
Resumé 

 

Práce poukazuje na prudce se rozvíjející a téměř nekontrolovaný rozvoj vědy na půdě 

reprodukční medicíny. Možnost vývoje a využívání či znevažování poznatků má za 

následek velké bezpráví páchané na člověku a to člověku nejbezbranějším – lidském 

embryu. Jako matka vnímám bolestnou situaci neplodných párů, ale i hrozivý dopad 

reprodukční medicíny. Je zde veliký rozpor, protože dobra na jedné straně nemůže být 

dosaženo skrze páchané zlo. Práce nejprve přibližuje reprodukční metody, jejich postupy  

a do jisté míry i postoje „rodičů“, kteří se pro toto řešení rozhodli. 

Není možné oddělovat plození od aktu spojení mezi mužem a ženou. Odtud nauka církve 

zamítá již antikoncepci, která zabraňuje početí při pohlavním spojení. Spojení muže a ženy 

je s početím neoddělitelně spojeno. Toto spojení doprovází láska, která k tomuto aktu patří 

a má pro něj hluboký význam. 

Práce se jeví na první pohled rozporuplně, neboť uvažuje o umělém oplodnění, jeho 

možnostech úspěších a budoucím očekávaném rozvoji. Na druhé straně je zde nastíněn 

postoj církve, který je razantní a nesmlouvavý. Jen vzhledem k rozmachu byznysu  

a „továrny“ na embrya by bylo žádoucí zvednout hlas a více apelovat na lidskou 

zodpovědnost. Nutnost šíření morálního pohledu na věc je úkol, před kterým církev stále 

stojí a to tak, že výchovou a předáváním hodnot jsou generace lidí sto vnímat Boží hlas. 

Z toho také vyplývá zodpovědné chování jak lékařů a vědců, tak i těch, kteří se rozhodují, 

co učiní v tíživé situaci, jakou je nemožnost počít vlastní děti. 

V práci bylo čerpáno z těchto církevních dokumentů: Donum vitae a Evangelium vitae. 

K této problematice se v současné době vyjadřuje také papež Benedikt XVI. v encyklice 

Spe salvi čl. 22, kde říká: „Všichni jsme se stali svědky toho, jak se pokrok ve špatných 

rukou může ve skutečnosti stát a stává děsivým pokrokem zla. Neodpovídá-li technickému 

pokroku pokrok etické formace člověka, v růstu vnitřního člověka (srov. Ef 3,16; 2 Kor 

4,16), potom to není pokrok, ale ohrožení člověka a světa.“ 
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