
 

   

Okruhy ke SZZ z TEOLOGICKÉ A SOCIÁLNÍ ETIKY pro ak. rok 2022/2023 
Obor: Sociální a charitativní práce – Bakalářské studium 

I. Obecná etika  

1. Základní otázky 

Vztah etiky a antropologie. Význam poznatků antropologických věd (psychologie, 
sociologie aj.) pro etiku. Objasnění základních pojmů: Etika – morálka – morálnost – 
mravnost. Vztahy a rozdíly mezi filosofickou etikou a teologickou etikou, etikou a právem. 
Proměny etického paradigmatu (náboženská etika – sekularizovaná laická etika – 
postmoralistní etika) – Gilles Lipovetsky.  

2. Svoboda – odpovědnost - etický nárok 

Filosofické (indeterminismus, determinismus) a teologické (biblické) chápání svobody. 
Chápání svobody v rovině zkušenosti (libovůle, možnost výběru, pravidla). Inherentní 
a kontingentní pojetí lidské důstojnosti. Zdůvodnění bezpodmínečné platnosti etického 
nároku. Kantův kategorický imperativ. Osobní odpovědnost a odpovědnost za struktury 
a společnost. 

3. Kultura a lidská práva 

Člověk jako kulturní bytost, náboženství a kultura (rozdílná pojetí kultury, kultura x 
civilizace), globalizovaný svět – požadavek etického souladu (H. Küng: projekt „světový 
étos“) – přínos, kritika. Lidská práva: dějinný vývoj, obsahy, zdůvodnění, obtíže. Lidská 
práva v sociální práci. Význam etických kodexů v sociální práci.  

4. Hodnoty 

Hodnoty obecně – subjektivní a „objektivní“ vnímání hodnot, proměna hodnot 
(jednotlivec, společnost), vztah mezi hodnotami a světovým názorem, náboženským 
přesvědčením - křesťanské hodnoty. Konflikt hodnot – priority, proporce. Cesty ke shodě 
na společných hodnotách v pluralitní společnosti. Zdůvodnění hodnot (autorita, diskurs). 
Hodnoty v sociální práci.  

5. Ctnosti 

Pojem „ctnost“ (definice, obsah, význam). Kardinální ctnosti: moudrost/prozíravost, 
spravedlnost, statečnost, uměřenost (Platón, Tomáš A.). Teologické ctnosti: víra, naděje, 
láska. Moderní ctnosti: občanská odvaha, solidarita, tolerance. Význam ctností v sociální 
práci.  

6. Normy 

Význam norem: vztah mezi normami a hodnotami; druhy norem, proměna norem, chápání 
norem v sociální práci, mylné chápání norem. Vysvětlete a zdůvodněte pojem „situační 
etika“. Etický minimalismus – redukce etiky. Etika odpovědnosti a smýšlení (M. Weber), 
etika cti. 

7. Svědomí 

Svědomí jako antropologická konstanta. Pojetí svědomí v Bibli (Řím 2,14-16), filosofické 
a teologické pojetí svědomí: Augustin, Tomáš Akvinský, koncilní výpovědi (Gaudium et 
spes čl. 16), výpovědi církevních dokumentů z poslední doby (Katechismus katolické 



 

   

církve čl. 1776 – 1802) o svědomí. Výchova svědomí, svoboda svědomí, svědomí 
předchozí a následné, správné a mylné svědomí, konflikty ve svědomí, konflikt svědomí 
a zákona. Úloha svědomí u sociálního pracovníka. 

8. Vina a hřích 

Chápání viny a hříchu dnes: posuny v terminologii (hřích → chyba), přesouvání viny na 
druhé, společnost (citlivost pro sociální hříchy), příčiny poklesu vědomí viny (pozice 
papeže Jana Pavla II., vliv hlubinné psychologie). Obrácení, odpuštění, usmíření. Sociální, 
strukturální hříchy. Kolektivní vina a kolektivní odpovědnost. Fenomén viny a odpuštění 
v sociální práci.  

9. Starozákonní etická inspirace 

Teologický kontext etických inspirací - (Boží zájem o člověka – člověk jako Boží obraz, 
smlouva). Desatero: cesta svobody (žít jako osvobozený) – prolog (obsah), význam 
jednotlivých přikázání a jejich souvislost. Hlavní etické výpovědi proroků, připomínání 
Božího jednání, napomínání (kritika praxe – sociální aspekty), perspektivy (přísliby). 

10. Novozákonní orientace jednání 

Teologický kontext etických inspirací - životní svědectví Ježíše ve slovech a skutcích, motiv 
kříže, zmrtvýchvstání (inspirace pro sociální práci); „dvojí přikázání lásky“, Ježíšův postoj k 
Zákonu, Horské kázání (původní smysl, podněty pro současnost a sociální práci); 
„metanoia“, etické pokyny v novozákonních listech. 

