Posudek vedoucí na diplomovou práci kolegyně Marie Prorokové: Etické hodnoty ve starém
a Novém zákoně
Obsah diplomové práce vyrůstá z duchovních potřeb kolegyně Prorokové, její tázání je
bytostné, velmi osobní a zanícené. V rešerši rozebírá jen některé z autorů, kteří se podobné tématice
věnují. Pojem hodnoty autorka práce pochopila jen z obsahového pohledu na hodnoty, které mohou
v sobě obsahovat různé etické intence, tj. poukazy k dobrému či zlému. Všímá si hodnot jako zásad
chování ve společnosti. Hodnotu jako fenomén ponechává bez definování, bez aproximace. Zde se
nabízí hledisko subjektivistické, objektivistické, relační, hodnotou může být i kvalita objektové
funkce apod.
Následující kapitola a její název prozrazují čtenáři zájem, který autorku v podstatě nese i ve
všech ostatních kapitolách. Tím zájmem je mravní hodnocení. Akcentuje zde svědomí, svobodu a
odpovědnost. Seznamuje čtenáře se Starým zákonem, podtrhuje nutnost porozumět této části Bible
jinak, než se na první pohled zdá, totiž, že máme před sebou kodex zákonů. Vysvětluje příběhy,
které jsou cestou k porozumění. Akcentuje základní etickou polaritu dobra a zla, zde chybí
augustinovské pojetí zla jako privace dobra. Étos zákona spatřuje autorka ve „Stvoření“ a v
„Desateru“. Vykládá velmi podrobně smlouvy, které člověk přijal od Boha v podobě smlouvy s
Noem, s Abrahamem a textu z knihy Jeremiáš. Étos proroků vyvsvětluje spásu, skutky,
nespravedlnost v mezilidské a sociální oblasti, potřebu změny vlastního srdce, nadějné očekávání
Mesiáše. Etos moudrosti čerpá z jednotlivých žalmů.
Etické hodnoty Nového zákona vysvětluje na příkladu Ježíše Krista, vysvětluje podobenství,
Ježíšův dialog s farizeji, podtrhává důležitost přikázání lásky, rozebírá Kázání na hoře, rozebírá
Otčenáš, základní křesťanské ctnosti.
Sokratovský postoj k hodnotám je poněkud chudý, což je na škodu. Komenský a jeho
receopce hodnot je rozebrána také poněkud stroze.
Etické problémy se soustřeďují k problemtice ekologické, k sexuální morálce, problém
majetku. Práce je napsána se snahou podtrhnout křesťanské založení morálky a mravnosti, chybí
zde více propracováné ostatní etické systémy, které jsou ve filosofii základní.
Práce je napsána velmi kultivovaně, navrhuji hodnocení: velmi dobře
Otázka do rozpravy: Co znamená platónské Dobro?
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