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V súčasnom anglofónnom filozofickom prostredí nadväzuje etika
cnosti vedome na aristotelovské morálne motívy, a práve recenzovaná pu-
blikácia M. Kunu si kladie za cieľ byť úvodom do etiky cnosti. Každá kapito-
la je didakticky usporiadaná (výklad s úvodnou a záverečnou pasážou; od-
kazy na ďalšiu študijnú literatúru, otázky na prehĺbenie a kľúčové slová),
v ich obsahu autor tak rekapituluje, ako aj akcentuje rozoberaný problém.

Recenzovaná učebnica je rozdelená do šiestich kapitol. V prvej kapi-
tole (s. 11 – 15) vymedzuje etiku cnosti voči normatívnej etike, deskriptívnej
etike a metaetike. V druhej kapitole (s. 17 – 22) mapuje historický kontext
obratu k etike cnosti. V tretej kapitole (s. 23 – 29) sa zameriava na Anscom-
bovej kritiku modernej etiky. V nasledujúcej kapitole (s. 31 – 45) predstavuje
Aristotelovu morálnu koncepciu, ktorá je kľúčovým inšpiračným zdrojom
súčasnej etiky cnosti. V piatej kapitola (s. 47 – 57) autor prezentuje námietky
k etike cnosti a odpovede na ne. V poslednej kapitole (s. 59 – 83) sa M. Kuna
venuje A. McIntyrovi ako hlavnému súčasnému predstaviteľovi etiky cnosti.

Autor nekoncipuje svoju knihu len ako úvod do etiky cnosti, v kto-
rom by ponúkal iba deskripcie riešení rozoberaných problémov, ale ob-
sah kapitol ladí aj problémovo. O tom svedčí, že sa nevyhýba ani kritike
etiky cnosti zo strany etiky pravidiel, podľa ktorej je etika cnosti relativis-
tická, pretože predstava prakticky múdreho človeka je labilná, či námiet-
kam, ktoré etiku cnosti charakterizujú ako egoistickú morálnu koncepciu.
Odpovede na uvedené námietky ukazujú, že etika cnosti nie je bez pravi-
diel a prakticky múdry, čiže cnostný človek nie je jedinec, ktorý je do seba
uzavretý. Táto diskusia robí recenzovanú publikáciu myšlienkovo zaují-
mavou a nestavia študenta-čitateľa do pozície pasívneho príjemcu vedo-
mostí, ale podnecuje ho ku vlastnému uvažovaniu a hľadaniu odpovedí
na otázky, ktoré nie sú sucho teoreticko-akademické, ale poukazujú na
priame spojenie so životnými problémami.

Záverom môžeme zhodnotiť, že recenzovaná publikácia M. Kunu
je nielen prehľadne didakticky koncipovaná a čitateľovi umožňuje dobrú
orientáciu v preberaných problémoch, ktoré sa viažu s etikou cnosti a jej
inšpiráciami, ale môžeme ju odporúčať aj ako vhodnú študijnú pomôcku
pre štúdium dejín etiky vôbec.
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