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 Studentka Jaroslava Vopálková si pro svoji bakalářskou práci zvolila aktuální, 
společensky kontroverzní a velmi diskutované téma, které se jí podařilo uchopit poměrně 
citlivým způsobem. Z textu práce je patrná snaha autorky o nezaujatý profesionální odstup od 
zkoumané problematiky, který se jí ale ne vždy zcela zdařil.   

Vzhledem k tomu, že se autorka pokusila postihnout řešenou problematiku komplexně 
– z různých úhlů pohledu a souvislostí, jedná se o práci většího rozsahu. Práci lze hodnotit 
jako zdařilý nástin daného tématu. 

Kladně hodnotím šíři primárních i sekundárních odborných informačních zdrojů, 
z nichž autorka v textu práce čerpá a často parafrázuje a občasně také cituje. Často však 
v jednotlivých kapitolách odkazuje převážně na pouze jeden konkrétní zdroj, tuto okolnost 
přičítám specifičnosti řešené problematiky, z čehož vyplývá nedostatek takto úzce 
vyprofilovaných titulů, ze kterých by mohla autorka práce čerpat. 
 Přínos práce vnímám zejména ve zmapování řešené problematiky a to z různých úhlů 
– právního rámce ČR, biomedicínské etiky a z pohledu církví či náboženských společností, 
tedy ve vytvoření komplexního přehledu tématu. 
  
  Autorka se v práci nejprve věnuje definování teologické etiky, na jejímž základu 
pojetí své práce staví. Poté se v jednotlivých kapitolách věnuje pohledu na problematiku ze 
strany biomedicínské etiky, vybraným právním úpravám závazným v ČR, stanoviskům církví 
a náboženských společností. Do práce vřadila také kapitolu věnující se lidské důstojnosti a 
lidským právům ve spojitosti se statusem nenarozeného lidského jedince. Na závěr autorka 
načerpané poznatky třídí a srovnává. 
  
 V práci se občasně vyskytují drobné stylistické chyby, ojediněle také gramatické 
chyby. Tyto chyby nijak zásadně neovlivňují kvalitu práce.  
 
Bakalářskou práci studentky Jaroslavy Vopálkové doporučuji k obhajobě. 
 
Navrhovaná klasifikace: výtečně (stupeň A) – velmi dobře (stupeň B) 
 
Otázky a podněty pro autorku k obhajobě práce: 

o V práci uvádíte v souvislosti se statusem nenarozeného lidského života např. právní 
úpravu současného občanského zákoníku – jak se dotýká Vámi řešené problematiky 
nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2014? 

o Několikrát v textu práce uvádíte, že Federace židovských obcí v ČR přiznává 
„nepatrně nižší ochranu“ jedince do 40. dne od početí, kdy vstupuje do těla duše. 
Vysvětlete blíže, co se touto „nepatrně nižší ochranou“ myslí.   

 
 
V Mariánských Lázních, 19. 05. 2013     Mgr. Bořivoj Kříž 


