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Anotace 

Možnost terapeutického klonování přináší řadu etických problémů. Na jedné straně 

nemocný, trpící člověk a na straně druhé možnost statusu osoby embrya. Ne vše, 

co člověk udělat může, udělat také má. Práce se podrobněji zaměřuje na to, co vlastně 

pojem embryo znamená. Zda je embryo osobou a zda tedy má i svá morální práva. 

Zaměřuje se také na právní postavení embrya nejen v České republice, ale i v jiných 

státech světa. V druhé části práce upozorňuje na jiné možnosti vedoucí k léčbě, 

bez použití embryí. 
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Abstract 

Limits of scientific research freedom or is a human being the master of his evolution? 

The possibility of therapeutic cloning arises a lot of ethical problems. There is an ill, 

suffering person on the one hand and there is the possibility of granting the personal 

status to the embryo on the other hand.  Not everything the person can do, he also shall 

do. My work particularly deals with the meaning of the term embryo, whether 

an embryo is a human being with his human rights or not. It is also focused on the legal 

status of embryo in the Czech Republic and other countries, as well. The second part 

of my work points out to the other possibilities leading of treatment without the using 

of embryotic cells. 
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Úvod 

Když jsem se rozhodla pro toto téma bakalářské práce, bylo mi jasné, že se budu 

muset orientovat v mnoha oblastech lidského vědění. Bioetika se ve své praxi potkává 

nejen s biologií, ale také s filosofií, teologií, politologií, psychologií, sociologií 

a mnohými dalšími oblastmi lidského vědění. Jde o zvážení mnoha dober pro člověka. 

Člověk by ale nikdy neměl zapomínat, že je součástí evoluce. Evoluce, která má své 

vlastní zákonitosti a pravidla. Některé naše zásahy do genetiky člověka však mohou 

zvrátit i samotnou evoluci. Ve svých důsledcích může dojít ke změnám potenciálu 

celého lidského rodu. A tak rozhodnutí v této oblasti mají být opatrná a promyšlená. 

Používané argumenty pro i proti používání embryí k výzkumu se potkávají s různými 

lidskými emocemi. Já se ve své práci zaměřuji na etické problémy kolem používání 

embryí k výzkumu. Většina lidí vlastní děti má nebo je někdy měla, a tak se otázka 

statusu embrya, otázka, zda je embryo člověkem, dotýká téměř každého osobně.  

Problémem je myslím i neinformovanost v tomto odvětví. Občas proběhne 

sdělovacími prostředky oznámení senzačního objevu v oblasti klonování. 

Jsou vyjmenovány různé nemoci, které by díky tomu mohly být léčeny. V těchto 

reportážích se však nikde nemluví o etických problémech, které s tím souvisí. Každá 

taková „senzační zpráva“ přináší otázku, zda nejde o úmyslné zkreslování informací 

a podsouvání pocitu nezbytnosti používání embryí pro blaho lidstva. 

Myslím si, že dalším důležitým bodem při zvažování statusu embrya je opatrnost 

při používání různých výrazů. Je třeba rozlišovat mezi termínem početí a oplození1. 

Ve většině literatury jsou tyto pojmy používány jako synonymum. Přesto v nich jde 

o odlišný pohled. Výraz početí má metafyzický význam, protože při početí dochází 

ke změně vnitřní přirozenosti. Tato přirozenost v sobě obsahuje pak jednotlivá stádia 

vývoje jedince. Tedy embryo, plod, novorozeně … ospělý jedinec. A druhý výraz, tedy 

oplození, má být používán jako biologická realizace početí. 

Dalším problémem může být používání eufemismů2, na které upozorňuje prof. 

MUDr. Munzarová CSc. Toto používání pojmů může být zavádějící. Pojmy jako 

eutanazie či přerušení těhotenství jsou názorným příkladem. Vždyť výraz eutanazie 

znamená v doslovném překladu dobrá smrt. Můžeme výrazem dobrá smrt označit 

ukončení života někoho, kdo třeba vlastně umřít nechce? Třeba chce jen odejít a nebýt 

                                                 
1 Srov. ČERNÝ David a kolektiv. Lidské embryo v perspektivě bioetiky, s. 63 

2 Eufemismus znamená přikrášlující pojmenování nepříjemné situace 
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na obtíž, ulehčit svým blízkým život, který jim péče o něj komplikuje. Dnešní léky umí 

tišit i velkou bolest, co ale neumí, je tišit psychické utrpení. Výraz přerušení těhotenství 

je také zavádějící. Vždyť přerušení je výrazem pro něco obnovitelného. To však 

již těhotenství po „přerušení“ není. Tak jaké přerušení?3 Používání eufemismů 

je častým jevem v naší společnosti. Lidé mají potřebu zlehčit to špatné ve svém životě. 

Použití nepřesného výrazu je pak psychologickým zmenšením velikosti daného etického 

problému. Jako jeden z eufemismů označuje Doc. PhDr. Petr Volek i samotný výraz 

terapeutické klonování. Podle postoje tohoto odborníka by byl přesnější název 

„klonování pro vědecké účely“.4 Doc. Volek je přesvědčen, že prvotně se jedná 

jen o výzkum, který bude možná využit k léčení. Mravně horší skutek (zabití embrya) 

je nazván termínem s velkou mravní hodnotou, tedy terapeutickým klonováním.  

Embryo v jeho podání je člověkem, a tudíž se jedná o eufemismus. Je třeba 

se na etický problém používání embryí pro výzkum podívat z různých pohledů. Tedy 

z pohledů biologie, víry a práva. Tomu jsem také podřídila výběr kapitol ve své 

bakalářské práci.  

                                                 
3 Srov. MUNZAROVÁ, M (2004). Eufemismy a lékařská etika-neklameme sami sebe? Praktický 

lékař,s. 102-103 

4 Srov. Bioetika, ročník 7, 2007, č.3-4, s. 19 
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1. Morální status lidského embrya 

Etika doprovází každou lidskou činnost. Je to věda praktická, plná problémů 

obyčejných lidí. Patří k ní tedy i biologické problémy. V učebnicích biologie 

se dočítáme, že lidský vývoj začíná spojením mužské gamety - spermie s ženskou 

gametou - vajíčkem. Společně pak vytvoří jedinou buňku - zygotu. V DNA embrya jsou 

již obsaženy všechny potřebné informace o budoucím člověku. Je zde již uvedeno vše, 

od nepostradatelných a pro život důležitých informací, které se podílejí na tvorbě 

orgánů, až po barvu vlasů. 

Biologické informace sice nejsou tím, co určuje status osoby, přesto mohou být 

vodítkem, jak se na tento problém dívat. 

Hlavní otázkou je, zda má embryo status osoby. Případné nepřiznání tohoto statusu 

osoby embryu by vedlo k omezení jeho ochrany. Proto je přiznání tohoto statusu 

otázkou přiznání práva na život. Nikdy nevíme, zda z embrya nevyroste významný 

politik, vědec. Nestojí pak lidstvo samo proti sobě? Úžas z pokroků na poli biologie 

a genetiky by měl vzbudit i určité zdravé množství bázně. Tíhu odpovědnosti za další 

generace.  

Otázka práv osob je otázkou známou i z celých našich lidských dějin. Ať to byl 

například mořeplavec Krištof Kolumbus při objevení Ameriky nebo válka Severu proti 

Jihu. Tam všude se řeší práva lidí. Otázka, kdo všechno má práva osoby. Zda je žena 

nositelkou práv, zda jsou indiáni nositeli práv. Ve 20. stol. se pak přidává otázka práva 

dětí.5  

Dnes s naprostou samozřejmostí přijímáme práva žen, indiánů i dětí. Otázka práv 

embrya nám tak jasná nepřipadá. Třeba se otázka statusu osoby u embrya bude zdát 

za několik desítek let stejně jasná. Dnes je však předmětem vášnivých debat a studií.  

V úvahách o statusu embrya je třeba vzít v potaz i osobnost toho, kdo o statusu 

embrya uvažuje. Jedna má známá absolvovala interrupci a hájila ji slovy, že to ještě 

nebyl člověk, jen shluk buněk. O pár let později se s přítelem snažila o dítě a potratila 

samovolně. Tehdy mluvila při našem rozhovoru o ztrátě miminka. Gestační týden 

stejný, rozdíl v subjektivním hodnocení však značný. Proč stejná žena bere šest týdnů 

starý plod jako dítě a jindy jako shluk buněk? Já na příkladu této ženy vidím právě 

riziko subjektivizmu. Subjektivní pocit může být zavádějící. A vlivem různých 

                                                 
5 Srov. VÁCHA Marek, KONIGOVÁ Radana, MAUER Miloš. Základy moderní lékařské etiky, 

kapitola 3, s. 45 
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psychologických okolností pak nemusí být názor stabilní. Je tedy třeba odhlédnout 

od osobních postojů k problematice a etický problém hodnotit pokud možno objektivně. 

1.1. Filosofické pohledy na danou problematiku 

Na poli etických debat máme dva tábory příslušníků určitého filosofického pohledu. 

Jedná se o pohled ontologického personalismu a proti němu pohled empirického 

funkcionalismu. Mezi těmito dvěma hlavními filosofickými směry pak máme značnou 

řadu názorů stojících někde uprostřed. Tam se řadí gradualismus a utilitarismus. 

Jako první uvedu filozofický směr nazývaný ontologický personalismus. Jeho 

hlavním principem je tzv. „princip potenciality“, který stačí k prohlášení, že embryo 

je osobou. Embryo označujeme jako potencionální osobu. Ontologický personalismus 

zastává názor, že vznik člověka se datuje do spojení spermie a vajíčka. Hlavním 

měřítkem je zde lidský genom6 druhu homo sapiens sapiens. Ať tedy embryo7, fetus8, 

novorozenec, dospělý jedinec či těžce mentálně nemocní. Vždy jde o osobu člověka, 

a jakožto osoba má pak i všechna práva osoby. Právo na život, ochranu, rodinu… 

Dle ontologického personalismu je embryo osobou od svého vzniku, stejně jako 

je člověk osobou až do smrti. 

Opačný filozofický směr - empirický funkcionalismus - vidí tuto problematiku 

odlišně. Existuje rozdíl mezi lidskou bytostí a lidskou osobou. Od zygoty do smrti jsme 

lidskou bytostí (human being) a lidskou osobou (human person) se teprve staneme 

a můžeme jí i přestat být. Osobou je podle této teorie ten, kdo má kognitivní kapacitu. 

Pokud jsem tedy osobou, uvědomuji si sama sebe. Další podmínkou je, že osoba 

je schopna morálního uvažování. Vážně nemocní a novorozenci by pak status osoby 

neměli. Osoba je schopna cítit libost a nelibost. Podle tohoto dělení je však osobou 

i zvíře, fetus a embryo od druhého měsíce. Poslední názorový argument tohoto směru 

pak uvádí, že je důležité vstoupení do vztahu. Embryo tedy může být osobou 

i biologickým materiálem.9  

Pokud by schopnosti, jako je například schopnost myšlení, byly rozhodující, 

znamenalo by to, že člověk by za určitých okolností také přestával být osobou. 

Jeho myšlení přece může být omezeno nebo může člověk upadnout do komatu. 

