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Autor si zvolil specifické téma, jemuž se věnuje a pro které hledá odůvodnění v křesťanské 

etice. Nejen rozsah práce, ale i pohled na obsah témat ukazuje na bohatost zkušeností a 

aspektů.  

Zazní Aktivity pomáhající vězňům, objeví se nezbytný lidskoprávní rámec a teologicko-

antropologické ukotvení, autor se přizná k propriu křesťanské etiky. Protože tuto činnost 

dopisování naplňuje v rámci Charity, představí étos této organizace a vše zmíněné aplikuje na 

téma dopisování s vězni.  

Autor si zvolí nejprve „apologetickou cestu“, aby se vyrovnal s námitkami dopisování. Úvod 

jasně naznačí směr a postup práce, který se pak podaří naplnit. Jen je škoda, že již na konci 

Úvodu zazní slovník, který patří do Závěru: „Věřím, že se mi podařilo práci napsat…“ Jinak 

je práce napsána čtivě. Závěr obsahuje zdařile výstupy, nicméně je dosti zkrácený a mohl 

ještě také potvrdit načrtnutý postup z Úvodu. Seznam literatury zahrnuje i cizojazyčné zdroje. 

Je ale chybou, že v Seznamu literatury (resp. u monografií, primárních zdrojů) není dodrženo 

abecední pořadí. Bohatá je příloha, která obsahuje rozhovory s různými aktéry i související 

dokumenty. Ačkoli autor vykonává tuto činnost v rámci jedné církevní tradice, je ekumenicky 

otevřen a naladěn.  

Je rovněž cenné, že uměl, resp. neopomněl spojit základy a horizont pastorační služby, tedy 

teologicko-etické základy a pastoraci.  

Práce splňuje formální požadavky na ni kladené. Svědčí také o praktických zkušenostech 

autora a jeho nadšení pro věc. Větší rozsah stran lze odůvodnit a omluvit. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a vzhledem k uvedeným skutečnostem hodnotím A-B.  

O ostatním ať rozhodne obhajoba. 

 

Otázky: Při pohledu na Obsah čtenáře napadne: kap. 4. Pastorační přesahy dopisování 

s vězni a kap. 6. Pastorační cíle dopisování, tedy opět po odmlce Pastorační…Proč to takto 

zařadil a oddělil? 

Myslí si, že bylo možno využít i biblická slova „buďte bezelstní jako holubice i opatrní jako 

hadi“ i zde a jakém smyslu?A dále Žid 13,3? 



Jak by aplikoval téma univerzality versus partikularity lidské důstojnosti a lidských práv na 

zacházení s vězni? 

 

 

V Praze dne 10 června 2010     René Milfait 


