Eva Klimešová: Etika nucené hospitalizace na psychiatrii
Posudek vedoucího bakalářské práce

Na úvod je třeba říci, že práce paní magistry Klimešové měla být původně vedena MUDr.
Matějkem, proto zaslouží ocenění i její trpělivost s hledáním nového vedoucího i s řadou
formálních i obsahových úprav, jimiž její text od první verze do této poslední prošel.
Text se sice zastavil na prahu některých důležitých témat a otázek s nimi spojených, což je ale
dáno i tím, že se v průběhu zpracování ukázalo, že autorka musela jít do základní heuristiky,
protože tematika nucené hospitalizace (tedy mimo její právní aspekt) zatím nebyla zpracována.
Navíc jde o práci bakalářskou, nikoliv diplomovou, kde by podobné nahlédnutí do celkového
rozsahu problému asi nestačil. Na druhé straně je třeba říci, že cesta k eticko-teologickému
pohledu na dlouhodobě aktuální téma nucené hospitalizace je v textu už načrtnuta a to díky
konfrontací s tématikou lidských práv a základních svobod a to zejména konfrontací s motivem
lidské důstojnosti a svobody, jak o ní hovoří dokumenty současného magisteria.
Některé dílčí připomínky: z formálního hlediska práce obsahuje přirozeně určité množství
překlepů a některé nestandardní bibliografické odkazy v poznámkách pod čarou, také v ní
zůstaly zachovány některé stylistické neobratnosti, ale v celku myslím nic z toho nepřekračuje
normu. Na několika místech textu se autorka trochu nechala unést zaujetím pro téma, tj. od
počátku práce je jasné, jaké je její stanovisko k nucené hospitalizaci, což nevadí, ale proto je
třeba ho dobře a logicky vyargumentovat a příliš neodbíhat od hlavní linie (viz např. text u
poznámky 100).
Za sebe bych v práci uvítala větší provázanost mezi tématem lidské důstojnost a svobody a
konkrétními a dobře dokumentačně podloženými situacemi, v nichž se prokazatelně porušují
základní lidská práva. Naopak podkapitolu o křesťanských právech mi přijde nedotažená, proto
bych se jí v celku práce vzdala.
Práci doporučuji k obhajobě. Ráda bych při ní od autorky slyšela, kdy je podle ní eticky vpořádku
nařídit nucenou hospitalizaci? Kde jsou tyto podmínky stanoveny? Jak se tyto konkrétní
podmínky mohou sladit s problematikou základních lidských práv?
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