                                                 
6 Genom je veškerá genetická informace uložená v DNA konkrétního organismu 

7 Embryo je jednou z prvních fází vývoje člověka 

8 Plodem zde myslím období vývoje člověka mezi 9 týdnem až porodem 

9 Srov. VÁCHA Marek, KONIGOVÁ Radana, MAUER Miloš. Základy moderní lékařské etiky, s. 49 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Genetika
http://cs.wikipedia.org/wiki/DNA
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Pak by se podle názorů příslušníků tohoto filosofického směru mělo přestat mluvit 

o osobě. 

Jistým mezipólem mezi ontologickým personalismem a empirickým 

funkcionalismem je gradualismus. Ten mluví o tom, že čím vyšší forma vývoje, tím 

větší práva. Problémem je nejasnost v konkrétním okamžiku vzniku osoby. Někteří 

odborníci datují vznik osoby do okamžiku uhnízdění. Do tohoto momentu nevzniká 

těhotenství a oplodněné vajíčko se nemůže dál vyvíjet. Pokud je embryo utvořeno 

v laboratoři, a není tudíž uhnízděno v děloze, nevzniká vztah k matce, a embryo není 

tedy osobou. Jiné datování postupného vzniku osoby je do 14 dne od splynutí, 

kdy již nemohou vzniknout jednovaječná dvojčata. Jiní odborníci zastávající 

gradualismus datují vznik osoby do 15 dne, tedy do doby vzniku nervové soustavy. 

Vždyť i konec života bývá určován koncem činnosti mozku. Logické se zdá být tudíž 

odvození, že pokud konec činnosti nervové soustavy znamená smrt, pak vznik nervové 

soustavy je počátkem vzniku nové osoby. 

Dalším problémem, který gradualismus nevysvětluje, je otázka, proč by i po narození 

neměl být měněn status osoby. I po narození vývoj pokračuje. Jeden z největších 

zastánců tohoto filosofického proudu H.T. Engelhardt10 říká, že osoba musí být schopna 

sebereflexe. To by ovšem znamenalo, že statusu osoby nedosáhne každý člověk.  

Dalším směrem, který se objevuje v diskusích o statusu embrya, je utilitarismus. 

Název tohoto směru je odvozen z latinského utile – užitečný. Jak už tedy název 

napovídá, jedná se o směr, který usiluje o maximalizaci blaha a minimalizaci utrpení. 

Jednání považuje za správné, pokud jsou dobré důsledky. V každém případě se musí 

co nejpřesněji zvážit potencionální následky. Staví se tedy do příkrého rozporu 

s kantovským imperativem. Utilitarismus je viditelnou snahou o co největší dobro 

pro co největší počet lidí. Tento způsob uvažování vyžaduje vytvoření jisté stupnice 

hodnot. Otázkou zůstává, na kolik je toto proveditelné. Každý člověk bude hodnotit 

dobro jinak a podle jiných hledisek.  

1.2. Důvody proč má embryo být považováno za osobu 

Než se začnu zabývat konkrétními důvody, proč by embryo mohlo či nemohlo být 

osobou, je třeba si ujasnit několik základních biologických pojmů a vývoj embrya jako 

takový. Začnu tedy od úvodního pojmu bioetika. Bioetika patří k jednomu z mnoha 

oborů etiky. Patří do skupiny tzv. aplikované etiky, tedy morálky v praxi. Často 

                                                 
10 http: bioetika.cz/clanky/2003-4-prace.pdf 
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je bioetika brána jako synonymum pro etiku lékařskou. Předpona bio ovšem znamená 

život, a tak zahrnuje daleko širší oblast. Jedná se tedy i o etiku zacházení s přírodou, 

se zvířaty a se vším živým na naší planetě. Doprovází lékařskou etiku jako její mladší 

sestra, ale není s ní totožná.  

Embryo je útvar, který vzniká mitózou11 zygoty12. Pátý až sedmý den po oplodnění 

dochází k nidaci, čili uhnízdění embrya v děloze. Od čtvrtého do čtrnáctého dne vývoje 

embrya může dojít ke vzniku jednovaječných dvojčat. Tvoří se ektoderm, entoderm 

a mesoderm13. Od devátého týdne se pak útvar nazývá fetus. Patnáctý den po oplození 

vzniká v embryu základ nervové soustavy. Embryo je již potencionálně schopno cítit 

bolest a radost. Od dvacátého čtvrtého týdne je pak již měřitelné EEG. 

Dalším podstatným termínem je pojem klonování. Princip klonování je teoreticky 

velmi jednoduchý. Z vajíčka somatické buňky se odebere jádro a na jeho místo se vloží 

jádro jiné somatické buňky jiného jedince - dárce. Pokud bychom vložili vzniklé 

embryo následně do dělohy, jednalo by se o klonování generační. Pokud z tohoto 

embrya použijeme pouze část, ze které např. vytvoříme náhradní orgán pro nemocného 

člověka, nazýváme tento proces klonováním terapeutickým.14 

Jaké jsou tedy argumenty pro to, aby bylo embryo považováno za osobu. 

Embryo je jednou z podob lidského těla 

Otázka je, zda je lidské embryo také lidským tělem. Osoba má přece své tělo. Toto 

„potencionální tělo“, jak jsem již zmínila výše, obsahuje vše k svému dalšímu vývoji. 

Tedy stejně jako novorozenec vypadá jinak než dítě či dospělí, tak i embryo je jednou 

z podob potencionálního lidského těla. Tento důvod bývá argumentem pro tvrzení, 

že i v případě embrya můžeme mluvit o lidské osobě. 

Embryo je osobou svým vztahem, je darem 

Pascal Ide ve své knize15 o „zákonu daru“ uvádí, že embryo je darem. Dříve než bude 

lidské tělo schopno dávat, musí být přijato. Neoddělitelné spojení muže a ženy 

v pohlavním aktu a oplození je toho důkazem. Paskal Ide říká: „Proces humanizace 

(schopnost lidsky konat) předpokládá humanitu (neboli lidské bytí).“  Právě z pohledu 

                                                 
11 Jedná se o typ buněčného dělení 

12 Buňka vzniklá splynutím spermie a vajíčka 

13 Jedná se o druhy zárodečných listů, tři hlavní skupiny buněk  

14 Srov. Studie z Bioetiky, etika v biomedicíně a biotechnice, s. 47 

15 Srov. PASCAL Ide. Je zygota lidskou osobou?, Triton, s. 40 
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dialogického personalismu je člověk jako osoba schopen přijmout život druhé osoby 

jako dar. Podmínkou dialogu je vztah, a ten je u osob lidského druhu nepopiratelný. 

Člověk se vymezuje vůči prostředí právě svou identitou a dohromady s ostatními tvoří 

pak společenství. Už embryo má jistý druh vztahu ke své matce. A matka zase má vztah 

k embryu. Dále tento autor zmiňuje traumata z období fetálního života. V řadě studií16
 

se objevuje trauma, které si člověk nese do života z jeho prenatálního období. Pokud 

by pre-embryo nebylo osobou, odkud tedy pocházejí tato traumata? 

1.3. Embryo jako „imago dei“ 

Další z pohledů na problematiku statusu osoby u embrya, který nemohu vynechat, 

je pohled teologický. Bůh je součástí života mnoha lidí této planety, a tak by nebylo 

správné se tomuto tématu vyhnout. Co nám tedy tento pohled nabízí? Kdo je člověk? 

Je to jen jeden ze živočichů na vyšším stupni vývoje? Nebo náhodný produkt velkého 

třesku, a tedy pouhý výplod evoluce? Nebo je člověk „obrazem Boha“, a tím má i svá 

výsostná práva a nepopiratelnou hodnotu. 

1.4. Biblická opora embrya jako „imago dei“ 

Význam výrazu Imago dei bude odlišný v různých náboženstvích. Křesťané a židé 

se shodují v tom, že člověk je stvořen k obrazu Boha. Bůh, ke kterému směřujeme, 

a člověk jako jeho obraz zde na zemi. 

Písmo je sice inspirováno Bohem, ale má i svého lidského pisatele. Ten byl ovlivněn 

prostředím, ve kterém žil, komunitou, pro kterou bylo Písmo určeno. Není možné 

se přímo odvolat na určitou část Písma, jakožto na přímý argument. Přesto se v Písmu 

nachází i určité množství textů, které mohou posloužit alespoň jako pomocné indicie. 

Tuto nepřímou biblickou argumentaci pro tvrzení, že je člověk obrazem Boha, můžeme 

najít v obou částech Písma.  

Ve Starém Zákoně se hned v kapitole o stvoření píše: 

„I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé 

panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí 

i nad každým plazem plazícím se po zemi.“  

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako 

muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte 

                                                 
16 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3390308/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3390308/
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zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším 

živým, co se na zemi hýbe.“17  

Člověk je tedy podle Písma stvořen jako obraz Boha, a tím získává i velkou hodnotu. 

Dostává i velký úkol „panovat“ nad světem. Člověk byl stvořen jako ochránce, kterému 

byla svěřena péče o život. To, co nám tu Písmo napovídá, je, že svět i člověk byl 

stvořen Bohem. Neudává přesný popis mechanismů, jak se to stalo. Nelze však 

pominout hodnotu výroku, že člověk byl stvořen k obrazu Boha. Bůh jako nejvyšší 

autorita křesťanů je podoben člověku. Člověk je tedy obrazem Boha. 

To je z teologického hlediska silný základ pro důstojnost člověka jako takovou. Úcta 

k životu ještě před narozením není novinkou našeho tisíciletí. Již v knihách Starého 

zákona se dá tato úcta najít.18 Úcta k životu již od času v nitru matky se nachází 

i v žalmech starého zákona.19 Bůh totiž člověka zná již v jeho počátcích.20 Tedy ještě 

v lůně své matky je Bohem milován. Už tedy v době sepsání Starého zákona bylo 

těhotenství bráno jako počátek života. Bůh totiž stvořil člověka k neporušitelnosti 

a učinil ho obrazem vlastní nepomíjivosti.21  

V Novém zákoně pak najdeme krásné setkání Marie a Alžběty.22 Pohyb dítěte v lůně 

matky, které odpovídá radostným pohybem.23  

1.4.1. Embryo jako „imago dei“ v trinitární teologii 

Jedním z hlavních pohledů církve, je filosofický pohled personalismu24. Vždyť i Bůh 

je osobou. Ačkoliv to vypadá jednoduše a každý křesťan uznává trojici osob v Bohu, 

v dějinách se pojem osoby často diskutoval. Několik staletí se vedly spory o osoby 

v trojici. Šlo vlastně o status osoby u trojjediného Boha. Vlivem úvah o trojičním 

tajemství vznikla řada herezí. Tyto hereze pak popírají osobu u Ducha svatého 

nebo osobu Ježíše Krista. Jak je vidět, status osoby byl ožehavým tématem i v teologii, 

a to daleko před etickými diskusemi o statusu osoby u embrya.  

                                                 
17 Srov. Gen 1,26-28 

18 Srov. Jer 1,5 a Job 10,8-12.  

19 Srov. Ž 22 a Ž 71 

20 srov. Ž 139, 16 

21 Srov. Mdr 2,23 

22 Srov. Lk 1,41 

23 Srov. Lk 1,44 

24 Personalismus je filosofický směr či postoj, který zdůrazňuje jedinečný význam každé lidské osoby 

a zároveň jejích vztahů ve společnosti. Tento směr vychází z křesťanského humanismu  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Filosofie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Humanismus
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Až v roce 382 došlo k vyhlášení trojičního dogmatu. Bůh, ačkoliv jeden, je tvořen 

třemi osobami. Status tří osob v Bohu se tak stal základem křesťanské víry. 

