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Oponentský posudek k bakalářské práci Problematika euthanasie: eticko-právní otázky
Diplomandka předkládá kvalitní bakalářskou práci k aktuálnímu a důležitému tématu euthanasii. Práce je smysluplně a logicky strukturovaná – diplomandka se zabývá
historickými souvislostmi, definováním pojmů, uvádí příklady právních úprav některých
zemí, zabývá se kontextem lidské důstojnosti a lidských práv, paliativní péčí, povoláním
lékařů a sociálních pracovníků a postojem církví. V úvodu píše, že chce představit a
konfrontovat současné eticko-právní argumenty, aby se hledalo humánní řešení, které
odpovídá důstojnosti každého člověka. Tohoto cíle se jí v bakalářské práci podařilo
dosáhnout.
Na práci oceňuji, že autorka dokáže jasně uvést a podložit vyargumentovat vlastní názory a
myšlenky. Oceňuji také, že autorka jasně píše, jaký postoj k sama zastává – je spíše odpůrkyní
euthanasie a propagátorkou paliativní péče. Jedině tak je možné přijmout jistou nerovnováhu
argumentů, která se jako červená nit vine celou prací – práce akcentuje především nebezpečí a
chybnost eventuelního společenského přijetí euthanasie. Je evidentní, že autorka poctivě
prostudovala i primární prameny uvedené v seznamu literatury.
Autorka se bohužel ve svém zápalu někdy dopouští zjednodušujících soudů. Např. na str. 53
píše, že pokud bychom skutečně respektovali rozhodnutí člověka ukončit svůj život, mohli
bychom zavřít všechny léčebny pro pacienty se sebevražednými sklony. Jedná se o
zjednodušení, neboť léčebny léčí z velké části pacienty trpící duševní nemocí. Pacienti sice
v různé intenzitě a v různých časových intervalech pociťují přání zemřít, tomuto přání se
ovšem sami úspěšně brání, čehož dokladem je často právě pobyt v léčebně. Sebevražedné
sklony u duševně nemocných osob jsou symptomy nemoci, nezřídka nemoci s dobrou
prognózou. Dále by bylo potřeba si klást otázku po autonomii a svobodné vůli osoby trpící
duševní nemocí.
Je také škoda, že autorka zcela nechápe, oč zastáncům euthanasie jde. Je to škoda hlavně
z toho důvodu, že dokud skutečně nerozumíme potřebám druhých, nemůžeme na ně
adekvátně reagovat. Na str. 28 píše, že nechápe, proč vážně nemocný Francouz žádal o
euthanasii, když mohl spáchat sebevraždu, což později i udělal.
Navrhuji hodnocení B
Otázky:
Jak byste popsala důstojnost umírajícího člověka, v čem spočívá, na co je potřeba se zvláště
zaměřit, máme-li dostát požadavku zabezpečení důstojného umírání?
Jaké mohou být důvody pro žádost o euthanasii u osoby, která může spáchat sebevraždu?
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