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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomantka si zvolila zajímavé téma právního postavení embrya, které je nepochybně 

tématem aktuálním. Moderní technologie umožňující asistovanou reprodukci či výzkum 

prováděný na embryonálních kmenových buňkách vzbuzují řadu otázek, v první řadě 

etických, v neposlední řadě též právních. 

 

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

metody 

Téma je náročné na zpracování pro svou novost, neboť mnoho právních otázek týkajících se 

embryí není dostatečně vyjasněno. Zvolené téma je dále náročné vzhledem k 

interdisciplinárnímu charakteru, neboť vyžaduje znalosti práva, etiky, filozofie či biologie. 

Autorka používá jako základní metody při zpracování diplomové práce především analýzu 

a syntézu s tím, že syntéze ovšem mohla věnovat větší prostor. Doplňkovou metodou je 

komparace. Použití uvedených metod považuji za adekvátní tématu práce. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Diplomová práce je logicky a přehledně strukturována do čtyř základních částí (kromě 

úvodu a závěru). V právní části autorka mj. vysvětluje rozdíl mezi embryem a plodem a 

rozebírá složité etické otázky nakládání s lidskými embryi. Zabývá se především 

asistovanou reprodukcí a nebezpečím s ní spojených eugenických praktik. V kapitole 1.3.2. 

ovšem postrádám podobný rozbor týkající se výzkumu kmenových buněk, kdy je třeba si 

zejména položit otázku, zda lze výzkum, při němž dochází k ničení lidských embryí, vyvážit 

možným přínosem pro lidstvo. V kapitole 4.3. se diplomantka věnuje problematice právního 

statusu embrya v oblasti výzkumu, nicméně etické otázky by patřily do zmiňované kapitoly 

1.3.2. Část 2. a 3. považuji za těžiště diplomové práce. Druhá část je zaměřena na jednotlivé 

relevantní dokumenty přijaté zejména na úrovni OSN a Rady Evropy, jakož i v Evropské unii. 

Pozornost je věnována samozřejmě i rozhodovací činnosti Evropského soudu pro lidská práva a 

Soudního dvora EU. V 3. části rozebírá diplomantka právní postavení embrya z pohledu ochrany 

lidských práv, konkrétně z hlediska ochrany lidské důstojnosti, práva na život, zákazu 

diskriminace aj. 4. část se týká právního postavení embrya ve vybraných právních odvětvích. 

V této části postrádám alespoň stručný rozbor české právní úpravy s ohledem na to, že 

diplomová práce je obhajována na české univerzitě. 

 

4. Vyjádření k práci 

Diplomantka si zvolila neotřelou, originální a náročnou problematiku, k jejímuž zpracování 

je zapotřebí určité odvahy, neboť se jedná o citlivé otázky etické, právní, ale i teologické 

(autorka je do určité míry také zohedňuje). Diplomantka se nicméně dokázala s takto 

náročným tématem velmi dobře vypořádat a i přes dílčí výhrady, které v posudku uvádím, 

má předložená diplomová práce nadstandardní kvalitu. Autorka správně propojuje úvahy 

právní s úvahami etickými a jde až k jádru problému. Embryo představuje zárodek lidského 

života, z něhož se může narodit živý člověk. Zároveň však objektivně není embryo totéž, co 

živý člověk, přinejmenším proto, že není schopno samostatného života. Intuitivně cítíme, že 

se i na lidská embrya vztahuje ochrana lidské důstojnosti, vyjadřující univerzalitu ochrany 



  

člověka. Diplomantka se proto správně zaobírá a znovu vrací k ochraně lidské důstojnosti, 

zároveň však svou prací dobře ilustruje, že lidská důstojnost je pojem obtížně uchopitelný 

s ne zcela jasným obsahem. Důsledkem pak je to, že nelze jednoznačně odpovědět na otázku, 

jaký právní status má embryo mít a jaké právní ochrany má požívat. Práce je čtivá a 

srozumitelná, jen by jí z hlediska metodologického prospěl větší důraz na syntézu v podobě 

zařazení dílčích závěrů. Práce má dobrou úroveň stylistickou, v textu jsou občasné 

gramatické chyby a překlepy. Z hlediska formálního práce splňuje požadavky kladené na 

kvalifikační práce. Diplomantka shromáždila dostatečné množství odborných zdrojů, na 

které průběžně odkazuje. Jako celek považuji práci za velmi kvalitní a doporučuji ji k ústní 

obhajobě. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Ano. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Práce dle mého názoru nevykazuje znaky 

plagiátorství. 

Logická stavba práce Ano. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Výborná. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Výborná. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Výborná. 

Jazyková a stylistická úroveň Velmi dobrá. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

1. Jak si diplomantka vysvětluje skutečnost, že Úmluva o lidských právech a 

biomedicíně má relativně malý počet smluvních stran? 

2. V závěru práce diplomantka formuluje morální status embrya ve světle přirozeného 

práva (s. 84). Reflektuje podle jejího názoru v tomto směru pozitivní právo 

dostatečným způsobem přirozené právo? 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Předloženou diplomovou práci doporučuji 

k ústní obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně. 

 

 

V Praze dne 24. 1. 2019 

 
_________________________ 

oponent/oponentka 


