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Jan Salač si pro svou diplomovou práci zvolil téma, o jehož aktuálnosti a etické relevanci není
nejmenších pochyb - asistované suicidium je jedním z prominentních témat současného
lékařsko-etického a bioetického diskurzu, a to jak u nás, tak v evropském a světovém
kontextu. Svou reflexi tématu J. Salač zacílil na napětí mezi lékařským étosem a asistovaným
suicidiem.
Diplomovou práci autor strukturuje do čtyř kapitol: V první kapitole přehledně pojednává o
terminologii, jednotlivých formách eutanazie a praxi asistovaného suicidia. Jeho reflexe
recipuje současnou etickou diskuzi stran používaných pojmů a rozlišování jednotlivých forem
a zahrnuje mj. rovněž (odůvodněný) kritický postoj k pojmu asistovaná sebevražda. Druhá
kapitola je podrobným představením situace a legislativy v zemích, kde již byla asistovaná
sebevražda legalizovaná. Jedná se o velmi informativní text, který se neztrácí
v jednotlivostech, ale zároveň diferencovaně popisuje, často za použití cizojazyčných zdrojů,
specifika právního rámce a praxe asistovaného suicidia v jednotlivých zemích. Předkládané
informace jsou "up to date" - J. Salač pečlivě sleduje nejnovější vývoj v dané problematice,
jak o tom svědčí např. popis situace v Německu v návaznosti na kontroverzní rozhodnutí
Spolkového ústavního soudu z února 2020 nebo představení změn kanadské praxe, které jsou
platné od června tohoto roku. Třetí kapitola zaměřuje pozornost na lékařský étos. Referenční
body pro etickou reflexi zde představují Hippokratova přísaha, lékařsko-etické dokumenty a
principalismus Toma L. Beauchampa a Jamese F. Childresse. Diplomand v této části mj.
kriticky nasvěcuje pojem autonomie, který příznivci eutanazie a asistovaného suicidia
používají. Do svých úvah vtahuje vztah lékaře a pacienta, pojem relacionální autonomie a
další aspekty, které princip autonomie integrují do patřičného kontextu. Již v předchozích
částech zazněly důležité etické argumenty. Ve čtvrté kapitole Jan Salač etické úvahy a
argumenty systematizuje a dále rozvíjí. Přestože část 4.2. (Vybrané kontexty a argumenty) by
bývala mohla být ještě dále strukturována, daří se mu jak v této kapitole, tak v celé čtvrté části
a v samotném závěru etické argumenty přesvědčivě představit a etickou debatu stran
asistovaného suicidia výstižně shrnout.
Jan Salač ve své diplomové práci prokazuje velmi dobrou orientaci v etické debatě týkající se
asistovaného suicidia. Jeho argumenty jsou pevně zakotveny v aktuální odborné literatuře,
jsou zřetelně podloženy a přesvědčivě formulovány. Rovněž po formální stránce je diplomová
práce zpracována velmi pečlivě.
Zvláštní zmínku je třeba věnovat práci s literaturou. J. Salač se opírá o rozsáhlé množství
literatury. Seznam literatury čítá úctyhodných 14 stran a zahrnuje řadu cizojazyčných textů
(zejména anglických, ale také několik německých). Konkrétně se u odborné literatury jedná o
přibližně 19 knih a 13 článků, k tomu přistupuje skutečnost, že velká část internetových a
pramenných zdrojů je rovněž v angličtině. V práci se objevuje takříkajíc kompletní bioetická
literatura, jež vyšla v českém jazyce v posledních letech a je relevantní pro zpracovávané
téma. Je zároveň třeba zdůraznit, že J. Salač s literaturou aktivně a samostatně pracuje.
Předložená diplomová práce je kompaktním představením dané problematiky a vydařeným
shrnutím současné etické debaty stran asistovaného suicidia. Lze ji doporučit každému, kdo se
o dané téma zajímá a chce o něm získat základní informace. Čtenář má díky množství
recipované literatury k dispozici rovněž obsáhlý a kvalitní seznam publikací pro doplňující
studium.
Diplomovou práci velmi rád doporučuji k obhajobě a navrhuji, že by mohla být nominována
na některé z akademických ocenění týkajících se diplomových prací.
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