Prof. Dr. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D. ve svém článku25 hovoří o tom, že obraz Boží 

v člověku není ani vědomí nebo schopnost, ale právě osoba. Osoba člověka jako obraz 

osoby Boha.26 Což je vlastně teologický argument proti tvrzení, že status osoby 

je závislý na vědomí či schopnostech. Pojetí osoby podle schopností a vědění 

je nebezpečné zvláště pro své odmítání statusu osoby u lidí retardovaných či v komatu.  

V člověku je tedy obrazem Boha právě status osoby. Bůh žije jako osoba a člověk 

je jeho obrazem, tedy osobou. 

Nesmíme také zapomenout, že Bůh žije ve společenství třech osob - Otce, Syna 

a Ducha svatého. Tyto osoby žijí tedy ve společenství. Náš život na zemi je obrazem 

jejich života. A tak je i člověk osobou a žije ve vztazích a společenství.  

Zde vyvstává další otázka: může být společenství podmínkou vzniku osoby? Pokud 

by někdo namítal, že embryo ve zkumavce nemůže být osobou, jelikož nevstupuje 

do vztahu ke své matce, musí si přiznat, že jde o jisté překročení - transcendenci. Bůh 

je transcendentní a přesahuje naše možnosti chápání. Pak i embryo může být zrcadlem 

tohoto překročení.27 Z pohledu psychologie nemůžeme přece tvrdit, že lidská důstojnost 

je závislá na druhých lidech. Druhé sice potřebujeme ke svému vývoji, ale naše 

důstojnost na nich není přímo závislá. Naše důstojnost překračuje vztahy. Stejně tak 

vztahy v Trojici se nám nějakým způsobem ukazují, ale zároveň překračují naše 

chápání.  

Embryo je tedy osobou, které společenství prospívá, není však její hlavní 

podmínkou. A tím vším zapadá do obrazu Boha.  

1.5. Proč by nemohlo být embryo osobou? 

Jaké jsou tedy námitky oponentů statusu osoby u lidského embrya? Již Aristoteles 

a sv.Tomáš mluví o uzpůsobení těla pro přijetí lidské duše. Oplodněné vajíčko není 

ještě samostatným jedincem, je však uzpůsobeno se jím stát. Je však toto uzpůsobení 

možno brát jako jednu z fází vývoje člověka? 

                                                 
25 dokument Mezinárodní teologické komise, Společenství a služba - Lidská osoba stvořená k Božímu 

obrazu. 

26 Srov. POSPÍŠIL Ctirad Václav. Bioetika, ročník 7, 2007, číslo 3-4, Christologické a trinitální 

aspekty statusu lidské osoby, s. 31 

27 Srov. POSPÍŠIL Ctirad Václav. Bioetika, ročník 7, 2007, číslo 3-4, Christologické a trinitální 

aspekty statusu lidské osoby, s. 35 
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Embryo jako součást těla matky 

Embryo bývá označováno jako součást těla matky. Tato argumentace bývá častá 

i u zastánců interrupcí. Vede zastánce myšlenky dovolenosti interrupcí k úvaze, že: je-li 

embryo součástí těla matky, má matka právo s embryem naložit jakkoliv. Nikdo 

ji nemůže zakázat rozhodovat o svém těle. 

Jak se dá argumentovat proti tomuto tvrzení? Jeden z argumentů, které uvádí Pascal 

Ide28, je, že embryo samo bez matky zemře, stejně jako parazit bez svého hostitele. 

Pokud by se tedy embryo srovnalo s parazitem, je jasné, že se jedná o již úplného 

živočicha. Jeho odkázanost na tělo matky nic nemění na tom, že je samostatným 

jedincem. Parazitismus je tedy jedním ze stádií vývoje embrya. Embryo tedy není 

v žádném případě součástí matky. Dále se Pascal Ide zmiňuje o Bernardu Hubertovi, 

který argument P. Ide rozvíjí. Ve svých úvahách mluví o embryu ve stavu spánku 

a ve stavu bdění. Nahrazuje tak tři stádia vývoje embrya, uváděné u Tomáše 

Akvinského (vegetativní, senzitivní a intelektivní). Ve stádiu embrya se ještě celý 

člověk neprobudil, je v něm ukryt ve stádiu spánku. 

Osobou až po porodu 

Již v úvodu své práce jsem se zmínila o názorech, které datují vznik života 

do okamžiku porodu. Co se tedy po porodu změní? Jaké jsou základní adaptační změny 

po porodu? Dochází k přerušení placentárního oběhu29, novorozenec začíná dýchat 

plícemi. Dítě je vybaveno reflexy (sací, hledací, polykací), které zajišťují přijímání 

potravy. Po narození vidí dítě jen na vzdálenost 25 cm. Přesto to hlavní zůstává stejné 

jako v prenatálním stavu. Je stále závislé na pomoci jiného člověka. Bez pomoci jiné 

osoby zemře. Lze nadřadit jedno stádium vývoje druhému. Každé stádium je potřeba 

a žádné stádium vývoje nelze vynechat. Je třeba se na všechna stádia vývoje dívat 

kontinuálně v jeho celistvosti.  

Můžeme tedy narození člověka brát jako den vzniku osoby? Čím argumentovat proti 

tomuto názoru? Dříve by byl plod osobou v 9. měsíci těhotenství, jelikož mladší plody 

by nebyly schopny života. V dnešní době je tomu jinak. Děti, které by před několika 

lety zemřely pro svůj nízký gestační věk, jsou nyní zachraňovány. Dnes děti narozené 

ve 22. týdnu těhotenství přežívají. Tento medicínský pokrok by znamenal 

                                                 
28 IDE Pascal, Je zygota lidskou osobou? Triton , 2012 

29 Jde o výměnu krve mezi plodem a placentou. 

http://www.kosmas.cz/knihy/170362/je-zygota-lidskou-osobou/
http://www.kosmas.cz/nakladatelstvi/723/triton/
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také posouvání okamžiku vzniku osoby, a to vždy podle aktuálního medicínského 

pokroku. Tedy v současnosti jde o posun od 40. týdne prenatálního života plodu k 22. 

týdnu prenatálního života plodu. Pokud připustíme, že rozhodujícím termínem vzniku 

osoby je narození, znamená to, že budeme posouvat termín vzniku osoby dle pokroku 

v neonatologii.30 

Osoba musí mít vědomí 

Embryo si dle názorů některých etiků není vědomo svého já. To je podle jejich 

názoru určující. Uvědomění si sama sebe posouvá člověka z říše zvířat do druhu člověk. 

Pokud si tedy embryo neuvědomuje svoje já, nemůže být bráno jako osoba. Pohlíží 

se na něj jen jako na biologický materiál, podobně, jako se pohlíží na některý z orgánů. 

Etickým problémem této teorie je, že doslovně dodržovaná by mohla mít tragické 

následky. Osoba v komatu je označována za osobu se ztrátou vědomí. Osoba v komatu 

by tedy také podle zastánců této teorie nebyla osobou.  Ať tedy embryo vědomí sebe 

sama má nebo nemá, nemůže nutnost vědomí být obecnou podmínkou pro určení 

statusu osoby.  

Osoba má schopnost vztahu 

Schopnost být já vzniká až vztahem, sdělením se druhému. Podle této definice 

by embryo osobou nebylo,31 neboť zastánci tohoto názoru tvrdí, že vztah vzniká 

u člověka až po porodu. Jako protiargument se nabízí psychologický aspekt vztahu 

dvojčat. Pokud se zamyslíme nad vztahem mezi dvojčaty, musíme připustit jakési 

zvláštní pouto. Pouto, které sahá ještě do prenatálního období. Vztah, který překračuje 

běžné sourozenecké hranice, související již s jejich společným pre-embryonálním 

vývojem. Na toto téma je vypracována řada studií. Stejně tak se dá i namítnout vztah 

embrya a matky. Embryo pomocí chemických impulsů samo komunikuje s matkou. 

Matka dávno před prvním zaznamenáním pohybu komunikuje se svým dítětem.  

Společný původ placenty a embrya 

Další argument se týká společného původy placenty a embrya. Pro připomenutí 

uvedu biologický mechanizmus vývoje. Zygota32 se dělí na blastomery33, ve stádiu 16 

                                                 
30 Lékařský obor zabývající se předčasně narozenými dětmi. 

31 IDE Pascal, Je zygota lidskou osobou? Triton , 2012 

32 Zygota je buňka s již kompletní sadou chromozómů, vzniká splynutím pohlavních buněk spermie a 

vajíčka 

http://www.kosmas.cz/knihy/170362/je-zygota-lidskou-osobou/
http://www.kosmas.cz/nakladatelstvi/723/triton/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bu%C5%88ka
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blastomer – se nazývá morula, zde pak začíná dělení na zevní a vnitřní hmotu. 

Blastocysta34 obsahuje embryoblast35 a trofoblast36. Z trofoblastu se mimo jiné formuje 

i placenta. Z embryoblastu pak vznikne vlastní embryo. Laicky řečeno z části zárodku 

tedy vznikne placenta a z druhé části zárodku pak embryo. Jak tedy může být 

od počátku splynutí člověk osobou? Placenta přece není člověkem, jen embryu 

podobným biologickým materiálem. 

Jako protiargument jsem nalezla tvrzení, že přidané embryonální struktury nejsou 

embryu cizí.37  Odůvodněním přiznání statusu osoby embryu je, že embryo se jako 

osoba chová, řídí a kontroluje svůj vývoj. Bez placenty by se embryo nemohlo dál 

vyvíjet. Embryo s placentou spolupracuje jako jeden organizmus. Jedná se tedy 

o chybný výklad embryonálních dat. Vznik např. placenty ze stejného původního 

materiálu je důkazem nikoliv toho, že embryo není osobou, ale důkazem jedinečného 

plánu a spolupráce uvnitř jednoho organismu.  

Vznik jednovaječných dvojčat 

Významným argumentem odpůrců statusu embrya je vznik jednovaječných dvojčat. 

Na tento argument jsem narazila skoro v každé literatuře k tomuto tématu. Pokud 

je tedy člověk osobou, a to jednou, jak může dojít k jeho zdvojení? Biologickým 

důvodem je tzv. totipotentnost, neboli schopnost přeměnit se na jakýkoliv typ buněk. 

Právě zygota je totipotentní. Schopnost přeměny je uchovávána do 14. až 16. dne 

vývoje embrya. A právě tato vlastnost je biologickou příčinou vzniku dvojčat.  

Zastánci tohoto argumentu proti uznání statusu osoby u embrya do 14. dne tvrdí, 

že dokud není buňka plně diferencovaná a může se rozdělit, nemůže být plně osobou. 

Je tedy osobou až zaniknutím možnosti vzniku jednovaječných dvojčat, tedy od 14. dne 

vývoje. 

                                                                                                                                               
33 Blastomerou nazýváme zygotu, která již prochází dělením 

34 Blastocysta vznikne tím, že v prostoru blastomery vznikne tekutina 

35 Blastocysta se pak dále vyvíjí a dojde k vytvoření části zvané embryoblast. To je přímo ta část, ze 

které později vznikne plod. 

