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GEORGES CHAPOUTHIER  
 

Mají mít zvířata práva? 
 
 
Ve dnech 26. – 31.3 2013 zavítá do Prahy francouzský biolog a filosof 
Georges Chapouthier, aby osobně podpořil české vydání své knihy Zvířecí 
práva. Při této příležitosti se také uskuteční dvě přednášky.  
 
 
Mají zvířata nějaká práva? Z dnešních zákonů na ochranu zvířat implicitně 
vyplývá, že mají přinejmenším právo na to, abychom je netýrali a bezdůvodně 
nezabíjeli. I jejich právní postavení v Evropě postupně doznává kvalitativní 
změny: nejsou už pouhými věcmi, nýbrž citlivými bytostmi. Statistiky 
opuštěných a týraných domácích zvířat, současná situace hospodářských, 
kožešinových, laboratorních, ale i divokých zvířat nicméně svědčí o tom, že 
ochranářské snahy stále narážejí na mnoho překážek. Nebylo by tedy 
efektivnější přejít od konceptu ochrany zvířat ke konceptu zvířecích práv? 
Deklarovat tato práva explicitně, uznat zvířatům právní subjektivitu a změnit tak 
jejich dosavadní status pouhého objektu práva? Je možné něco takového 
v současné západní společnosti realizovat? Právě těmto a dalším otázkám je tato 
publikace věnována. 
 
 
PROGRAM: 

• středa 27. 3. - 18h: debata na téma „Mají mít zvířata práva ?”, 
francouzsky, tlumočení zajištěno. 
Francouzský institut v Praze – Café 35, Štěpánská 35 – Praha 1 
 

• čtvrtek 28. 3. - 17h30 – debata na téma „Ethical consequences of 
animal cultures ” (Zvířecí protokultury a jejich etické důsledky), FF UK, 
nám. Jana Palacha 2, místnost 300, anglicky. 

 
 
 
BIOGRAFIE:  
 
Georges Chapouthier(*1945), vzděláním biolog a filosof, působil jako vedoucí 
pracovník v Národním centru pro vědecký výzkum (Centre national de la 
recherche scientifique - CNRS), kde se po celou dobu své kariéry věnoval 



výzkumu v oblasti paměti.  V 80. letech pracoval s Jeanem Rossierem 
v neurofyziologické laboratoři na hledání  souvislostí mezi stresovým zatížením a 
pamětí. Výsledky jejich práce byly publikovány v prestižním časopisu Nature.  
Coby filosof se věnuje problematice zvířecích práv. Zabývá se také zvířecími 
protokulturami a zkoumá, nakolik svědčí o kontinuitě mezi člověkem a zvířaty z 
hlediska etického a estetického cítění a jaké důsledky lze z této kontinuity pro 
náš vztah k (mimolidským) zvířatům vyvodit. Zároveň je členem Státního výboru 
pro etickou reflexi pokusů na zvířatech (Comité National de Réflexion Ethique sur 
l’Expérimentation Animale - CNREEA), jehož posláním je vnášet do vědeckého 
výzkumu etický rozměr. 
 

 
 

Kontakt: 
Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35, Praha 1 

Kateřina Nevečeřalová, tel. 221 401 022, katerina.neveceral@ifp.cz 
Iva Dubská, tel. 221 401 037, iva.dubska@ifp.cz  

www.ifp.cz 


