit celkový vývoj by překročila únosnou míru našeho výkladu. 
Soustředíme se proto na klasický utilitarismus a na jeho dva vůdčí představitele, Jeremy 
Benthama a Johna Stuarta Milla, jež mají klíčové místo v utilitaristickém uvažování do 
současnosti. Nejprve však pojednáme o utilitarismu všeobecně, aby celý proud byl 
pochopitelný v jeho rozmanitosti. 
  
 
1. Základní otázky utilitarismu 
 
Utilitarismus zdůrazňuje, že dobré konání je takové, které přináší maximální dobré účinky. 
Tato zásada v sobě skrývá dvě základní otázky, jež si žádají upřesnění. Jednak, co je skutečně 
(intrinsically) dobré? A jednak, co má člověk konat, k čemu je zavázán svým konáním? První 
otázkou se zabývá teorie hodnot, která nemusí být ovšem utilitaristická. A druhá otázka nás 
vede zase k teorii závazků, která v utilitaristickém podání je asi nejrozšířenější. Co se týče 
teorie hodnot, tak debaty na dané téma byly živé zvláště v začátcích moderního utilitarismu. 
Od dob G. E. Moora1 se rozšířilo povědomí, že debaty o povaze štěstí či požitku či blaha se 
poněkud pohybují v kruhu. Nicméně pořád platí, že v utilitarismu najdeme v zásadě dvě 
odpovědi na danou otázku. Předně lze tvrdit, že požitek (pleasure) je skutečné dobro, jak se 
domníval právě Jeremy Bentham, anebo můžeme od požitku odlišit štěstí (happiness), popř. 
blaho (well-being), jak zase soudil John Stuart Mill. Ačkoli se najdou utilitarističtí myslitelé, 
kteří neodlišují požitek od štěstí, ukážeme si v dalším výkladu, že je dobré takové rozlišení 
udělat, aby se více ozřejmily rozdíly v základních argumentech jednotlivých utilitaristických 
teorií. Lze totiž mluvit o hedonistickém utilitarismu, který za dobro považuje požitek, a vedle 
toho také o eudaimonsitickém utilitarismu, který zase specifickým způsobem považuje za 
svébytné dobro štěstí a blaho. Nesmíme si ale představovat, že by se hedonisté vyhýbali 
úvahám o štěstí, či dokonce  že by neužívali tento pojem, a naopak, že by eudaimonisté 
odmítali dobrost požitků. V utilitaristickém myšlení jsou všechny tyto termíny ve hře. 
Dokladem budiž právě Jeremy Bentham a John Stuart Mill. Oba s těmito pojmy pracují, 
důležité ale je, že jim dávají natolik odlišný význam, že je radno mluvit o dvojí teorii hodnot. 
Situace je navíc komplikována tím, že existují utilitaristé, např. G. E. Moore, kteří se 
domnívají, že dobro je „non-přírodní“ vlastnost a hlásí se k tzv. etickému intuicionismu, podle 
něhož určení dobra nemůže vycházet ze zjištěných přírodních vlastností věcí či z popisů 
psychických stavů člověka, ale může se opírat jenom o „morální intuice“, což jsou evidentní 
morální tvrzení, která se nabízí pro další reflexi. Proto je třeba uvést ještě třetí skupinu teorií 
hodnot, která je takovou sběrnou kategorií, kam patří utilitaristické teorie, které nevychází ani 
z hedonismu, ani eudaimonismu, ale pro potřeby utilitarismu adaptují nějakou verzi 
morálního intuicionismu. G. E. Mooreova morální teorie se tak někdy označuje jako „ideový“ 

                                                           
1 Viz G. E. Moore a jeho Principia Ethica (1903). 



či „agathistický“ utilitarismus. Neměli bychom ovšem zapomenout, že existuje mnoho 
morálních teorií, které se s utilitarismem v pojetí dobra zásadně rozcházejí, především ty,  
které v návaznosti na stoicismus považují za skutečné dobro ctnost, kterou ovšem zbavují 
všech hedonistických či eudaimonistických rysů. V antické tradici by to byl především 
stoicismus, v současnosti zvláště kantianismus. 
 Polemika se vede nejen uvnitř utilitarismu, ale i navenek. Ozřejmí to druhá otázka, jež 
nás vede k teorii závazků. Ty lze v zásadě rozlišit na teleologické a deontologické, podle toho, 
jak odpovídají na uvedenou otázku. Utilitarismus je teleologickou doktrínou, neboť vychází 
z toho, že člověk má konat to, co přinese, způsobí či vyprodukuje dobro, to znamená, že 
v posouzení závazku se klade důraz na spojení mezi konáním a jeho účinky, či 
konsekvencemi. Naproti tomu deontologie vychází z toho, že závazek něco vykonat platí i bez 
ohledu na to, zda přinese či nepřinese nějaký určitý užitek. Závazek z tohoto hlediska je 
morální povinností sám o sobě. To samozřejmě neznamená, že má platit bez ohledu na 
všechno. Musí zde být nějaký zdroj platnosti daného závazku, tím ovšem není vnější užitek, 
ale může jím být např. Bůh, jehož příkazy uznáváme za platné, jako je tomu v nábožensky 
fundované morálce, anebo rozum, který platnost závazků, je schopen odůvodnit nezávisle na 
vnější zkušenosti, jako je tomu v kantianismu. Jak bůh, tak rozum se potom stávají 
instancemi, které zaručují, že konání, jež je v souladu s mravními závazky, bude mít konec 
konců také dobré účinky. Mohou se najít i další „niterné“ instance platnosti závazků, třeba 
zmiňovaný morální intuicionismus, který se nicméně musí odlišovat od intuicionismu, jak jej 
známe z deontologických úvah o platnosti závazků.2 Utilitarismus je kritikem deontologie, 
byť se v rámci utilitarismu rovněž dá tematizovat to, že skutky, jež jsou všeobecně správné, 
ještě v konkrétním případě danému jedinci nemusí přinést užitek.  V každém případě platí, že 
v současnosti je utilitarismus zřejmě nejvlivnější teleologická doktrína. 

Někdy se mylně přehlíží, že v utilitarismu je ono hledané dobro vždy nějak všeobecné, 
ať jako dobro co největší, nebo dobro všech a pod. Utilitarismus v tom navazuje na velkou 
tradici eudaimonistických úvah o summum bonum.  Zásadou utilitarismu proto je tvrzení, že 
člověk má konat to, co je užitečné všeobecně, pro všechny. Tato charakteristika má dva 
aspekty. Jednak co se týče cíle jednání, kdy otázkou je, Kdo je autorem, původcem či 
hybatelem jednání, kdo určuje, co člověk má konat? V odpovědi se nelze vyhnout zmiňované 
teorii hodnot. Zde je ale na místě nadto zdůraznit, že požadované dobro je v utilitarismu 
bytostně individuální. Utilitarismus je moderní etickou teorií v tom smyslu, že vychází ze 
samostatnosti (morální autonomie) individua, který sám rozhoduje o cílech a účelech svého 
konání. Dobrost a užitečnost jednání patří tedy do sféry jeho osobního uvažování a 
rozhodování. Neméně důležitý je ale druhý aspekt, jenž poukazuje na to, že každé 
individuálně užitečné jednání je v utilitaristických úvahách dáváno do souvislosti s dalšími 
individuálními skutky, když se totiž požaduje co největší dobro pro všechny, tak je 
nepochybně individuální jednání podrobeno jistému zevšeobecnění.  
 Utilitarismus pro své hedonistické či eudaimonistické zásady je někdy mylně 
ztotožňován s egoismem. Egoismus, pokud jej chápeme jako postoj, podle něhož člověk má 
konat to, co zrovna jemu osobně nejvíce prospívá, je případem mravního relativismu, to ale 
neplatí pro utilitarismus, který naopak zdůrazňuje, že konání musí být všeobecně, to znamená 
co nejvíce a pro všechny dobré.  Uvedené rozlišení má svůj význam pro pochopení vztahu 
utilitarismu a liberalismu. Zásada liberalismu, podle níž člověk ve svém jednání sleduje 
vlastní zájem, není ještě egoismem v uvedeném relativistickém smyslu, neboť liberální 

                                                           
2 G. E. Moore hledanou distinkci od deontologických intuicionistů založil na pojmu povinnosti. Zatímco z 
deontologického  povinnost je určena na základě „mravní intuice“ přímo, tak z utilitaristického hlediska naopak 
platí, že konkrétní povinnosti či pravidla jednání lze určit až analýzou účinků, jaké konkrétní jednání či typ 
jednání všeobecně vzato způsobí, nicméně pojetí dobra může přitom vycházet z mravní intuice (Principia 
Ethica §89).  



argumentace tím nekončí, ale teprve začíná. Následuje liberální teorie (známa jako 
harmonizační teze), jež tvrdí, že sledováním vlastního zájmu se dosahuje prospěchu všech, a 
to právě díky určitému „zobecňujícímu mechanismu“, který se nazývá volný trh, což není nic 
jiného než systém dobrovolných směn soukromých statků. Utilitarismus tak může poskytnout 
teoretické zázemí na ospravedlnění liberalismu volného trhu. Mezi utilitarismem a 
liberalismem existuje v tomto ohledu niterná vazba, ačkoli se obě teorie, jedna morální, druhá 
ekonomická, nedají ztotožňovat. Jak uvidíme u Jeremy Benthama i J. S. Milla, tak 
utilitarismus může obohatit ekonomický liberalismus také o různé návrhy na metody 
„zobecňování užitků“ lidského konání, které přesahují oblast tržních výměn, takže polem 
jejich působnosti se stává politika a sféra státní moci.  

Utilitarismus může sloužit jako opora ekonomického liberalismu, ale nejenom to, 
stejně tak může poskytnout teoretické zázemí pro teorie státu, práva a politiky, nakolik nabízí 
východiska pro ospravedlnění politické moci ve jménu všeobecného prospěchu, včetně 
způsobů, jak napravovat selhání trhu a jak redistribuovat užitečné statky v souladu s 
utilitaristickou zásadou co největšího užitku pro všechny. 
 Jak bylo řečeno, utilitarismus požaduje, aby lidské konání bylo posuzováno podle 
toho, kolik dobra přinese všem.3 Základní otázkou je, jak chápat onu kolektivní entitu zvanou 
„užitky všech“? Nabízejí se dvě možnosti, buďto jako užitky pro všechny dohromady neboli 
celkem, anebo jako užitky všech pro každého jednotlivě. V prvém případě tak lze za dobré 
konání považovat to, které několik málo lidí z mnoha učiní nadmíru šťastnými, zatímco 
někteří třeba přitom budou krajně nešťastní. Jakmile se užitky všech sečtou, tak třeba bude 
v důsledku tohoto konání (A) více dobra pro všechny, než v druhém případě, kdy se 
v důsledku nějakého konání (B) sice nezvýší tolik štěstí několika málo lidí (a nebude též 
několik krajně nešťastných), zato se ale v průměru zvýší štěstí většiny členů dané společnosti. 
Pokud se bude počítat celková užitečnost, tak za dobrý bude považován první skutek (A), 
když se však bude vycházet z průměrné užitečnosti, jak se někdy tento koncept nazývá, pak 
bude v utilitaristickém kalkulu za dobrý prohlášen druhý skutek (B). V obou případech ovšem 
půjde o jistou generalizaci užitečnosti, jak odpovídá utilitaristickému přístupu. 
 Ať už se ale počítá celková užitečnost nebo užitečnost průměrná, kritikové utilitarismu  
poukazují na to, že nakonec to stejně vede k tomu, že se za morálně ospravedlněné jednání 
vydávají skutky, které odporují běžnému smyslu pro spravedlnost (common sense).  Tak 
běžně uznáváme, že morální povinnosti často vyžadují skutky, jež žádný užitek nepřinášejí, a 
těžko tvrdit, že se morální jednání vyplácí, spíše se zdá, že je to jednání, jež vyžaduje nějaké 
sebeomezení. Morální povinnost prostě nebývá užitečná. Např. povinnost „nelhat“ může být 
v jistých situacích dokonce životu nebezpečná, a přesto tuto povinnost budeme považovat za 
správnou. Anebo zase na druhé straně je řada užitečných skutků, o nichž uvažujeme, zda a jak 
je máme vykonat, ale toto přemýšlení o užitečnosti nemá nic společného s mravním 
rozhodováním o tom, co je správné a co je špatné. Např. když bude nějaký DJ chystat hudební 
produkci na večerní diskotéku, tak bude určitě zvažovat jednotlivé skladby z hlediska zábavy, 

                                                           
3 Takřka „samozřejmě“ se tím myslí „všichni lidé“, popř. „všichni členové dané společnosti.“ Tato distinkce na 
lidi, jejichž užitky se počítají, a na ostatní, je důležitá, bohužel však v utilitarismu je nedostatečně tematizována.  
Utilitarismu je vlastní univerzalistický nárok pravidel na porovnávání a posuzování užitků jednotlivých lidí, tedy 
počítají se užitky lidí bez ohledu na rasu, pohlaví či národnost. Jak ale utilitaristicky odůvodnit rozdělení lidí do 
jednotlivých států, z něhož se běžně vychází, přitom však zůstává nedořečeno. Neméně opomenuta zůstává 
otázka, proč se počítají jenom užitky lidí a nikoli také ostatních živočichů, popř. přírody. Tato distinkce je 
zásadní, ale je obtížné najít pro ni nějaké utilitaristické odůvodnění. Uvedené distinkce považovali klasičtí 
utilitaristé za „samozřejmé“. Teprve mnohem později, až ve druhé polovině 20. století, se tyto morální a 
politické otázky začaly na půdě utilitarismu diskutovat. Příkladem utilitarismu, který pod užitečností rozumí 
nejen užitky lidí, ale i ostatních živočichů, a na tomto základě přichází s odůvodněním práv zvířat, budiž slavná 
kniha Petera Singera Animal Liberation: A New Ethics for our Treatment of Animals, Random House, New 
York, 1975. 



kterou taková muzika přinese, zřejmě se také bude snažit, aby tato zábava byla co největší, ale 
těžko vydávat tyto jeho úvahy o užitečnosti hudebních skladeb za morální přemýšlení o 
správnosti lidského konání. To jsou námitky, s nimiž přichází stoupenci deontologických 
etických učení, když poukazují na to, že spravedlnost se rozchází s užitečností. Jejich námitky 
lze docela vyhrotit.  

Nejznámější v tomto ohledu je  argument zvaný „obětní beránek“. Lze totiž vymyslet 
řadu situací, kdy obětování nějakého člověka může zvýšit užitečnost daného společenství, 
např. ve skupině tří lidí, kde jeden je zdravý, ale dva mají jenom jednu ledvinu a ta přestává 
fungovat, tak by obětováním jednoho zdravého člověka, jehož dvě ledviny si oba rozdělí, by 
bylo „užitečnější“ ergo spravedlivější, než když dva zemřou a zůstane jeden zdravý člověk. 
Zdá se, že by utilitarismus mohl ospravedlňovat obětování nevinných ve prospěch celku, a 
dokonce by mohl posloužit pro zdůvodnění návrhů tak nepřijatelných skutků, jako je 
eugenika.  

Z hlediska politické teorie je zajímavější jiná argumentace, jež se týká pojetí právního 
státu. Můžeme totiž zapochybovat o tom, zda se takový stát dá utilitaristicky odůvodnit. 
Neboť si můžeme myslet, že  mnohem užitečnější, a tedy i morálně ospravedlnitelnější by 
byla darwinovsky chápaná „válka všech proti všem“, jež by se odehrávala mimo takový 
právní stát a při níž by zahynuli slabší a neužiteční lidé, kteří jsou pro ostatní z hlediska 
užitečnosti spíše břemenem než ziskem, protože v takovém „válečném“ případě by obstály a 
své užitky společně si počítali jenom ti úspěšnější, silnější, schopnější a produktivnější, takže 
celková a možná i průměrná užitečnost daného společenství by se zvětšila ve srovnání se 
situací, kdy stát donucuje ke konání, které ve jménu spravedlnosti přerozděluje užitky ve 
prospěch slabších a méně výkonných, takže celková suma užitečnosti daného společenství se 
zmenšuje, což odporuje utilitaristickému argumentu. 

Moderní utilitarismus, jak o něm uvažujeme, ovšem nenavrhuje ani eugeniku, ani není 
odpůrcem ideje právního státu, ba naopak. Uvedené příklady pouze naznačují, jakým 
námitkám musí utilitaristé čelit, když své morální a politické argumenty zakládají na principu 
užitečnosti. Každou utilitaristickou teorii je proto každopádně třeba posuzovat v její rozvinuté 
podobě. Jak uvidíme právě při výkladu učení Jeremy Benthama či J. S. Milla, jejich teorie 
nabízejí řadu argumentů, jež je třeba nejprve posoudit, abychom viděli, zda pojetí morálky a 
politiky, s nímž přichází, dokáže uvedeným námitkám čelit, anebo tyto námitky do jisté míry 
přeci jenom zůstávají v platnosti. Utilitaristé všeobecně vzato přichází s řadou teoretických 
jemností, jež brání tomu, aby jejich argumentace sklouzla k oněm nepřijatelným morálním 
návrhům. Odlišení průměrné užitečnosti od užitečnosti celkové k takovým návrhům 
nepochybně patří. V současných diskusích nicméně hraje větší roli rozlišení na „utilitarismus 
skutku“ a „utilitarismus pravidla“. 

Existují totiž dvě různé odpovědi na to, jak chápat onu užitečnost, jež slouží jako 
kritérium na posouzení správnosti či nesprávnosti lidského konání. Buďto se jedná o 
užitečnost konkrétního skutku v konkrétní situaci a my uvažujeme o tom, jaké konsekvence 
daný konkrétní skutek přinese. Správný je potom takový skutek, který celkem přinese užitek 
největší. Takový je utilitarismus skutku, jehož klasickým představitelem je Jeremy Bentham. 
Anebo při úvahách o užitečnosti vyjdeme ze skupiny skutků, ze skutků určitého typu, které 
jsou definovány určitým pravidlem (např. krást se nemá). V takovém případě nebudeme 
uvažovat o užitcích jednotlivého skutku, ale o užitcích, které přinese následování daného 
pravidla. Za stoupence utilitarismu pravidla bývá považován Benthamův i Millův souputník 
John Austin4 a někdy také John Stuart Mill.  
                                                           
4 John Austin (1790-1859) patřil k filozofickým radikálům kolem Jeremy Benthama.  Ve své nejvýznamnější 
práci  The Province of Jurisprudence Determined (1832) výslovně vybízí k tomu, abychom nezkoumali 
užitečnost jednotlivých skutků, ale užitečnost “třídy jednání” (“class[es] of action”, viz Lecture II). Jak uvádí 
jeho velký znalec W. E. Rumble, Austin “byl nadšeným stoupencem moderní politické ekonomie, věřil v 



Nicméně klasikové utilitarismu takto své učení nedělili. Výslovně se uvedené dělení 
začalo diskutovat, až v druhé polovině 20. století, poté, co neuspokojily několikeré pokusy o 
reformulaci utilitaristické teorie. Změna to nebyla přímočará. Zmiňovaný G. E. Moore na 
začátku století přišel s významnou reinterpretací základů utilitarismu a přitom důsledně pojal 
utilitarismus jako utilitarismus skutku. Následně byl utilitarismus po dlouhou dobu traktován 
v tomto duchu. Do popředí se tak dostala slabá místa utilitaristické argumentace, neboť 
utilitarismus skutku je sotva obhajitelný ve své elementární verzi. Je-li užitečnost konkrétního 
skutku tím jediným kritériem správnosti jendání, pak se dá ospravedlnit kdejaká lež, krádež a 
vražda, stačí, když je takový skutek náležitě výnosný. K neurčitosti morálního kritéria navíc 
přispívá nepopiratelná omezenost naší rozumové schopnosti poznat dopředu všechny 
konsekvence, které dané  jednání nakonec ve světě způsobí. S argumenty typu „obětní 
beránek“ se pak takový utilitarismus těžko vyrovnává. Sama utilitaristická tradice se tak 
stávala docela spornou. Kriticky na to poukázal J. O. Urmson ve svém slavném pojednání o 
morální filozofii J. S. Milla,5 když odmítl její dvojí interpretaci. Jednak se postavil proti 
naturalistické teorii hodnot,  podle níž J. S. Mill chápal morální dobro, tedy štěstí (happiness) 
„v  pojmech přírodních konsekvencí jednání“, a jednak poukázal na to, že podle J. S. Milla 
správnost konkrétního jednání se zjišťuje tak, že se ukáže, zda je dané jednání v souladu 
s morálním pravidlem, a teprve o morálním pravidlu se dá zjišťovat, zda podporuje či 
nepodporuje konečný účel, kterým je všeobecné štěstí. Utilitarismus skutku tak ustoupil 
utilitarismu pravidla. J. O. Urmson byl přesvědčen, že právě tento pohled umožňuje náležitě 
pochopit morální filozofii J.S. Milla. Polemiky v rámci utilitarismu tím ovšem neskončili. Tak 
J. D. Mabbott následně poukázal na to, že z úvah J.S. Milla se utilitarismus skutku nedá 
eliminovat.6 Následná diskuse vedla k tomu, že se rozdíly mezi utilitarismem skutku a 
utilitarismem pravidla ukázaly být v praxi méně důležité, než jak se zdálo v teorii. David 
Lyons například doložil, že všechny morální pravidla, která se stanou předmětem 
utilitaristických úvah v konkrétních situacích, musí mít vždy tu podobu, že spolu s pravidlem 
jsou uvedeny konkrétní výjimky, kdy pravidlo neplatí, např. člověk nemá zabít druhého, ale v 
situaci, kdy je napaden, v sebeobraně tak učinit může. David Lyons tak došel k závěru, že 
věrohodná formulace utilitarismu pravidla by nakonec doporučovala jako správné stejné 
jednání, jaké by bylo správné z hlediska utilitarismu skutku, takže obě verze utilitarismu jsou 
„extenzionálně shodné.“7 Svým způsobem se tak potvrzuje, že klasikové utilitarismu Jeremy 
Bentham a John Stuart Mill nebyli až tak nekonzistentní ve svých úvahách, jak by se někdy 
mohlo zdát. 
 
