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Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci „Etické otázky výzkumu embryonálních 

kmenových buněk“ 

 

Autor: Vladimíra Rožánková 

Vedoucí dipl. práce: Mgr. Edvard Ehler, PhD. 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ :  

Předložená bakalářská práce se rešeršním způsobem zabývá otázkami výzkumu 

embryonálních kmenových buněk. Práce má 51 stran textu a 26 stran příloh. Autorka popisuje 

nejenom historii výzkumu embryonálních buněk, ale především se zabývá otázkami etickými. 

Diskuse nad zdrojem pohnutek a historických souvislostí, ze kterých vychází dnešní 

legislativa upravující výzkum embryonálních buněk, je hlavní částí této bakalářské práce. 

Autorka správně rozebírá i přístup jednotlivých světových náboženství k dané problematice. 

Samotná kapitola Diskuze je potom spíše shrnutím předložených myšlenek, které jsou 

průběžně diskutovány v celé práci. Přílohy jsou vyhovující. 

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: 

Úprava této bakalářské práce je na standartní dobré úrovni. Jazyková úprava je kvalitní, i 

když i zde se sem tam objeví překlep, či neudržení koherence věty. Práce se zdroji je 

v pořádku. Ačkoliv zdrojů, ze kterých autorka čerpala, není přehršle, oceňuji, že autorka 

cituje v mnoha případech opravdu původní publikace 50–100 let staré. Autorka čerpá z české, 

anglické i německé literatury.  

Autorka si definuje cíle v úvodu své práce, a pak se je snaží naplnit v jejím průběhu. Snad 

poslední cíl (řešení etických otázek výzkumu em. buněk) je trochu odvážný, a ačkoliv autorka 

tuto problematiku diskutuje, těžko je ji schopná vyřešit v rámci této bakalářské práce. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: 

Z pohledu vedoucího bakalářské práce byla V. Rožánková bezproblémovým studentem. 

Téma práce a postup konzultovala se školitelem, a na druhou stranu projevila dostatek 

samostatnosti při jejím vypracování. Věřím, že i zpracované téma se jí bude hodit do 

budoucna, například při výuce biologie na SŠ. Díky ročnímu prodloužení studia měla autorka 

text této práce připraven již minulý rok. Mezi tím provedla sice nějaké drobné úpravy a 

doplnění textu, ale celkově mám pocit, že text by byl býval mohl výrazněji dozrát. 

 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ: 

1) Prosím, během obhajoby vysvětlete molekulárně genetický mechanismus diferenciace 

kmenových buněk. 

2) Uveďte konkrétní příklady nemocí, v jejichž léčbě se používají kmenové buňky (nebo 

individuální přístup s klonováním tkání). 

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě po zodpovězení přednesených otázek a navrhuji 

známku výborně. 
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