36 Trofoblast je druhou podstatnou částí blastocysty, která utvoří vyživující orgán pro plod, tedy 

placentu 

37 ČERNÝ David a kolektiv. Lidské embryo v perspektivě bioetiky, s. 66 



 

18 

Vlivem této problematiky byl zaveden termín pre-embryo.38 Jaké jsou uváděny 

argumenty proti názoru, že pre-embryo není osobou? Zaujal mě argument v knize 

Lidské embryo v perspektivě bioetiky39, kde je uveden příklad tasemnice. 

Ta se rozmnožuje nepohlavním rozmnožováním, stejně jako láčkovci či ploštěnci. 

Dá se snad konstatovat, že tasemnice vzniklá dělením není dalším jedincem? 

Samostatným individuem stejného druhu? Jedná se pouze o jiný způsob rozmnožování. 

Při vzniku jednovaječných dvojčat se tedy jedná jen o jiný nepohlavní druh 

rozmnožování.  

Další argumentací pro status osoby u pre-embrya může být fenotyp dvojčat. 

I přes určitou stejnou identitu není však fenotyp40 dvojčat shodný. Vždyť přece 

ani jednovaječná dvojčata nemají stejné otisky prstů. A stejně tak, jako po porodu máme 

dvě rozličné osoby, tak i před rozdělením je embryo osobou. Jedna osoba se tak 

nepohlavní formou rozmnožování rozdělí na dvě.  

Embryo není bráno jako osoba, ani v případě zákonem dovolené interrupce 

Setkala jsem se také s názorem, že pokud je povolena interrupce, proč tedy řešit 

status embrya. Jednou je ve většině zemí interrupce povolena, embryo není bráno jako 

osoba, mající svá práva, proč tedy znovu otvírat tuto etickou otázku.  

Názory se mohou měnit spolu s vědeckým pokrokem a i dnes je třeba některé 

kontroverzní zákony znovu otevřít. Většina zastánců interrupcí souhlasí s použitím 

embryí pro výzkum. Zákon se však může mýlit. Pokud by se prokázalo, že embryo 

osobou je, mělo by toto stanovisko i opačný účinek na zákon. Legislativa by se musela 

upravit i v případech dovolených interrupcí. Jak je vidět, zákony se mění a nemohou být 

tedy používány jako argument v etických diskusích.  

                                                 
38 Zárodek mezi oplodněním a implantací, kdy již není možno, aby došlo ke vzniku jednovaječných 

dvojčat. 

39 ČERNÝ D. Lidské embryo v perspektivě bioetiky s. 60  

40 Fenotyp  je soubor všech pozorovatelných vlastností a znaků živého organismu, souhra genotypu a 

prostředí. 
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2. Jednotlivé podmínky terapeutického klonování 

Mezi základní podmínky pro biomedicínský výzkum patří legislativa. Konkrétní 

právní předpis často vzniká jako odpověď na diskuse odpůrců a podporovatelů různých 

názorů, vyhlášení a nařízení. K biomedicínské legislativě se v rámci debat vyjadřují 

i autority z různých oblastí lidského bádání. Etici, biologové, lékaři, teologové, 

ti všichni dávají své úvahy k dobru celku. Významným a ovlivňujícím faktorem 

v názorovém i legislativním pohledu je i postoj větších náboženství. Často je právě 

náboženství, převažující v určitém státě, „otisknuto“ do zákonů tohoto státu. 

V otázce klonování bývá nejčastěji zmiňován odmítavý postoj katolických církví. 

Jako malou ukázku jasně vyjádřeného postoje katolické strany uvedu prohlášení 

biskupa Vojtěcha Cikrleho, předsedy Rady pro bioetiku České biskupské konference, 

proti zneužívání zdravotnické reformy. Toto prohlášení se sice bezprostředně netýká 

klonování, zabývá se ale ochranou embryí jako takových. Dovolím si zde malou citaci: 

„Je v rozporu s důstojností lidského embrya i se zvyklostmi zavedenými ve vyspělých 

zemích, že návrh zákona neomezuje počet vytvářených embryí ani počet zárodků 

vkládaných do těla ženy. To umožňuje, aby v souvislosti s umělým oplodněním byl 

i nadále násilně ukončován život podstatně většímu počtu lidských embryí, než kolik 

se narodí živých dětí.“41 

Tato citace je jedním z mnoha vyjádření církevních představitelů. U všech těchto 

vyjádření je pak společným jmenovatelem právě ochrana embryí, jakožto nositelů 

potencionálního života. 

Z aktuálního dění nelze pak opomenout petici z listopadu roku 2013 s názvem Jeden 

z nás. Jedná se o kampaň občanů EU proti financování projektů, při kterých se ničí 

lidská embrya. Tuto akci již podpořil i papež František, Rada evropských biskupských 

konferencí i Česká biskupská konference. Jednalo se o reakci na článek z časopisu 

The Journal of Regenerative Medicine42, kde se hovoří o úspěšném pokusu 

„vypěstování“ člověka. Jako alternativa k používání embryí je zde nabídnuto použití 

kmenových buněk dospělého člověka, buněk z přirozených potratů nebo z pupečníkové 

krve. Zastánci statusu osoby u embrya pak volají po nové legislativě. Ať se tedy jedná 

                                                 
41http://www.cirkev.cz/z-domova/prohlaseni-rady-pro-bioetiku-cbk-proti-zneuzivani-

zdravotnic/?preview=1 

42 http://tisk.cirkev.cz/z-vatikanu/stanovisko-svateho-stolce-ke-klonovani-lidskych-embryi/ 

http://www.cirkev.cz/z-domova/prohlaseni-rady-pro-bioetiku-cbk-proti-zneuzivani-zdravotnic/?preview=1
http://www.cirkev.cz/z-domova/prohlaseni-rady-pro-bioetiku-cbk-proti-zneuzivani-zdravotnic/?preview=1
http://tisk.cirkev.cz/z-vatikanu/stanovisko-svateho-stolce-ke-klonovani-lidskych-embryi/
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o legislativu k umělému oplodnění či terapeutickému klonování, vždy se jedná o velmi 

diskutované zákony.  

2.1. Legislativa vztahující se ke klonování 

Je podstatné se v etické rozpravě vůbec zabývat legislativou?  

Každý úkon člověka, který může ovlivnit život jako takový, má mít svá pevná 

pravidla. Jakési reálné hranice lidského jednání. Legislativa žádného státu však nejde 

ruku v ruce s mravními normami. Přesto legislativní norma ovlivňuje nejen náhled 

na problematiku, ale i konečné jednání. Špatné zákony pak mohou ovlivňovat svědomí 

občanů. Jednou daná věc, prohlášená zákonem a pěkně zabalená do zdánlivého celofánu 

ze svobody, se pak může zdát jako mravně správná. Velká část lidí nikdy neuvažuje 

o tom, zda je např. interrupce morálně špatná. Jednou je zákonem dovolena, a tak 

je mravně správná. Je tedy nepopiratelnou skutečností, že legislativa je silně 

ovlivňujícím faktorem. Na druhou stranu Norimberský proces ukázal, že legislativa 

neznamená absolutní pravdu. A právě historie lékařské genetiky a některé zákony, 

platící ve válečném Německu a jiných totalitních státech, jasně poukazují na to, 

co všechno se může stát při uznávání zákonů namířených proti důstojnosti osob. Zákony 

tvoří tedy i určité etické minimum v podvědomí lidí.  

Dějinný vývoj zákonů nám může mnohé prozradit. Postupné objevování nových 

etických problémů je začleňováno do legislativ jednotlivých států. Dovolím si tedy 

malý exkurz do historie legislativy v eticky sporných zákonech. 

První kodex lékařské etiky pochází z roku 1803 a v roce 1847 byl převzat Americkou 

lékařskou asociací. Důležitým milníkem byla druhá světová válka, která otřásla vším, 

čím člověk byl, a vším, co kdy dokázal. Zvěrstva války poznamenala život většiny 

obyvatel světa. Tzv. konečné řešení židovské otázky je všeobecně známou událostí. 

Konec války tak otevřel problematiku etiky a důstojnosti všech lidi. Vždyť kolik pokusů 

bylo vykonáno na tzv. ne-lidech? V roce 1936 byla pak založena společnost pro rasovou 

hygienu v Německu. Důležitým nejvyváženějším poválečným dokumentem 

je Helsinská deklarace z roku 1964.  

V roce 2001 byl zřízen při UNESCO Mezinárodní výbor pro bioetiku. Rychlý 

pokrok v lékařství přinesl i mnoho etických otázek, a tak došlo ke vzniku skupiny 

pro bioetiku 1985.43 Dalším velmi známým dokumentem je tzv. „Úmluva z Ovieda“.44 

                                                 
43 V roce 1992 přejmenovaná na  Řídící výbor pro bioetiku 

44 Úmluva o lidských právech, schválená Radou ministrů v Oviedu v roce 1997 
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Většina států tuto Úmluvu přijala a ratifikovala ji.  Lékařská bioetika jako předmět 

se pak na školách vyučuje od roku 2009. 

2.1.1. Legislativa v České republice 

První etické omezení výzkumu na území našeho státu je zřejmě datováno do roku 

1900, kdy pruský ministr nařídil provádění experimentů pouze na lidech, kteří 

s experimentováním na své osobě souhlasí.45  

Spolu s rozvojem legislativy v bioetice dochází i ke vzniku etických komisí. Do roku 

1989 nemá Česká republika zřízené žádné centrální etické komise.46 První členy etické 

komise jmenuje až v roce 1990 ministr zdravotnictví Doc. MUDr. Martin Bojar CSc. 

Tato komise má za úkol posuzovat rizika nových biologických metod a zvažovat 

experimentální studie. Na jedné straně má být zaručena  svoboda lidského47 bádání 

a na straně druhé ochrana člověka v jeho počátku.  

Pokud jde o legislativu v České republice, tak k ratifikaci již zmíněné48 „Úmluvy 

z Ovidia“  došlo 1. října 200149 a mimo jiné se v ní píše: 

“Podle článků 17 a 20 uvedených níže, může být proveden zákrok na osobě, která 

není schopna dát souhlas, pouze pokud je to k jejímu přímému prospěchu.“  

Na příkladu této citace je názorně vidět, kam by uznání statusu osoby u embrya 

vedlo. Embryo jako osoba není schopna dát souhlas se zákrokem. Tudíž by bylo možno 

provést pouze zákroky vedoucí k léčbě embrya a nikoliv k jeho zničení.  

Konkrétní legislativa, která ovlivňuje biomedicíncký vývoj v České republice: 

 

220/1991 Sb., o České lékařské komoře s etickým kodexem České lékařské komory 

    1/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 

123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích 

285/2000 Sb., o transplantaci orgánů a tkání 

  96/2001 Sb., Úmluva o lidských právech a biomedicíně 

                                                 
45 Srov. DROZDENOVÁ Wendy. Etika vědy v České republice, od historických kořenů k současné 

bioetice, s. 177 až 182 

46 Později přejmenovaná na Etickou komisi Ministerstva zdravotnictví 

47 Listiny základních práv a svobod, usnesení předsednictva ČNR č.2/1993 Sb., čl. 15 odst. 2 

48 Kapitola 2.1. 

49 Kapitola II, článek 6 - Ochrana osob neschopných dát souhlas, bod 1 
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130/2003 Sb., o léčivech 

227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách50 

 

V oblasti práva je podstatným termínem právní způsobilost. Občanský zákoník 

České republiky51 upravuje způsobilost člověka k právům takto  (pro úplnost uvádím 

citaci jak ze starého Občanského zákoníku, který byl zrušen k 1.1.2014, tak 

z Občanského zákoníku nového, účinného od 1.1.2014): 

„Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká narozením. Tuto 

způsobilost má i počaté dítě, narodí-li se živé.“52 

V novém občanském zákoníku se odstavec týkající se nenarozeného dítěte upravuje 

takto: 

„Člověk má právní způsobilost od narození až do smrti.“ 

„Na počaté dítě se hledí jako na již narozené, pokud to vyhovuje jeho zájmům. 