 
2. Jeremy Bentham 
 
2.1. Filozofický radikalismus 
 
Moderní utilitarismus je především benthamovský svým původem.  Tento proud novověké 
morální a politické filozofie se zformoval koncem 18. a na počátku 19. století. Tehdy 
                                                                                                                                                                                     
hartleyovskou metafyziku a s přesvědčením přijímal malthusiánství.”  Rumble, W. E., The Thought of John 
Austin: Jurisprudence, Colonial Reform, and the British Constitution (London: Athlone Press, 1985, s. 16-17).  
Jeho největší přínos radno ale hledat  v oblasti právní teorie. Ač John Austin ve své době nebyl příliš znám, 
H.L.A. Hart upozorňuje na to, že “záhy po jeho smrti bylo jasné, že svým dílem založil v Anglii teoretickou 
analýzu práva.”  k John Austin, The Province of Jurisprudence Determined  (Hart, H.L.A., ed., London: 
Weidenfeld & Nicolson, 1955, s. xvi). 
5 J. O. Urmson, The Interpretation of the Moral Philosophy of J. S. Mill, The Philosophical Querterly, Vol. III 
(1953), s. 33-39.  
6 J.D. Mabbott, Interpretations of Mill´s „Utilitarianism“, Philosophical Querterly, VI (1956), 115-120. 
7 David Lyons, Forms and Limits of Utilitarianism 1965. 



v okruhu osob intelektuálně spřízněných s Jeremy Benthamem získal svou klasickou podobu 
a stal se vůdčím intelektuálním směrem liberalismu v anglosaském prostředí vlivným do 
současnosti. Elie Hallévy ve své vynikající, dodnes uznávané analýze označil formativní 
skupinu těchto britských intelektuálů za filozofické radikály.8 Jejich společným cílem bylo 
reformovat všechny společenské instituce a politiku vůbec na základě principu užitečnosti. 
Nijak se neomezovali na témata z morální filozofie, ale zabývali se docela podrobně též 
trestním právem, liberální ekonomikou a v neposlední řadě demokracií a politickými právy.  
Právě utilitarismu lez tak připsat zásluhu na tom, že Británie měla své století liberalismu, tak 
jako se říká, že kontinentální Evropa měla své století osvícenství a lidských práv. 
Utilitarismus byl totiž britskou verzí tohoto širokého osvícenského proudu.   

Ústřední postavou skupiny filozofických radikálů byl vskutku Jeremy Bentham, který 
přitáhl pozornost řady žáků a spřízněných myslitelů. Patřili k nim zvláště David Ricardo, 
který dal anglické politické ekonomii klasickou formu,  pak především James Mill, otec Johna 
Stuarta Milla,  teoretik práva John Austin a historik George Grote.  V roce 1824 založili 
radikálové s využitím Benthamových finačních prostředků časopis Westminster Review, aby 
mohli čelit již zavedeným časopisům whigů Edinburgh Review a toryů Quaterly Review. 
Všeobecně se dá říci, že filozofičtí radikálové a whigovští intelektuálové měli k sobě blízko 
v otázkách industriální a měšťanské politiky. Obě skupiny zaujímaly liberální stanovisko 
laissez-faire, narozdíl od toryů, kteří hájili tradiční britské sociální struktury a měli blízko 
k pozemkové aristokracii. Ideová spřízněnost radikálů a whigů se projevila hlavně ve 
společné kritice obilních zákonů, které měly chránit britské zemědělství před dovozy ze 
zahraničí, a ve 40.letech pak spolu vytvořili Liberální stranu. Přesto se právě radikálové a 
whigové často ostře střetávali. Zvláště James Mill považoval whigy za příliš napojené na 
aristokratické zájmy, aby mohli být hybatelem demokratických reforem. Právě radikálové 
měli pak být ráznými obhájci střední třídy a dělníků. Politické návrhy radikálů přitom vždy 
měly jasné teoretické odůvodnění v principu užitečnosti, narozdíl od whigů, kteří v tom 
spatřovali nevhodný dogmatismus, jak se ukázalo ve slavné veřejné polemice Jamese Milla 
s Macaulayem o politickém teoretizování.  

S využitím utilitaristické argumentace  radikálové obhajovali zastupitelskou vládu a 
navrhovali  všeobecné volební právo, zatím omezené na muže. Zvláště aktivní při 
projednávání těchto návrhů byl James Mill, který počátkem 19. století zřejmě ovlivnil příklon 
Jeremy Benthama k demokracii.  Jeremy Bentham spolu se svými stoupenci se rázně 
zasazovali o parlamentní reformu v Británii v uvedeném duchu, a není proto divu, že byli 
označováni za radikály.  John Stuart Mill začal nadto obhajovat volební právo pro ženy a 
navrhoval vzdělání pro všechny podporované státem.  V základních otázkách ekonomických i 
politických byli všichni stoupenci klasického liberalismu. Přestože byli primárně teoretickými 
mysliteli, usilovali rovněž o zcela praktické cíle a dosáhli přitom pozoruhodného vlivu.  

Bylo by ovšem přehnané, kdybychom tvrdili, že filozofičtí radikálové měli jednotnou 
morální a politickou filozofii.  Shodovali se nicméně v tom, že společenské problémy Británie 
z počátku 19. století spadají na vrub zastaralého právního systému a jdou na účet ekonomiky 
sešněrované představami konzervativní pozemkové šlechty. Průlomová byla v tomto ohledu 
Benthamova ústřední myšlenka, že utilitaristické principy, jež určují morálku, by měly 
vládnou též v politice a právu a že bez jasného pochopení těchto zákonů lidské přirozenosti 
nelze postoupit v politické reformě. Elie Hallévy poukazuje na to, že příčinou vzniku 

                                                           
8 Elie Halévy, The Growth of Philosophic Radicalism. Halévy toto své obsáhlé dílo napsal na počátku 20. století, 
ale dodnes je považováno za poučnou analýzu klasického utilitarismu. Např. Talcott Parsons v International 
Encyclopedia of Social Sciences (1968) tvrdí o této knize, že je to "vskutku definitivní analýza utilitarismu"; a 
Donald Winch ještě nedávno v úvodu k dílu Johna Stuarta Milla Principles of Political Economy vydaném 
v Penguin Classics (1985) uvádí, že je to "stále ještě nejlepší studie o ideách a aktivitách této školy nahlížené v 
celku".  



filozofického radikalismus byl nesoulad, kteří tito intelektuálové vnímali mezi teoretickými 
přísliby moderní racionality a praktickou zaostalostí britských poměrů.  Obdivovali je výkony 
přírodních věd a matematická přírodověda newtonovského ražení se pro ně stala 
metodologickým vzorem.  Domnívali se, že tak jako Newton postavil fyziku na jednotný 
matematický základ, tak bude možno ustavit jednotnou vědu o  společenských a morálních 
fenoménech na základě analogických matematických principů.  Uvažovali proto s nadějí o 
morální aritmetice.  Na druhé straně ovšem vnímali neuspokojivé poměry ve společnosti,  
kterou připisovali nedostatečnému rozvoji teoretického poznání a z něho plynoucí omezenosti 
praktických aplikací.  Neutěšené poměry byly pro ně výzvou k proměně právního, 
ekonomického, ale i politického režimu.  V té době se všeobecně objevovala řada návrhů na 
reformy, ovšem ti, kdo toužili po aritmetice morálky po Newtonově vzoru, usilovali  o 
nalezení principu, který by v jednom teoretickém rozvrhu  spojil  ony rozmanité reformní 
snahy.  Byli to vskutku filozofičtí radikálové. Za jejich vůdčí osobnost byl považtován  
Jeremy Bentham, který za takový newtonovský princip morálky stanovil princip užitečnosti, 
precizně jej zformuloval a nesmlouvavě uplatnil v řadě oblastí. 
 
 
2.2. Život a dílo 
 
Jeremy Bentham se narodil v roce 1748 v Houndditch v Londýně v poměrně zámožné rodině 
londýnských advokátů. V jeho rané výchově se příznačně mísila lidová zbožnost matky 
s vlivem osvícenského racionalismu jeho otce, který neváhal povolat pro mladého Jeremyho 
francouzského vychovatele, jenž s ním četl i Voltairova Candida.  V roce 1760 poměrně 
mladý ve 12 letech byl Bentham přijat na Queen's College v Oxfordu a poté vystudoval práva 
na Lincoln's Inn. V 21 letech získal i povolení k výkonu advokátní praxe, ale nikdy se 
advokacii nevěnoval, zato teoretické otázky právní vědy jej přitahovaly celý život a dá se říci, 
že většinu svého života věnoval úvahám o reformách státu a práva. Nejprve vytrvale pracoval 
na obsáhlém díle o trestnímu řádu (Plan of a Penal Code), jehož valná část nicméně zůstala 
v rukopise. Pouze jeho část publikoval v roce 1789 v knize pod názvem An Introduction to the 
Principles of Morals and Legislation (dále Introduction), jež se v mnoha ohledech stala jeho 
dílem základním. Nejprve zde vyložil utilitaristickou teorii lidské přirozenosti, následně 
zformuloval odpovídající teorii motivace a lidského vědomí, poté schematicky analyzoval 
typy kriminálního jednání a uvažoval, jak je eliminovat  pomocí trestního práva. V tomto díle 
najdeme vyloženy fundamentální myšlenky Benthamovy morální teorie, jež vycházejí z 
principu užitečnosti a principu největšího štěstí. Nicméně Benthamova morální a politická 
teorie zůstala spíše rozptýlena v řadě publikací a nedokončených rukopisů. Nedá se tak říci, 
že by Introduction byla srovnatelná s Leviathanem od Thomase Hobbese, nebo Společenskou 
smlouvou od J. J. Rousseaua, jež přináší systematický výklad celé teorie dotyčného autora. 
Bentham zanechal neuvěřitelné množství rukopisů a jen málo dokončených knih. Navíc 
neustále přicházel s konkrétními projekty na reformu společenských institucí, u kterých 
doufal v praktické uskutečnění svých idejí, a často se i pouštěl do veřejných polemik, v nichž 
dovedně uplatňoval své teoretické argumenty. Teprve v této souvislosti lze porozumět jeho 
dílu. 
  
 
2.2.1. Studia a práce na Penal Code 
 
Bentham se nejvíce věnoval studiu práva. Byl pilným, pracovitým a hlavně systematickým 
badatelem. Pozoruhodným způsobem se odlišoval od anglosaské právní tradice. Nijak se 
nezabýval zkoumáním právních precedentů a konkrétních právních postupů, jak je dosud 



příznačné pro anglosaskou právní tradici. Na common law shlížel s podezíravostí, zato 
legislativní návrhy založené na precisní racionální argumentaci jej přitahovaly. Ovlivněn 
v tom byl nepochybně osvícenským racionalismem a mysliteli, kteří rozumem hodlali 
prosvítit temné poměry ancien régime. V roce 1769 se seznámil s dílem Dei delitti e delle 
pene [O zločinech a trestech] (1764) od italského právního teoretika Cesare Beccaria (1738-
94), které na něj zapůsobilo snahou o reformu trestního řádu, jenž měl vést ke změně chování 
lidí, aniž bylo třeba sahat k neúměrné krutosti. Velký vliv na Benthama měl především 
francouzský osvícenec Claude-Adrien Helvétius (1715-71), jehož dílo De l'espirt [O duchu] 
(1758) vycházelo z Lockovy empirické teorii poznání a důsledně rozvíjelo tezi, že veškeré 
lidské myšlení je produktem zkušenosti a vzdělání, přičemž klíčovým pojmem byla 
užitečnost. Dalším význameným zdrojem byl britský osvícenec a přírodovědec Joseph 
Priestley (1733-1804), jehož politický spis Essay on Government (1768) na Benthama 
hluboce zapůsobil. Elie Halévy v této souvislosti poukazuje na to, že se touto cestou na 
britskou půdu vracely osvícenské ideje. Uvažuje totiž o kontinuitě evropského osvícenství a 
když sleduje formování britského filozofického radikalismu, nachází dosti přesvědčivých 
dokaldů o tom, jak se právě v té době osvícenství, jež se před časem z Británie přelilo na 
evropský kontinent, zejména do Francie, zase na britské ostrovy vracelo zpět. 

V tomto duchovním klimatu se tedy Bentham pustil do práce na reformě anglického 
trestního řádu. Předchozí studium zmiňovaných autorů se zřetelně odráží na Benthamových 
úvahách. Slavnou úvodní pasáž z Introduction o tom, že příroda vydala lidstvo pod vládu 
dvou suveréních pánů požitku a bolesti, můžeme téměř doslova číst u Helvétia. Sám Bentham 
připsal objev principu užitečnosti Humeovi a formuli „největší štěstí největšího počtu“ 
můžeme najít již ve zmiňovaném Pristleyho eseji, ale také u Beccarii a Hutchesona. 
Benthamova morální filozofie se ukazuje být završením dlouhého intelektuálního procesu, 
který měl široké kořeny. Proto nemá vaného smyslu, abychom se snažili identifikovat autory 
jednotlivých formulací. Filoszofický radikalismus, ketrýs e tehdy na briutské půdě formoval, 
totiž nespočívá v jednotlivých formulacích, ale ve schopnosti přetavit tyto nápady 
v dalekosáhlé teoretické principy. Teprve z tohoto pohledu můžeme docenit novátorství 
Benthamova myšlení. Jak podotýká Elie Halévy: „Zvláštní přínos myslitelů utilitaristické 
školy a Benthama zvláště nespočívá tolik v tom, že byli velikými objeviteli, ale spíše v tom, 
že se stali velikými uspořadavateli myšlenek: a právě díky tomuto géniu logického uspořádání 
věcí dokázali vytvořit školu, která sjednocovala na půdě společného učení.“9 Benthamovy 
záměry byly vskutku dalekosáhlé. Neuvažoval totiž „pouze“ o reformě práva, ale požadoval 
novou právní vědu. Svou představu o tom formuloval principielně, jak patrno z jeho úvodních 
slov v Introduction: „ ... an unexampled work to achieve, and then a new science to create; a 
new branch to add to one of the most abstruse sciences. Yet more: a body of proposed law, 
how complete soever, would be comparatively useless and uninstructive, unless explained and 
justified, and that in every tittle, by a continued accompaniment, a perpetual commentary of 
reasons: which reasons . . . must be put under subordination to such extensive and leading 
ones as are termed principles. There must be therefore, not one system only, but two parallel 
and connected systems, running on together, the one of legislative provisions, the other of 
political reasons, each affording to the other correction and support.“ 10 
 
  
2.2.2. Fragment of Government  
 

                                                           
9 Elie Halévy, The Growth of Philosophical Radicalism, s. 33. 
10 J. Bentham,  Preface to the Introduction (ed. J.H. Burns and H.L.A. Hart, London: Athlone Press, 1970, s. 9). 
 



V Benthamových očích bylo anglické právo poznamenáno nejasnými praktikami a 
nezdůvodněnými předpoklady, jež byly dědictvím dlouhé historie anglického aristokratického 
režimu. Bentham neváhal a pustil se do veřejné polemiky s právní teorií, které podle něj měla 
značný díl viny na těchto matoucích právních poměrech. Nejuznávanějším dílem tehdejší 
jurisprudence byly Blackstonovy Commentaries on the Laws of England (1765-9). Nikoli 
náhodou si je tedy Bentham vybral ke kritické analýze.  Svou polemiku začal psát v době, kdy 
pracoval na svém Penal Code, a nazval ji Comment on the Commentaries. Nicméně 
publikoval jenom část těchto úvah pod názvem Fragment on Governemnt (1776), zatímco 
větší část zůstala v rukopise a byla zveřejněna až ve 20. století. Fragment on Government se 
stal prvním významnějším Benthamovým textem, který vzbudil jistý zájem veřejnosti. 

Právě v tomto textu Bentham poprvé přišel s formulací principu největšího štěstí, hned 
v úvodní větě čteme: “It is the greatest happiness of the greatest number that is the measure of 
right and wrong.”  Bentham zde trochu důvěřivě tvrdí, že je to princip samozřejmý a že s tím 
budou souhlasit všichni moudří lidé. V té době zřejmě ještě netušil, jak obtížné bude 
přesvědčovat ostatní, zvláště držitele moci, aby dopustili, že podle této zásady bude předělán 
právní řád. Tehdy se ještě domníval, že racionální argument se prosadí silou své 
přesvědčivosti. Bentham se zprvu obracel na aristokracii se svými návrhy pln důvěry. Až po 
řadě zklamání a neúspěchů se radikalizoval a nakonec začal hledat spojence pro své reformy 
v demokracii. Odpor k racionálním reformám přičítal skupinovým zájmům. V  roce 1822 
v dodatečně připsané poznámce svého díla Introduction si pak již posteskl, že někteří držitelé 
moci shledali jeho učení nebezpečným, ale „nebezpečné je jenom pro takovou moc, která za 
svůj skutečný účel a cíl má největší štěstí konkrétní osoby, popřípadě štěstí nějaké poměrně 
malé skupiny dalších.“  

Spis Fragment on Government nicméně zaujal hraběte ze Shelburne, a tak se Bentham 
chvíli těšil pozornosti tohoto zasloužilého whiga, jenž byl patronem Josepha Priestleyho a 
přítelem rodiny Pittů, v letech 1782-83 byl sám dokonce premiérem, 1784 získal titul Marquis 
of Lansdowne. Hrabě ze Shelburne pozval v roce 1781 Benthama do koružku whigovských 
intelektuálů, kteří se sházeli v Bowood House ve Wiltshire a v  Lansdowne House v Londýně. 
Bentham nicméně do skupiny příliš nezapadl a vztahy se záhy uvolnily. Nicméně přátele si 
Bentham dokázal získat i zde. Pierre Étienne Dumont z tohoto kroužku později pomáhal 
Benthamovi s uplatněním jeho myšlenek na veřejnosti.  

