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Pokud jde o osobní data, odkazuji na představení kandidáta, které přednesl pan předseda 

komise profesor J. B. Lášek.  

Za posudky práce ars moriendi děkuji v kolegiální úctě panu profesoru Čornejovi a panu 

docentu Vogelovi. 

Není tomu tak dávno, co němečtí akademici řešili humboldtovskou otázku, v čem záleží „celá 

univerzita“ – „volle Universitaet“. Došli ke shodnému závěru, že „plná univerzita“ vedle 

ostatních fakult musí mít medicínu a teologii jakožto „velké obory“. Zdůvodnění je průkazné: 

univerzita svým vznikem, tradicí i současným posláním reflektuje celého člověka v dějinách a 

ve společnosti. A celý člověk je tělo a duše. Jsou tedy dvě fakulty, kde se v plné hloubce 

hovoří o člověku, o jeho početí, zrození, umírání a smrti. K pozoruhodné stránce naší 

teologické fakulty patří, že se studenti magisterského a především doktorského studijního 

programu ve svých pracech často obracejí k otázce umírání a smrti. V pozadí není jenom 

zájem sociální a charitativní, nýbrž filozofický a teologický. Studenti stojí na začátku svého 

vědeckého studia a tak si s vnitřní logikou kladou otázku, k čemu míří, jak vidí svoji 

přítomnost ve světle budoucího cíle v eschatech. 

Poznal jsem, že Mgr. Ruth Kubíčková je osobou výrazně senzibilní se širokým okruhem 

teoretických i praktických zájmů. Už v úvodu spolupráce bylo zřejmé, že je tématem ars 

moriendi přitahována, zaujata, ano skoro fascinována. Na práci je patrné, jak pečlivě téma 

smrti zkoumá z hledisek exegetických, dogmatických, filozofických i estetických. Šíře otázek, 

které ve všech ohledech nemůže řešit se stejnou hloubkou, je vyvolána fenoménem umírání 

a smrti.  Jedná se o proces, v němž vrcholí lidský život, jakkoliv jeho vyústěním je smrt. Finis 

coronat opus. Během relativně dlouhého zrání práce nepochybně zrála i osobnost 

kandidátky. Svým způsobem nese stopy tohoto zrání i tato práce. Kandidátka absolvovala 

studia ve Švýcarsku, v Německu a dalších zemích. Myslím, že do mého sdělení patří i zmínit, 

že se kandidátka v poslední době věnuje misijní činnosti v Evropě i v Asii a Africe. Intenzivní 

teologické studium tak vrcholí v intenzivní činnosti zvěstování evangelia. V tom záleží 

koneckonců i jeden z významů teologického studia. 

V Praze dne 21. září 2018 
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