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Autorka odevzdala práci s velmi aktuálním, v ČR i mezinárodně závažným tématem. 

Osvědčila rovněž poznatky získané při studiu a zkušenosti z osobního a profesního života. 

Motivace tím pozitivně ovlivnila cíl práce. Práce je koncipována originálním způsobem a 

představuje náročný úkol na tomto stupni studia. 

S vedoucím práce spolupracovala pravidelně a zodpovědně. Práce odpovídá formálním 

požadavkům na ni kladeným. Již pohled na Obsah ukazuje na logicky členěnou, pečlivou, 

úhlednou a vypovídající činnost i na respektování metodiky oboru, k němuž se přihlásila. Tím 

osvědčila způsobilost uplatnit poznatky a zkušenosti relevantních disciplín, mezioborového 

přístupu i oboru, v rámci nějž práci napsala. Stanovené cíle v Úvodu se podařilo naplnit. 

Využila relevantní zdroje. Je velmi cenné, že hlavní body uvedených etických výzev potom 

zrcadlovým způsobem rozvíjí v další části práce. Pracovala s relevantními zdroji (zahrnula i 

cizojazyčné). 

Je otázkou, zda by nebyl lepší název práce např. Teologickoetické aspekty utváření života lidí 

s Alzheimerovou chorobou…Protože tento život neutváří jen tyto aspekty (možná se jedná o 

nedorozumění či přepis daného výrazu). Název podkapitoly 5.2.1 je nesrozumitelný a nedává 

smysl. Jak má čtenář rozumět názvu a pak obsahu podkapitoly 5.3.3 Autonomie, základ lidské 

důstojnosti? V 5.3.2 se naopak uvádí, že autonomie vychází z lidskoprávního principu lidské 

důstojnosti. Pak ještě autorka operuje s pojmem práva na sebeurčení…Jedná se o téma velmi 

náročné a diskutabilní: k jakému pojetí a vztahům pojmů se tedy autorka hlásí? A jaké to má 

dopady a může mít rozdílné důsledky pro téma její práce? S. 64, poslední odst.: u Kantova 

kategorického imperativu vypadlo slovo „pouhý“ u prostředku. V 5.2.2 Lidskoprávní princip 

lidské důstojnosti je – na rozdíl od pozdějšího chápání v textu práce – uvedena lidská 

důstojnost jako jedno z nejdůležitějších práv člověka: jak ji ale v tomto případě chápat, když 



zde není uchopena jako základ/premisa lidských práv? Zkomplikovala si to citací č. 87. Místo 

ní mohla více rozvinout poslední odstavec této podkapitoly (lidská důstojnost v étosu 

zdravotnického personálu či sociálních pracovníků). Navazuje 5.2.3, kde je již lidská 

důstojnost popsána jako základ lidských práv…To ukazuje na určitou nekonsistenci a 

neuspořádanost v porozumění. Jak tedy autorka toto pojímá a jaké to má důsledky pro její 

práci? Je však zase pozitivní, že lidskou důstojnost představila jako etický princip, 

lidskoprávní a pak ukotvila v žido-křesťanské tradici. Přes tyto kritické připomínky a otázky 

však pak velmi zdařile vyvodila důsledky a způsoby zacházení s těmito lidmi. Ještě mohla 

více/angažovaně sledovat dění v této oblasti (např. připomenout významnou konferenci ze 

září 2014 a magisterskou práci z jiného pracoviště s podobným tématem). 

Vzhledem ke všemu výše konstatovanému je možno ji doporučit k obhajobě a hodnotit C 

(dobře). O celkovém vyznění rozhodne obhajoba.  

 

K možným otázkám do diskuse při obhajobě: 

1) Jak by ve zkratce vystihla, co nejvíce potřebují tito lidé, co patří k lidsky důstojnému 

utváření jejich života? 

2) Ostatní dostatečně bohaté otázky jsou v textu posudku. 

 

Děkuji. 

 

René Milfait 

V Praze dne 15. 1. 2015 

 

 

 