 
 
2.2.3. Panopticon 
 
Nespokojen trochu s domácími poměry se Bentham v roce 1785 rozhodl připojit ke svému 
bratru Samuelovi, který pobýval v Rusku u knížete Potěmkina, kde pomáhal zavádět moderní 
průmyslové a zemědělské postupy. Bentham zřejmě doufal, že zaujme svými intelektuálními 
projekty carevnu Kateřinu Velikou, která byla známa svými sympatiemi k osvícencům. Jak 
bylo jeho zvykem, pracoval neúnavně, sepsal zde francouzský rukopis pojednání Projet d'un 
corps complet du droit, ale hlavně navrhl své Panopticon or The Inspection-House a také 
sepsal pojednání o lichvě Defence of Usury, v němž polemizoval proti zákonům omezujícím 
úrokovou míru na 5% a poukazoval na důležitost volného peněžního trhu. Toto pojednání 
vyšlo v roce 1787 a hrálo důležitou roli ve veřejných debatách o Usury Bill po dlouhou dobu, 
nejprve za bankovní krize v letech 1825-26, poté v roce 1833, kdy byl příslušný zákon 
zamítnut, a pak ještě v roce 1854, kdy byl nakonec přijat.  

Z Ruska se Bentham vrátil v roce 1788 a hned se pokoušel uplatnit své návrhy. 
Největší naděje spojoval se stavbou Panoptika. Dopisoval si v této věci nejprve 
s francouzskými a irskými úřady a poté jednal i s britskou vládou. Projekt byl představen 
v Národním shromáždění v Paříži i v Britském parlamentu. Po dlouhých následujících 10 let 



se Bentham stále snažil dosáhnout toho, aby Panopticon bylo postaveno. V roce 1794 byl 
dokonce přijat zákon, který poskytoval zplnomocnění ke stavbě této specifické věznice 
v Londýně, avšak potřebnou volbu místa znemožnily významné pozemkové zájmy. V roce 
1799 sice bylo jedno místo nalezeno, ale skrytý odpor nakonec vedl k tomu, že nakonec 
v roce 1803 tento projekt zkrachoval. Bentham se svým bratrem přitom do něj po dvanáct let 
investovali velké peníze. Teprve později v roce 1813 se mu podařilo získat dostatečnou 
kompenzaci za vydané náklady. Nešťastné spory ale nebyly bez užitku. Bentham v nich získal 
docela konkrétní poučení o tom, jak nesnadno se racionální argument prosazuje proti 
odmítavým dílčím zájmům, což se stalo důležitým tématem jeho úvah o politických 
reformách, veřejném zájmu a státní službě.  

 
 
2.2.4. Od revoluce k reformě 
 
Základním Benthamovým dílem je zmiňovaný Introduction z roku 1789. Svým způsobem 
toto dílo odpovídalo radikální náladě doby, neboť tehdy se státy nejen teoreticky, ale i 
prakticky předělávaly podle racionálních vizí. Avšak v Británii podobné naladění dílu spíše 
uškodilo, jelikož tehdejší vzestup politické reakce otupil mnohé radikální aspirace. Bentham 
byl původně stoupencem Francouzské revoluce a vypracoval pro nový režim hned několik 
svých návrhů na soudní a legislativní procedury, jmenovitě Draught of a new plan for the 
organisation of the Judicial Establishment in France (1790) and Essay on Political Tactics 
(1791). V roce 1792 dokonce získal čestné občanství, nicméně revoluční teror jej odpuzoval a 
Bentham na své revoluční sympatie pozapomněl.  

Slabá odezva na vydání jeho Introduction přinesla Benthamovi jisté zklamání. 
Zvláštní překážkou veřejné působnosti se ale ukázala i Benthamova soustředěná píle a jeho 
pracovní posedlost. Psal neustále, ale jen málo knih dokázal dovést k publikaci. Benthamovi 
s veřejnou prezentací jeho myšlenek naštěstí začali pomáhat jeho přátelé a stoupenci, zejména 
se činili Etienne Dumont a James Mill, rovněž John Stuart Mill se podílel na vydání 
Benthamových spisů, především pětisvazkového díla Rationale of Judicial Evidence (1827).  

Nejprve ženevan Etienne Dumont, který byl Benthamovým přítelem ještě 
z whigovského kroužku v Lansdowne House, pomohl s vydáním textu, který byl věnován 
všeobecné teorii práva a Bentham jej napsal za svého pobytu v Rusku. Pod názvem Traité de 
Législation Civile et Pénale jej Dumont vydal v Příži v roce 1802. Následně Dumon v roce 
1811 vydal ještě starší Benthamův text The Rationale of Punishment ze 70. let rovněž v Příži 
pod názvem Théorie des Pênes et des Récompenses par Jeremy Bentham. Toto pojednání 
bylo recenzováno v Edinburgh Review v roce 1814. Dá se říci, že tyto texty výrazně přispěly 
k veřejnému přijetí Benthamových myšlenek. Není náhoda, že Bentham dosáhl jistého uznání 
svého díla ve Skotsku, kde byla osvícenská tradice přeci jenom živější než v tehdejší Anglii. 
Ve Skotsku ostatně Bentham přispěl k veřejné debatě o reformě skotského soudního procesu 
svým textem Scotch Reform (1808).   

Především ale James Mill se stal blízkým spolupracovníkem Jeremy Benthama v této 
době. Seznámil se s ním v roce 1809 a hned se stal průbojným šiřitelem Benthamova 
utilitarismu. Jeho vlivu se připisuje Benthamův příklon k demokratickému přesvědčení, které 
ale svým způsobem sdílel již na počátku francouzské revoluce. Důležitou roli v Benthamově 
postupné politické radikalizaci ale sehrála i osobní Benthamova zkušenost s reformními 
projekty, které navrhoval. Dospěl totiž k názoru, že překážkou racionálních reforem státu a 
práva nejsou jen právníci, kteří tyjí z nepřehledného právního řádu, ale že hlavní brzdou je 
stávající politická aristokratická elita, která si z parlamentu udělala baštu bránící stávající 
nespravedlivý, iracionální a nefunkční politický systém, který vyhovoval jejím specifickým 
zájmům. Není proto divu, že v benthamovském kroužku začaly vznikat návrhy na radikální 



reformy britského ústavního systému, které by umožnily tyto politické překážky odstranit. 
Objevily se tak návrhy na zavedení všeobecného volebního práva pro muže a později i pro 
ženy, rovněž na zrušení Sněmovny lordů, dokonce i monarchie vůbec a v neposlední řadě na 
omezení vlivu církve, jak dokládají texty  Plan for Parliamentary Reform (1817), Bentham´s 
Radical Reform Bill (1819), On the Liberty of the Press and Public Discussion (1821), Jeremy 
Bentham to his Fellow-Citizens of France on Houses of Peers and Senates (1830). 

Benthamova reputace postupně rostla, byť většímu uznání se těšil ve frankofoních a 
hispánských zemích, které prodělávaly radikální proměnu režimu, a tak nálada byla více 
nakloněna Benthamovým racionalistickým projektům na přestavbu státu a jeho institucí. 
V této napoleonské době uvažoval o všeobecném právním rámci vhodném pro nové liberální 
ústavní kodifikace, jmenovitě  Codification Proposal, addressed by Jeremy Bentham to all 
Nations professing Liberal Opinions (1822), Leading Principles of a Constitutional Code for 
Any State (1823) a Constitutional Code; for the Use of All Nations, and all governments 
professing liberal Opinions (1827), v nichž zásadním způsobem obhajoval režim 
reprezentativní demokracie.  

 
 
2.2.5. Sociální péče a kritika aristokracie 
 
Bentham se nepouštěl pouze do návrhů na ústavní kodifikace a právní reformy. Velkým 
tématem jeho utilitaristických úvah se staly též otázky sociální péče o blaho občanů. Rovněž 
v této oblasti přicházel s racionalistickými projekty, jak zajistit sociální péči podle 
utilitaristických zásad, tj. aby byla k co největšímu prospěchu celé společnosti. Zvláště 
pozoruhodné jsou v tomto směru jeho návrhy na zlepšení chudinských zákonů, viz jeho  
Preliminary sketches relative to the poor and Pauper Management Improved. Tyto texty 
vycházely v letech 1797-98 v časopise Annals of Agriculture. Bentham v nich svým 
způsobem reagoval na hladové bouře z předchozích let, jež vyvovala zemědělská krize 
v Británii. V článcích kritizoval stávající více méně charitativní systém chudinské pomoci, 
který považoval za neefektivní a iracionální. Místo toho navrhl, aby všichni platili farní 
chudinský příspěvek do jedné National Charity Company. Tato národní společnost by pak 
provozovala siť dílen, které by byly organizovány podle jeho známého modelu panopticon, 
takže dělníci by v nich pod racionálním dozorem vyráběli užitečné produkty. Chudí lidé byli 
přitom roztříděni do hierarchických skupin podle příčin své chudoby a podle ochoty pracovat, 
přičemž ti, co byli bez práce, k ní byli „motivováni“ donucováním v pracovních dílnách.  
Benthamův dalekosáhlý záměr vytvořit státem zajišťovanou sociální péči vázanou na veřejné 
práce se nicméně vinou jeho provedení v podobě panoptica proměnil v systém nucené práce 
pod přísným dozorem, což zjevně není nejlepší způsob, jak zajistit sociální péči v souladu 
s liberálními právy a svobodami. Bentham tak na jedné straně přišel s průlomovým, v daném 
případě utilitaristickým ospravedlněním celospolečenských institucí, které by řešily problém 
chudoby, nicméně na druhé straně tak činil způsobem, který neměl daleko od zavedení 
novodobé otrocké práce. Přesto lze tyto Benthamovy úvahy cenit jako jedny z prvních návrhů 
na moderní systémy národní sociální péče, v nichž by se distribuovala sociální pomoc 
v národním rámci podle racionálních a všeobecně platných pravidel.  
  
 
 2.2.6. Benthamovo dědictví 
 
Benthamovy návrhy od počátku 19. století směřovaly stále více k radikálním reformám 
politického systému s cílem, aby byl eliminován vliv aristokracie a církve, které považoval za 
zásadní překážku nezbytných reforem provedených v utilitaristickém duchu. Nepřízeň těchto 



společenských skupin jej vedla ke kritice toho, co nazýval „duch korporace“ a co soudobým 
jazykem lze popsat jako skryté dohody mocenských elit, které své dílčí zájmy vydávají za 
zájmy národní a brání tak rozvoji demokracie. Bentham označoval tuto skrytou vládu dílčích 
zájmů za „korupci“ a soudil, že jediný způsob, jak jí čelit, je více demokracie, tedy rozšíření 
volebního práva na všechen lid. O temném nebezpečí dílčích zájmů a ducha korporace 
v různých podobách psal především v The Book of Fallacies (1824), ale také v Elements of 
the Art of Packing (1810), Church of Englandism (1817) a Not Paul but Jesus (1823).  

Tyto polemické výpady se podepsaly na tom, že benthamité začali být považováni za 
radikální stranu v britské politice. Svým způsobem stáli mimo, neboť kritizovali politiku jak 
toryů, tak whigů, avšak jejich politický vliv vůbec nebyl zanedbatelný.  Naopak jejich návrhy 
a argumenty hrály významnou roli jak při schvalování významného Reform Bill v roce 1832, 
který podporoval Benthamův žák Lord Henry Brougham, tak při projednávání dalších 
politických reforem, zejména o tajném hlasování, které v parlamentu prosazoval Benthamův 
přítel George Grote. 

Když Bentham zemřel v roce 1832 v Londýně, zůstaly po něm desítky tisíc stran 
rukopisů, které, jak doufal, měly být publikovány. Zanechal po sobě rovněž jisté jmění, které 
bylo použito na financování nové univerzity University College v Londýně. Ta byla zřízena 
pro studenty, kteří nemohli studovat na tehdejších univerzitách, jako byli nonkonformní, 
katolíci a židé.  Benthamovy rukopisy jsou dodnes uchovávány v této univerzitě.  Ale 
nejenom Benthamovy rukopisy, zústaly zde rovněž jeho tělesné ostatky. Benthamovo tělo 
bylo podle jeho přání pitváno, orgány byly dány k vědeckému studiu a tělesná schránka byla 
nabalzamována, oblečena a usazena v křesle v kabinetu na hlavní chodbě University College, 
kde je dodnes k vidění tato slavná Auto-Icon. Pro badatele má ovšem větší význam, že 
začátkem 60. let 20. století byl založen tzv. Bentham Project, který podporuje benthamovská 
studia a vydává kritickou edici Benthamových děl a korespondence. 
 
 
2.3. Morální  teorie 
 
Benthamův utilitarismus je důsledně konsekvencionalistickou doktrínou, to znamená, že 
správnost jednání se posuzuje podle účinků, jež jednání přinese. Jen obtížně bychom v jeho 
podání hledali nějaké stopy po morální autonomii jednající osoby, tj. po nějaké původní 
vlastní hodnotě osoby, jež by platila nezávisle na projeveném jednání. Nicméně nehledě na to 
platí, že Benthamův utilitarismus je bytostně individualistickou doktrínou, a právě proto se 
stal oporou liberalismu v anglosaském prostředí.  Postihnout tuto ideovou souvislost není 
snadné. Zaměříme se nejprve na teoretické jádro Benthamova utilitarismu, které, jak ukazuje 
Elie Halévy, tvoří i) utilitární princip největšího štěstí, ii) racionální egoismus a iii) umělá 
jednota zájmů jedince s ostatními.  
 
2.3.1. Princip užitečnosti 
 
Morální teorie vždy hledá odpověď na otázky Co je dobro? Jak jej můžeme poznat? A jak 
podle něj můžeme jednat? Benthamův utilitarismus odpovědi na tyto otázky zakládá na 
určitém pojetí lidské přirozenosti. Na začátku jeho úvah tak najdeme specifickou filozofickou 
antropologii. Bentham hledá zákon lidské přirozenosti, podle něhož lidé jednají a posuzují svá 
jednání.  Tímto elementárním zákonem je mu snaha každého člověka usilovat o požitek a 
vyhnout se bolesti. Tento zákon lidské přirozenosti nazývá principem užitečnosti a slouží mu 
jako kritérium racionality a správnosti lidského jednání.  Hned na začátku spisu Introduction 
Bentham tento princip uvádí trochu metaforicky na scénu, když  píše: „Příroda vydala lidstvo 
vládě dvou svrchovaných pánů – bolesti a požitku. Jenom ty ukazují, co máme dělat, a určují, 



co budeme dělat. Jejich panství má v sobě jak měřítko toho, co je správné a špatné, tak v sobě 
zahrnuje řetěz příčin a účinků. Ovládají nás ve všem, co děláme, co říkáme i myslíme: Každé 
úsilí, které podnikneme, abychom se vymanili z jejich područí, jenom poslouží k tomu, aby se 
toto panství potvrdilo a upevnilo. Člověk si může usmyslit, že se zbaví jejich impéria, ale ve 
skutečnosti mu přitom stále bude podléhat. Princip užitečnosti uznává toto poddanství a 
přijímá je za základ systému, jehož cílem je vytýčit půdorys radosti cestou rozumu a zákona. 
Systémy, jež se toto panství pokouší zpochybnit, se věnují zmatkům namísto smyslů, rozmaru 
namísto rozumu a temnotě namísto světla.“11 Následně Bentham analyticky upřesňuje, že 
princip užitečnosti „schvaluje či neschvaluje jednání, ať už je jakékoli, podle tendence, kterou 
jednání vykazuje podle toho, zda zvýší, anebo sníží štěstí strany, jejíž zájem je ve hře; nebo, 
řečeno jinými slovy, podle toho, zda jednání toto štěstí podporuje nebo mu odporuje.“12 Toto 
upřesnění je důležité ze dvou důvodů, jednak proto, že princip užitečnosti je výslovně spojen 
se zájmem jednající osoby, tj. neurčuje jenom racionální nutnost jednání, ale vyjadřuje 
neméně zájem jednající osoby, a jednak proto, že je zdůrazněn preskriptivní ráz principu 
užitečnosti, tj. vedle nutnosti a racionality jednání stanovuje též jeho správnost či nesprávnost. 

Ve snaze stanovit zákon lidské přirozenosti byl Bentham inspirován pokroky moderní 
přírodovědy. Současníky nepochybně fascinovalo, že Newton dokázal odhalit za 
mnohotvárností přírodních dějů působnost univerzálních zákonů, které bylo možno vyjádřit 
v matematických rovnicích a jejich platnost potvrdit v empirických experimentech. Něco 
podobného požadoval Bentham od vědy o lidském chování. Řadí se tak svým myšlením 
k osvícenské filozofii, pro kterou rozum, jak jej ztělesňovala moderní přírodověda, se stal 
spolehlivou metodou nejen poznání přírody, ale byl i vhodným nástrojem pro řešení problémů 
lidského světa. Elie Halévy zdůrazňuje, že se tato osvícenská inspirace vepsala do 
Benthamových úvah o člověku především vlivem Humeova asociacionismu, jenž byl 
ústředním motivem  jeho morální psychologie. Tvrdil přitom, že již Hume „postupoval  
v newtonovských liniích,“13 když ve své analýze sdružování vněmů v lidské mysli odhalil 
působnost racionálního pravidla jejich asociace, kteréžto pravidlo empiricky verifikovatelným 
způsobem vysvětlovalo příčinné spojení dvou rozmanitých a třeba i protikladných vněmů 
(post hoc est propter hoc). Halévy v tom spatřoval analogii s Newtonovým postupem, který 
rovněž za různými cestami, kterými stékají řeky z hor do moře, odhalil příčinnou působnost 
jednoho zákona gravitace, jenž vyjadřoval racionalitu a nutnost těchto různých fyzikálních 
dějů. A v této newtonovské linii pak pod vlivem Humeova psychologického asociacionismu 
měl Bentham dospět k principu užitečnosti. Humea lze tak zřejmě považovat za inspirátora 
britského utilitarismu, ale sám nepatřil k filozofickým radikálům. Soudil totiž, že analýza 
asociací, tedy toho, jak byly sdruženy naše složitější ideje, včetně morálních představ o tom, 
co je dobré a špatné, může sice dospět k poznání toho, co jest racionální a nutné, ale nemůže 
přijít s návrhy na to, co je správné, protože by se jednalo o vadný úsudek vyvozující z toho, co 
je, i to, co býti má. Bentham však naopak za hlavní přednost svého principu užitečnosti 
považoval právě to, že tento vědecký zákon umožňuje nejen poznat lidské chování, ale dané 
poznání může být oporou pro změnu tohoto chování racionálním a užitečným směrem. Cílem 
poznání byla praktická reforma, která měla racionálně upravit pravidla lidského jednání tak, 
aby lidské konání přinášelo maximální prospěch.   

