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1. Kritické zhodnocení
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A. Formální a jazyková kritéria

Práce odpovídá rozsahovým podmínkám       
Práce má odpovídající jazykovou úroveň (pravopis, 
stylistika)       
Formální zpracování práce (celková struktura a její 
logičnost)       
Dodržení stanovených zásad citačních pravidel; 
formální jednota poznámkového a kritického aparátu       

Zpracování příloh       



Celková typografická úprava       

B. Obsahová kritéria

Práce jasně formuluje své cíle a metodiku jejich 
dosažení       
Práce stanovených cílů dosahuje

      
Práce kriticky pracuje s primárními prameny i 
sekundární literaturou       
Autorovy/autorčiny soudy a hodnocení jsou 
argumentačně podloženy       
Autor/ka umí pracovat s odbornou terminologií a 
využívá jí       
V práci jsou jasně vyjádřeny dosažené cíle

      

C. Průběh zpracovávání práce

ano ne

Autor/ka pravidelně konzultovala s vedoucím práce
              

Autor/ka přicházela se samostatnými tvůrčími podněty                

2. Celkové hodnocení práce
(stručná charakteristika (v případě potřeby je možné užít zvláštní přílohy)

Obsah práce

Autorka na začátku práce formuluje zásadní otázku: „Hlavní otázkou je, zda má embryo 
status osoby.“ (s. 8) Této otázce se věnuje z různých hledisek na celkem jedenácti stranách, 
avšak ne zcela uspořádaně a přesvědčivě. Je třeba také uvést, že poněkud nekriticky a příliš 
důvěřivě přistupuje k argumentům v publikovaných knihách (jenže asi nelze požadovat, aby 
je student dokázal posoudit, zejména ne na bakalářském stupni studia). Příkladem může být 
argument s rozmnožováním tasemnice uvedený v knize Davida Černého, který se ovšem 
nedotýká otázky osobního bytí člověka (s. 18). Toho si mohla autorka práce povšimnout, 
avšak David Černý zřejmě platí za odborníka.
Nicméně v Závěru, na s. 50, dává autorka jasnou odpověď na stěžejní otázku: „Myslím, že 
nelze na otázku statusu lidského embrya odpovědět jednoznačně.“ Proto „je třeba jednat s 
velkou obezřetností. Je třeba vydat se cestou použití jiných možností, možností bez ničení 
embryí.“ 
To lze považovat za těžiště celé práce. Tato její odpověď odpovídá tomu, co formuluje 
encyklika Evangelium vitae, čl. 60, která naznačuje, že o statutu embrya nelze podat 
přesvědčivý důkaz. Je to teologicky stěžejní konstatování, jež odpovídá dosaženému stupni 
teologického vývoje i církevní nauky.



V kapitole 1.5. se uvádějí jednotlivé argumenty, proč by embryo nemělo být považováno za 
osobu, a hned jsou polemicky vyvraceny. V kapitole 1.2. (proč má být embryo považováno za 
osobu) však podobná protiargumentace není uvedena, ač samozřejmě existuje. Autorka tím 
vyjadřuje svoje přesvědčení, že embryo je od početí lidskou osobou, avšak nevyváženě a bez 
uvedení přesvědčivých argumentů. 

Argumentace v kapitole 1.4.1. Embryo jako „imago dei“ v tributární teologii se mi jeví jako 
pochybná.
Není pravdou, že pravoslavná církev uznává nevyšší autoritu papeže (s. 31).

Formální stránka práce

Po formální stránce je práce v pořádku, obsahuje však některé formulační nedostatky.
Formulace jako „jako protiargument jsem nalezla tvrzení…“, „na tento argument jsem 
narazila skoro v každé literatuře k tomuto tématu“, „setkala jsme se také s názorem…“ apod. 
do odborné práce nepatří.

Řazení kapitol postrádá logiku. Kapitoly 1.3. a 1.4. přinášejí další argumenty, proč má být 
embryo považováno za osobu, a měly být tedy kapitole 1.2. podřízeny.
V debatě o statutu embrya postrádáme samostatnou stať o nauce katolické církve, ve které by 
se tato otázka musela objasnit.

Někde se zdá, že autorka má nejasno v základních pojmech. Na s. 40 píše: „Dalším již 
zmíněným typem buněk jsou lidské dospělé kmenové buňky ASC, odebrané z tkání dospělého 
člověka nebo pupečníkové krve. Je tedy opravdu důvod používat k terapeutickému klonování 
buňky, které mohou být potencionální lidskou osobou?“ Místo termínu „terapeutické 
klonování“ měl zřejmě být užit termín „terapie“, „léčení“. O této problematice ovšem 
pojednává následující kapitola.
Podobně na s. 41-42 se uvádí „Myslím, že dokud bude existovat přirozená možnost oplodnění 
běžným embryem, nebude se tato snaha vyskytovat.“ Výraz „oplodnění běžným embryem“ tu 
postrádá smyslu.

Studentka prostudovala danou problematiku a porozuměla jí. Přes uvedené výhrady a určitou 
chaotičnost a formulační nepřesnost ji dokázala srozumitelně zformulovat a přinést pro své 
přesvědčení argumenty. Proto ji doporučuji k obhajobě.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě



Doporučení práce k obhajobě                       doporučuji
Návrh doporučení k obhajobě: doporučuji, nedoporučuji

Datum:              17.8.2014                                              Podpis:

V práci je zřejmě opominut článek 60 encykliky Evangelium vitae. Vyložte, proč je pro dané 
téma stěžejní.
Jaký přiléhavější název by se pro práci hodil?


