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Předkládaná bakalářská práce splňuje formální požadavky na daný typ vědeckého pojednání, 

neopravené překlepy, chybějící slova či znaky, případně nesprávná gramatická vazba se vyskytují jen 

výjimečně (škoda, že i v klíčových slovech v angličtině a škoda hrubé chyby na s. 30, druhý odstavec 

„vyzívá“, na s. 36 poslední řádek „lidé... zahrnuty“, s. 59 „siene“ - dvakrát). Práce je logicky členěna, 

použitá literatura je vzhledem k vybranému tématu relevantní a dostatečná. K formální stránce si 

ještě dovolím poznámku k výběru typu papíru, na němž je práce vytištěna – není snad vyžadována 

takto vysoká gramáž a rovněž je možné práce nechat tisknout oboustranně. 

 

Vybrané téma považuji vzhledem ke studovanému oboru za velmi vhodné, cíl práce je na s. 8 jasně 

vyjádřen: „vystihnout hlavní argumentační teologickoetické nástroje ... *vybraného+ dokumentu a 

jejich praktický dopad pro utváření života nevyléčitelně nemocných a umírajících ... *,+ následně tyto 

argumentační nástroje dále porovnat s jinou argumentací v této oblasti“. Tento cíl je v práci sledován 

a naplněn. 

 

Obsahově hodnotím práci jako velice zdařilou, oceňuji zejména práci autorky s německým 

dokumentem Společenství evangelických církví v Evropě (Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in 

Europa – GEKE) i uvedení podrobností o vzniku celého dokumentu (na s. 10), který pak v práci 

autorka představuje. Hlavní pojmy jako lidská důstojnost, autonomie, eutanázie, paliativní péče jsou 

autorkou dostatečně vysvětleny, v práci jsou užívány konsekventně, což svědčí o autorčině přehledu 

v dané problematice. Nadto tuším v podtextu celé práce výzvu pro – zejména – věřící občany, aby se 

ujímali své možnosti stávat se blízkými těm, kteří trpí či umírají. Věřím, že i v tomto smyslu je možné 

spatřovat přínos předkládané práce. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A-výtečně. 

 

K diskuzi při obhajobě: 

Na s. 23 v prvním odstavci nevidím zcela logické vyplývání – prosím vysvětlete v rámci obhajoby. 

 

Zuzana Svobodová       V Praze dne 15. 1. 2015 