Utilitarismus v Benthamově podání tak navazuje na racionální optimismus osvícenství 
a ukazuje se být specifickou verzí morální aritmetiky, jež patřila k oblíbeným tématům 
filozofických úvah mezi osvícenci v té době. V Benthamově podání ovšem má morální 
aritmetika výrazné naturalistické rysy. Ovlivněn v tom byl zejména osvícenskými materialisty 
Helvétiem a Priestleym. Štěstí a bolest, jež slouží k vysvětlení morálních pojmů,  Bentham 
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chápe jako přirozené skutečnosti, které se dají měřit jako fyzikální stavy organismu. Právě 
tyto fyzikální skutečnosti nakonec slouží k vysvětlení morálky, ale i politiky  a náboženství. 
Bentham nepopírá, že náboženská víra může být zdrojem radosti a útěchy, např. modlitba, ale 
trvá na tom, že tento náboženský stav útěchy není primárně, tj. racionálně  a nutně vzato, nic 
jiného než určitá konfigurace fyzikálních stavů požitku a bolesti, jak je prožívá daný 
organismus. Zásadně tedy platí, že fyzično je zahrnuto v morálce, politice i náboženství a náš 
organismus je ovládán fyzikálními imperativy.14 Proto může Bentham trvdit, že princip 
užitečnosti vládne lidskému chování díky „přirozené konstituci lidského těla.“15 Svým 
způsobem tak Bentham není daleko od darwinistických úvah, když vlastně tvrdí, že fyzikální 
imperativy lidského organismu (touha po požitku a vyhýbání se bolesti, na nichž se zakládají i 
deriváty jako morálka, politika a náboženství) pomáhají organismu v přežití, aby se úspěšně 
udržel při životě.  V každém případě Bentham tvrdí, že tento mechanismus požitku je zákon, 
kterému podléháme a nemůžeme uniknout. Kdybychom se principu užitečnosti nějak vzepřeli 
a dokázali jej v sobě popřít, tak  by to byl, jak soudí,  paradoxně náš konec: „Náš druh by 
nemohl dále existovat … stačilo by několik měsíců, možná jen týdnů nebo dní, aby se 
zničil.“16 Princip užitečnosti je zákon lidského chování a utilitarismus je věda, jež se věnuje 
poznání tohoto zákona. Bentham byl přesvědčen, že v jeho podání se utilitarismus stává 
přísnou vědou o zákonech lidského chování. Vzorem mu byla moderní věda. Princip 
užitečnosti přitom byl úhelným kamenem celého vědeckého systému. Byl to axiom jasný a 
nezpochybnitelný, který byl srovnatelný s těmi, které stanovil Eukleidés17.  
 
 
2.3.2. Racionální egoismus 
 
Benthamův utilitarismus dobré účinky jednání spatřuje v požitku, a tak pochopitelně patří do 
tradice hedonismu, který má antické začátky. Nicméně Benthamovo myšlení je tomu 
antickému docela vzdálené. Již jsme viděli, že osvícenský racionalismus jej přivedl k tomu, že 
mechanismus požitku chápal po vzoru moderní přírodovědy a utilitarismus byl formulován 
jako přísná věda. Další souvislosti tohoto novátorského obratu je třeba ještě připomenout. 
Neméně významné je totiž to, že utilitarismus v tomto podání metodologicky vychází 
z individualismu a svým pojetím vlastního zájmu osoby (self-interest) se stal oporou 
liberalismu té doby. Metodologický individualismus představuje epistemologickou zásadu, že 
společenské události, skutečnosti a děje se mají vysvětlovat v pojmech individua a jeho 
vlastností. Bentham takto soudil, že lidské chování lze popsat a vysvětlit, aniž se bude 
odkazovat na sociální vztahy. Sociální vztahy byly z jeho pohledu druhotné, naopak 
individuum a jeho usilování o požitek byly prvotní.  Bentham byl v tomto náhledu poměrně 
striktní. Pospolitost považoval za fiktivní těleso a jenom úspornost řeči nás vede k tomu, 
abychom o pospolitosti mluvili a uvažovali jako o svébytné skutečnosti. Společnost ale není 
nic než součet zájmů členů, kteří společnost tvoří. Vysvětlovat chování jedince lze proto 
jenom v pojmu štěstí, o které daný jedinec usiluje, a chování společnosti lze pak chápat jako 
součet tohoto usilování množství členů společnosti o štěstí, do něhož se každý pouští po 
svém, ovšem veden přitom přirozenou nutností. 18  
 Individualismus v tomto podání se ale neomezuje pouze na vysvětlování 
společenských dějů. Bentham byl zastáncem ontologického individualismu, neboť zastával 
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názor, že nejen z hlediska poznání, ale ve skutečnosti, tedy tak, jak se věcí mají a jak skutečně 
jsou, neexistuje větší „osoba“ než konkrétní lidské individuum, všechny vyšší „osoby“, jako 
skupiny, národy a státy vznikají až následně v důsledku individuálních aktů jednotlivých lidí, 
kteří usilují o vlastní štěstí. Jak tvrdí Bentham: "[i]n every human breast ... self-regarding 
interest is predominant over social interest; each person's own individual interest over the 
interests of all other persons taken together."19 Usilování o štěstí, jak jsme o něm výše 
uvažovali, nyní vystupuje coby racionální vlastní zájem individua. Za tímto určením se skrývá 
dvojí představa: jednak že v pozadí každého lidského snažení o štěstí, ať je sobecké, nebo 
altruistické, je požitek, který definuje vlastní zájem osoby, a jednak že tento vlastní zájem 
osoby je zájem racionální, protože, jak jsme viděli, právě úsilí o požitek je primární a nutnou 
determinantnou lidského chování, která je v pozadí všech motivací, jakkoli různorodých. Je-li 
tedy přirozeností člověka usilovat o vlastní blaho, pak rozum je též jeho přirozenou 
schopností, jak toto vlastní blaho poznat a jak ho v jednání dosáhnout. 
 

  
2.3.3.  Umělá jednota zájmů 
 
Benthama s ekonomickým liberalismem spojuje klíčová myšlenka, že společnost má být 
uspořádána takovým způsobem, aby z úsilí jednotlivců, z nichž každý sleduje vlastní zájem, 
vzešel maximální prospěch všech.  Jedná se jen o jinou formulaci známé harmonizační teze 
klasických liberálů, tzv. „neviditelnou ruku“ Adama Smitha.  Jak známo klasický liberalismus 
nežádá od lidí, aby ve svém jednání dávali přednost zájmu obecnému před svým vlastním, ale 
naopak vychází z toho, že jedinci právě tím, že každý sleduje svůj vlastní zájem, vlastně 
prospívají všem, neboť za jejich zády působí „mechanismus“, který z jejich egoistického 
jednání vytváří obecný prospěch.  Tímto harmonizačním „mechanismem“ je v podání 
klasických liberálů ovšem volný trh a právě politická ekonomie se ustavila jako věda, která 
hodlala zkoumat zákonitosti toho, jak tento tržní mechanismus harmonizačním způsobem 
funguje.  Bentham ve svém výkladu principu užitečnosti rozvíjí tuto liberální myšlenku o 
harmonizaci egoistických zájmů, neboť také vychází z priority vlastního zájmu a všeobecný 
prospěch je nahlížen jako součet rozmanitého úsilí množství jedinců o vlastní požitek.   
Případné „mechanismy“ harmonizace se v podání klasických liberálů nicméně liší. Tak John 
Locke svého času dával harmonizační tezi silné puritánské vyznění a „neviditelná ruka“ 
v jeho podání byla pořád ještě rukou boha, který je pánem na zemi.20 Utilitaristická politická 
ekonomie se však již obešla bez boha a jala se objevovat přirozené zákony ekonomiky, jež 
působí samočinně. V  Benthamově výkladu se do popředí zase dostávají legislativní a 
politické mechanismy harmonizace více než mechanismy ekonomické, ač se Bentham 
k liberálním ekonomům upřímně hlásil. Nicméně, jak na to upozorňuje Elie Halévy, pořád se 
nabízí dvojí interpretace principu užitečnosti.21  

První interpretace sází na přirozený mechanismus. Prioritu vlastního zájmu, jak jsme 
viděli, chápe Bentham v tom smyslu, že lidskému jednání dominuje egoistická motivace, 
která slouží k udržení při životě a je prospěšná při dosahování požitku. Pokud tedy úsilí o 
vlastní požitek působí tak, že je součástí sebezáchovy a životu prospívá, nikoli škodí, pak 
musí vskutku existovat nějaký mechanismus, který zaručuje, že toto egoistické úsilí různých 
individuí se vzájemně neničí, ale naopak vzájemně se kloubí a spojuje, jinak by přece 
egoismus životu škodil. Skutečnost, že se rozvíjí život, který vychází z egoistického úsilí o 
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vlastní požitek, potvrzuje, že nějaký harmonizační mechanismus musí být ve hře.  Můžeme 
pak tvrdit, že chceme-li, aby se z rozmanitosti lidského jednání zrodil všeobecný prospěch, 
pak máme dát principu užitečnosti takto naturalisticky interpretovanému volný průchod, to 
znamená, máme se zbavit všech svých bláhových pokusů přirozený egoismus nějak omezit 
anebo dokonce umravnit.  O tom sice můžeme mít jisté pochyby, když i v přírodě najdeme 
dosti dokladů toho, jak „sobecké jednání“ může zničit nejen dotyčného živočicha, ale pokud 
se rozšíří, tak se může stát hrozbou celému druhu. A zarazit by nás i mohla neudržitelná 
radikalita tohoto názoru, protože pokud bychom takto vykládali utilitaristickou doktrínu, 
mohli bychom pak tvrdit, že je třeba  zrušit všechny politické, právní a morální instituce, které 
se pokouší přirozený lidský egoismus nějak omezit, že naopak lépe učiníme, když necháme 
věcem volný průběh a připustíme přirozený stav, něco jako Hobbesovu obávanou válku všech 
proti všem, protože, jak se dá i předpokládat, přežijí pak právě ti zdatnější, výkonnější a 
samostatnější,  takže nakonec bude na světě více užitku než dříve, když jejich aktivita byla 
uměle podvazována vymyšlenými morálními ohledy vůči nevýkonným a slabým jedincům. 
Utilitaristé se brání podobným námitkám, jež vlastně pracují s argumentem „obětního 
beránka“.  Rovněž Bentham má k podobnému naturalismu daleko, byť se k němu někdy 
přiblížil, např. když tvrdil, že člověk se egoistické motivace nemůže vzdát ani na chvilku, 
jinak by se základ jeho sebezáchovy nakonec rozložil. Jako by zárukou harmonizace zde byl 
samotný přírodní mechanismus požitku.  Takový výklad by Benthamův utilitarismus přiblížil 
k demografickému naturalismu jeho současníka Thomase R. Malthuse, anebo sociálnímu 
darwinismu pozdějšího následovníka Herberta Spencera, ale k nepoznání by zkreslil klíčové 
teoretické motivy Benthama samotného, pro něhož hlavním předmětem teoretického zájmu 
vždy nakonec byla úloha práva při vytváření oné utilitaristicky pojaté jednoty egoistických 
zájmů. 

Druhá interpretace proto uznává, že přirozený mechanismus sám od sebe nezajistí, aby 
z mnoha egoistického úsilí o vlastní štěstí vzešlo společné dobro. Harmonizační teze pak musí 
počítat s rolí, kterou v tomto procesu mohou hrát vytvořené společenské a politické instituce. 
I v těchto úvahách ovšem vycházíme z priority vlastního zájmu, ale tentokráte už nebudeme 
předpokládat, že egoistické motivy jsou harmonizovány k všeobecnému prospěchu nějakým 
přirozeným mechanismem jaksi samy od sebe, nýbrž budeme tvrdit, že individuální zájem 
nelze v jeho přínosu ke společnému prospěchu identifikovat bez aktivní a uvědomělé role 
zákonodárce.  V jádru této interpretace tak najdeme tvrzení, že ke sjednocení egoistických 
zájmů je nezbytné právo, státní moc a donucování.  Jednota zájmů je tak uměle vytvářena 
pomocí práva a dalších politických institucí. Tato interpretace  umožňuje pochopit,  proč  
Bentham  značnou část svých úvah věnoval  různým legislativním návrhům a proč byl 
přitajován rolí zákonodárce. V tomto bodě se spojoval jeho zájem teoretický s praktickou 
úlohou, kterou vědění v Benthamově utilitarismu hraje.  Nicméně Bentham byl  nadšeným 
stoupencem anglické politické ekonomie a vždy zdůrazňoval, že se v ekonomických otázkách 
nijak neliší od Adama Smitha.  Sám se ovšem převážně věnoval legislativě, vládní moci a 
státní správě a v těchto úvahách nepochybně vycházel z toho, že jednota zájmů musí být 
vytvářena uměle s pomocí práva a donucovací mocí státu, ty se ovšem ve svých výkonech 
mají řídit principem užitečnosti.22 

Princip užitečnosti v Benthamově formulaci je tak morální a politický imperativ, jenž 
požaduje, aby právo, vlastně stát a všechny jeho instituce byly uspořádány tak, že bude 
maximalizováno štěstí co největšího počtu lidí. Tato samotná formule je ovšem mnohoznačná, 
nehledě na různé pojetí toho, co je požitek, štěstí a blaho individua, jak ho měřit a navzájem 
srovnávat, o čemž ještě bude řeč, tak se nabízí několik interpretací samotného 
univerzalizujícího pravidla. Můžeme jej číst tak, že požaduje maximalizovat štěstí většiny 
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členů společnosti, nebo maximalizovat štěstí co největšího počtu členů společnosti, nebo 
maximalizovat průměrné štěstí členů společnosti, anebo maximalizovat celkové štěstí ve 
společnosti.  V žádném z naznačených pojetí se příliš nebere v potaz  morální autonomie 
individuální osoby, jejíž  štěstí se započítává do společného dobra. Především však poslední 
zmiňovaná interpretace případnou morální samostatnost individua docela ignoruje a 
individuální užitky a ztráty kalkuluje výlučně podle toho, nakolik navýší celkové dobro ve 
společnosti. Přitom právě tato interpretace principu užitečnosti se běžně připisuje Benthamovi 
vzhledem k jeho důrazu na naturální a objektivizující koncept užitečnosti. Uvidíme ještě, že 
teprve J. S. Mill dokázal zformulovat utilitarismus způsobem, který bral v úvahu morální 
autonomii osoby. 

Bentham nicméně trval na liberálním pojetí rovnosti při kalkulaci maximálního štěstí.  
Princip užitečnosti předpokládá, že „one man is worth just the same as another man“, a tak při 
kalkulaci maximálního štěstí je zaručeno, že „each person is to count for one and no one for 
more than one.“23  Tato rovnost individuí při interpersonálních komparacích zájmů je 
podstatným znakem Benthamova liberalismu, bez něhož by se nedal vysvětlit jeho příklon 
k parlamentní vládě, ke všeobecnému volebnímu právu a k demokracii v politických 
záležitostech. 

 
 

2.4. Kalkul štěstí 
 
Požitky, bolest a užitečnost jsou subjektivní pocity, které člověk má ve svém ve vědomí. 
Ovšem Benthamův utilitarismus přichází s nárokem, že tyto požitky se dají navzájem 
racionálním způsobem srovnávat a sčítat, že jsou to v zásadě veličiny objektivní, které se 
poměřují jak v nitru osoby v jejím vědomí, tak mezi osobami.   Racionální propočty toho, co 
je užitečnější, co přináší větší či menší požitek, provádí každý člověk, když se rozhoduje, co 
udělá a čemu v jednání dá přednost.  Bentham byl přitahován myšlenkou, že takové utilitární 
počty může dělat vláda, která tak může usměrňovat  chod společnosti, aby směřovala  
k největšímu společnému dobru. Bentham popíral kvalitativní nesouměřitelnost požitků, tj. 
tvrdil, že zážitek z četby Shakespeara není v zásadě kvalitativně jiný než z návštěvy 
fotbalového zápasu. Naopak uvažoval o kvantitativní srovnatelnosti takových zážitků. Celkem 
uváděl sedm dimenzí požitku a bolesti, u nichž se dá měřit ono kvantitativní „více“ a „méně“. 
Byly to intenzita, trvání, jistota a nejistota, blízkost a vzdálenost, plodnost, čistota, a také 
rozsah, tj. počet osob, u kterých je daný požitek rozšířen.24  

Východiskem mu byl, jak již bylo řečeno, Humeův asociacionismus, který však 
neradno považovat za pouhý psychologický subjektivismus prožívání. Rovněž v Humeově 
podání měl asociacionismus  objektivistický ráz, neboť zdrojem požitků bylo tělo, které 
podléhalo zákonům kauzality, jež poznávala přírodověda. Proto i Hume mohl být toho názoru, 
že pokud se náležitě rozvine vědecké poznání přírodních zákonů toho, jak funguje tělo, tak se 
nakonec i vyřeší všechny morální otázky. Hume ovšem zaujal skeptický postoj ohledně jistoty 
vědeckého poznání  toho, jak přírodních tělesa fungují a viděl nepřekročitelný rozdíl mezi 
fakticitou dějů a jejich morálním posouzením. Narozdíl od Benthama, který se již nechal 
unést představou vědy, která bude schopna tuto tělesnou základnu lidského prožívání 
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spolehlivě poznat, a tak všechny morální otázky bude možno vědecky zodpovědět studiem 
toho, jak lidské prožitky vznikají, jak se vzájemně sčítají či odčítají a skládají dohromady 
všeobecný prospěch.  Bentham si představoval, že tyto  propočty užitečnost lze  dělat  ve 
velkém měřítku, nejen u jednotlivců, ale ve skupinách, ba pro celé národy. Domníval se, že 
lze spočítat „rozsah“ užitečnosti či počet osob, jichž se dotýká každý jednotlivý skutek 
člověka, který zákonitě usiluje o požitek a vyhýbá se bolesti.  Představoval si, že tak bude 
možno kalkulovat štěstí pro celé společnosti. Vrcholné součty by se týkaly celkového 
legislativního řádu společnosti, ale bylo by možné kalkulovat užitky každého jednotlivého 
zákona, neboť by se počítaly náležité tresty vhodné pro penalizaci určitého jednání, které by 
se tak dalo racionálně regulovat s ohledem na maximální přínos zákona. Právě taková byla 
ostatně ambice jeho Introduction. Pokusil se vypracovat velké utilitární schéma toho, jak 
posuzovat a poměřovat užitky lidského jednání, které by mohlo sloužit jako učebnice pro ty, 
kdo budou navrhovat konkrétní zákony, aby společnost směřovala k hojnosti na vědeckém 
základě.  

Komparace rozmanitých individuálních užitečností ovšem předpokládají společné 
měřítko. Bez nějaké měrné jednotky lidských požitků by se taková porovnání nedala 
provádět. Pokud by neexistovalo společné měřítko, pak by lidské požitky byly neuspořádané a 
jejich vztahy chaotické. Jakmile Bentham přišel s tím, že požitky se liší kvantitativně, nikoli 
kvalitou, musel uvažovat o společném měřítku. Byla to věc zásadní jak pro jeho studia 
legislativního řádu, tak pro jeho úvahy ekonomické a politické. Bez takto rozsáhlých 
komparací užitečnosti by neměly smysl jeho návrhy trestního řádu, neboť by neexistovala 
úměra mezi proviněním a trestem, což by podle něj zcela zničilo veškerou právní teorii.25 
Tento argument se neomezuje pouze na komparace užitečnosti mezi osobami, platí také pro 
komparace v nitru osoby. Pokud by můj zážitek z četby Shakespeara nebyl srovnatelný se 
zážitkem, který mám ze sledování fotbalového zápasu, pak by moje volba mezi nimi byla 
nevyzpytatelná, chaotická a nahodilá. Bentham naopak vychází z toho, že člověk takové 
volby běžně provádí a užívá přitom vlastního rozumu. Předpokladem je ovšem, že člověk má 
náležité schopnosti, aby tyto volby prováděl racionálně, tj. aby postupoval podle 
utilitaristického kalkulu. Benthamův koncept racionální osoby, jež se rozhoduje podle 
komparací užitečnosti,  je jednou z verzí konceptu homo economicus, jaký známe v podání 
liberální ekonomické teorie. Ekonomická teorie předpokládá, že člověk se pouští pouze do 
svých vlastních komparací užitečnosti a vybaven tak určitou skladbou preferencí vstupuje do 
vztahů s ostatními lidmi, přičemž mezilidské komparace užitečnosti probíhají až za zády 
aktérů na trhu v podobě vzájemných výměn užitečných statků, o jejichž získání jednotlivci 
podle svých preferencí  usilují.  Poměřování užitečnosti mezi osobami zde je zajištěno 
neosobním mechanismem volného trhu. Bentham ovšem vycházel ze své teorie umělé jednoty 
zájmů, a tak předpokládal, že takové komparace lze provádět záměrně a mohou tak činit  
nejenom jednotlivci, ale i vlády.  

