
Evangelická teologická fakulta 
Posudek vedoucího bakalářské práce 
Název práce: Důstojnost člověka ve stáří 
Jméno studenta: Alžběta Pospíšilová 
Jméno vedoucího práce: Ing. Th.Lic René Milfait, Th.D. 
Jméno oponenta: Martin Stolín, Ph.D. 
 
 
Autorka předložila výsledek své zodpovědné mezioborové práce. Zvolila si stále aktuální a závažné 
téma, které pojednala ze specifického hlediska, které se většinou zmiňuje jen okrajově nebo jako 
heslo. Tím přispěla svým pohledem a dílem do komplexního pojetí.  
Již pohled na Obsah ukazuje na logičnost postupu a kompaktní celek. Cíl práce se jí podařilo naplnit. 
Je cenné, že teologickoetické ukotvení tématu zahrnuje imago Dei i imago Christi. Je rovněž velmi 
pozitivním a potřebným krokem, že dá nejprve dialogicky mezioborově slovo vybraným relevantním 
disciplínám a následně přistoupí s aspekty křesťanské spirituality a etiky. Velmi důležitá a zdařilá je 
hermeneutika zvolených ilustrativních biblických textů. Zajímavé a podnětné je i propojení 
křesťanských spirituálních a etických aspektů a jejich zakotvení v Ježíši Kristu. Prokázala způsobilost 
aplikovat poznatky a zkušenosti z různých disciplín na konkrétní téma. 

Z kritických poznámek: Vzhledem k univerzálnosti lidské důstojnosti může být zavádějící a 
nesrozumitelné, když autorka v anotaci uvede, že „…možnost navrátit člověku ve stáří důstojnost.“ 
V práci samotné pak samozřejmě již správně není řeč o nějaké „ztrátě mezitím“. Také to hezky 
vystihuje autorčin citát z Iz jako motto práce. V Úvodu by mělo být spíše sloveso ve tvaru „pojedná“, 
než „pojednává“. S. 34: Mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí (Madrid 2002) a pak 
následuje text, že byl přijatý ve Vídni… 
Možná by práci slušelo ještě bližší přiblížení lidskoprávního principu lidské důstojnosti (např. 
univerzálnost vs. partikularista) a z ní vycházejících lidských práv, které by pak posloužilo k vymezení 
důstojného života ve stáří, i když je fakt, že představená Charta základních práv EU potřebnou 
nedílnost lidských práv naznačuje a hlavní těžiště práce imago Dei pak vyjadřuje. Výraz lidskoprávní 
je možno psát dohromady. V Seznamu literatury „si odskočilo“ ISBN u MPSV. Nesrozumitelný je 
údaj u zdroje Venglářová, Martina: proč je In:?  

Jinak autorka pracovala se širokou řadou relevantních a aktuálních zdrojů a materiálů. 
Práce jinak splňuje formální požadavky na ni kladené. 

Autorka konzultovala pravidelně a velmi zodpovědně a intenzivně. Totéž platí pro délku a zaujetí 
s ohledem na psaní této práce. 

 

Na základě uvedených skutečností doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnotit  
A-výtečně. 

 

 

 

 

 



Jako možné otázky či podněty k diskusi: 

Jakou roli by mohla sehrát skutečnost a zkušenost křesťanský pojatého věčného života a naděje pro 
důstojné prožívání stáří a člověka ve stáří? 

Jaké důsledky bude mít uznání univerzální lidské důstojnosti člověku ve stáří ve vztahu ke kvalitě 
tohoto života? 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2012      René Milfait 


