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Autorka si zvolila aktuální a kontroverzní téma samo o sobě a rozhodla se jej ještě pojednat  

v rámci teologické etiky, což představuje (s největší pravděpodobností) první počin svého 

druhu. Je dobře, že si zvolila odborné konzultanty z oblasti sociální práce a psychologie a 

psychoterapie. V práci se rovněž odráží zkušenosti autorky z terénu. Přitom dovede zaujmout 

kritický odstup. Lze také ocenit, že se někdo takto věnuje skupině občanů, jimiž většina 

pohrdá a považuje je za viníky. 

Práci – na této úrovni – vhodně rozdělila do dvou velkých částí A a B, aby již strukturou 

naznačila postup: nejprve popisné seznámení mezioborově s různými poznatky a zkušenostmi 

a následně pojednání vybraných relevantních aspektů teologicko-etického instrumentária. 

V této souvislosti bylo také vhodné, že dva stěžejní rozhovory-kasuistiky zařadila hned na 

začátek práce a ne až někam jen na konec, takže s nimi potom může v textu pracovat (srov. 

např. s. 42). Nicméně by měla okomentovat, proč je řadí zrovna sem a nějak už možná 

začlenit do části A. Možná mohla stejně tak postupovat s další kasuistikou uvedenou pak 

v Přílohách. 

Autorka pracuje s relevantními a aktuálními materiály a dovede vystihnout klíčové myšlenky. 

Škoda jen, že nevyužila aspoň nějaký zahraniční zdroj (např. mohla nějaký lidskoprávní 

dokument citovat dle anglického originálu). 

U Anotace nemusí být znovu název práce. Akademické tituly není potřeba v práci uvádět (viz 

např. s. 28). Část B začíná až podkapitolou 3.1, ale kapitola 3. není nadepsána…V Seznamu 

literatury nenajdeme jeden zdroj, který je citován na s. 46 („Haasová“). Stránky části Přílohy 

se nečíslují. Pár poznámek k jazykové stránce: Na s. 41 (poslední odstavec) je závažnější 

pravopisná chyba: „tyto činy byli spáchané…“. Na s. 63 je chyb v interpunkci (první věta 

podkapitoly 3.2). Jinak je text napsán kultivovaně, přehledně a s promyšlenou kompozicí.  

U přiblížení normativního obsahu a odůvodnění lidskoprávního principu lidské důstojnosti je 

v kontextu práce oceněníhodné, že autorka aplikuje Kantův kategorický imperativ. Přesto 

mohla citovat jeho výroky o ceně vs. důstojnosti a dát do souvislosti s názory, které chtětí 

připisovat hodnotu člověku dle jeho užitečnosti pro společnost, jak se o tom zmiňuje jinde. 

Nicméně mohla vzhledem k tématu a kontroverzním diskusím s ním spojeným více využít 

stěžejní aspekty lidskoprávního pojmu lidská důstojnost a vyvodit z nich důsledky pro své 

téma (např. univerzalita, metafora vrozenosti). Stejně by práci slušelo ještě rozvinutější 

přiblížení lidských práv a opět jeho využití v problematice (např. nedílnost – zde chybí úplně 

práva hospodářská a kulturní; propojení s napětím s ohledem na odmítání poskytovat 

lékařskou péči lidem bez domova). 



Velmi pěkné je využití hagioterapie a vůbec biblických příběhů, kde se pokouší o 

hermeneutickou práci. Je také cenné, že zapojila i perspektivu dětí, resp. nenarozeného 

lidského života. Ovšem není přece možno konstatovat (srov. s. 69 nahoře), že „..v naší 

společnosti nejsou nenarozené děti právně chráněny (možnost interrupce)…“Práce je i 

teologickoantropologicky ukotvena (imago Dei/imago Christi a potažmo pak lidská 

důstojnost). Vybrané aspekty teologicko-etického instrumentária tak zahrnují oblasti 

fundamentální, sociální i biomedicínské. 

Stanovené cíle byly splněny. Autorka konzultovala pravidelně a zodpovědně. 

Shrneme-li, doporučuji práci k obhajobě a navrhuji celkově hodnotit B-velmi dobře. 

Jako možné otázky či podněty k diskusi: 

Jaké společné a rozdílné prvky shledává u žen a mužů bez domova? 

Jak by krátce shrnula argumentaci pomocí lidské důstojnosti a z ní vyplývajících lidských 

práv v právním státě, která by podporovala zájem a péči o tyto osoby? 

Který biblický text jí připadá nejaktuálnější pro danou problematiku? 

 

 

V Praze dne 9. 1. 2011     René Milfait 

 