Důležitá je pochopitelně otázka, jaké měřítko užitečnosti je vůbec k dispozici? Víme, 
že požitky mají naturální původ, a tak v zásadě platí, že interpersonální komparace mají 
objektivní základ, neboť fyziologické stavy požitku a bolesti u lidí mají společný organický 
původ. Bentham však nijak neuvažoval o nějakých fyziologických měřidlech štěstí v podobě 
slasti. Naopak obrátil se k ekonomické teorii a soudil, že nejvhodnějším hmatatelným 
zástupcem užitečnosti, který umožňuje komparace požitků, jsou peníze. Na první pohled to 
vypadá jako naturalistická úvaha, neboť podobně jako teploměr slouží „na měření teploty 
počasí“ a barometr „na měření tlaku vzduchu“, tak si nyní říkáme, že peníze jsou vhodným 
„nástrojem na měření kvantity bolesti a požitku.“ Jenomže Benthamova teorie nezná čistě 
morální pojmy, který by samy o sobě reprezentovaly obecné dobro, ani se neobrací k přírodě, 
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vol. I, s. 118. 



kde by se nacházela jednotící základna lidského jednání a smýšlení, zato využívá 
ekonomického konceptu homo economicus. Dokládá to dobře jeden poněkud zvrácený příklad 
člověka, který uvažuje, zda si má koupit lahev vína anebo koupit potraviny pro hladovějící 
rodinu Tuto rozhodovací situaci, která volá po tom, abychom uplatnili morální pojmy, jako je 
ctnost či povinnost k druhým a pod., Bentham naopak  líčí v ekonomických pojmech jako 
kalkulaci interpersonální užitečnosti, říká: „Jestliže mám 5 šilinků v kapse a nezdráhám se 
zvažovat, zda si mám za ně koupit láhev klaretu pro sebe, anebo je mám dát rodině, která by 
bez mé pomoci zahynula, jsou tyto možnosti dlouhodobě pro mě stejně špatné; pokud stále 
váhám, je zřejmé, že oba požitky – smyslnost v prvém případě a spřízněnost v druhém – mají 
pro mě hodnotu přesně 5 šilinků, a tedy jsou pro mě zcela shodné.“26 Člověk, který se pustil 
do takové úvahy, zjevně provedl celý komplex interpersonálních komparací blaha svého i 
svých bližních, v nichž peníze hráli roli měřítka, které se skrývají v závěru: „oba požitky jsou 
pro mě shodné.“  

Bentham netvrdil, že štěstí je totožné s bohatstvím, ale soudil, že bohatství je jeho 
nejhodnějším vyjádřením. Považoval za nesporné, že  „bohatí lidé budou v průměru šťastnější 
než lidé chudí“.27 Blahobyt vyjádřený v penězích se tak stal výstižných vyjádřením 
subjektivních požitků v jejich intersubjektivním porovnání. Nicméně Benham by uznal, že 
toto měřítko štěstí má své vady, nicméně poukazoval na to, že toto měřítko  nás přivede „blíže 
k pravdě než každá jiná domněnka, kterou pro daný účel budeme s to uvést.“28 

Bentham stojí zjevně na stanovisku liberální politické ekonomie, nicméně v jeho 
podání jsou peníze vyjádřením oné umělé jednoty zájmů, zatímco politická ekonomie vychází 
z harmonizace zájmů „přirozenou,cestou“, kdy peníze jsou prostředníkem. Z pohledu 
politické ekonomie peníze vznikly přirozeným rozvinutím systému tržních směn, Bentham by 
spíše poukazoval na nezbytnou roli státu, na nutnost kodifikace a na nezbytné garance dané 
politickou mocí.  

Co se samotné teorie peněz týče, v Benthamově podání se jedná o 
konvencionalistickou teorii peněz, která připomíná teorii Lockovu, nicméně ve dvou 
podstatných ohledech se od ní liší. Za prvé je to čistě utilitaristická teorie, jež nezahrnuje 
pracovní teorii hodnoty, kterou v té době běžně zastávali angličtí političtí ekonomové, podle 
níž ceny užitných statků, jež se pohybují podle nabídky a poptávky, přitom oscilují kolem 
hodnoty, která je dána množstvím práce, takže užitné statky mají svou objektivní hodnotu 
danou tím, že jsou to produkty práce. Rovněž podle Benthama sice existuje objektivní 
hodnota věcí, ale ta je dána užitečností jako komparativní veličinou, množství práce přitom 
nehraje roli.  Za druhé Benthamova teorie peněz je sice kvantitativní podobně jako Lockova, 
ale opomíjí monetaristickou úvahu, podle níž výše cen závisí na množství peněz v oběhu. 
Bentham se nepouštěl ekonomických úvah tohoto typu, o to více jej ale zajímaly právní a 
politické metody konstrukce jednoty zájmů lidí ve společnosti. Peníze jako měrná jednotka 
štěstí přitom ovšem hrály klíčovou roli, neboť teprve s jejich pomocí bylo možno měřit 
požitky a blahobyt jednotlivců i celého společenství.   

  
 
2.5. Věda: determinismus a svoboda 
 
Utilitarismus každého ražení má silný individualistický náboj, protože individuální snaha o 
vlastní užitek je vždy základním předpokladem této morální teorie. Stejnou zásadu nacházíme 
v základech Benthamova utilitarismu, v tomto ohledu jsou liberální východiska jeho učení 
nepopiratelná. Nicméně najdou se určité momenty jeho učení, které mohou vzbuzovat 
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pochyby, zda jeho utilitarismus nemůže naopak posloužit spíše nejrůznějším stoupencům 
autoritářských a paternalistických teorií státu a politiky.  Předně viděli jsme, že Benthamův 
systém zahrnuje interpersonální srovnání užitečnosti, což znamená, že třetí strana, nejčastěji 
vláda, dostává do rukou nástroj, jak by mohla za zády aktérů sama autoritativně posuzovat 
relativní užitečnosti, jež připadnou různým lidem při rozdělování dober a škod ve společnosti. 
Za druhé se ukázalo, že snahu o vlastní blaho chápe Bentham naturalisticky coby přírodní 
zákon, který determinuje lidské jednání, přičemž věda dokáže tuto utilitaristickou zákonitost 
lidského jednání odhalit a může tak racionálně stanovit, jakým způsobem poskládat lidské 
jednání, aby z toho vzešel co největší blahobyt celého společenství. Řadu otázek tak vyvolává 
Benthamův pohled na to, jak věda poznává determinaci lidského jednání a jak může sloužit 
jako nástroj na vytváření umělé jednoty zájmů ve společnosti. Bentham se vskutku stavěl na 
stranu liberálů jak ekonomických, tak v politických otázkách, ale jeho pojem objektivní 
užitečnosti a konstrukce umělé jednoty zájmů vzbuzují pochyby. Pravdou je, že se snažil dát 
teorii utilitarismu vědecký ráz, a tak požitky sice byly původně individuální, ale pak byly 
zapojeny do procesu racionální kalkulace maximálního štěstí co největšího počtu lidí, kterážto 
konstrukce jednoty zájmů vůbec nebrala v úvahu nějakou samostatnost či morální autonomii 
jednotlivých osob. Vše se odehrávalo v podobě racionálního výpočtu na pozadí obecných 
přírodních zákonů. Teprve J. S. Mill přišel s pojetím morální autonomie a utilitarismus 
dokázal zformulovat takovým způsobem, aby osoba v něm vystupovala jako svrchovaný pán 
svých vlastních požitků.   

Bentham byl posedlý touhou po odhalení vědecké metody, jež by poskytovala 
spolehlivé poznání zákonů lidského soužití.  Soudil, že vědecké poznání dává člověku moc, 
kterou může využívat ke zlepšení společenského soužití, když začne přijímat zákony a bude 
zřizovat instituce, které budou maximalizovat blahobyt celé společnosti. Toto poznání 
překonávalo omezenost individuálních představ a matoucích nálad a dávalo průchod čistě 
racionálnímu konání, které Bentham chápal jako projev svobody.  Francis Bacon soudil, že 
vědení je moc a Bentham na něj nepochybně navazoval. Snaha usilovat o požitek a vyhnout 
se bolesti byla vlastně přírodním zákonem lidského jednání, kterému se nedá uniknout, ale 
poznání utilitaristických zákonů pozvedá člověka ze slepé poslušnosti přírodě a dává mu do 
rukou moc, aby vědomě utvářel společenská pravidla kooperace. Věda neumožňuje, aby se 
lidé vyhnuli přírodním determinantám lidského jednání, ale dává lidem do rukou nástroje, jak 
lidskou přirozenost zvládat racionálně. Toto napětí mezi determinismem a svobodou proniká 
Benthamovým učením. Když se přidržíme Benthamova názoru, že argumenty jeho 
utilitarismu odhalují přírodní zákonitosti a jsou racionálně nutné, a tak zavazují všechny 
rozumné bytosti, aby podle nich jednaly, tak budeme mít před očima čistě deterministický 
systém utilitaristické morálky. Pokud si povšimneme apelativního podání celého učení a 
vezmeme v úvahu Benthamovy neustávající pokusy formulovat utilitaristické projekty, 
navrhovat zákony, které by vycházely z utilitaristických kalkulací, a ochotu pouštět se v každé 
situaci do polemik s odpůrci, kdy dokazoval, že jeho projekty jak uspořádat instituce 
společnosti jsou lepší, než ty, které oni obhajují, pak se před námi objeví teorie, v níž důležité 
místo má jednání a volba. Bentham by se do těchto aktivit sotva pouštěl, pokud by nebyl 
přesvědčen, že na rozumovém přesvědčování záleží, že se tak dají věci zlepšit, ale také se 
mohou zhoršit, pokud převáží iracionalita nebo slepý zájem. V takovém podání je svoboda 
jednání nezbytnou součástí Benthamovy utilitaristické doktríny. 

Nehledě na zmiňovaný racionalistický determinismus, lze poukázat přinejmenším na 
dva argumenty, které vychází z priority individuálních práv i v rámci vědecké kalkulace 
maximálního štěstí ve společnosti. Předně je to zásada, že úsilí o užitečnost je vždy primárně 
individuálním podnikem. Přes veškerý důraz, který Bentham klade na umělou konstrukci 
jednoty zájmů, jež je v kompetenci vlády, není úlohou vlády nic více, než vytvořit prostředí, 
v němž člověk může zužitkovat výsledky vlastní činnosti. Účelem vlády přitom ale není 



převzít produkci společného blaha, ale vytvořit podmínky, kde individuální úsilí o vlastní 
blaho má maximální celospolečenské efekty.  Zákon v Benthamově podání má tedy 
především chránit plody vlastní práce občanů. Právě tato argumentace přivedla Benthama 
k tomu, že otupil radikálně redistributivní konsekvence, k nimž by mohlo vést jeho pojetí 
vládní produkce maximálního štěstí občanů. Sdílel do jisté míry klasické liberální výhrady 
vůči státní moci, a tak zmírňoval nakonec radikalismus utilitaristické argumentace v řadě 
praktických otázek. Jak poznamenává Elie Halévy, jejich radikalismus byl „intelektuální“ a 
tito „filozofičtí“ radikálové v praktických otázkách otupili utopický a revoluční ráz svého 
učení a nikoli náhodou se stali stranou „buržoazních doktrinářů.“29   

Druhý argument, jenž dává prostor svobodě, se týká zmiňované důvěry ve vědeckou 
racionalitu, jež podle nich může zásadně ulehčit lidský život.  Bentham nepochybně sdílel 
přesvědčení osvícenců, že věda nejenom poznává nutné zákony přírody, ale je také dobrá 
k tomu, aby lidé porozuměli svému osudu a mohli jej pak utvářet způsobem, který je lepší než 
jiné návody na život založené na náboženství či pověře.  Bentham v tom přitakává osvícenské 
touze po svobodě, byť ji zakládá na deterministické vědě. Neměli bychom ovšem zapomínat 
na to, že osvícenství a věda byly svého času živnou půdou evropského liberalismu. 
 
 
2.6. Odmítnutí přirozeného práva 
 
Bentham byl nesmiřitelným kritikem vlivné tradice přirozeného práva.  Polemika s ideou 
přirozených práv prolínala celým jeho dílem. Již v pojednání o Blackstoneových 
Commentaries ze 70.let, tedy z předrevoluční doby, se pustil do kritiky pojetí státu jako 
společenské smlouvy a konceptu přirozených práv, které se odvolávaly na Lockovu politickou 
filozofii. Pro Benthama z hlediska jeho utilitaristické logiky byly společenská smlouva a 
přirozená práva jenom smyšlené fikce. Ačkoli byl příznivcem americké i francouzské 
revoluce, tak deklarace práv, které obě revoluce přinesly, považoval Bentham za matoucí a 
zavádějící.  

Záhy se pustil do polemiky s deklaracemi práv přijatými za americké revoluce. Tak ve 
vydání svého Introduction v roce 1789 připsal ještě závěrečnou poznámku 27, ve které 
nejprve ocitoval úvodní článek z „deklarace práv“ přijaté Severní Karolínou a schválené též 
Virginií, které inspirovány Lockovou teorií vyhlašovaly, že „existují určitá přirozená práva, o 
něž lidé, když uzavřou společenskou smlouvu, nemohou připravit své potomstvo, především 
užívání života a svobody při nabití, vlastnění a ochraně majetku a při snaze o štěstí a zajištění 
bezpečnosti.“ Vzápětí ve dvou krocích tuto myšlenku odmítl. Nejprve podotkl, že to jinými 
slovy znamená, že „každý zákon, či jiný řád, který zbavuje člověka užívání života a svobody, 
je nicotný“, a pak poukázal na to, že „to je tedy případ každého donucovacího zákona,“ neboť 
každý trestní zákon je omezováním svobody a zbavuje nějak člověka svobodného užívání 
života, takže podkopán a zavržen může být každý zákon bez výjimky.30 Bentham nicméně 
neodmítal americkou revoluci, ale jenom rétoriku lidských práv, jak naznačují jeho slova ze 
stejné doby:  ‘[w]ho can help lamenting that so rational a cause should be rested upon reasons, 
so much fitter to beget objections than to remove them?’31   
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Pohoršení z událostí za francouzské revoluce jej dokonce přimělo napsat pojednání 
nazvané příznačně Nonsense Upon Stilts,32 jež přineslo zničující filozofickou a politickou 
kritiku celé koncepce přirozených práv. Bentham zde francouzskou deklaraci práv označil za 
„zhoubnou a nakažlivou“ a za „nekonečné zneužití slov.“33 Vzhledem k naznačené 
argumentaci nepřekvapuje, že Bentham považoval přirozená práva za nástroj anarchistů a 
cestu k revoluci.34  K polemice na toto téma se Bentham vrátil ještě v pojednání Anarchical 
Fallacies, které vyšlo jako součást knihy The Book of Fallacies až v roce 1924, ale Bentham 
je napsal dříve, uvažoval o něm ještě před rokem 1806. Zde se každopádně kritika 
přirozených práv stala součástí širšího rozboru chybných myšlenkových úsudků zvaných 
fallacy. „Fallacy“ není prostá chyba v úsudku, které se dopouštíme náhodou nebo z hlouposti. 
Jak říká Bentham „fallacy je rovněž mylné mínění, ale takové, které se stává prostředkem 
k nějakému cíli.“35 Práva v těchto úvahách tedy vystupují v podobě argumentu, který je podle 
Benthama zavádějící a podvodný v tom, že slouží jako prostředek k dosažení určitého cíle, 
aniž existuje racionální a logická vazba mezi prostředkem a cílem. Fallacy v tomto pohledu 
má pak blízko k ideologii. 

Bentham se ve své polemice s ideou přirozených práv, kterou původně zformuloval 
v pojednání Nonsense Upon Stilts, soustřeďuje na to, aby vyvrátil důvody, které by mohly 
vysvětlovat existenci přirozených práv. Kategorické Benthamovo odmítnutí přirozených práv 
se totiž zakládá na tvrzení, že taková práva prostě neexistují. Nejsou to než smyšlené fikce, 
pokud se předpokládá, že taková práva existují před vládou a jsou nezadatelná.  Bentham 
zdůrazňoval, že existenci práv nemůže zajistit nějaké přání, smýšlení, nebo metafyzické 
přesvědčení. Prostě touha mít práva ještě neznamená, že existují, podobně jako hlad ještě 
neznamená, že je zde chleba.36 Možné důvody existence práv pak vyvrací v několika krocích. 
Předně tvrdí, že tato práva nelze odvodit z konkrétních podmínek, v nichž lidé žijí.  Poukazuje 
na to, že člověk se nerodí svobodný, jak se píše v deklaracích, ale od narození se vždy nachází 
v nějakém poddanství, ať už v rodině, nebo ve společnosti, nehledě na pouta skutečného 
otroctví. Podobně Bentham polemizuje s tvrzením, že lidé jsou si rovni. Copak je učen roven 
svému mistrovi, žena svému muži, anebo mají bohatí a chudí stejná práva, ptá se 
nesmlouvavě Bentham.37 Tímto způsobem hodlá dokázat, že oním hledaným fundamentem 
přirozených práv nemůže být stávající společnost. V druhém kroku svých polemických úvah 
se zabývá možností, že lidstvo v jakémsi přirozeném stavu je zdrojem práv, které poté byly 
ztraceny a pokaženy ve společnosti. Základní námitka, kterou zde uplatňuje, je argument 
právního pozitivismu. Tvrdí totiž, že není možné mít práva, aniž by existovaly pozitivní 
zákony, které by práva vyhlašovaly, a vláda, která by jejich dodržování vynucovala. Bentham 
odmítá představu „divošské“ společnosti a dokazuje, že tam, kde by nebylo společenství a 
sjednocující moc, tam by nebylo bezpečno, neexistovalo by vlastnictví, ani práva.38 Poslední 
možností, kde hledat fundament pro přirozená práva, o níž polemicky uvažuje, je idea 
společenské smlouvy.  Bentham odmítá tuto politickou teorii s tím, že neexistují žádné 
doklady o tom, že by nějaká společnost byla vytvořena tímto způsobem. Tvrdí naopak, že 
vznik všech společností se neobešel bez násilí a pozitivní roli hrály zvyky.  Svým způsobem 

                                                           
32 Jeremy Bentham, ‘Nonsense Upon Stilts’ in Philip Schofield, Catherine Pease-Watkin & Cyprian Blamires, 
Rights, Representation and Reform: Nonsense Upon Stilts and Other Writings on the French Revolution 
(Oxford, 2002). Text byl publikován nejprve ve Francii v roce 1816, anglické vydání  poprvé objevilo 
v Bowringově edici  Benthamových spisů v roce 1843.  
33 Jeremy Bentham, ‘Nonsense Upon Stilts’, s. 321. 
34 ibid. s. 331. 
35 Anarchical Fallacies, Bowring, s. 379 (H313) 
36 Jeremy Bentham, ‘Nonsense Upon Stilts’, s. 323. 
37 ibid., s. 326. Tyto námitky nelze číst tak, že by Bentham odmítal liberální práva a zavrhoval občanskou 
rovnost a svobodu, ještě uvidíme, že vypracoval demokratickou teorii, kde se tyto hodnoty uplatnily. 
38 ibid., s. 329. 



zde Bentham opakuje Humovy námitky proti společenské smlouvě. Formuluje je nicméně 
s důrazem na racionálně konstruktivní roli státu, kdy zvyklosti již přestávají být zdrojem 
práva. Společenská smlouva je ovšem pro oba zbytečnou a nebezpečnou fikcí. 

