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Posudek na diplomovou práci Vladislavy Tomicové: 

  

Etické aspekty pojetí práce jako dlouhodobého lidského závazku 

 

Ve svých úvahách se autorka zabývá etickými problémy, které souvisí s lidskou pracovní 

činností. Chce přitom zodpovědět především otázku, za jakých podmínek lze prožívat práci 

přidělenou jako vnější závazek také jako osobní zodpovědnost. Nesporným pozitivem práce 

je, že se Tomicová do svých úvah pokouší integrovat nejenom křesťanský pohled na danou 

problematiku, ale i vlastní pracovní zkušenosti. Díky těmto dvěma rysům by mohla práce mít, 

alespoň v našem prostředí, i určitý rys originality. Dále je třeba pochválit literární úroveň, text 

je formulován střízlivým jazykem a poměrně dobře se čte. Na patřičné úrovni je rovněž práce 

s primární i sekundární literaturou. Vytknul bych snad jedině, že mnohdy využívá sekundární 

literaturu k citování literatury primární, aniž by na to patřičně upozornila. 

 Určité rozpaky působí struktura předkládaného textu. Autorčiny úvodní úvahy totiž 

naznačují, že bude zkoumat práci s ohledem na její závaznost a osobní zodpovědnost. Tomu 

však alespoň názvy jednotlivých kapitol neodpovídají. Ve všech je práce zkoumána 

především s ohledem na její závaznost (to koneckonců dokládají i jejich názvy) a podrobnější 

úvahy o problematice zodpovědnosti chybí nebo nejsou příliš jasné. Tento nedostatek podle 

mého soudu souvisí především s tím, že pojmy závazek, zodpovědnost, ale i samotný pojem 

práce nejsou přesně vymezeny. Tento nedostatek je zvláště dobře patrný, když autorka na str. 

11 začíná uvažovat o práci jako závazku. Nejprve správně předkládá obecnou definici 

závazku, jako vztahu mezi lidmi, z něhož plynou určité povinnosti. Čtenář jistě dále očekává, 

že uvedenou definici bude dále aplikovat na svoji problematiku. Spíše se ale dočkává 

obecných úvah, které se týkají práce jako takové. I v těchto úvahách se ovšem autorka 

dopouští určité metodologické chyby. Na jedné straně totiž často vychází z církevních 

dokumentů, na straně druhé ale také z autorů, jimž křesťanská východiska nemohou být 

rozhodně sympatická. Marxovo pojetí práce je přece materialistické (říká dokonce, že práce je 

látková výměna, že člověk prací tvoří svět), křesťanské pojetí by takovéto rozhodně být 

nemělo. V textu tak chybí určitý kritický odstup od myšlenkových koncepcí, s nimiž se 

autorka neztotožňuje. Poněkud neprecizní práci s myšlenkami jiných autorů, byť v poněkud 

jiném ohledu, dokládá pasáž, v níž se Tomicová definuje uznání těmito přejatými slovy: je to 

prostředek sociální interakce, která převádí společenské normy a hodnoty v identity subjektů. 

Nechci kriticky hodnotit autora těchto slov, ale v kontextu práce působí jeho definice temně a 

nesrozumitelně. Povinností autorky by mělo být tuto pasáž objasnit a nikoli ji pouze 

reprodukovat. 

 I přes uvedené výhrady splňuje předložený text svoji kvalitou požadavky na 

diplomovou práci, a proto jej doporučuji k obhajobě. 
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