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1. Aktuálnost (novost) tématu  

 

Diplomantka si zvolila téma, které je velmi aktuální. Technický pokrok v oblasti biomedicíny 

zásadním způsobem ovlivňuje nejen rozsah některých lidských práv, ale nastoluje také otázku, 

kdo je nositelem těchto práv. Lidskoprávní judikatura a doktrína se začaly zabývat otázkou, zda 

např. právo na lidskou důstojnost či právo na život přísluší také embryu. Ve světle dostupných 

pramenů je zvolená problematika vhodným předmětem diplomové práce na právnické fakultě.      

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

 

Téma je náročné na teoretické znalosti. Autorka proto zkoumala nejen právní prameny, ale 

upozornila také na složitou vazbu mezi relevantními právními a etickými standardy. Zpracování 

tématu vyžaduje též schopnost pracovat s judikaturou. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Kromě úvodu a závěru autorka členila svoji práci do čtyř hlavních kapitol. Podle autorky je 

hlavním cílem práce „určit právní postavení embrya, a to zejména v souvislosti s ochranou 

lidských práv a jejich přirozenoprávní koncepcí“.  

V první kapitole autorka nastínila řadu medicínských a technických aspektů, které jsou spojeny s 

nakládáním s lidským embryem jako biologickou realitou. Autorka přitom dospěla k závěru, že 

problematiku tzv. morálního statusu embrya je nutné řešit z pohledu přirozenoprávního základu 

ochrany lidských práv.      

V druhé kapitole autorka vymezila mezinárodní ochranu lidských práv z pohledu tří relevantních 

rovin, tj. subsystémů OSN, Rady Evropy a Evropské unie. Dopadu vybraných lidskoprávních 

norem se věnovala autorka v následující třetí kapitole, která je z velké části postavena na analýze 

relevantních rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora EU. Podle autorky 

lze zaznamenat určitý pokrok v tom, že embryo již není považováno za pouhý objekt a že jeho 

právní status má být vyvažován s právy rodičů. Toto vědomí je podporováno také přístupem 

Soudního dvora EU k zákazu patentovatelnosti embryonálních kmenových buněk.      

Čtvrtá kapitola je věnována stručnému rozboru statusu embrya ve vybraných právních odvětvích, 

přičemž i v této části zůstala hlavním referenčním rámcem ochrana lidských práv. 

 

4. Vyjádření k práci 

 

Diplomantka předložila velmi kvalitní studii, která jak z formálního hlediska, tak i obsahově 

splňuje kritéria kladená na diplomovou práci na Právnické fakultě UK. Autorka prokázala 

angažovaný vědecký přístup ke složitému a aktuálnímu tématu. Závěry práce jsou dobře 

argumentovány. 

 



  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Autorka z velké části dosáhla vytyčených cílů. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Autorka práci zpracovala samostatně, nejde o 

plagiát. 

Logická stavba práce Logická struktura práce odpovídá stanoveným 

cílům. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Práce se zdroji je na standardní úrovni.  

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Kvalitu analýzy lze označit za velmi dobrou. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Práce splňuje formální kritéria kladená na tento druh 

vědecké práce. 

Jazyková a stylistická úroveň Dobrá jazyková úroveň.   

 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

V rámci ústní obhajoby by se měla diplomantka vyjádřit k následujícím otázkám:  

1. Jaký je rozdíl mezi vertikálním a (nepřímým) horizontálním působením lidských práv 

v případě embrya? 

2. Kdo je poškozený subjekt v případech, ve kterých dochází na základě závěrů prenatální 

diagnostiky k předčasnému ukončení těhotenství, resp. existuje v těchto případech poškozený 

subjekt? 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně 
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