 

II. Speciální etika 

11. Význam slavení a rituálů 

Náboženská dimenze člověka. Význam slavení a rituálů v životě člověka. Teologická 
a sociální dimenze židovského sabatu a křesťanské neděle. Náboženství a život z víry. 
Náhražky víry (hazard, riziko), náboženský infantilismus. Obtíže dialogu mezi církví 
a společností. Problematika okultismu s ním spojená rizika. 

12. Pravda, pravdivost, autentičnost  

Vysvětlete pojmy: pravda, nepravda, lež. Osobní a sociální dimenze pravdy. Teologická 
dimenze pravdy. Čestnost/věrohodnost ve slovech a činech. Právo na dobrou pověst 
(opovážlivý úsudek, nactiutrhání, pomluva, potupa). Právo na informace (sdělení 
nepříjemné skutečnosti klientovi). Právo nesdělovat informace, profesní mlčenlivost. 

13. Ochrana života a interrupce 

Interrupce – etická argumentace. Otázka vzniku individuálního života. Konflikt ve svědomí 
(lékař, zdravotní sestra, sociální pracovník). Rovina osobní a společenské odpovědnosti 
(legislativa). Zdravotní rizika interrupce, postabortivní syndrom. Možnosti ochrany 
nenarozeného života (výchova, poradenství, sociální pomoc, anonymní porody, babyboxy, 
adopce). 

14. Ochrana života a zabití, sebevražda, trest smrti. 

Nutnost péče o své psychické a fyzické zdraví. Osobní a společenská odpovědnost za 
zdraví. Nezodpovědné nakládání se životem – riskování, závislosti, sebevražda. Etické 
hodnocení sebevraždy, argumenty, úloha sociální práce. Rozdíl mezi zabitím a vraždou. 
Přípustnost trestu smrti – argumenty (Tomáš Akvinský, Kant, současná diskuse). 
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15. Ochrana života a eutanázie 

Člověk jako smrtelná bytost. Kvalita života. Fenomén stárnutí populace. Nemoc a utrpení. 
Společnost výkonu a solidarita s trpícími, postiženými, seniory (rovina osobní a politické 
odpovědnosti). Eutanázie (přímá/nepřímá) – etická argumentace pro/proti. Aplikace 
principu dvojího účinku (podání utišujících prostředků na tlumení bolesti). Základní 
principy rozhodování – použití řádných a mimořádných prostředků. Paliativní a hospicová 
péče. Psychosociální aspekty paliativní péče. Dystanázie. 

16. Etické otázky manželství a rodiny  

Křesťanské pojetí manželství a rodiny podle výpovědí II. vatikánského koncilu (GS čl. 50-
52, 87) – otázka odpovědného rodičovství: pojetí rodičovství, aspekty odpovědného 
rodičovství (kompetence, principy rozhodování). Současný demografický vývoj  - etické 
otázky (motivace a společenské vlivy na rozhodování rodičů), ekonomické souvislosti a 
sociální dopady. Rozvoj v oblasti reprodukční medicíny (prenatální, preimplantační 
diagnostika, terapie neplodnosti, asistovaná reprodukce, sterilizace). 

17. Sexualita a integrita 

Sexualita jako integrální součást člověka [láska jako „éros“ a agapé (Benedikt XVI.)]. 
Ideologie gendru. Homosexualita, transsexualita. Otázky sexuální výchovy a výchovy ke 
vztahům – možnosti sociální práce (problematika sexuálního zneužívání).   

18. Demokratická společnost 

Podstatné charakteristiky demokratické společnosti: dějinný vývoj, přímá demokracie x 
principy parlamentní, zastupitelské demokracie (moc výkonná, zákonodárná, soudní) – 
vysvětli význam dělení moci. Role politických stran v demokratické společnosti (současné 
trendy). Role médii v demokratické společnosti (mediokracie?) a utváření veřejného 
mínění. Pojetí občanské společnosti – předpoklady, míra odpovědnosti a osobní 
angažovanosti, vytváření struktur, institucí. 

19. Hospodářství a etika 

Podstata hospodářství, hlavní modely hospodářství: tržní hospodářství, centrálně 
plánované hospodářství, „eko-sociální tržní řád“- pozice sociálního učení církve k těmto 
modelům. Fungování hospodářství - osobní rovina a strukturální rovina odpovědnosti 
(národní vlády, EU, globálně). Ekonomicko-etické výzvy globalizace. Otázky sociálního 
státu a sociálního zabezpečení.  

20. Principy sociálního učení církve 

Podstata sociálního učení církve: dějinný vývoj a hlavní principy sociálního učení církve – 
personální princip, subsidiarita, solidarita, obecné dobro. Jejich původ, charakter 
a aplikace. (Otázka předpokládá orientaci studenta v sociálních encyklikách a pastorální 
konstituci Gaudium et spes). 

 


