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Právní postavení embrya je samo o sobě relativně novým fenoménem právní nauky a ostatně i 

právní praxe. Mimo nepochybný etický rozměr celé problematiky přesahuje i romanistické 

pojetí tradičního civilního práva a ocitá se v prostoru ochrany lidských práv jako svébytného 

právního terénu. V tomto smyslu je záměr autorky v současné době aktuální, navzdory úskalím, 

které s ohledem na partikularizaci civilního práva (např. směrem k tzv. zdravotnickému právu) 

viditelně hrozí. Navíc česká odborná literatura je v tomto ohledu, když už ne skromná, tak 

alespoň skoupá. Přesto se diplomantka odvážně zmocnila tématu a rozumně pojala právní 

postavení embrya z pohledu evropské ochrany lidských práv. Na půdě katedry evropského 

práva tematicky obstojí nakolik je neotřelá a jako diplomovou práci lze záměr diplomantky jen 

uvítat. 

Struktura práce je zdařilá, pečeť vedoucího diplomové práce, nemýlím-li se, je patrná. Práce je 

rozdělena do čtyř kapitol. Vstupní je rozumně věnována pojmosloví a etickým aspektům 

zkoumané problematiky, což je podle mého skromného názoru počin nesmírně důležitý. Druhá 

kapitola, na můj vkus poněkud popisná, sem ale nepochybně patří. Těžiště oponované práce 

je ovšem v kapitole třetí, v rozboru postavení embrya z hlediska lidských práv. A tu jde o 

základní právně výzkumnou otázku. Nakolik je embryo subjektem práva na život. Zdá se to vše 

poněkud scholastické a tohoto dojmu se oponentka práce valně nezbavila navzdory eleganci 

diplomantky, která se přiklonila, vzhledem k normativnímu textu mezinárodních úmluv a 

evropské judikatuře k názoru, že embryo je subjektem ochrany lidských práv tam, kde se jedná 

o ochranu lidské důstojnosti, coby univerzálního principu lidství. Je to málo? Zdá se mi, že 

tento výstupní poznatek pro práci diplomovou je dostačující. O tom svědčí i kladné posudky 

školitele a oponentky (na které v detailu odkazuji) a ostatně i umístění práce v soutěží EU 

laboratoř.  

Pro uznání práce jako rigorózní by jistě bylo možné vytknout to, že práce se dostatečně 

nevěnuje právní úpravě české a jejího hodnocení v komparativním kontextu či jistou míru 

popisnosti, nicméně i tak práce převyšuje svojí kvalitou srovnatelné diplomové práce. To je 

také důvod, proč doporučuji tuto diplomovou práci uznat jako práci rigorózní.    

K formální stránce práce nemám připomínek, snad jen nejsem schopna přesně zhodnotit, zda 

práce rozsahem splňuje požadavky kladené na rigorózní práci.   
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