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 Studentka Kateřina Slunečková si pro svoji bakalářskou práci zvolila aktuální, 

komplikované a především společensky velmi kontroverzní téma, které se jí zdařilo uchopit 

citlivým a nestranným způsobem.   

Práce svým pojetím, řazením kapitol a stavbou textu tvoří logicky uspořádaný a 

funkčně provázaný celek; myšlenky a závěry formuluje autorka nezaujatě, s odstupem. 

Nesnadné téma pokryla autorka komplexně – v dalších, vyplývajících etických souvislostech. 

Snaha o fundované pojetí tématu se projevuje již v úvodních kapitolách, kde se autorka 

věnuje různým možnostem pojetí samotné euthanasie; v této tendenci setrvává i 

v následujících kapitolách práce. Nicméně některé závěry, k nimž autorka v textu dospívá ne 

zcela či jen okrajově, nepřímo korespondují s citacemi, na jejichž základě autorka 

argumentuje. Tyto autorčiny závěry působí spíše jako další argumentační východiska.      

Také biblickým příběhům, kterými autorka problematiku ilustrovala, by bylo vhodné věnovat 

se podrobněji a závěry těchto příběhů více propracovat.    

Kladně hodnotím šíři odborných informačních zdrojů, z nichž autorka v textu práce 

čerpá a své závěry dokladuje častým citováním z nich. 

 Přínos práce vnímám zejména v odborném a přitom srozumitelném formulování 

problematiky, čímž autorka seznámení s právě biblickými kontexty a jejich snadnější 

uchopení umožňuje také laickému čtenáři. 

  

  Autorka v práci nejprve vymezuje problematiku euthanasie a asistovaného suicidia 

včetně jejího kulturně historického a legislativního rámce. Dále zasazuje zkoumané téma do 

kontextu zásadních souvisejících etických kategorií – lidské důstojnosti a autonomie. 

Následně se již plně věnuje biblickým podnětům a souvislostem tématu – jak z pohledu 

židovské, tak křesťanské tradice. Ve své práci uvádí také konkrétní případy euthanasie či 

asistovaného suicidia – ze současnosti i z biblických příběhů. 

  

 V práci se občasně vyskytují drobné chyby formálního, gramatického rázu (především 

chyby v interpunkci, expresivní výrazy a překlepy). Tyto chyby však nijak výrazně nenarušují 

orientaci v textu a pochopení obsahu, působí především jako nedostatky vzniklé pouze z 

nepozornosti. 

 

Bakalářskou práci studentky Kateřiny Slunečkové, DiS. doporučuji k obhajobě. 

 

Navrhovaná klasifikace: velmi dobře (stupeň B) 

 

 

Otázky a podněty pro autorku k obhajobě práce: 

o Ve své práci vycházíte mimo jiné z etiky Immanuela Kanta – pokuste se zasadit 

problematiku euthanasie a asistovaného suicidia do kontextu tzv. Kantova etického 

kategorického imperativu resp. principů, na nichž se kategorický imperativ zakládá.  

 

 

 

V Mariánských Lázních, 24.05.2012     Mgr. Bořivoj Kříž 


