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Autorka si zvolila aktuální a zejména v mezinárodním měřítku diskutované téma. Již pohled 

na Obsah ukazuje na logické a přehledné uspořádání. Stanovený cíl a uvedenou tezi se jí 

podařilo naplnit, a to i v kontextu studovaného oboru. Práce splňuje formální požadavky na ni 

kladené. Předložená práce je napsána kultivovaným způsobem. Autorka prokázala způsobilost 

napsat práci tohoto kvalifikačního stupně.  

S vedoucím práce konzultovala pravidelně a zodpovědně.  

Autorka využila relevantní a aktuální dostupné zdroje, včetně zahraničních. Jen v Seznamu 

literatury stačí uvést již jen publikaci, z níž pocházejí jednotlivé příspěvky, a nezařazovat 

autory a názvy těchto jednotlivých příspěvků. V Závěru by čtenář očekával rozvinutější a 

obsáhlejší odůvodnění toho, že je lidská důstojnost základem lidských práv, a to i ve smyslu 

shrnutí výsledků.  

Je cenné, že autorka svou tezi ilustrovala na vybraných příkladech oblastí sociální  

a pastorační práce a biomedicínsko-etických diskusí. Neopomněla pojednat biblické kořeny či 

impulsy a stěžejní filosofickou tradici pro lidskoprávní princip lidské důstojnosti. Vyhnula se 

nebezpečím, že se stane lidská důstojnost pouhým prázdným argumentem nahrazujícím další 

argumentační nástroje nebo že ji zase bude chtít vymazat z lidskoprávních či etických úvah 

nebo upírat určitým skupinám lidských bytostí. Pokusila se legitimně lidskou důstojnost 

přiblížit a konkretizovat.  

V podkapitole Lidská práva a bioetika (1.5, str. 29nn.) by čtenář očekával trochu obsáhlejší 

vymezení disciplíny bioetika, představení zmíněného stanoviska nejen u jedné církevní 

tradice a napsané propojení s další související částí práce (3.4, str. 62 nn.-zde by slušel 

podkapitole vhodnější název dle obsahu tématu). Odkaz na biblické místo – viz ppč č. 143 

nemá obsahovat čárku za Mt a s ohledem na různé české překlady je vhodné uvést, o který 

překlad se jedná. 

Dohled nad správností uváděných informací z oblasti práva přenechávám hlavně panu 

oponentovi-právníkovi. Přesto upozorním aspoň na to, že Charta základních práv EU byla 



vyhlášena k datu, které autorka uvádí, ale v platnost vstoupila až v souvislosti s Lisabonskou 

smlouvou; proto by bylo bývalo správnější – jako i u jiných dokumentů – využít relevantnější 

zdroje pro takové údaje (viz s. 11). 

 

Tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím B-velmi dobře. 

Jako možné otázky či náměty k diskusi při obhajobě navrhuji: 

S kterými pojetími s ohledem na uznání a přiznání principu lidské důstojnosti a práva na život 

se setkáme u problematiky nenarozeného života? K jakým eticko-právním důsledkům vedou? 

Mohla by vystihnout vztah lidské důstojnosti a práva na život i ve vztahu k eticko-právním 

otázkám týkajícím se konce lidského života? (problematika lidsky důstojného umírání) 

 

V Praze dne 14. 6. 2012       René Milfait 

 

 


