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Oponentský posudek diplomové práce 
Arthura Markuse Ebersona 

Etické problémy seniorů při vyrovnávání se s blízkostí smrti 
 
Diplomová  práce  A.  M.  Ebersona  byla  předložena  na  katedře  teologické  etiky,  se 
zdůrazněním, že jde o téma mezioborové. 
Forma práce je obvyklá a úroveň jejího zpracování je velice dobrá. Má všechny požadované 
náležitosti,  jazyk  a  styl  práce  jsou  na  vysoké  úrovni.  Z hlediska  pravopisu  je  práce  velice 
dobrá,  počáteční  praktická  bezchybnost  (dvě  chybičky  na  prvních  40  stranách)  se  sice  ke 
konci práce neudrží, ale počet chyb je stále relativně nízký. 
Práce  je  rozdělena  do  šesti  kapitol,  logicky  a  přehledně,  přičemž  první  dvě  slibují  popis 
řešeného  jevu, další tři přehled etických problémů a šestá pokus o odpověď na ně. Celkem 
jde o více než 130 stran textu. 
V práci je použito téměř 500 poznámek pod čarou, až na drobné výjimky jsou bez vady (pozn. 
329 a 339 jsou totožné, byl užit patrně přehlédnutím dvakrát po sobě tentýž citát; podobně 
pozn. 100 a 443 – tady však užito patrně programově). 
Připojená  bibliografie  je  zpracována  pečlivě,  obsahuje  na  120  tištěných  titulů  a  desítku 
internetových  zdrojů, v češtině, angličtině a polštině. Autor uvádí  jako  samostatné položky 
větší počet statí ze dvou sborníků (Od narození do smrti; Ageing in Culture and Society), čímž 
bibliografie působí mohutněji, ale  i  tak  je počet užitých  zdrojů více než uspokojivý a  jejich  
výběr a struktura solidní. 
 
K textu je možno vznést několik formálních připomínek:  
Na  str.  49  se  hovoří  v oddíle  o  zachování  důstojnosti  lidské  bytosti  (především  zachování 
autonomie) a objeví se tu odstavec o nápravě vztahů. To je věc eticky jistě důležitá, ale není 
zřejmé, proč je uvedena právě tady. Napomáhá náprava vztahů zachování či obnovení lidské 
důstojnosti? Jak s ní souvisí? To není zmíněno. 
V oddíle  o  sdělení  pravdy  pacientovi  (str.  54nn  –  ale  zmínka  už  str.  9)  je  termín  pravda 
postaven  téměř  absolutně.  Jistě,  užívá  se  dlouhodobě,  zpravidla  ve  spojení  pravda  na 
nemocničním lůžku, ale právě v teologické práci bych byl na termín pravda opatrnější. Jde tu 
zřejmě o otevřenou informaci o zdravotním stavu – ne tedy o pravdu jako takovou. Na str. 58 
se pak objeví protiklad pravda versus zdrženlivost, což je zavádějící. Zřejmě jde o vyvarování 
se extrémních pozic necitlivého informování pacienta a zatajování informací, což by bylo lépe 
říci jinak. 
Na str. 71 jsou uvedeny názory M. Luthera na možné utracení těžce postižených dětí, není tu 
však uveden žádný zdroj (ani druhotný). 
Str.  75  a  následující  jsou  věnovány  problematice  eutanázie.  Líčení  situace  především 
v Nizozemí je zřetelně zaujaté a jednostranné. Hlavním zdrojem jsou tu práce dr. Munzarové, 
která  je  vášnivou  odpůrkyní  eutanázie.  Existují  další  zdroje,  které  nabízejí  poněkud  jinou 
perspektivu, ty použity nebyly (Kushner/Thomasma – Asking to Die; Küng/Jens – A dignified 
Dying, etc.). 
Na str. 76  je uveden  jako věc „posledních  let“ Singerův názor na eutanázii,  ten však  je    již 
z počátku 80.  let  (Practical Ethics),  jakkoli  je stále nejvděčnějším  (a oprávněným) objektem 
kritiky odpůrců eutanázie. 
V oddíle  o  spirituální  službě  nemocným  (str.  99n)  jsou  uvedeny  tři  křesťanské  tradice, 
husitská  však  poněkud  nezřetelně  (na  str.  100  spojeno  s odstavcem  o  Lutherovi,  který  by 



 2

logicky měl být spojen s evangelickou tradicí, zatímco tradice husitská se svátostí nemocných 
je blízko katolické). 
Konečně  lze diskutovat o oprávněnosti užití  termínu  filosofie pro paliativní péči  (str. 114). 
Užila to dr. Munzarová  (pozn. 421), autor  jen přejímá, pokládám to však za sporné použití, 
zaviněné  současnými  zlozvyky.  Za  paliativní  péčí může  být  a  zřejmě  je  určitá  filosofická 
koncepce člověka a života, paliativní péči bych však označil raději za projev určité filosofické 
perspektivy, ne přímo za filosofii. 
 
Je‐li formální stránka práce velice dobrá a  její  informativní hodnota nesporná (na str. 136 v 
závěru autor vyjadřuje naději, že  jeho práce bude přínosem v oblasti  informovanosti – což 
splnil), badatelský přínos této práce  je značně skromný. Popis etických problémů spojených 
s umíráním  je  zajímavým,  poctivým  a  zručným  shrnutím  hlavních  otázek,  ale  namnoze 
zůstává ve své mezioborovosti někde u pastorační psychologie  či praktického pastoračního 
přístupu,  morální  stránku  konkrétního  jevu  registruje,  někde  i  pojmenuje,  ale  hlouběji 
nerozebírá. 
To  platí  i  o  závěru  práce,  který  sice  postuluje,  že  přiměřenou  odpovědí  na  problémy  (i 
morální) kolem konce  života  je paliativní péče, ale nad hranici  shrnutí a utřídění  známých 
argumentů  proti  eutanázii  a  zdůraznění  komplexního  přístupu  s ohledem  na  spirituální 
potřeby člověka nepřináší žádné nové důrazy. 
 
Pro  obhajobu  bych  doporučil  přece  jenom  se  znovu  zamyslet  nad  vztahem  eutanázie  a 
paliativní  péče.  Součástí  paliativní  péče  je  i  případné  upuštění  od  terapie  –  tedy  pasivní 
eutanázie. Nelze‐li eutanázii pokládat za důstojnou smrt (str. 117), jde zřejmě pouze o aktivní 
eutanázii. Není ovšem podáno zdůvodnění, proč je nedůstojná. 
Tady  bych  očekával  zdůvodnění,  proč  je  zcela  vyloučena  aktivní  eutanázie,  třeba  jako 
nouzový akt, pokud paliativní medicína nemůže být v určité situaci efektivní. 
 
Vzhledem  k výše  uvedeným  skutečnostem  pokládám  práci  za  formálně  zřetelně 
nadprůměrnou,  obsahově  jen  průměrnou.  Práci  k obhajobě  jednoznačně  doporučuji, 
navrhuji výchozí hodnocení nejspíš dobře. 
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