Má se za to, že se dítě narodilo živé. Nenarodí-li se však živé, hledí se na ně, jako 

by nikdy nebylo.“53 

Z obou citací vyplývá, že zákon České republiky embryo, jako osobu způsobilou 

k právním úkonům vidí, jen pokud dojde ke splnění základní podmínky, tedy narození 

živého dítěte. Protože počaté dítě jako možný účastník občanskoprávních vztahů má 

i svá práva. Pokud se narodí živé, má tuto subjektivitu již od početí. Když však 

k narození živého dítěte nedojde, nemá právní způsobilost. Hlavní podmínkou danou 

legislativou je tedy narození živého dítěte. Právo chrání tedy plod až zpětně po jeho 

narození. Právo na život, které má přiznáno každá lidská osoba, embryu přiznáno tedy 

není.54 

2.1.2. Legislativa v ostatních státech  

Jiný kraj, jiný mrav. Tak by se dala shrnout legislativa jiných států. V některých 

státech nacházíme zákony zakazující jakoukoli manipulaci s embryi a jinde jsou 

manipulace i vytváření nových embryí dovoleny. Mezi státy liberální 

                                                 
50http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/2006/227006/Sb_227006_------_.php. Tento 

zákon zakazuje reprodukční klonování. Pro terapeutické klonování se legalizuje výzkum 

z nadbytečných a poškozených embryích. 

51 Zákon č. 40/1964 Sb., Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. 

52 Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., část I., hlava 2,  § 7, odstavec 1 

53 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, část první, obecná ustanovení, hlava II: osoby, § 23 a 25 

54 Podrobněji o tom hovořím v kapitole 1.4. své práce. 

http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/2006/227006/Sb_227006_------_.php
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v této problematice patří např. Velká Británie55 (používá embrya do stáří 14. dne) 

pak Francie, Kanada, Španělsko, Švédsko. Dále pak státy, kde se používají pouze 

nadbytečná embrya z IVF56. K těmto států patří např. Austrálie, Dánsko, Německo, 

Španělsko, Švýcarsko. Existují i státy s radikálním zákazem používání embryí, jako 

je Norsko, a v Irsku je dokonce zakázaná i metoda IVF.  

Dokumentem, který se stal přínosem pro legislativu mnoha zemí, je Všeobecná 

deklarace o lidském genomu a lidských právech z roku 1997. Jeho důležitou částí jsou 

články 10 – 11: 

„Žádný výzkum či aplikace výzkumu vztahujícího se k lidskému genomu, zvláště 

pak na poli biologie, genetiky a lékařství, nepřeváží nad úctou k lidským právům, 

základním svobodám a lidské důstojnosti jednotlivce, nebo případně skupin lidí. 

Postupy, které jsou v rozporu s lidskou důstojností, jako reprodukční klonování 

lidských bytostí, nesmí být povoleny. Státy a kompetentní mezinárodní organizace 

se vyzývají ke spolupráci v odhalování takovýchto praktik a k uskutečňování opatření, 

na národní nebo mezinárodní úrovni, nutných k zaručení respektování principů 

vyjádřených v této deklaraci.“57 

Dalším podstatným dokumentem, vyjadřujícím se k tématu, je Všeobecná deklarace 

o bioetice a lidských právech, kterou vydalo UNESCO58 19. 9. 2005. Obě tyto deklarace 

přinášejí všeobecný rámec a doporučení k vytváření legislativy v jednotlivých státech.59 

Pro lepší představu konkrétní legislativy uvádím tabulku: 

Zákony dovolující obstarání si lidských embryonálních 

kmenových buněk z nadbytečných embryí 

Finsko, Řecko, Nizozemsko, 

Švédsko, Spojené království 

Zákaz obstarání si linií embryonálních kmenových 

buněk z lidských embryí, a povolení dovozu a použití 

linií lidských embryonálních kmenových buněk 

za jistých okolností podle zákona. 

Německo60 

                                                 
55 Mezi prvními Velká Británie v roce 2001 legalizovala klonování lidských embryí pro získávání 

kmenových buněk. 

56 Metoda mimotělního spontánního oplodnění 

57 Bioetika v UNESCO, základní texty, Celab 

58 Organizace, která usiluje o udržení mezinárodního míru rozvíjením spolupráce v oblasti vědy, 

výchovy a kultury a prosazováním lidských práv. 

59 Bioetika v UNESCO, základní texty, Celab 

60 Tento zákon začal platit relativně brzo, již 1. ledna 2002. Výzkumník, tedy může pracovat jen na již 

existujících liniích embryonálních kmenových buněk, vytvořených mimo Německo.  
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Zákaz obstarání si embryonální kmenové buňky 

z lidských nadbytečných embryí 

Rakousko, Dánsko, Francie, 

Irsko, Španělsko 

Žádná specifická legislativa týkající se výzkumu 

na  lidském embryu 

Belgie, Itálie, Lucembursko, 

Portugalsko 

Povolení tvorby lidských embryí pro získávání 

kmenových buněk podle zákona 

Spojené království Velké 

Británie,61 Nizozemí 

Zákaz tvorby lidských embryí pro výzkumné účely 

a pro obstarání kmenových buněk podle zákona 

Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, 

Nizozemsko, Portugalsko, 

Rakousko, Španělsko, Řecko 

 

Mezi biomedicínsky nejvyspělejší státy, kde dochází k rychlému vývoji v genetice 

a biomedicíně, patří USA. Vývoj zákonů v USA je také závislý na politickém vývoji 

a etických diskusích. V roce 1975 bylo vydáno doporučení, aby etická komise vydávala 

povolení výzkumu embryí.  

V roce 1994 Národní institut vydal prohlášení o financování výzkumu z federálních 

prostředků a bývalý prezident Bill Clinton nařídil, že se toto financování nemá týkat 

tvorby embryí použitých pro výzkum.  

V roce 1998 právníci národního institutu pro zdraví konstatovali, že výzkum 

se za federální peníze může provádět jen na již existujících embryích.  

Od roku 2001 byl prezidentem George Bush. Jeho vláda souhlasila s financováním 

výzkumu, za podmínky, že nesmí dojít k destrukci lidských embryí. Právě názor 

na používání embryí, jak uváděla média, byl pro voliče rozhodující i při volbě tohoto 

prezidenta.  

Dalším prezidentem USA se pak v roce 2009 stává prezident Obama. Během jeho 

prezidentského mandátu je umožněno poskytnutí financí na výzkum embryí. 

Je také dovoleno utváření nových linií. I nadále se tak dají očekávat diskuse a změny 

v legislativě.62 

Jak je vidět, nejenom ve vědě dochází k proměnám, i jednotlivé zákony se rychle 

mění. Zákony jednotlivých států se upravují podle aktuálních výzkumů vědců i podle 

hlasů odborníků na bioetiku. Je třeba, aby tyto dva hlasy spolu mluvily. Jeden 

poslouchal druhého a výsledkem této spolupráce by pak byla odpovídající legislativa 

ve všech státech světa.  

                                                 
61 Zákon platí od roku 2001 

62 Srov. VÁCHA Marek. Základy moderní lékařské etiky, s. 216–217,  Portál 
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2.1.3. Legislativa týkající se xenotransplantace 

Vzhledem k rychlému rozvoji experimentálního a klinického lékařství se stále 

zvyšuje potřeba nových vhodných dárců orgánů. Právě pro nedostatek lidských orgánů 

vhodných pro transplantaci se zvažuje používání orgánů od zvířat. Ovšem za určitých 

podmínek. Doporučuje se minimalizovat riziko přenosu infekcí, dále pak utváření 

celosvětových postupů. Toto doporučení má být podnětem k diskusím.  

Ohledně Evropské legislativy týkající se xenotransplantací musím zmínit Doporučení 

výboru ministrů členských států Rady Evropy. Zvířatům má být poskytnuta přiměřená 

ochrana63. Pokud jsou rizika xenotransplantace pro člověka příliš velká, nemá být 

xenotransplantace provedena.  

Pro ochránce zvířat je důležitý článek 11 tohoto doporučení, kde je zakázáno 

používání lidoopů. Právě použití lidoopů je vzhledem k podobnosti s člověkem eticky 

problematické. Někteří lidé vidí v lidoopech živočicha s právy podobnými právům lidí. 

Další problematickou oblastí v řešení použitelnosti xenotransplantací je aspekt 

psychologický. Pacient se musí smířit s tím, že v sobě nosí část zvířete. To mu může 

způsobit nemalé psychické obtíže. Proto má být pacientům zároveň s xenotransplantací 

poskytnuta psychologická pomoc. Samozřejmostí musí být souhlas pacienta s tím, 

že darovaný orgán nebude od člověka.  

2.2. Pohled na klonování v jednotlivých náboženstvích 

Transcendentní dimenze, tedy dimenze náboženská, ovlivňuje pohled na různá etická 

dilemata. Nelze opomenout pohled jednotlivých náboženství. Představitele různých 

náboženství nacházíme i mezi odborníky na etiku. Jsou tvůrci různých etických 

publikací a dokumentů. Často jsou zároveň i tvůrci legislativy. Kromě toho 

je nepopiratelnou skutečností, že velká náboženství světa jsou nositeli tradic a etických 

hodnot po dlouhá staletí, nebo dokonce tisíciletí.  

Na první pohled patrná rozdílnost v názorech jednotlivých náboženství 

je také prolnuta snahou o společný názor. Narazila jsem na snahu najít etický konsensus 

v oboru bioetiky v rámci různých církví.64 Teolog Hans Küng stojí u zrodu projektu 

světového étosu. Právě téma náboženství a etiku spojuje ve svém celoživotním díle. 

V roce 1993 se v Chicagu v rámci setkání Parlamentu světových náboženství sešlo 

                                                 
63 Doporučení Rady Evropy o xenotransplantacích, kapitola 1, článek 1 

64 Srov. DOLISTA Josef, SAPLÍK Miroslav. Studie z bioetiky, etika v biomedicíně a biotechnice, 

České Budějovice 2006, s. 14 
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několik tisíc představitelů různých náboženství65. Kontroverzní Küng66, oficiální 

poradce II. Vatikánského koncilu, hledá společné etické hodnoty různých náboženství.  

Ve své práci vyzdvihuje blaho člověka, lidskost a lidskou důstojnost. Člověk 

je pojímán jako objekt a cíl, nikoliv jako subjekt a prostředek67. Jeho vize celosvětového 

étosu má být společným úsilím věřících i nevěřících.  V roce 1995 pak vzniká nadace 

Světový étos. Küng se snaží prosadit minimum společných společenských hodnot. 

Náboženství a étos v jeho pojetí nejsou v protikladu. Podle Künga potřebuje náš svět 

řád, ideje a naději. A právě tyto hodnoty jsou hlavními složkami náboženství. 