Uvážíme-li tyto Benthamovy argumenty, můžeme porozumět tomu, proč byl tak 
podezíravý k francouzské i americké revoluci. Obě revoluce byly sice, jak soudil, vedeny 
dobrou myšlenkou, že společnost má být postavena na racionální základy, ale nechaly se 
přitom unést zavádějící fikcí přirozených práv. Zvláště francouzskou revoluci pak ovládly 
„hněvivé vášně“ a patrná byla „slabost rozumu“. Odpor vůči skutkům, jež z toho vzešly, byl 
Benhamovi přímou pobídkou k tomu, aby napsal zmiňované pojednání Nonsense Upon Stilts. 
Můžeme říci, že Bentham zformuloval jednu z prvních pronikavých kritik francouzské 
revoluce, která se točila kolem pojmu přirozených práv. Nebyl ovšem sám. V té době rovněž 
Edmund Burke přišel se zásadní kritikou francouzské revoluce, v níž klíčovou roli hrála 
polemika s osvícenskou ideou lidských práv. Shoda to není náhodná. Jak na to upozorňuje 
Elie Halévy, Burke byl podobně jako Bentham utilitaristou v morální a politické teorii, byť 
ovšem utilitarista konzervativní. Kritizoval sice osvícenský racionalismus za zvrácené ideové 
konstrukce, jež ničí zavedené tradice a obhajoval přitom morální předsudky, ale podobně 
Bentham soudil, že „člověk jedná podle náležitých motivů daných zájmy, a nikoli podle 
metafyzických spekulací“39. Burke dokonce přijímal specifickou verzi státu jako společenské 
smlouvy, neboť podobně jako liberálové viděl ve státu systém občanských závazků, a tak 
soudil, že „vláda je plodem lidské moudrosti na uspokojení lidských žádostí,“40 dokonce se 
domníval, že se na tomto základě dají odůvodnit občanská práva.41 

Nicméně Burke byl konzervativním utilitaristou, podobně jako David Hume. Také toto 
spojenectví je důležité. Nicméně Hume byl racionalistickým skeptikem narozdíl od Burka, 
který byl přímo bojovným protivníkem osvícenského racionalismu, a tak za největší hrozbu 
pro mravy, politiku a stát považoval osvícenskou snahu nahradit onu nahromaděnou 
praktickou moudrost vlády, kterou Burke obhajoval,  nějakou osvícenskou kalkulací, což byl 
zase Benthamův záměr. Burke tak byl zásadním odpůrcem každého pokusu o aritmetiku 
morálky, tedy všech pokusů založit politiku na racionalistickém kalkulu štěstí, jak navrhoval 
Bentham. Ač utilitarista, díky svému konzervatismu dospěl k jiným závěrům než Bentham. 
Proto také jeho kritika francouzské revoluce byla v zásadě odlišná od té Benthamovy. Burke 
z utilitaristické filozofie odvodil anti-demokratickou politickou teorii, zatímco Bentham 
nakonec hledal u demokracie podporu pro své osvícenské vize racionální společnosti. 
Bentham byl napořád přesvědčený stoupenec osvícenství, byť odpůrcem moderních deklarací 
lidských práv, které vznikly na půdě osvícenství. Nicméně právě utilitaristická morální teorie 
Benthama přivedla k přesvědčení, že zdrojem práva nemůže být metafyzické přesvědčení, ale 
jenom účinná politická autorita, která bude donucovat lidi k žádoucímu chování. Tvrdil proto, 
že „neexistují žádná práva bez donucení a žádné donucení bez vlády“42  

Víme již, že Bentham přes veškerou kritiku přirozených práv, obhajoval široké 
spektrum občanských práv, nicméně nepovažoval je za výtvory, které jsou dány původněji 
než stát a politická moc. Práva z jeho pohledu jsou vytvořena a kodifikována právním 
systémem a vynucována suverénem. Přirozená práva, jež se odvolávají na nějakou 
metafyzickou a předpolitickou platnost, považoval naopak za „prostý nesmyl…rétorický 
nesmysl – nesmysl velký jako věž.“43  
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2.7. Potřeba vlády a administrativní správa 
 
2.7.1. Protektivní a konstruktivní úloha vlády 
 
Vláda práva neznamená u Benthama vládu na ochranu přirozených práv občanů, ale vládu, 
jejíž praktickou úlohou je „utkat osnovu štěstí rukama rozumu a práva.“.44 Zdálo by se, že 
když Bentham v podobě principu užitečnosti odhaluje přirozený zákon, který nutně ovládá 
lidské chování, tak by bylo možné onu požadovanou, racionálně zajišťovanou produkci 
maximálního štěstí ve společnosti ponechat na přirozeném chodu věcí, jak by odpovídalo 
klasickému liberalismus s jeho laissez-faire laissez-passer.  Jak však naznačuje rozdíl mezi 
přirozenou a umělou jednotou zájmů v Benthamově výkladu, jeho utilitarismus počítá 
s aktivní rolí vlády a nabízí  příslušné ospravedlnění politické moci.  Bentham přitom často 
zdůrazňuje liberální východiska svého pojetí vlády.  Zákony, které definují práva a 
povinnosti, jsou druhotné a jsou vydávány především proto, aby chránily, ale také proto, aby 
náležitě korigovaly původně individuální usilování o štěstí. V žádném případě však není 
úlohou vlády a zákonů převzít od jednotlivců aktivity při produkci společného prospěchu. 
Najdeme dosti výroků, v nichž Bentham dokonce uvažuje pouze o ochranné roli státu při 
zákonném zajištění původních soukromých práv jedinců. Tak ve spise Principles of the Civil 
Code uvádí: „Zákon člověku neříká: pracuj a já tě odměním, ale praví: pracuj a já ti zajistím 
plody tvé práce tím, že zadržím ruku, jež by tě o tyto plody chtěla připravit – tyto plody jsou 
přirozenou a dostatečnou odměnou, beze mne je nemůžeš udržet. Jestliže píle vytváří, potom 
zákon uchovává; jestliže v prvním momentě za všechno vděčíme práci, potom v druhém a 
každém dalším vděčíme za vše zákonu.“45  
 Nicméně Bentham stojí na začátku dlouhé řady myslitelů, kteří z utilitaristických 
pozic ospravedlňují intervenční roli státu v ekonomice kvůli společenskému prospěchu, tzv. 
„welfare economics“. Tito myslitelé sice sdílejí liberální představy o oprávněnosti 
individuálního usilovaní o štěstí, které se realizuje ve směnných vztazích na trhu zboží, ale 
zároveň se domnívají, že v jistých situacích a u jistých statků dochází k selhávání trhu a vláda 
tak musí intervenovat, aby všeobecného prospěchu ve společnosti bylo i tak dosaženo. Toto 
utilitaristické ospravedlnění vlády se opírá o argumentaci, jež se rozvíjí ve dvou krocích.  
 Předně Bentham poukazuje na selhávání trhu, k němuž dochází, pokud je aktivita v 
usilování o štěstí ponechána pouze na jednotlivcích, kteří sledují vlastní zájmy. Čistě 
individuální zájmy ve vzájemných vztazích mezi lidmi totiž nemusí vést vždy ke vzájemnému 
prospěchu, ale účinky mohou být i škodlivé, pokud, jak to naznačuje např. známé dilema 
vězňů, se jedinci snaží ke svému prospěchu využít toho, že ostatní dodržují společné závazky 
a pravidla, ale oni se mohou stát černými pasažéry. Bentham v podobném významu zmiňuje 
financování armády.46  Armáda je ve společném zájmu všech občanů, protože všichni mají 
prospěch z bezpečnosti, kterou zajišťuje. Problém je ale v tom, že bezpečnost je, řečeno 
ekonomickým jazykem, veřejný statek, u něhož, jak na to Benthama upozorňuje, nelze 
stanovit individuální podíly na prospěchu. Prospěch je společný a jedinci musí být k podílu na 
nákladech na zajištění tohoto veřejného statku donucování zákony, protože by se z nich jinak 
snažili vyvléci. Selhávání trhu v těchto situacích dokládá, že individuální úsilí o vlastní musí 
být omezeno tak, aby bylo možno dosáhnout všeobecného prospěchu. Proto musí nastoupit 
vláda práva založená na kalkulaci všeobecné užitečnosti. Bentham dokonce uvažoval o 
obětech,  k nimž jedinci musí být politickou mocí donucováni, neboť soudil, že „společnost 
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drží  pohromadě pouze oběti, k nimž lze lidi přimět kvůli prospěchu, jenž požadují,“ což 
právě, jak hned poznamenává Bentham, je ona „velká obtíž, velká úloha vlády.“47 
 Zmiňovaná protektivní úloha vlády se tak ukazuje být zároveň úlohou konstruktivní, 
protože vláda na základě výpočtů společného prospěchu musí přimět občany k obětem a 
pozitivně k obecnému prospěchu tak ovlivňovat a usměrňovat individuální snahy lidí o vlastní 
štěstí. Takový je onen druhý krok Benthamovy argumentace, jenž vede k ospravedlnění 
aktivní role vlády. Bentham byl každopádně přesvědčen, že princip užitečnosti, jak jej chápal, 
vyžaduje, aby vláda propočítávala utilitární zájmy lidí a prováděla takovou politiku, která by 
náležitě zkorigované zájmy jednotlivých lidí také prakticky realizovala. Jinak by princip 
největšího štěstí zajišťovaného pro co největší počet lidí zůstal jenom na papíře.  
 V Benthamově politické teorii se tedy vláda nejen může, ale i normativně vzato musí 
pouštět do dalekosáhlých výpočtů prospěchu a užitečnosti v rámci celé společnosti a současně 
tyto výpočty maximálního společného užitku musí prosazovat v podobě práva.   
  
 
2.7.2. Redistribuce bohatství – od absolutní rovnosti k rovnosti praktické 
 
Bentham, jak jsme viděli, chápal štěstí jako veličinu, kterou lze porovnávat mezi lidmi, a za 
její viditelné vyjádření považoval bohatství. Dá se tedy očekávat, že konstruktivně pojatá 
úloha vlády, jež bude realizovat utilitaristický princip největšího štěstí pro největší počet lidí 
povede k rozsáhlé redistribuci bohatství mezi členy daného společenství. 

Pro pochopení Benthamových úvah o redistribuci je nezbytné připomenout jednu 
morální zásadu a několik ekonomických předpokladů. Předně to byla zásada rovnosti, kdy 
štěstí jednoho člověka se počítá stejně jako štěstí druhého, a tak nikdo nemá v kalkulaci štěstí 
větší váhu než druhý. To je morální zásada absolutní rovnosti, která se skrývá za čistě 
kvantitativním pojetím štěstí. Důležitá je i řada ekonomických předpokladů, které Bentham 
přijímal: i) v kalkulaci štěstí vystupuje člověk v podobě homo economicus, ii) užitečnost je 
chápána jako kardinální veličina, tj. je možné počítat nejen s komparacemi, které provádí 
jedinec podle svých preferencí, ale lze provádět i komparace interpersonální, a iii) platí zásada 
klesající mezní užitečnosti, která znamená, že nárůst užitku každé další jednotky bohatství 
klesá s jeho množstvím, tj. když mám tisíc korun a získám další tisícikorunu, tak se výrazně 
zvýší moje štěstí dané bohatstvím, zato když mám milión a dostanu jeden tisíc, tak bude 
nárůst štěstí, které tisícikoruna přinese, výrazně menší.48  

Kdyby se vláda pustila do své konstruktivní politické úlohy a maximalizovala štěstí ve 
společnosti na základě těchto předpokladů, tak by docházelo k masivní redistribuci bohatství 
ve jménu absolutní rovnosti. Každá tisícikoruna převedená od milionářů, by sice byla jistou 
újmou na jejich bohatství, ale poměrně malou ve srovnání s nárůstem štěstí, které by tento 
transfer bohatství přinesl všem, kteří měli dosud jenom tu jednu tisícikorunu. Na konci těchto 
úvah je ospravedlnění radikální redistribuce. Jak říká Bentham: „ ... pokud máme na zřeteli 
největší štěstí největšího počtu, je to dostatečný důvod k tomu, abychom převáděli bohatství 
od nejbohatších lidí k těm méně bohatým, dokud blahobyt všech nebude zarovnán, anebo 
systém nerovností se bude tak málo lišit od dokonalé rovnosti, že bude zbytečné vypočítávat 
odchylky.“49 

To jsou radikálně egalitární myšlenky. Nedá se ale říci, že by k nim byl Bentham 
přiveden snahou očistit utilitarismus od podezření, že přehlíží slabé, že nedostatečně chrání 
menšiny a že ve jménu maximálního užitku ospravedlňuje „beránčí oběť“, jak zní časté 
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námitky. To by totiž musel uznávat, že mohou existovat i kvalitativní rozdíly mezi osobami a 
zásadní rozdíly v jejich postavení ve společnosti. Benthamův utilitarismus je ovšem lhostejný 
k takovýmto rozdílům mezi osobami, neboť uvažuje o osobách pouze z hlediska kvantitativní 
kalkulace celkového štěstí. Nicméně i tak absolutní rovnost osob, na níž trval, 
ospravedlňovala masivní redistribuci bohatství.  Bentham měl přitom zřejmě před očima 
ohromné rozdíly v bohatství: na jedné straně skupina ohromných pozemkových vlastníků, 
převážně aristokratů, a na straně druhé hordy venkovských chudáků, jejichž počty ovšem stále 
více zvětšovala rostoucí městská chudina. Transfery bohatství od bohatých k chudým v této 
společnosti Bentham považoval za žádoucí a prospěšné. Nicméně hledisko absolutní rovnosti 
postupně oslaboval.  

Bentham postupně radikalizoval své demokratické přesvědčení, ale nikdy nebyl 
revolucionář. Egalitární důsledky uvedeného pojetí redistribuce zmírnil s využitím 
konsekvencionalistických argumentů. Tvrdil totiž, že vskutku existují účinky „prvého řádu“, 
jaké má na celkový prospěch společnosti transfer od bohatých k chudým ve jménu absolutní 
rovnosti, ale začal poukazovat na to, že kromě těchto účinků je třeba vzít také do úvahy 
„účinky druhého a třetího řádu“, které nakonec snižují možný přínos, jenž by redistribuce 
měla na celkové bohatství společnosti.  Kdybychom se řídili pouze účinky „prvého řádu“, 
pak, jak uváděl, „by místo maximalizace štěstí došlo ke všeobecnému zničení nejprve štěstí a 
potom i existence: zlo druhého řádu – zničení štěstí v důsledku všeobecného poplachu, a 
vystupňování hrozby; zlo třetího řádu – zničení existence, když si dotyční budou jisti, že 
neužijí plody své práce a ztratí tak pobídky pracovat.“50  

Radikální redistribuci podle Benthama tedy brání účinky, jaké by tato redistribuce 
měla na produkci bohatství. Snižování štěstí je totiž zlem, kterému by se bohatí bránili, např. 
tím, že by omezovali své podnikání, což by vedlo ke snížení a nikoli ke zvýšení celkového 
prospěchu ve společnosti. Dokonce by to mohlo dojít až tak daleko, že by byla ohrožena 
samotná existence bohatých, pak by došlo na účinky třetího řádu, neboť bohatí by mohli začít 
revoltovat a nakonec by byla ohrožena existence státu a vlády práva vůbec, což by byly škody 
téměř nedozírné. Proto je radikální redistribuce ve jménu absolutní rovnosti je nakonec 
zavržena. Jak říká Bentham: „Předpokládejme, že se vláda užitím své moci pustí do návrhu, 
jenž absolutní rovnost má zavést, účinkem toho bude, že místo, aby každý získal stejný podíl 
na sumě předmětů všeobecně žádaných – zvláště na prostředcích obživy i na věcech pohodlí, 
nikdo nezíská žádný podíl. Dříve než celek bude možno rozdělit, bude zničen; a spolu s ním 
také ti, kdo rozdělení naordinovali, jakož i ti, kvůli nimž se to mělo dít.“51 Namísto absolutní 
rovnosti v onom konstruktivním úsilí vlády o maximální společenský prospěch je tedy třeba 
řídit se „praktickou rovností.“  Tato zásada pak spočívá v tom, že se má usilovat o absolutní 
rovnost jenom do té míry, dokud se neprojeví účinky druhého a třetího řádu, které by 
snižovaly prospěch případné redistribuce. Podle Benthama tedy „lze udělat jakýkoli krok k 
absolutní rovnosti, který neničí obživu, pohodlí a bezpečnost – ty jsou nanejvýš nezbytné.“52  

Tato argumentace je zjevně v souladu s přísně konsekvencionalistickým pojetím 
užitečnosti, které Bentham zastával. Nyní se již není úlohou vlády prostý kalkul štěstí 
agregující užitky z jednání všech občanů, což samo o sobě je zřejmě úkol nezměrný,  
tentokráte je třeba počítat rovněž s účinky druhého a třetího řádu, které  by na výsledky 
jednání občanů mohly mít samotné aktivity vlády, čímž se konstruktivní úloha vlády jeví 
téměř nezvladatelnou. Tato námitka by ovšem u Benthama narazila na jeho osvícenské 
nadšení pro společenskou vědu, jejíž pole působnosti sahalo od morální psychologie, přes 
politickou ekonomii, až po teorii práva. Benthamovo pojetí vědy bylo ovšem 
foundationalistické, neboť věřil ve schopnost lidského rozumu odhalit pravou skutečnost 
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nezávislou na lidských představách, citech i jazyku, takže věda, jež byla vlastně disciplínou 
rozumu, v zásadě mohla odhalit pravou podstatu všech věcí a dějů na světě a mohla tak činit 
objektivně a nezaujatě. Proto Bentham neviděl nic nemožného na představě, že by vláda, jež 
by vycházela z vědeckých výpočtů, mohla provádět takové dalekosáhlé propočty užitečnosti 
individuálního a společenského jednání. Uznával, že překážek bylo hodně.  Byly především 
dvojího druhu, jednak vyplývaly z dosud nedostatečného rozvoje vědeckého poznání a jednak 
z odporu zájmových skupin a zvláštních zájmů, které se stavěly proti racionální politice, jež 
měla být prováděna v zájmu většiny. Tyto zájmové skupiny nazýval „duchem korporace“ 
spojoval je s aristokracií. Obě překážky bylo ovšem možno překonat: tu první s pomocí 
utilitaristické společenské vědy,  o jejíž rozvoj se sám zasazoval, a tu druhou s pomocí 
politiky, jež by byla reformována tak, aby se vliv „ducha korporace“ eliminoval a ke slovu se 
dostaly zájmy většiny občanů. Rozvoj vědy a demokracie v Benthamově teorii nakonec 
vnitřně souvisel.  
 
 
 
3. John Stuart Mill 
 
Utilitarismus v podání Jeremy Benthama od počátku čelil kritice, která poukazovala na úskalí 
jeho osvícenského racionalismu a naturalismu. Zásadní reformulaci utilitarismu, jež čelila 
podobné kritice, provedl právě John Stuart Mill. Když se v mládí vymanil z benthamovského 
utilitarismu, o čemž ještě bude řeč, bylo to pod vlivem historismu, romantismu a zajímal se 
také o francouzské sociální myšlení. Začetl se totiž do spisů Coleridge, francouzských 
saintsimonistů, Thomase Carlylea, Goetha a Wordswortha. Takto poučen uvažoval o proměně 
benthamovského utilitarismu, aby větší důraz v něm byl položen na vzdělávání a rozvoj 
humanity a při produkci maximálního užitku aby dokázal vzít v úvahu vlivy kultury a historie.  

