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Vec: Posudok oponenta na habilitačnú prácu ThLic. Krzysztofa Adama 

TRĘBSKEHO, PhD. 

 

 Týmto vyjadrujem k habilitačnej práci ThLic. Krzysztofa Adama TRĘBSKÉHO, 

PhD. s názvom Eutanázia ako výzva pre spoločnosť a Cirkev nasledujúci posudok. 

 

1. Problematika eutanázie zapadá do kontextu „kultúry smrti“, ako trefne označoval útok 

na ľudský život už sv. Ján Pavol II. Kultúra smrti je spoločný názov pre legalizované 

sprístupnenie konania potratov, eutanázie, mikrobiologických manipulácii pri umelom 

oplodnení, antikoncepcie, atď. Podľa Jána Pavla II. kultúra smrti rastie vďaka podpore 

medzinárodných inštitúcií, ktoré ju propagujú a so zdanlivo vedeckým  vysvetlením 

šíria útok na človeka a jeho nezameniteľnú hodnotu a dôstojnosť. K tomu možno 

pripočítať aj vplyv médií, ktoré nekriticky zamlčujú negatívne dopady takejto kultúry. 

Cirkev, ako strážkyňa pravdy o Bohu i o človekovi, je povinná poukazovať na morálne 

omyly a deštrukčné koncepcie v každej dobe a, nakoľko je to možné, sa im brániť. 

V tomto zmysle je predkladaná práca aktuálna a potrebná.  

2. Cieľom práce je podľa autora „predostrieť teoretickú perspektívu, schopnú oponovať 

dôvodom, ktoré predkladajú zástancovia eutanázie a ponúknuť praktické alternatívy 

eutanázie, ktoré budú reálne uskutočniteľné a ľudskejšie ako prax eutanázie“ (s. 3). Autor, 

ktorý pracuje s človekom v špeciálnej pastorácii, sa snaží naplniť tento cieľ v štyroch 

samostatných kapitolách. Kapitoly na seba logicky nadväzujú, sú proporčne vyvážené 

a obsahovo koncipované komplexne. Po prvej teoretickej časti autor zoznamuje čitateľa 

s učením Magistéria ohľadne úcty k životu ako Božiemu daru. Táto úcta je leitmotívom 

celej práce. V tretej kapitole je načrtnutý bohatý rámec súkromnej i verejnej starostlivosti 

o chorých a bezvládnych ľudí. Posledná kapitola je prakticko-pedagogická a tiež pozýva do 

výchovy rodinných príslušníkov i zdravotníckeho personálu ohľadom terminálne chorých. 

V habilitačnej práci badať antropocentrický prístup spracovania témy, ktorý hodnotíme 

kladne. Na záver možno skonštatovať, že cieľ práce bol naplnený.   

3.  Metóda práce nie je v Úvode jednoznačne uvedená. Autor cituje pomerne veľa 

odbornej literatúry (296 citačných odkazov pod čiarou) a vyvodzuje z nej závery 

a praktické implikácie. Z toho postupu je najbližšie k analyticko-syntetickej metóde. 

Pridŕža sa učenia Magistéria a podopiera ním svoje závery. Text práce obsahuje 

informácie napísané vedeckým štýlom, čo poukazuje na autorovu orientáciu v téme. 

Autor postupuje od definovania pojmov a teoretických predpokladov k praktickej 

aplikácii princípov katolíckej náuky o človeku. Tento postup sa javí ako vyhovujúci pre 

riešenie nastolenej problematiky eutanázie. Za menší nedostatok považujem absenciu 

krátkych úvodov do jednotlivých kapitol. 



4. Po formálnej stránke je práca vyhovujúca. Text je napísaný vedeckým štýlom 

v zaužívanom formálnom spracovaní. Ako pripomienku formulujem, že prvú a tretiu 

kapitolu treba začať na novej strane. Niekde je odsek textu viac „nalepený“, napr. s. 12 

odsek 1.3.    

5. Niektoré pripomienky: Ako sme už uviedli, práca je napísaná zrozumiteľným, čistým 

štýlom. Napriek tomu text obsahuje niekoľko menších gramatických nepresností. Napr. 

na s. 12 v 3. riadku od vrchu je 2x písmeno o.  Na s. 56 v strede je Anjel pána, správne 

má byť Anjel Pána. Na s. 60 je petrovskej služby, správne má byť Petrovskej. Na s. 106 

je integritu, správne má byť integrity atď. To však neznižuje významne celkovú hodnotu 

a kvalitu práce.  

Autorovi srdečne blahoželám k jej zostaveniu v súčasnej kultúre, ktorá sa odklonila od 

kresťanských princípov. Prajem mu, aby predostreté poznatky a skúsenosti zúročil pri 

obrane ľudského života a jeho trvalej hodnoty v každom štádiu od narodenia po 

prirodzenú smrť. 

 

 

 

 

Otázky:  

1/ Ako fungujú hospicové zariadenia v Taliansku? Sú dostupné pre bežnú populáciu? 

 

2/ Stáva sa človek v terminálnom štádiu viac nábožensky aktívnym? 

 

 

 

Záver: Predkladanú habilitačnú prácu hodnotím stupňom A a navrhujem pripustiť 

autora k obhajobe habilitačnej práce a po úspešnom habilitačnom konaní udeliť mu 

vedecko-pedagogickú hodnosť docent. 

  

Sláva Isusu Christu! 

 

 

 

Prešov 23.2.2022                                       doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD. 

 