Pro Künga je společným étosem lidskost: „S každým člověkem je třeba zacházet 

lidsky!“68  

Pokud by se jednotliví představitelé různých náboženství shodli na tom, že je člověk 

osobou již od svého početí, byla by ochrana embrya zajištěna i napříč náboženským 

spektrem.  

Jak se tedy na tuto problematiku dívají očima své víry v jiných náboženstvích? 

V hospodářských novinách ze 4.3.2004 vyšel článek „Svět vstoupil do éry klonování 

lidí“69. V tomto článku se hovoří o korejsko - americkém týmu vědců. Profesor Moon 

je křesťanem u metodistické církve a profesor Hwang je budhista. Oba uvádějí, 

že nemají žádné etické problémy s klonováním. Profesor Hwang jako budhista zde vidí 

pouze jiný způsob vzniku, než je reinkarnace. Profesor Moon vidí jako hlavní 

odpovědnost vědců za zvýšení blaha lidí. Bylo by však špatné učinit závěr pouze 

z osobního názoru dvou vědců, dvou představitelů různých náboženství. Pohled 

jednotlivých představitelů církve a církevních autorit se může značně lišit. Otázkou tedy 

zůstává, jak se k tomuto problému staví jednotlivé církevní autority a jaké jsou prameny 

jejich učení. U všech velkých náboženství světa se dají nalézt společné lidské hodnoty. 

Jejich společným jmenovatelem je radost a úcta k již narozenému dítěti. Avšak 

v názorech na prenatální období se jednotlivá náboženství rozcházejí.  

                                                 
65 Srov. Český překlad Küng, H.- Kuschel, K. J. Prohlášení ke světovému étosu. Deklarace 

Parlamentu světových náboženství. Brno 1993 

66 V r. 1979 mu byla odebrána misio canonica 

67 Srov. DOLISTA Josef, SAPLÍK Miroslav. Studie z bioetiky, etika v biomedicíně a biotechnice, 

České Budějovice 2006,  s. 18 

68 Srov. H. Küng, Světový étos pro politiku a hospodářství, s. 141. 

69 http://hn.ihned.cz/c1-14055940-svet-vstoupil-do-ery-klonovani-lidi 

http://hn.ihned.cz/c1-14055940-svet-vstoupil-do-ery-klonovani-lidi
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2.2.1. Islám 

Jak se dívá na ochranu embryí Islám? Nejdříve se věnujme základním údajům. 

Základními prameny náboženství a zdroje islámského zákona jsou: Korán, tedy slovo 

zjevené Muhammadovi, a tradice tzv. sunna, tedy výroky Muhammada a jeho skutky. 

Dále pak mezi prameny patří i Ijtihad, což je určitý druh reflexe70. Pohled Islámu 

na konkrétní etické problémy je stanoven jasně. Interrupce je povolena 

jen ze zdravotních důvodů a se souhlasem manžela. Používání antikoncepce připouští 

metodu cooitus interruptus71. Moderní metody hormonální antikoncepce jsou 

také přípustné. Nepřípustná je ale sterilizace. Asistovaná reprodukce je možná, pokud 

se použije sperma manžela.72 Lidé jsou podle komentátorů Koránu, kapitoly 23, verše 

12-14, aktivními účastníky spolu s Bohem na stvoření, včetně ranných fází vývoje, a tak 

je metoda, která vede ke zlepšení plodnosti či zdraví plodu brána jako účast na Boží 

vůli.  

Plod je respektován jako osoba od 120. dne. Oporou tohoto tvrzení je Korán 

a Hadithu73, kde vdechl život Alláh fetu ve věku tří měsíců a jednoho týdne. Období 

vzniku člověka je rozděleno do tří etap. V první části vzniku života je člověk „kapkou 

semene“, v druhé části je „přilnavou hmotou“ a ve třetí části pak „kouskem masa“.  

Podle tvrzení jednoho Hadíthu z tradic al-Buchárího spadá oduševnění již do 40. dne 

od oplození. Většina příslušníků tohoto náboženství však uznává oduševnění plodu 

až ve 120. dni a interrupce po tomto termínu je brána jako vražda.74 Do doby 120. dne 

není tedy podle Islámu embryo člověkem – tedy osobou.  

Z uvedených údajů vyplývá, že používání embryí pro výzkum je tímto náboženstvím 

schvalováno.  

2.2.2. Buddhismus 

I v tomto náboženství je dítě vítáno a jeho narození je důvodem k oslavě. Embryo 

ale ani v tomto náboženství není pojímáno jako člověk hned po splynutí spermie 

a vajíčka. Buddhismus nemá jasně definovanou nauku. Je tedy možné si pouze vlastním 

způsobem vyložit tradici. Buddhisté věří v non-sexuální reprodukci. Buddhismus učí, 

                                                 
70 Srov. MUNZAROVÁ Marta. Zdravotní etika od A do Z, Grada, s. 37 

71 Výron spermatu mimo dělohu ženy 

72 Srov. MUNZAROVÁ Marta. Zdravotní etika od A do Z, Grada, s. 39 

73 Bývá překládáno jako tradice, zpráva o skutcích a výrocích Muhameda 

74 srov. KRUMPHOLC Eduard. Pohled na hodnotu lidského života a dítěte v mimokřesťanských 

náboženstvích, Bioetika, ročník 2008, číslo 1,2,  
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že život může vzniknout prostřednictvím nadpřirozených jevů jako spontánní generace. 

Profesor Damien Keown říká "Život může oprávněně začít více než jedním způsobem,"75 

Tento profesor je předním odborníkem na oblast buddhistické bioetiky a editorem 

věstníku o buddhistické etice a současně i autorem několika knih s etickým tématem. 

Jako antikoncepční metodu používají buddhisté sexuální zdrženlivost. Potrat 

a sterilizaci buddhisté odmítají. Jako hlavní proces při vzniku osoby zmiňují buddhisté 

vznik nervové soustavy. Proces tvorby nervového systému začíná asi tři týdny 

po oplození. Do tohoto okamžiku buddhisté nemluví o osobě. Použití terapeutického 

klonování v těchto prvních týdnech po splynutí tedy není zabíjením.76  

2.2.3. Hinduismus 

Je nejstarším náboženstvím Indie. Hinduismus také nemá ucelenou nauku. Jedná 

se o velké množství různých směrů, které uznávají védské tradice. Několik historiků 

dokonce uvádí, že se nejedná o jedno náboženství, ale o náboženskou koalici různých 

systémů.77 Toto náboženství nemá ústřední autoritativní instituci. Neexistuje tudíž 

žádná autorita, která by rozhodovala ve sporných etických otázkách.78 Toto náboženství 

nemá ani hlavní vedoucí osobnost. Hinduismus se opírá o prastarou nauku 

o převtělování. Stvořitelem světa je Bůh – Brahama. Po smrti člověka proběhne 

tzv. samsára. Člověk umírá a znovu se rodí na tento svět. Důležitý je pro hinduismus 

pojem karma - zákon odplaty. Zjednodušeně lze říct, že pokud tedy vykoná člověk 

velké množství špatných skutků, může být převtělen i do nižšího živočicha 

než je člověk. Vrcholem hinduismu je tzv. nirvána.79 A jaké jsou tedy etické základy 

tohoto náboženství? Na internetových stránkách České hinduistické společnosti se uvádí 

jako jeden ze základních článků víry:  

„Respekt a přátelství ke všem lidem bez rozdílu náboženství, národnosti a ras, úcta 

k rodičům, starším lidem a duchovním osobnostem.“80  

Kontroverzní bývá hinduismus v postoji k ženám. Je silně ovlivněn tradicemi 

z minulosti. V řádném hinduistickém náboženství má muž umřít první. Pokud zemře 

první žena, spadá vina za smrt jejího muže na ní. Musela totiž spáchat něco špatného 

                                                 
75 http://www.nbcnews.com/id/3076930/#.UnpZaHAyIsY 

76 http://www.dhammacakratra.org/articles/17-buddhist-perspective-on-cloning 

77 Srov. WERNER Karel, Malá encyklopedie hinduismu, Atlantis, s. 8 

78 Srov. tamtéž, s. 28 

79 Nirvána je stavem celkové blaženosti a konečné vysvobození z koloběhu života 

80 http://www.hinduismus.cz/chns/ 

http://www.nbcnews.com/id/3076930/#.UnpZaHAyIsY
http://www.dhammacakratra.org/articles/17-buddhist-perspective-on-cloning
http://www.hinduismus.cz/chns/
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v minulém životě.81 Pro hinduistu je na prvním místě péče o duchovní čistotu, kterou 

si zajišťuje různými obřady. Zvláštním obřadem je snaha ovlivnit těhotenství ženy 

ve třetím měsíci tak, aby žena porodila chlapce. Teprve desátý až dvanáctý den 

po narození dostane dítě jméno. Narození dítěte je svátkem a žena po porodu se těší 

velké úctě.82 Antikoncepce je doporučována a vzhledem k vysoké porodnosti jsou ženy, 

které již rodili, sterilizovány. V rámci tohoto náboženství také bývají slyšet varovné 

hlasy ohledně používání embryí, ale spíše jako upozornění na chamtivost a na pocit 

moci, který může z používání embryí vycházet. Informaci, jak se příslušníci hinduismu 

dívají přímo na status embrya, jsem bohužel nikde nenašla. 

2.2.4. Judaismus 

Jedná se o jedno z nejstarších náboženství světa, které je spojené s křesťanstvím 

společným odkazem Starého zákona. Židovské náboženství je jakousi důvěrou v Boha 

spojenou s poznáním.83 Zdrojem poznání je nejen Tóra, ale také rozum. 

Tato připomínka je důležitá právě pro pochopení vztahu judaismu k etickému problému 

klonování. Budoucnost založená na očekávání mesiáše na straně jedné a na druhé straně 

svoboda darovaná člověku a jeho možnosti v tomto světě. Toto náboženství v sobě nese 

velký respekt k životu a také moudrost danou Bohem pro spravování země. 

Co je rozhodující autoritou v etických otázkách pro židy? Kniha Základy moderní 

lékařské etiky hovoří o tzv. modelu „obrácené pyramidy“. Existuje jakýsi stupeň 

důležitosti autorit. Jako první je uváděn názor jednotlivých rabínů a pak oba Talmudy84, 

jak palestinský, tak babylonský. Na vrcholu je Tóra, ta je závažnější než Talmud.85 Dále 

pak je pro Judaismus podstatná rabínská literatura, tedy Mišna. V židovské nauce 

se přednostně mluví o lidských povinnostech a ne o lidských právech.86 Důstojnost 

člověka, podobně jako v křesťanství, spočívá v obrazu Boha.  

Jak se tedy dívají představitelé judaismu na určité etické problémy týkající se početí? 

