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Autorka předložila práci, která vychází ze zkušenosti, že jsou lidská práva odpovědí na strukturní 

bezpráví. Zvolila si přitom nevyléčitelně nemocné a umírající. Takové propojení historických 

souvislostí s lidskoprávní problematikou poté a v současnosti je prvním počinem svého druhu a 

autorka umně navázala na téma mezinárodního projektu. 

Přece jen bych ale očekával lepší a příhodnější formulaci cíle v Úvodu, totiž že šlo o to ukázat, že a 

jak lze při lidskoprávním vzdělávání a tvorbě lidskoprávních standardů využít dějinné zkušenosti. 

Stejně tak to pak zřetelněji vyjádřit v Závěru, tedy ve smyslu toho, že „vzhledem k takovému 

ubližování a státnímu bezpráví, které znamenalo v tomto případě to a to, je důležité rozumět současné 

lidskoprávní úpravě a různým etickoprávním diskusím a napětím v oblasti této skupiny osob…“. 

 

Autorka vybrala a zpracovala relevantní a aktuální zdroje a využila i zahraniční materiály. Je důležité, 

že správně rozlišuje nacistický program „Euthanasie“ a dnešní problematiku ukrytou pod název 

eutanazie.  

Již pohled na Obsah ukazuje na logičnost stavby práce, na její kompaktnost. Cenná jsou ona 

prozatímní shrnutí. Jen není logické členit na 3.1.1, když už nenásleduje 3.1.2. A pak je ještě za 

poslední číslicí 3.1.1. tečka, kdežto u ostatních správně není nikde. 

Pozitivní je, že práce zahrnuje „mezioborové vědecké pozadí páchání takových zločinů“ i pak roli 

jednotlivých aktérů na provádění systematického zabíjení nemocných. To umožňuje otevřít téma role a 

postavení lidských práv v étosu daného povolání. U étosu povolání lékařů by ale čtenář očekával, že 

autorka silněji výslovně vyvodí a zmíní roli a důležitost lidských práv v současném étosu lékařů (např. 

přes WMA a její příručku lékařské etiky, když ji správně cituje).  

Hezky naopak autorka aplikuje nedílnost lidských práv a jednotlivých lidských práv a objasňuje ji na 

pokladě rozdílných bolestných historických zkušeností. Kladně je potřeba i ohodnotit zařazení 

relevantního rozsudku Evropského soudu pro lidská práva.  

Nakonec se autorka přihlásí k závěrům Charty práv umírajících a navrhne jako naplňování práv 

umírajících paliativní péči jako možnou alternativu k eutanasii.  

V práci samozřejmě uvádí lidskoprávní princip lidské důstojnosti, nicméně by bývalo bylo asi vhodné 

s ohledem na téma práce ji pojednat v rámci vlastní kapitoly či podkapitoly. 

Práce splňuje formální požadavky na ni kladené. Občas zahlédneme některé jazykové chyby či 

překlepy. Celkově se ale jedná o kultivovaný jazyk, i když chvílemi spíše publicistický styl. 

Autorka pravidelně a zodpovědně konzultovala. 

 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení  

B-velmi dobře. 

 

Možné otázky či podněty k diskusi: 

Jak by v krátkosti vysvětlila důležitost respektovat, chránit a zajišťovat lidskou důstojnost 

nevyléčitelně nemocných a umírajících, a to právě na podkladě nacistických zločinů programu 

„Euthanasie“? 

Myslí si, že lze využít takové historické zkušenosti pro vzdělávání v oblasti lidských práv dnes, a to 

třeba i pro mladou generaci? 
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