Millův vztah k benthamovskému utilitarismu byl tak dvojznačný. Na jedné straně 
navazoval na Benhamův odkaz a rozvíjel hlavní ideje tohoto filozofického proudu, na druhé 
straně odmítal řadu Benthamových zásadních tezí.  Tato dvojznačnost je dobře patrná v eseji 
o Benthamovi, který publikoval v London and Westminster Review v roce 1838 (analogický 
esej o Coleridgeovi zde publikoval v roce 1840) a vyrovnával se v něm s Benthamovým 
ideovým dědictvím. Najdeme zde slova obdivná, např. „dokud Bentham nepromluvil, ti, kdož 
považovali naše instituce za nevhodné, se to nedovážili nejen říci, ani se neodvážili o tom 
uvažovat; také nikdy dosud neviděli, že by výtečnost těchto institucí byla zkoumána tak 
vzdělanými lidmi, jejichž intelekt by byl tak oceňován.“ Nicméně valná část eseje je 
k Benthamovi docela kritická. Mill poukazuje především na to, že Benthamovo pojetí lidské 
přirozenosti bylo povrchní a omezeně racionalistické, např. „ tak málo znal lidské city a ještě 
méně věděl o vlivech, jež tyto city formují: všechno to jemné působení mysli na sebe samu i 
vnějších věcí na mysl, mu unikalo; a zřejmě nikdo, kdo se v tomto poučeném světě někdy 
pokusil stanovit pravidla všeho lidského chování, nevycházel z tak omezeného pojetí činitelů, 
které lidské chování ovlivňují, anebo by měly ovlivňovat.“ 
 
 
3.1. Život podle, proti a ve prospěch utilitarismu 
 
3.1.1.  Benthamovská výchova 
 
John Stuart Mill v životě nechodil do školy a neměl univerzitní vzdělání, nicméně získal 
důkladné vzdělání domácí, neboť jeho výchovu řídili otec James s Jeremy Benthamem podle 
utilitaristických představ. Literární persifláží benthamovské výchovy je román od Charlese 



Dickense Hard Times (1854), který naznačuje tyto kritické motivy. Román pojednává o 
řediteli školy jménem Gradgrind, který věřil jenom „faktům a výpočtům“ a „obrušoval“ duše 
svých žáků, aby je zbavil všech zvláštností a hrbolků, až byly perfektně rovné. Předobrazem 
pana Gradgringa byl JamesMill a způsob jak vychovával své děti, ale ideovým otcem byl 
nepochybně Jeremy Bentham. 

John Stuart Mill se narodil v Londýně 20. května 1806 jako nejstarší syn v rodině 
Jamese Milla, jenž proslul jako průbojný stoupenec Jeremy Benthama. James Mill sám 
pocházel ze Skotska. Díky podpoře spřízněné rodiny Johna Stuarta vystudoval univerzitu 
v Edinburghu, kde  tehdy působil Dugald Stewart nadšený zastánce jedné z vůdčích postav 
skotského osvícenství Thomase Reida. James Mill byl myšlenkami svého oblíbeného učitele 
hluboce ovlivněn a stoupencem osvícenského racionalismu zůstal po celý život, i když od 
Reidova pojetí common sense přešel k Benthamově utilitarismu. V roce 1802 po krátkém a 
neúspěšném působení na ministerském postu přesídlil do Londýna, kde se začal živit literární 
prací. Jeho finanční poměry byly skromné a hlavně nestabilní. Působil jako redaktor 
v několika časopisech a měl značné intelektuální ambice. Začal pracovat na knize The History 
of British India, kterou však publikoval až v roce 1818. Finančně mu vypomáhali přátelé, 
zejména Jeremy Bentham, s nímž se seznámil v roce 1808. Teprve po vydání knihy o britské 
Indii získal solidní a dobře placené místo u East India Company, a tak mohl finančně zajistit 
svou početnou rodinu. Za manželku si vzal Harriet, s níž se  oženil 1805, a spolu měli devět 
dětí.  
 Mladý Mill se měl stát korunním princem filozofických radikálů a jeho výchova 
vypadala podle toho.  Sám Mill později v autobiografii, kterou psal v letech 1853-56, ale 
vyšla až v roce jeho smrti 1873, vzpomíná na přísné poměry, za nichž byl vychováván. Řecky 
se učil od tří let a v osmi letech se začal učit latinsky. V té době již přečetl Ezopovy bajky, 
Xenofontovu Anabázi a celého Herodota, znal dále Lukiána, životopisy filozofů od Diogena  
některé Platónovy dialogy. Když mu bylo dvanáct let, zvládal klasickou látku v rozsahu 
univerzitního studia. Následovalo studium logiky, matematiky a také politické ekonomie a 
právní teorie, jemuž se věnoval s nemenším úsilím. Každé ráno přednášel lekci, kterou se 
musel naučit, pak se tři hodiny věnoval výuce svých bratrů a sester a nakonec večer na 
procházce s otcem mu opakoval, co se za den naučil.  

Důležitou změnu přinesl v roce 1820 roční pobyt ve Francii, který strávil s rodinou 
Jeremyho bratra Samuela Benthama. Seznámil se zde s francouzskou filozofií a politikou, 
která jej zaujala tématy, jež vybočovala z utilitaristického schématu. Svým způsobem jej i 
okouzlila horská scenérie, která v něm probudila hluboký estetický dojem. Začal se zajímat o 
přírodovědu. V Montpellier na Faculté des Sciences navštěvoval kurzy chemie, zoologie a 
logiky. Na zpáteční cestě do Anglie, pobýval několik dní u liberálního ekonoma J.-B. Saye, 
jenž byl přítelem Milova otce. V jeho domě se seznámil s řadou francouzských liberálních 
politiků, ale i dalších osobností, z nichž jej zaujal zvláště Henri Saint-Simon. 

Po návratu z Francie pokračovalo systematické domácí vzdělávání Johna Stuarta 
v původních kolejích. Začal se připravovat na veřejné působení. Podílel se na vydání 
otcových i Benthamových textů a publikoval v časopise radikálů Westminster Review, ale i 
v Edinburgh Review. V zimě roku 1822/23 založil s přáteli utilitaristickou společnost, jejíž 
členové se scházeli jednou za čtrnáct dní v Benthamově domě. K jeho přátelům v té době 
patřili přesvědčení benthamité John  Austin, Georg Grote a Thomas Macaulay. Následně 
v roce 1825 založil London Debating Society, která měla o rok později již 200 členů. Mill byl 
radikální utilitarista. Svou první přednášku v diskusní společnosti, kterou zde měl v prosinci 
1825, věnoval nezbytnosti reformy společnosti v utilitaristickém duchu. Hovořil tehdy o  
škodlivosti vlivu aristokracie na společnost a politiku, stavěl se proti smíšeným ústavám a 
vyslovil se ve prospěch čisté demokracie.  
 



 
3.1.2. Duševní krize 
 
Benthamovská výchova nepochybně učinila z Milla člověka sečtělého, zdatného 
v argumentaci a pohotového v řeči, nicméně osobně se spíše stranil světu, byl uzavřený a po 
společnosti nijak netoužil. Později v autobiografii poznamenává, že se cítil jako „dobře 
vybavená loď, která se ale nemůže pohnout“, docela jako „vyrobený člověk“53 Bylo to zřejmě 
na začátku jeho úspěšného veřejného působení, kdy se v něm tyto pocity začaly vzmáhat. Ve 
dvaceti letech v zimě v 1826-27 prožil duševní krizi, kdy se mu zdálo, že celé jeho snažení je 
k ničemu. V autobiografii vzpomíná, jak mechanicky pokračoval v tom, co se naučil a k čemu 
byl vychováván, ale necítil přitom žádné štěstí, spíše zažíval „dril bez ducha“.54   

V překonání deprese mu pomohl literární zážitek z četby pamětí Jean-Francoise 
Marmontela, kde se pojednávalo o smrti otce a těžkých poměrech, v nichž se pak rodina 
ocitla. Mill vzpomíná: „Byl jsem pohnut k slzám. Od toho okamžiku bylo mé břemeno lehčí. 
Pocítil jsem, že nejsem kus kamene.“55 Objevilo se množství pokusů jak vysvětlit tuto 
Millovu osobní krizi a pochopitelně se většinou točily kolem jeho vztahu k přísnému otci. 
Nicméně Mill byl po celý život, jak se říká, citlivý na nervy. Když v roce 1836 zemřel jeho 
otec, s nímž žil v jednom domě, tak utrpěl nervový šok, z něhož se musel vzpamatoval až na 
tříměsíční cestě po Francii, Švýcarsku a Itálii. Do konce života pak trpěl nervovými potížemi. 

Každopádně prokazatelným výsledkem uvedené Millovy mladické duševní krize bylo 
odhodlání revidovat otcovo a Benthamovo utilitaristické pojetí, které shledal příliš 
omezujícím. Mill v autobiografii zdůrazňuje, že z deprese mu pomohla poezie. Uvádí, že se 
zvláště vnímavě začetl do romantického básníka Wordswortha, jako by chtěl zdůraznit, že 
omezení benthamovského utilitarismu spočívalo především v jeho počtářském racionalismu, 
který neměl smysl pro vyšší city a estetické zážitky. Milla proto upoutal romantismus a začal 
se zajímat o ideové proudy evropského myšlení, které odmítaly naturalistické pojetí lidské 
přirozenosti předchozího osvícenství. Tato proměna vedla rovněž k novému pohledu na 
sociální otázku, která v benthamovském utilitarismu měla svou váhu, avšak nyní se Mill začal 
více zajímat o dehumanizační důsledky industrializace a urbanizace. Výrazně v té době 
rozšířil své intelektuální kontakty a seznámil se s mysliteli různého zaměření, mezi nimiž 
důležití byli Thomas Carlyle, Auguste Comte, Alexis de Tocqueville, John Ruskin, 
saintsimonisté, zejména M. Gustave d´Eichtal, Herbert Spencer, Frederic Maurice a John 
Sterling. 

 

3.1.3. Reformulace utilitarismu 

Mill sám uvádí dva hlavní důsledky, jaké duševní krize měla na jeho myšlení.56 Předně přestal 
považovat snahu o požitek a vyhýbání se bolesti za bezprostřední cíl lidského chování, a tak 
zásadně revidoval Benthamův hedonismus, a za druhé „přiznal náležité místo mezi 
primárními nezbytnostmi lidského živobytí vnitřní kultuře jedince“.57 Jedinou náplní Millova 
utilitarismu tak přestaly být vnější okolnosti lidského života a jejich poměřování, ale nemenší 
váhu v pojetí štěstí a blahobytu mělo utváření vnitřního světa pocitů a přesvědčení. Mill 
dospěl k přesvědčení, že realizace vlastních zájmů jedince musí být spojena s rozvojem jeho 
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vnitřních schopností, že člověk nedojde svého štěstí bez rozvoje vnitřní kultury. Mill tak 
objevil téma morální autonomie, které zásadně proměnilo jeho pojetí utilitarismu 
  Všeobecně se říká, že Millova reformulace utilitarismu spočívá ve spojení 
osvícenského racionalismu s romantismem.  Mill vskutku z romantismu , ale i dalších zdrojů, 
jako byl socialismus, přejal řadu konceptů a témat, která dokázal pozoruhodným způsobem 
zapojit do utilitaristických úvah. Ač pravověrný liberál, obával se důsledků nespoutaného 
ekonomického liberalismu. Především se ale hrozil nátlaku na jedince, který mohlo vykonávat 
veřejné mínění, většinová morálka a tyranie většiny ve všech podobách, včetně 
kolektivistického socialismu. Pro Millovo dílo je tak příznačná ideová různorodost 
hodnotových východisek, o něž se opíral. Obhajoval sociální zajištění chudých, přitom však 
zdůrazňoval hodnotový pluralismus a vlastní odpovědnost lidí za život, který vedou, v politice 
byl radikálním demokratem, který se domníval, že všichni občané, včetně žen, mají rovná 
práva podílet se na utváření politické autority, ale podmínkou bylo náležité vzdělání a 
demokratickou participaci občanů považoval za součást rozvoje jejich osobních talentů a 
schopností. Dá se říci, že Mill se ve své snaze o novou formulaci utilitarismu smiřoval 
osvícenství s romantismem, liberalismus se socialismem a občanskou rovnost s elitismem, což 
se nakonec neobešlo bez švů a vnitřních tenzí v jeho učení.58  
 
 
3.1.4. Východoindická společnost a život s Harriet 
 
Každodenní existenci měl Mill zajištěnu díky práci ve Východoindické společnosti. Byla 
dobře placená, časově nenáročná a měl dostatek příležitostí na psaní. Začal zde pracovat již 
v roce 1823 v kanceláři svého otce jako „Junior Clerk“. K jeho úkolům patřila korespondence 
s indickými správními úřady a vypracování analytických zpráv. Zřejmě to nebyla 
vyčerpávající práce, protože v úřední době  napsal značnou část svého díla A System of Logic 
a Principles of Political Economy. Mladý Mill udělal v úřadu slušnou kariéru. V roce 1936, 
kdy zemřel jeho otec, patřil již k vyšším úředníkům společnosti a v roce 1956 se stal 
předsedou kontrolního úřadu a zaujímal tak stejnou pozici jako jeho otec. Když byla 
společnost v roce 1858 kvůli nepokojům v Indii znárodněna přes Millovy námitky, odmítnul 
nabídku vlády, aby pracoval dále v úřadě. Po odchodu dostal ovšem rentu, která jej dostatečně 
zajistila po zbytek života. 
 Velkou pomocnicí Millovi v jeho intelektuálním snažení, životní přítelkyní a nakonec 
i manželkou byla Harriet Taylorová. Mill se s ní seznámil v roce 1830 a vedle otce byla 
zřejmě druhým nejdůležitějším člověkem v jeho životě. Harrieta Taylorová však byla vdaná 
žena, a tak jejich vztah budil poněkud pohoršení v tehdejších poměrech, nicméně, jak Mill 
zřejmě z ohleduplnosti napsal, byl to zřejmě vztah platonický. Když Harrieta ovdověla, 
vstoupili nakonec do svazku manželského v roce 1851. Její smrt v roce 1858 jej těžce zasáhla. 
Rozsáhlá diskuse proběhla o tom, jak rozsáhlý a jakého druhu byl vliv, který Harrieta 
Taylorová zjevně měla na Milla. Každopádně je nepochybné, že byla jeho životní partnerkou, 
přítelkyní i kritikem a že jej intelektuálně povzbuzovala. Nejspíše jejímu vlivu lze přičíst 
značný Millův zájem o otázky sociální a politické, méně jej asi podněcovala v úvahách o 
logice a politické ekonomii.  
 
 
3.1.5. Politická aktivita 
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Když Mill odešel z úřadu a po smrti manželky Harriet, začal se více zajímat o veřejné 
záležitosti. Vydal se dokonce na politickou dráhu. V letech 1865-69 byl zvolen poslancem 
parlamentu za obvod City a Westminester a ve setjné době byl rektorem Univerzity v St. 
Andrews, kde přednesl inaugurační řeč o hodnotě kultury. Jeho politická aktivita nebyla příliš 
úspěšná a v dalším období již nebyl zvolen, ale byla to aktivita důležitá. Zapojil se významně 
do tří významných politických debat.  Předně v roce 1867, kdy navrhoval, aby při specifikaci 
volebního práva v tzv. Reform Bill bylo slovo „man“ nahrazeno slovem „person“ a volební 
právo tak mohlo být rozšířeno na ženy. Přestože neuspěl, nepochybně podstatnou měrou 
přispěl k tomu, že se v Británii zrodilo hnutí za volební práva žen. Za druhé peřdsedal tzv. 
Jamaica Comittee, který se marně pokoušel postavit  před soud jamaiského guvernéra Eyrea, 
jenž vyhlásil na ostrově brutální výjimečný stav po povstání černochů. A za třetí Mill úspěšně 
využil svůj vliv, který měl na dělnické vůdce,  a tak se podařilo vyhnout konfrontaci, k níž 
hrozilo, že dojde po odmítnutí tzv. Reform Bill v roce 1866. 
 Když skončila tato jeho krátká politická dráha, stáhl se Mill více do soukromí a 
většinu času pobýval ve Francii. Zde byla jeho důvěrníkem a pomocnicí Helen Taylorová, 
dcera manželky Harriet.  Jeho poslední slova byla věnována právě jí: „Ty víš, že jsme udělal 
svou práci.“ Zemřel v Avignonu v roce 1873. Pohřben byl vedle své manželky Harriet. 
 
 
3.2. Díla a hlavní myšlenky 
 
3.2.1. Systém logiky 
V každé oblasti, o níž Mill pojednával, přišel s kontroverzními principy a rozvíjel polemické 
úvahy, které dohromady představují mnohobarevné podání jeho utilitarismu. V roce 1843 
vydal A System of Logic, základní filozofické dílo věnované zdrojům pravdivého poznání. 
Stál na stanovisku empirismu a tvrdil, že zdrojem poznání je zkušenost a že poznání apriori 
neexistuje. Obhajoval přitom britskou empiristickou tradici a vedl polemiku s racionalistickou 
tradicí zvláště germánskou, která uznávala možnost apriorního poznání. Mill tuto pozici 
označoval za intuicionismus a snažil se potřít škodlivé účinky, které intuicionismus údajně 
měl v logice, matematice, ale  také v morální a politické filozofii.  Intuicionistům všeho druhu 
Mill přisoudil společnou doktrínu, podle níž “ustrojení mysli je klíčem k ustrojení vnější 
přírody“ takže příroda v podání intuicionismu byla celá či z části vědomím konstituována, 
zatímco z pohledu empirismu byla vědomím více či méně správně pozorována. 59 

Millova logika nyní již zapadla, ale zůstává důležitým spisem pro pochopení jeho 
myšlení, neboť připomíná, že empirismus byl filozofickým východiskem veškerých 
Millových úvah a jeho objev „vnitřní kultury jedince“ je proto třeba chápat ve vazbě na 
empiristickou teorii poznání. Vlivy romantismu na Milla nikdy nesahaly tak daleko, aby se 
vzdal naturalismu, který přijal z osvícenské tradice. Odmítl naturalismus benthamovský, ale 
zůstal přesvědčen, že nejlepší metody, jež umožňují vysvětlit děje ve světě, jsou metody věd 
přírodních, a proto i poznání člověka a studium jeho chování musí vycházet z toho, že člověk 
je součástí kauzálního řádu věcí, jak jej zkoumá věda, a odmítnout je třeba intuicionismus 
s představou, že člověk může přirozený řád věcí poznávat z nějakého místa mimo.  
 
3.2.2. Principy politické ekonomie 
Mill byl stoupencem liberální ekonomie a od mládí obhájcem volného trhu. V roce 1848 
publikoval Pinciples of Political Economy, ve kterých podal systematický výklad ekonomické 
teorie. Millovo pojednání dominovalo ekonomickému učení po dlouhou dobu, na oxfordské 
univerzitě bylo standardním textem až do roku 1919. V oblasti soukromého podnikání, 
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řekněme kapitálového trhu, byl Mill klasickým liberálem anglické školy, ale jeho formulace 
utilitaristického principu škody, o níž ještě bude řeč, jej přivedla k úvahám, kde leží mez 
soukromého podnikání. Mill potom obhajoval intervence státu, např. považoval za správné 
zdanění alkoholu, nebo nezbytnost zajištění bezpečnosti práce a dokonce uvažoval o 
intervencích státu ve prospěch živočichů. Vždy na základě utilitaristické argumentace, aby se 
bránilo škodám, které soukromé podnikání způsobuje ostatním.  