Dítě je bráno jako Boží požehnání87 a manželé se bez vážných důvodů nemají bránit 

                                                 
81 Srov. ONDRAČKA Lubomír, Smrt a umírání v náboženských tradicích, Cesta domů, 2010 

82 Srov. Bioetika, ročník 2008, číslo 1,2, pohled na hodnotu lidského života a dítěte 

v mimokřesťanských náboženstvích, Eduard Krumpholc 

83 KUČERA T. Židovství a racionalita , Maskil 2008, č.7 s. 4 

84 Sbírky traktátů opatřené komentářem a diskusemi 

85 Základy moderní lékařské etiky, Marek Vácha, s. 204 

86 MUNZAROVÁ Marta, Zdravotnická etika od A do Z, s. 32 

87 Ž 128, 3-6 
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je přijímat. Židé dovolují použití antikoncepce, kromě metody coitus interruptus, 

a kondomu.88 Rabíni dovolují také použití spermicidů a pesarů. Podstatné 

zde je nenarušení pohlavního styku. V ideálním případě jde o omezení pohyblivosti 

spermii.89 Nenarozené dítě není považováno za samostatnou osobu, a tak i potrat 

je dovolen, ale pouze v případě ohrožení života matky. Propojení lékařství a víry 

je v judaismu velmi významné, jelikož v minulých dobách byli mnozí lékaři nejprve 

rabíny.   

Pokud se začteme do židovské knihy zvané Halacha90, zjistíme, že se odvolává 

na obecné principy. Je zde vidět i jistý posun. Tóra mluví (Ex 21, 18-19) o povinnosti 

postarat se o člověka, který byl mnou zraněn při sporu. Toto léčení Talmud uvádí jako 

možnost a teprve Ramban91 mluví o léčení jako povinnosti.92. Lékařská praxe - micva, 

mluví o aktu lidskosti. Jedno ze 613 přikázání obsažených v Tóře je povinnost zachránit 

život. Ramban používá ke zdůvodnění termín Pikuach nefeš, neboli pravidlo respektu 

a úcty k lidské existenci. Jedná se o farizejskou interpretaci Tóry, kde pro záchranu 

života je možno porušit i Sabat. Dá se ovšem teorie ze 13. století aplikovat na etický 

problém terapeutického klonování? 

Pokud se zaměříme na status embrya, zjistíme, že likvidace embrya v židovském 

zákoně není vraždou. Osobou se stává fetus až po porodu, ale odstraněn může být pouze 

ze závažného důvodu. Větší část přirozeně vzniklých embryí se nevyvine v osoby 

a dojde k ukončení jejich vývoje ještě v prvních dnech. Tóra neukládá tedy jejich 

ochranu.93 Judaismus vidí také rozdíl mezi embryem uhnízděným v děloze a embryem 

v laboratoři. Dokud není embryo uhnízděno v děloze, není judaismem považováno 

za potencionální osobu, a to proto, že bez dělohy nemají embrya možnost stát 

se člověkem. Podstavení embrya mimo dělohu je nižší, než postavení embrya v děloze. 

Z tohoto důvodu může být volně naloženo s přebytečnými embryi po umělém 

                                                 
88 Odůvodnění tohoto zákazu najdeme v Gen 38,7-10 

89 KRUMPHOLC, Bioetika, Etika manželství a rodiny v nekřesťanských náboženstvích, Ročník 4, 

2004 č. 3-4 

90 Obsahuje souhrn židovského náboženského práva, včetně 613 přikázání a rabínského a talmudského 

práva.  

91 Je zkratkou Nahmanides, jinak také Rabbi Moses ben Nahman Girondi, Bonastruc Porta, byl 

středověkým židovským učencem, rabínem, lékařem a biblickým komentátorem. 

92 Maskil, ročník 7, leden/únor 2008 

93 Rabín Šmuel Halevy Wosner 
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oplodnění.94 Podle názoru většiny rabínů Fetus95 není nefeš96. Dovolené je dokonce 

i odstranění plodu pro defekt do 40. dne vývoje embrya. Do té doby je embryo 

považováno za nestrukturovanou a nedefinovatelnou veličinu.97 Právě pro nižší status 

embrya připouští judaismus také odstranění nadbytečných embryí vzniklých při použití 

metody IVF98. Většina židovských odborníků na tuto tématiku se shodne, 

že je nepřípustné utvářet embrya jen pro výzkum či léčbu nemocí.99 Rabín Tomáš 

Kučera ve svém článku Judaismus a výzkum kmenových buněk100 připouští používání 

embryí:  

“Může být však dovoleno vytvořit nebo zničit embryonální lidský život za účelem 

získání materiálu kmenových buněk, který bude použit pro léčebnou terapii 

pro konkrétní pacienty.“  

Jako variantu k používání embryí uvádím ve své práci i xenotransplantaci. Podařilo 

se mi nalézt stanovisko tohoto náboženství i k této problematice. Co se týká etického 

problému u xenotransplantace, uvádí prof. MUDr. Munzarová CSc.:  

„Povinnost zachránit život má přednost přede všemi jinými příkazy a nařízeními, 

které je dokonce nutno neuposlechnout, dostanou-li se do konfliktu s možností zachránit 

život nebo zdraví. „  

Z tohoto výroku vyplývá, že je možno využít i xenotransplantace pro záchranu 

života.101 Z uvedených informací vyplývá, že judaismus s používáním embryí 

pro terapeutické klonování souhlasí. 

2.2.5. Křesťanství 

Ke křesťanství se řadí především tři velké církve: pravoslavná, katolická 

a protestantská. První dvě církve jsou církve sui iuris a uznávají stejnou nejvyšší 

autoritu - papeže102. Větší rozdíly v učení jsou pak s protestanty.  

                                                 
94 Maskil, rabín Tomáš Kučera. Judaismus a výzkum kmenových buněk, ročník 7, leden/únor 2008, 

str. 7 

95 Prenatální období jedince 

96 Lidská bytost se všemi právy 

97 Tamtéž.  

98 in vitro fertilizace, tedy oplodnění ve zkumavce 

99 Srov. DROZDENOVÁ Wendy, Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné 

bioetice, Filosofía s. 235 -245 

100 Maskil, rabín Tomáš Kučera. Judaismus a výzkum kmenových buněk, ročník 7, leden/únor 2008, 

str. 11 

101 Srov. MUNZAROVÁ M. Praktický lékař. Lékařský výzkum a etika, s.76. 
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Při bližším zkoumání různých křesťanských církví jsem narazila na zajímavý příklad 

shody v etickém postoji mezi představiteli různých církví. V Německu vyšel společný 

dokument různých křesťanských církví v oblasti bioetiky. Dokument Gott ist ein Freund 

de Lebens.103 Jde o společný hlas křesťanských církví Německa. Dokument se zabývá 

formulováním úkolů a společnou odpovědností za život. Podílela se na něm Rada 

křesťanských církví ve Spolkové republice Německo a Berlíně, kam náleží: 

Řecká pravoslavná Metropolitní církev v Německu, Federace evangelických církví, 

Evangelická církev metodistická, Katolické diecéze starých katolíků v Německu, 

Sdružení církví německých Mennonitů. Evropské kontinentální jednota bratrská, 

Syrsko-pravoslavná antiochijská církev, Evangelická staroreformační církev v Dolním 

Sasku, Federace svobodných evangelických církví v Německu, Náboženská společnost 

přátel (kvakeři), Nezávislý evangelický Luteránská církev, Armáda spásy v Německu. 

Dále se pak na dokumentu podílela Evangelická církev v Německu a Německá 

biskupská konference. 

V tomto dokumentu je mimo jiné uvedeno, že teologické pojetí osoby v kontextu 

christologie a trojiční teologie je základním pohledem na člověka.  Termín osoba 

znamená, že je soustředěno do jediného souhrnného slova to, co křesťanská tradice říká 

o bytí a důstojnosti člověka a jak charakterizuje kvalitu lidského života v jedinečném 

spojení s životem přírody. Taková vyrovnaná lidská koncepce v podstatě obsahuje 

následující rozměry: 

 Osoba je kulturní a pocházející z přírody; 

 Osoba potřebuje společnost a společnost potřebuje osobu; 

 Osoba pak vyžaduje bezprostřední důstojnost zakotvenou v Bohu; 

 Člověk má vždy vyšší hodnotu než věci, takže má přednost i před jakoukoliv 

institucí a etické poznání má přednost před ekonomickými zájmy; 

 Člověk nikdy nesmí být jen prostředkem k dosažení cíle.104 

Toto společné prohlášení je ukázkou společných etických hodnot vycházejících 

z Písma. Je třeba eliminovat rušení a ničení života ve světě. Protože, jak uvádí 

                                                                                                                                               
102 Tyto církve se z právního hlediska řídí rozdílným kodexem 

103http://www.sterbehilfedeutschland.de/sbgl/files/PDF/1989_EKD_und_Deutsche_Bischofskonferenz

_Gott_ist_ein_Freund_des_Lebens.pdf 

104 Srov. Dokument Gott ist ein Freund de Lebens, VII., s. 42 

http://www.sterbehilfedeutschland.de/sbgl/files/PDF/1989_EKD_und_Deutsche_Bischofskonferenz_Gott_ist_ein_Freund_des_Lebens.pdf
http://www.sterbehilfedeutschland.de/sbgl/files/PDF/1989_EKD_und_Deutsche_Bischofskonferenz_Gott_ist_ein_Freund_des_Lebens.pdf
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dokument, Ježíš Kristus „každý den až do konce světa" (Mt 28,20) je stále přítomen, 

což je důvodem, proč křesťané mohou získat odvahu a sebedůvěru i dnes ve světě, 

ve kterém žijí. To je příkaz Ježíše Krista k jeho církvi jako celku a všech jejích 

jednotlivých členů.105 

V následujících kapitolách se chci postupně zaměřit na jednotlivé křesťanské církve. 

2.2.5.1. Protestanté 

V Českém prostředí protestantismu panuje velká různost názorů, jednotlivé církevní 

sbory nemají ucelenou nauku. Většina církevních sborů se shoduje s katolickou naukou. 

Částečně se o protestantské církvi zmiňuje Prof. MUDr. Munzarová Marta CSc. ve své 

knize.106 V obecných otázkách existuje částečná shoda protestantského a katolického 

postoje. Přesto jsem nenalezla ucelený protestantský postoj ke statusu embrya. 

2.2.5.2. Katolická církev 

Ve středověku byla představa o vzniku života taková, že muž vkládá do ženy život 

svým spermatem. Teprve s rozvojem lékařské vědy došlo k přehodnocení tohoto 

názoru. Byly podrobně popsány vajíčka i spermie, došlo k odhalení struktury DNA107. 

Od roku 1903 je považována DNA právě za nositele genetických informací 

o člověku.108 

Vývoj uvažování o embryu v teologii katolické církve je poznamenán názorem 

Tomáše Akvinského. Tento v jiných názorech geniální teolog došel k přesvědčení, 

že embryo prochází procesem postupného oduševnění. Tento proces nazval animací 

embrya. Podle něj má embryo nejprve duši ve stavu vegetativním (žije a roste), později 

senzitivním (matka cítí, jak se dítě hýbe a reaguje na citové podněty) a až následně 

racionálním. Podle tohoto myslitele tělo se má k duši, jako látka k formě. K esenci 

člověka patří jednota těla a duše. Duše ovšem zraje a vždy již v sobě obsahuje stupně 

nižší. Zastával teorii, že k oduševnění dochází za 40 dní u mužského plodu a za 80 dní 

u plodu ženského pohlaví.109 Tomáš Akvinský bohužel neměl poznatky dnešní doby, 

                                                 
105 Tamtéž s. 110 

106 MUNZAROVÁ Marta, Zdravotnická Etika od A do Z, Grada, s. 36 

107 Deoxyribonukleová kyselina nositelka genetické informace organismů 

108 Srov. Bioetika, ročník 7, 2007, č.1, význam přírodovědeckých poznatků pro interdisciplinární 

pohled na počátek života, s. 7 

109 Srov. ONDOK Josef Petr Bioetika, biotechnologie a biomedicína, Triton s. 28 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sekvence_DNA
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a tak se mýlil. Jeho názor však na dlouhou dobu poznamenal hodnocení etického 

problému embryí u mnoha teologů. Od 18. století zastávají teologové teorii 

o bezprostřední animaci ihned po početí. 

