
Resumé

Práce pojednává o problematice ochrany lidského plodu, a to jednak v českém právním řádu a jednak 

ve vybraných státech světa s ohledem na jejich právní úpravu. V textu je především analyzován vývoj 

právní úpravy na území dnešní České republiky s důrazem na trestněprávní aspekt celé věci. Na 

základě podaného výkladu je možné se domnívat, že právní řád České republiky poskytuje lidskému 

plodu dostatečnou ochranu. Klíčící život a život a zdraví matky jsou chráněny především prostředky 

trestního práva.

Práce je členěna do osmi kapitol. První část je věnována vymezení důležitých pojmů 

vztahujících se k dané problematice. Vzhledem ke své důležitosti pro zkoumané téma není v 

následující kapitole opomenut historický vývoj. Dále je zkoumán ústavní a mezinárodní rozměr 

předmětu práce. V neposlední řadě se práce zabývá trestněprávní úpravou ochrany lidského plodu v 

České republice, úpravou umělého přerušení těhotenství a jeho podmínkami. Poslední kapitola se 

věnuje vybraným státům světa a jejich přístupu k ochraně lidského plodu.

V průběhu staletí, tak jak se lidstvo vyvíjelo, se jeho názory, přístupy a řešení nejrůzněji 

proměňovaly v závislosti na společenském, kulturním, náboženském či sociálním vývoji. V průběhu 

20. století došlo ke změně do té doby převažujícího diskurzu v této otázce. Došlo k uvolnění do té 

doby převládající trestní represe a státy začaly danou problematiku určitým způsobem regulovat. 

Vývoj na území dnešní České republiky v zásadě odrážel tendence v okolních státech. Mezníkem pro 

české právo byl rok 1957.

Přestože je ochrana lidského plodu závažným společenským tématem a vždy bude předmětem 

mnohdy emotivních diskuzí, domnívám se, že je správné umožnit ženám svobodně se rozhodovat o 

svém těhotenství bez přílišných zásahů ze strany státu. Pochopitelně stát by neměl v tomto problému 

hrát pouze pasivní roli, ale aktivně podporovat informovanost a prevenci v oblasti sexuální výchovy, 

dostupnost antikoncepce, protože toto je dle mého názoru nejlepší cestou, jak předcházet problémům 

spojených s nechtěným těhotenstvím. Situace v zemích, které přistupují k ochraně lidského plodu 

velmi restriktivně, jasně ukazuje limity takového přístupu. Je zřejmé, že tento přístup nezlepšuje 

situaci v otázce ochrany lidského plodu. Přes veškerou snahu těchto států je nepochybné, že na jejich 

území dochází k nelegálním interrupcím, které jsou často prováděny pro ženy v nevyhovujících 

podmínkách, případně restriktivní legislativa nutí těhotné ženy podstoupit zákrok v jiném státě.    

Klíčová slova: ochrana lidského plodu, nelegální interrupce, těhotenství


	Resumé