V tomto ohledu jsou pozoruhodné jeho úvahy o stacionárním stavu, do nichž se pustil 
v závěru Pinciples of Political Economy. Poukazoval zde na to, že rozvoj bohatství není 
nekonečný, že ekonomický pokrok, pod nímž rozuměl rozvoj kapitálu a růst populace má své 
meze dané omezeností vnějších zdrojů, jež poskytuje příroda. Po produktivním stavu lidstva, 
jenž představuje průmyslový kapitalismus, bude následovat stav stacionární, v němž „ proud 
lidské industrie vyústí v moři stagnace.“60 Tyto Millovy pesimistické úvahy o stacionárním 
konci kapitalismu se tolik nevymykají názorům klasických ekonomických liberálů, jak by se 
mohlo na první pohled zdát.  Rada klasických liberálů, zvláště z prostředí utilitaristických 
radikálů, nešířila pouze pokrokářství a optimismus, které čerpala z liberalistické důvěry 
v produktivní sílu lidské podnikavosti. Pouštěli se totiž také do pesimistických úvah  o 
vyčerpatelnosti prostředí, v nichž se lidská produktivita rozvíjí. Nejznámější postavou tohoto 
liberálního pesimismu je zřejmě Thomas Malthus, který v přirozeném růstu populace viděl 
zásadní faktor, který omezuje produkci bohatství, neboť vede k tomu, že se lidstvo nemůže 
uživit průmyslovou produkcí statků. Nicméně na Milla měl v tomto ohledu větší vliv David 
Ricardo, který se zase domníval, že s rozvojem kapitalismu se zadrhávají kola, jež roztáčí 
jeho produktivitu, a tak míra kapitálového zisku klesá. Tento konec kapitalismu vysvětloval 
poukazem na poměrně pesimistickou kauzální řadu. Tvrdil totiž, že s tím, jak roste 
průmyslová produkce a množí se producenti, hlavně dělníci, pro které je třeba zajistit 
potraviny, tak je třeba obhospodařovat stále další zemědělské pozemky, které jsou však stále 
méně plodné, avšak hospodaření na neplodných pozemcích je stále nákladnější, a tak rostou 
ceny potravin, to znamená, že klesá zemědělská renta; zároveň ale jak rostou ceny potravin, 
tak rostou mzdy, aby se dělníci uživili, když ale rostou mzdy, tak rostou náklady průmyslové 
produkce, což nakonec vede k tomu, že klesá průmyslový zisk.61  
 
3.2.3. O svobodě 
Zmiňovaný princip škody je ústředním tématem slavném Millova pojednání On Liberty 
publikovaném v roce 1859. Tento princip hraje v Millově utilitarismu podobnou roli, jakou 
v Benthamových úvahách měla kalkulace maximálního štěstí, neboť stanovuje podmínky, za 
nichž lze omezovat individuální práva a svobody. Samotný spis je apoteózou individuální 
svobody. Hned na začátku Mill zdůrazňuje liberální pohled na svobodu, když říká, že 
svoboda, o níž hodlá jedině uvažovat, je svoboda, jež „omezuje moc, kterou oprávněně 
vykonává společnost nad jedincem.“ To je svoboda jedince být svým vlastním pánem. Jak 
říká Mill:„jediná svoboda, která si zaslouží své jméno je svoboda usilovat o vlastní dobro 
svým vlastním způsobem, dokud přitom druhé svobody nezbavujeme a nebráníme jim v úsilí 
o jejich svobodu.“ Millovo pojetí svobody je ovšem pozitivní ve smyslu, které mu dává 
Berlin. Prostor svobody má tři roviny: předně je to vnitřní oblast vědomí, potom svoboda 
vlastního názoru a jednání podle něj, a v neposlední řadě svoboda sdružovat se s ostatními. 
Náplní svobody ve všech těchto třech oblastech je pak rozvoj vlastních schopností a talentů, 
tj. vlastní osobnosti. To je hlavní motiv Millovy morální a politické filozofie. Princip škody 
přitom stanovuje onu legitimní mez donucování ze strany druhých tak, že „jediným cílem, 
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kvůli němuž lze oprávněně vykonávat moc nad jakýmkoli členem civilizované společnosti 
proti jeho vůli, je zabránit ve škodě ostatním.“  

Millova obhajoba individuální svobody není zaměřena jenom proti monarchii a 
aristokracii, jak bylo u filozofických radikálů zvykem. Mill se stejně tak staví proti moci, 
kterou může vykonávat demokratická většina, ať už je to demokratický stát, veřejné mínění, 
či většinová morálka. Mill v této souvislosti hovořil o nebezpečí tyranie většiny, podobně jako 
to činil již Alexis de Tocqueville v knize Democracy in America. Když vyšel její první díl 
v roce 1835, Mill napsal příznivou recenzi, kterou publikoval v časopise utilitaristických 
radikálů London Review, a když vyšel druhý díl v roce 1840, Mill opět zveřejnil recenzi 
v Edinburgh Review, jež rovněž oceňovala Tocquevillův výklad americké demokracie. Mill 
výrazně souhlasil s Tocquevillovým názorem, že masová demokracie může ohrožovat 
individuální svobody a demokratická většina tedy může potlačovat menšinu. V řešení se 
nicméně poněkud lišily. Zatímco Tocqueville navrhoval republikanismus, který by se opíral o 
vhodné morální ctnosti občanů, tak Mill výslovně uvažoval o spojení principů demokracie 
jako společné vlády občanů s liberálními principy individuálních práv, jak odpovídá jeho 
principu škody, který se pokouší stanovit mez mezi soukromým a veřejným. Nelze ovšem 
přehlížet, že Mill nehleděl na stát a politiku pouze jako na nebezpečí, které je třeba držet na 
uzdě, ale dával demokratické politice pozitivní obsah, když zdůrazňoval potřebu rozvoje 
individuální osobnosti a jejího vzdělání.  
 
3.2.4. Reprezentativní demokracie 
Teorii demokracie vyložil Mill systematicky v knize Considerations on Representative 
Government v roce 1861. Najdeme v ní velkolepou obhajobu zastupitelské demokracie, jež 
spojuje liberální obhajobu individuálních práv s demokratickou argumentací požadující co 
největší participaci občanů na politické vládě. Navrhoval v tomto směru řadu parlamentních 
reforem, především volební systém poměrného zastoupení, neboť poskytoval, jak soudil, 
náležitý prostor hodnotovému pluralismu ve společnosti a umožňoval tak svobodný rozvoj 
individuí.  Podporoval přitom rozšíření volebního práva a uvažoval o co největším zapojení 
občanů do demokratické vlády. Podmínkou ale bylo vzdělání. Participaci občanů chápal totiž 
jako součást rozvoje osobnosti, kdy se člověk ze sféry soukromé pozvedá na úroveň 
politickou, kde se rozhodují otázky všeobecného prospěchu celé společnosti. Politické 
rozhodování vyžaduje rozum a podmínkou participace se stává vzdělání. Millova 
demokratická teorie má výrazná liberální omezení: i) platí přednost individuálních práv, ii) 
důraz je sice položen na politickou participaci, jež se stává důležitým momentem rozvoje 
osobnosti, nicméně její podmínku je vzdělání, iii) politika pořád zůstává u Milla racionálním 
podnikem, byť její náplní již nejsou benthamovské kalkualce všeobecného prospěchu, ale 
stává se jím kultivace občanů, jež je ovšem podřízena principu škody, který vyžaduje 
racionální posouzení konsekvencí lidského jednání. Takové posouzení se v Millově podání 
opírá o racionální poznání, které přináší věda, jak se u filozofického následovníka osvícenství 
ostatně dá očekávat. Výsledkem je liberální elitismus zapracovaný do participační 
demokratické teorie. Pro Milla byl liberální elitismus důležitý natolik, že byl ochoten porušit i 
zásadu politické rovnosti hlasů, kterou jinak důrazně zastával, a uvažoval o tom, že by 
vzdělaní občané měli mít větší váhu hlasů než občané nevzdělaní. Nicméně liberální elitismus 
není Millovo poslední slovo. Jeho pojetí morální autonomie má silné univerzalistické rysy, a 
tak se dokázal z utilitaristických pozic zformulovat řadu pádných argumentů jak pokročit 
v řešení sociální otázky a jak napravit podřadné postavení žen.  
 
3.2.5.  Utilitarismus 
Zjevné je, že utilitarismus v  jeho podání představuje dalekosáhlou revizi benthamovského 
utilitarismu, který sdílel i jeho otec James. Nicméně John Stuart Mill zůstal pevně zakotven 



v této tradici. Sepsal i důležité pojednání, ve kterém se pokusil o systematickou obhajobu 
utilitarismu proti dobovým námitkám. Text nejprve vycházel na pokračování v časopise 
Fraser’s Magazine v roce 1861.  Ucelenou podobu získal v roce 1863, kdy jej Mill publikoval 
pod názvem Utilitarianism. Tématem je první princip morálky, který nám poskytuje kritérium 
na odlišení toho, co je správné a co špatné. Tímto principem je ovšem Benthamův princip 
užitečnosti, podle něhož “actions are right in proportion as they tend to promote happiness; 
wrong as they tend to produce the reverse of happiness. By happiness is intended pleasure and 
the absence of pain; by unhappiness, pain and the privation of pleasure.”62 Princip užitečnosti 
ovšem Mill reinterpretuje v duchu své morální filozofie, jež uznává morální autonomii osoby 
a užitečnost spojuje s individuálními právy.  

Princip užitečnosti v Millově podání významně proměňuje původní benthamovské 
morální argumenty. Nicméně Mill pořád obhajuje empiristickou pozici proti intuicionismu. 
Podobně jako Bentham vychází z toho, že hodnota jednání musí spočívat ve chtění (požitek, 
užitek, prospěch), jež spojujeme s nějakým předmětem, ale Benthamovu představu, že štěstí 
je bezprostřední fyziologický stav organismu, Mill opouští, když o požitku uvažuje 
z dlouhodobého a kvalitativního hlediska. Štěstí je tak dlouhodobý soujem žádostí, který 
vytváří vnitřní svět jedince. V důsledku toho se benthamovský hedonismus mění 
v hedonismus kvalitativní, který  odlišuje vyšší a nižší žádosti, a v hedonismus pluralistický, 
který uznává, že každý jedinec má svébytný soujem těchto žádostí a tedy svůj osobní telos, 
jenž jej odlišuje od jiných. Nicméně pořád se jedná o hedonismus, neboť v  Millově podání 
osobní chtění a žádostivosti jsou empirické fenomény podobně jako slyšení a oboje 
předpokládají nezávislý objekt. „Jediným důkazem, že zvuk je slyšitelný, je, že lidé zvuk slyší 
... Podobně myslím, že jediným dokladem toho, že je možné vyprodukovat něco, co je 
žádoucí, je to, že lidé si to skutečně žádají.“63 Princip štěstí v Benthamově podání spočíval 
v tvrzení, že obecným dobrem je co největší štěstí co největšího počtu lidí. Mill ve své úvaze 
rovněž postupuje od účelu individuálního štěstí (osobní telos) k účelu společenskému, tedy od 
individuálního hedonismu k hedonismu univerzálnímu, kterým je, co největší štěstí celého 
lidstva. Je ovšem obtížné dokázat, že nějaké takové všeobecné štěstí existuje a že je dobrem 
celého lidstva. Mill ve své argumentaci poukazuje na to, že každý člověk usiluje o vlastní 
štěstí a že když o ně usiluje, tak je považuje za dobré a dosažitelné, proto lze tvrdit, že „štěstí 
je dobro, tedy to, že štěstí jednoho každého je pro dotyčného dobrem, a tak obecné štěstí je 
dobrem pro celek lidstva.“ Obecné štěstí již ale není benthamovským maximalizovaným 
součtem štěstí všech individuí, v Millově podání se z něho stává pluralistické a individuálně 
svébytné usilování o vlastní štěstí, ovšem toto úsilí je společné všem lidem a ti přitom 
uznávají, že vlastní štěstí nemá být ke škodě druhých. 
 
 
3.3. Mezi klasickým a sociálním liberalismem 
Primát individuální svobody v morálních a politických úvahách dělá z Milla příkladného 
představitele klasického liberalismu, nicméně hluboký zájem o sociální otázku a požadavek 
na rovná práva žen z něj zase dělají pozoruhodného předchůdce pozdějšího sociálního 
liberalismu. Mill v ekonomické teorii zastával laissez faire, neboť soudil, že vědecké 
poznatky, k nimž dospěla liberální ekonomie, dostatečně prokazují, že svobodná soutěž na 
trhu minimalizuje škody ve vztazích mezi lidmi navzájem a prospívá v zásadě rozvoji 
individua a jeho schopností. Viděli jsme však, že individuální talenty vůbec neomezoval na 
podnikavost, racionální disciplinaci a spořivost, jak by odpovídalo klasickému 
benthamovskému učení. Naopak zdůrazňoval morální a estetický rozměr lidského života. 
Proto Millovo pojetí lidské autonomie dalece překračuje horizont liberální ekonomie a platí o 
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něm nepochybně, že bez společenské podpory, jež je takto shledána užitečnou, se rozvoj 
lidské důstojnosti realizovat nedá. Nijak proto nepřekvapuje, že Milla zaměstnávala sociální 
otázka a utilitarismus se snažil formulovat tak, aby bral v úvahu potřebu vzdělání a sociálního 
pokroku dělníků.  
 
 

Dělnickou třídu považoval za potenciálně většinovou součást společnosti a 
utilitarismus hodlal dát do služeb společenskému vzestupu této většinové třídy. V polemikách 
30. let povzbuzoval filozofické radikály, aby se ujaly zájmů dělnické třídy, a tak tvrdil, že 
„radikální strana, která se neopírá o masy, ztrácí půdu pod nohama.“ 64 Opíral se přitom o  
utilitaristické pojetí všeobecného dobra a obhajoval reprezentativní formu demokracie.  
Vyjadřoval  se v tomto směru jasně.  Co se reprezentační vlády týče: „The new idea of 
popular representation is not that the people govern in their own persons but that they choose 
their governors. In a good government public questions are not referred  to the suffrages of the 
people themselves, but to those of the most judicious persons whom the people can find. The 
sovereignty of the people is essentially a delegated sovereignty. Government must be 
performed by the few, for the benefit of the many: and the security of the many consists in 
being governed by those who possess the largest share of their confidence, and no longer than 
while that confidence lasts“65 Všeobecné dobro v utilitaristickém podání zase umožňovalo 
ospravedlnit meze pro individuální i skupinové vůle: „We know that the will of the people, 
even of the numerical majority, must be supreme..…but in spite of that, the rest of what is 
right in politics is not the will of the people, but the good of the people, and our object is, not 
to compel but to persuade the people to impose, for the sake of their own good, some restraint 
on the immediate and unlimited exercise of their own will.“66 …. (p.285; citing a second 
article of 15 July 1832). 
 Přes  zjevnou snahu, aby se utilitarismus dal do služeb zájmů dělnické třídy,  zůstává 
Mill protivníkem marxismu, jak je dobře patrné na jeho pojetí reprezentace. V marxismu totiž 
dělnická třída „zastupuje“ většinu společnosti, řekněme lidové masy ,  řečeno je dokonce, že 
zájmy dělnické třídy jsou zájmy všeobecně lidské, zároveň ovšem  politická strana, jež jedná 
jako „reprezentant“  této všeobecné „většinové“ třídy, nepřijímá daný stát s jeho mocenskou 
strukturou, naopak svou „politiku“ realizuje především mimo parlament a připravuje se na 
revoluci.  Mill toto pojetí třídní reprezantace výslovně odmítal, jak vidno z jeho poznámek k 
Baileyho  pojednání The Rationale of Political Representation (1835).  Mill podotýká, že 
„největší omyl [fallacy]ze všech je teorie třídní reprezentace ... Náležitou odpovědí na teorii 
reprezentace zájmů je náš poukaz na to, že reprezentaci separovaných a temných zájmů 
odmítáme. Jediný zájem, o němž chceme uvažovat,  je všeobecný zájem,  právě to je jediný 
zájem, který chceme vidět reprezentovaný.“   67  

Témata spjatá se socialismem rozebírá Mill na mnoha místech, ale nejdůkladnější 
rozbor najdeme v jeho hlavním ekonomickém díle Principles of Political Economy z roku 
1848, které vycházelo z pozic klasické politické ekonomie. Ve své době byla tato kniha 
docela populární a po dlouhá desetiletí to byla standardní učebnice ekonomické teorie.  O 
socialismu se hlavně mluví v 7. kapitole, kde Mill podednává o budoucnosti práce a dělnické 
třídy. Není bez zajímavosti, že tuto kapitolu Mill zařadil do knihy na žádost  Harriety 
Taylorové. 

                                                           
64 Citováno podle J.H. Burns "J.S. Mill and Democracy", s. 289, in: Schneewind, J. B., ed., Mill: A Collection of 
Critical Essays, Garden City, NY: Doubleday, 1968.   
65 Viz článek v časopise Examiner ze 4. 7. 1832; citováno podle J.H. Burns "J.S. Mill and Democracy", s. 284. 
66 Viz následující Millův článek z 15. 7. 1832; ibid, s. 285. 
67 ibid., s. 293. 



Mill se snaží prozkoumat, zda a nakolik  je volná soutěž na trhu rovněž ku prospěchu 
dělníků. Závěr jeho argumentace pak ústí v tvrzení, že jakkoli nevýhodná může někdy být 
ekonomická soutěž pro námezdně pracující dělníky, prospěch, který volný trh přináší 
společnosti, nakonec i tyto nevýhody převyšuje.  Společnost bez ekonomické soutěže by byla 
nejen neproduktivnivní, ale podvázala by zdroje lidske kreativy všeobecně a škodila by tak 
rozvoji jednotlivých členů a skupin ve společnosti, včetně dělnické třídy.  Předpokladem jeho 
argumentace je jistý skepticismus k lidské přirozenosti,  jež snad není příliš zkažená, ale 
produktivita, tvořivost a vzdělání jsou námahou, kterou člověk nepodstupuje z pouhé radosti, 
bez jisté disciplinace a tlaku se tyto schopnosti nerozvinou. Společnou  chybou socialistů 
všeho druhu je podle Milla práve to, že  přehlíží přirozený sklon lidí k pohodlnosti.  Lidé mají 
sklon k pasivitě, stávají se otroci zvyku, raději pokračují v zavedeném směru. Soutěž mezi 
lidmi možná nenabízí nejlepší pobídky k rozvoji lidské osobnosti, ale je zřejmě nezbytnou 
k tomu, aby byl tento sklon lidí k pohodlnosti překonán.   Mill polemizuje se socialisty, kteří 
soudili, že soutěž je překážkou pro rozvoj společnosti.  Potvrzuje tak elementární východiska 
liberální teorie, když tvrdí, že soutěž brání lidem ve stagnaci. Právě soutěž umožňuje 
skoncovat s praktikami, které jsou ku prospěchu výlučné menšiny, neboť povzbuzuje ke 
změně věcí, je pak mohou být ku prospěchu všech.   

Mill byl zjevně toho názoru, že se socialismus a iberalismus nevylučují, nicméně 
socialismu nikdy nedal přednost před liberalismem.  Jeho výhrady vůči kapitalismu praměnily 
z toho, že v něm nacházel zafixováno nerovné postavení dělnictva ve společnosti.  Ve vztahu 
zaměstnavatele a zaměstnance, obzvláště námězdně pracujícího spatřoval rysy nerovného 
postavení  pána a služebníka, jež bylo  zásadním terčem kritiky klasických liberálů.  V zásadě 
byl Mill přesvědčen, že tato nervonost může být překonána, když se pracující začnou spojovat 
do družstev.  Družstevnictví se mu ztak stalo vhodným způsobem, jak překonat závislosti 
námezdního vztahu.  Tuto družstevní perspektivu rozvoje hospodářství nazýval socialismem. 
Socialismus mýval začasté antiliberální tvář, nicméně v Millově podání to byly dvě tváře 
jedné mince.  

 Millův liberalismus je právem zván klasickým, nicméně reformulace utilitarismu, 
kterou provedl, učinila z něj vhodný zdroj inspirace pro pozdější sociální liberalismus. Posun 
od Benthamova principu užitečnosti k Millovu principipu škody má totiž dalekosáhlé ideové 
souvislosti.  Namísto Benthamova negativního pojetí svobody zde máme pozitivní svobody 
být svým vlastním pánem a tvořivě rozvíjet svou individualitu. Stále se sice jedná o bytostně 
individualistické pojetí svobody, které nezná pojem společenské svobody, jež by byla 
podmínkou svobody individuální, nicméně sociální hledisko uvádí do hry princip škody, který 
jak známo stanovuje, že společnost je oprávněna zasahovat do individuální svobody jenom 
tehdy,  když dochází ke škodám na životě ostatních lidí. Pokud se tedy nějaký jedinec nachází 
ve stavu bídném a zaostalém, v němž nemůže náležitě rozvíjet své talenty a schopnosti, pak se 
stává úlohou společnosti pomoci mu tento bídný stav překonat, jinak by totiž nemohla 
maximalizovat všeobecné blaho, jež podle Milla spočívá právě v rozvoji talentů a schopností 
všech jedinců ve společnosti. Škody, o nichž takto uvažujeme, totiž nejsou jen individuální, 
ale i společenské. Pokud přijmeme takto sociálně interpretovaný princip škody, vydáváme se 
ovšem na cestu od klasického liberalismu k liberalismu sociálnímu. Došlo k tomu až koncem 
19. století, ale utilitarismus J. S. Milla byl důležitým směrníkem na této cestě k budoucímu 
sociálnímu státu. 
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