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Autorka zvolila téma, o němž se v poslední době více mluví, a pojednala ho z perspektivy, jak 
píše, etiky a lidských práv. Už tím se vyhnula určité redukci na předávání poznatků pomocí 
obrázků či pouhého biologického pohledu. Je vidět, že je to téma, které jí zajímá. Pracovala 
samostatně a s vedoucím práce spolupracovala. Práci trefně a logicky rozdělila do velkých tří 
částí (I-III). Už pohled na Obsah čtenáři napoví, jak postupuje. Ještě před tím však chybí 
nadpis Anotace a Summary.  

Cíle stanové v Úvodu se jí podařilo naplnit. Jen u cíle etické reflexe sociálních podmínek 
postrádám vymezení sociální etiky, resp. křesťanské sociální etiky a využití přitom nabytých 
znalostí ze studia. Rovněž zařazení této části etiky do vymezení etiky, resp. teologické etiky. 
U pojetí člověka z hlediska biblického základního pojetí, opomíjí stvoření taky k podobě či 
podobenství (srov. např. s. 36-37). Opět mohla např. použít poznatky a zkušenosti ze 
studovaných oborů a to pak aplikovat. Shrnutí příspěvku a tedy specifika křesťanské etiky je 
nedostačující (vynechává doslova to jedinečné, proprium oboru; srov. s. 40). Už na tomto 
místě jsou náznaky zaměňování křesťanské etiky a morálky církve v určité tradici. To se nám 
pak objevuje i v dalších částech práce. 

V této souvislosti by se rád autor tohoto posudku zeptal: jaké místo lidských práv spatřuje 

v teologicko-etické reflexi? Jaký je vztah (teologické) etiky a lidských práv? Jak by vymezila 

teologickou etiku a její část křesťanskou sociální etiku? 

V úvodním odstavci kapitoly o lidských právech není odkaz např. na Všeobecnou deklaraci 
LP. Ani u nejčastějšího dělení na stejné straně není odkaz na nějaký zdroj. Vyjadřovala VDLP 
„poprvé v dějinách jakousi základní světovou etiku“? Nebo chtěla autorka říci étos? Bohužel 
neobsahuje – a to zejména v kontextu tématu práce – pojednání o Úmluvě o právech lidí 
s postižením definici postižení podle tohoto nejnovějšího dokumentu. Taky bych přece jen 
očekával určitou interpretaci úmluvy zejména s ohledem na změnu paradigmatu a zase 
v kontextu tématu práce (např. vztah autonomie a sociální inkluze). Je vidět, že autorka 
neabsolvovala některé obory na této půdě.  

Jinak je práce pěkně rozčleněna a vykazuje interdisciplinární rysy, což je pro teologickou 
etiku důležitý znak: např. vymezí mentální retardaci, psychologicky ji charakterizuje, u 
sexuality neopomene biologické a psychosociální vlivy. Pěkně taky na konci jednotlivých 
kapitol provádí shrnutí. To je cenné. Zaměří se v kontextu studovaného oboru a programu na 
sociální práci v oblasti sexuality lidí s mentálním postižením. Zvolí si i etická dilemata v této 



oblasti a snaží se je řešit. Poslední kapitolu pak správně směřuje k tomu, jaké jsou možnosti 
zkvalitnění sexuality těchto osob a nabízí pro to hlavní kroky.  

Autorka osvědčila způsobilost psát práce takového typu. Naplnila i formální požadavky na 
tyto práce kladené. Dovedla by i s těmito lidmi pracovat. 

 

I přes některé kritické poznámky doporučuji práci k obhajobě a hodnotím C-dobře (když by 
se mimořádné podařila obhajoba, pak i B). 

 

V Praze dne 31. 12. 2009      René Milfait 