Dnešní pohled katolické církve je opřen o Zjevení s nepřehlédnutelným aspektem 

perspektivy života po smrti a vykoupení.  Na rozdíl od jiných církví je zde podřízen 

všeobecný názor učitelskému úřadu církve. Katolická církev uznává tzv. „hierarchii 

pravd“110. Na nejvyšším místě je dogma víry, pak následují encykliky a apoštolské listy 

a instrukce. Díky tomuto systematickému třídění autorit a učení je mnohem snazší najít 

jednotný pohled na konkrétní etický problém, než je tomu u jiných náboženství. 

Hlavním stanoviskem, ke kterému se katolická církev hlásí, je ontologický 

personalismus. Mezi nejdůležitější vyjádření církve patří Humanae vitae (1968), Donum 

vitae (1987), Vritatis splendor (1993), Evangelium vitae (1995) a Dignitatis personae 

(2008).  

Pastorální konstituce Gaudium et spes (1965), o církvi v dnešním světě, 

je formulovaná na 2. Vatikánském koncilu, mluví o nových přístupech a o změně doby. 

Vědním oborům je přiznána autonomie vědeckého bádání. Dřívější odmítání nových 

poznatků je odsouzeno, konstituce konstatuje, že věda není v rozporu s vírou.  Člověk, 

který je obdařen rozumem, má spravovat zemi. Má učinit vše, aby pomáhal tišit bolest 

a utrpení. K rozporu dochází, pokud existuje reálná možnost porušování práva na život, 

a to i možnost potencionální. Jakékoliv porušení lidské důstojnosti vědeckým 

výzkumem směřuje proti člověku, ne v jeho prospěch. Člověk se nemůže vzdát života. 

Ať již na jeho konci či na počátku. Lidský život je nedotknutelný. Existuje zde i určitý 

princip integrity. Část těla lze obětovat pouze pokud to prospěje celku. To se týká 

hlavně transplantací od živých dárců. Nesmí se také vynechat blaho celé společnosti. 

Zde ovšem pozor na upírání dobra jednotlivce.  

Základní vyjádření církve je obsaženo v encyklice Humanum vitae.111 Lidský život 

je nedotknutelný. Embryo, jakožto potencionální tělo budoucího člověka, má svou 

důstojnost zakotvenou v důstojnosti lidského těla jako takového. Vždyť lidské tělo 

je po smrti „semenem těla vzkříšeného“. Tělo člověka je nejen obalem duše, 

je podstatnou částí člověka. Vždyť první žena Eva je stvořena z těla Adama.112 Muž 

                                                 
110 PAVEL VI. Dekret o ekumenismu, Unitatis redintegratio 11 

111 Encyklika Pavla VI. o správném řádu sdělování lidského života z 25. července roku 1968 

112 Gen 2,22-23 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Unitatis_redintegratio&action=edit&redlink=1
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a žena se stávají jedním tělem.113 Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.114 Bůh 

přijal lidské tělo ve prospěch člověka. Panna Maria byla vzata do nebe s duší i tělem.115 

Člověk také působí na světě skrze tělo. Tělo je tedy neoddělitelnou součástí. 

Znehodnocování těla je tedy v rozporu s Božím plánem s člověkem. Tělo jako nástroj 

a obraz Boha je hodno úcty. A toto vše může být i tělo potencionální osoby-embrya. 

Dalším dokumentem vyjadřujícím se k tomuto problému je instrukce kongregace 

pro nauku víry z roku 1987 Donum vitae. Tento dokument byl v českém překladu vydán 

v časopise Bioetika116. Pro upřesnění je v poznámce časopisu Bioetika, který obsahuje 

překlad tohoto dokumentu, uvedeno rozlišení dvou pojmů výzkum a pokus: 

„Výzkum se chápe jako jakýkoli induktivně deduktivní postup zaměřený 

na systematické pozorování určitého jevu lidské oblasti, nebo na potvrzení hypotézy 

vyplývající z předchozího pozorování“ 

„Pokus se chápe jako jakýkoli výzkum, ve kterém lidská bytost (v různém stádiu své 

existence, ať již jako zárodek, plod, dítě nebo dospělý) představuje objekt, jehož 

prostřednictvím nebo na kterém se hodlá potvrdit účinek (v daném okamžiku neznámý 

nebo ještě nedostatečně známý) určitého postupu, například farmakologického, 

teratogenního, chirurgického apod.“117  

Při četbě tohoto dokumentu je význam těchto slov důležitý. Není zde odsuzován 

výzkum jako takový. Věda a technika jsou cenné zdroje informací pro člověka, pokud 

jsou umístěny v jeho službách a pokud podporují jeho integrální rozvoj. V tomto 

dokumentu se magisterium jasně vyhraňuje proti pokusům na embryích: 

„Lidské zárodky, které se vyvinuly umělým oplodněním, jsou plnoprávné lidské 

bytosti. Jejich důstojnost a právo na život je dlužno respektovat již od první chvíle jejich 

existence. Je nemorální vyrábět lidské zárodky s úmyslem, že budou využity jako 

tzv. biologický materiál, tj. k pokusům.“118  

                                                 
113 Gen 2,24 

114 Jan 1,14a 

115 Dogma o nanebevzetí Panny Marie bylo vyhlášeno papežem Piem XII. dne 1. listopadu 1950 

apoštolskou konstitucí Munificentissimus Deus.  

116 Srov. Bioetika, ročník 7, 2007, č.2, překlad Instrukce Kongregace pro nauku víry Donum Vitae, O 

respektování počínajícího lidského života a o důstojnosti plození. 

117 Srov. Bioetika, ročník 7, číslo 2, Donuum vitae, s. 19 

118 Srov. Encyklika Donum vitae, odpovědi na některé aktuální otázky kapitola 5 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pius_XII.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Apo%C5%A1tolsk%C3%A1_konstituce
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Munificentissimus_Deus&action=edit&redlink=1


 

36 

V kapitole šest této encykliky je výslovně odsouzena také „kryokonzervace 

embryí“119, která narušuje respekt, na který mají lidské bytosti nárok.  

Stejně tak v encyklice Evangelium vitae od Jana Pavla II. z roku 1995 se odsuzuje 

zabíjení nevinných lidí v počátcích života. V čl. 58 se hovoří o interrupci, tedy o zabití 

embrya: 

“A přece žádné slovo nemůže změnit pravdu o věci: úmyslný potrat, jakkoliv 

provedený, je vědomé a dobrovolné přímé zabití člověka v prvních okamžicích jeho 

života, v období mezi jeho početím a narozením.“120  

                                                 
119 Zamrazování embryí 

120 Srov. Evangelium vitae, čl. 58 
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3. Má dostat přednost etika nebo medicína? 

Na úvod tohoto odstavce použiji tento citát:  

„Jako vlna neexistuje sama o sobě, ale pokaždé je součástí pohybu oceánu, tak 

ani my nemůžeme procházet životem sami, ale vždycky máme účast na zkušenosti života, 

který působí všude.“121 

Etika je věda, která se má nechat poučit historií. Zkušenosti lidstva jsou drahou 

informací, na kterou se nemá zapomínat. Každá nová vlna poznání může pomoci lodi 

plout a zároveň může zahnat loď na skálu. Touha po pokroku může vést k léčbě 

i ke zničení lidstva. Nikdy se na tento fakt nemá zapomínat. Účinnou prevencí 

pak může být dodržování určitých etických zásad. Prof. MUDr. Marta Munzarová uvádí 

jako hlavní etické zásady v obecně bioetice toto: 

„Člověk má svou inherentní důstojnost proto, že je člověkem. Nemůže ji ztratit díky 

nemoci.  

 Lidská bytost je vždy cílem, a nikoliv prostředkem k cíli jinému.  

 Zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti a vědy. 

 Člověka je nutno vždy respektovat v jeho celistvosti, ve všech vzájemně  

provázaných dimenzích.“122  

Tyto obecné zásady bioetiky slučují řadu problémů v jasně definovaná pravidla, 

která by mohla být vědě velkým pomocníkem. 

3.1. Konkrétní příklady nemocí, kde by mohla genová technologie 

pomoci 

Tímto výčtem několika základních lidských onemocnění, při jejichž léčbě by mohla 

buněčná terapie pomoci, chci jen podtrhnout důležitost výzkumu v této oblasti.  

Dalším důvodem, proč se chci věnovat tomuto výčtu onemocnění, je moje fascinace 

možnostmi dnešní lékařské vědy.   

3.1.1. Syndrom fragilního chromozomu 

Pokud vezmeme např. výzkum syndromu fragilního chromozomu, dá se na něm 

názorně ukázat cesta genetického výzkumu a její možnosti do budoucnosti. Poškození 

tohoto chromozomu vede k mentálnímu postižení různého stupně. K odhalení 

                                                 
121 Autorem je protestantský teolog, etik a lékař, držitel Nobelovy ceny za mír Albert Schweitzer 

122 Srov. MUNZAROVÁ Marta, Zdravotnická etika od A do Z, s. 13 
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deformace tohoto chromozomu123 přispěl objev z roku 1969, kdy byl tento syndrom 

diagnostikován. Syndrom je způsoben snadným zlomením chromozomu X, následkem 

pak bývá mimo jiné i snížení IQ na 20-70. Největší záhadou pro genové inženýry 

zabývající se touto problematikou byl problém dědičného přenosu. Ten není pravidelný, 

některé generace vynechává a navíc u různých generacích má nemoc různé projevy. 

V roce 1991 byla tato nepravidelnost objasněna. Metodou tzv. „reverzní genetiky“ bylo 

zjištěno, že trojice CCG124 se různě opakuje. Čím více opakování, tím se horší projevy 

nemoci. U normálních zdravých jedinců je počet opakování šest až šedesát. 

Při genetickém zmnožení byly zjištěny stovky až tisíce těchto trojic.125 

Toto onemocnění je hned na druhém místě četnosti mentálního postižení.  

Pokud by došlo hned po oplodnění k nápravě poškozeného chromozomu ve struktuře 

DNA, nemoc by vůbec nevznikla. Ba co lépe, nemoc, jelikož je geneticky podmíněna, 

by se přestala vyskytovat v rodě tohoto jedince úplně. Na jedné straně tedy možnost 

úplného vyléčení a na straně druhé nezměnitelný zásah do genetické výbavy člověka. 

Jde sice o „nápravu“ poškozeného chromozomu, přesto však se zásah týká nejen 

konkrétního jedince, ale i dalších generací. Touhu po zdravém potomku pak uspokojíme 

tím, že rozhodneme za spoustu budoucích generací. Dá se sice přepokládat souhlas 

dalších generací s tímto zásahem, ale může si tento zásah lidstvo opravdu dovolit? 

3.1.2. Cystická fibróza 

Jedná se o smrtelnou dědičnou nemoc, která je způsobena mutací genu produkujícího 

protein. Postihuje trávící a dýchací soustavu. Postižení mají přezdívku „slané děti“, 

jelikož mají velké množství chloridů v potu. Tělo se neumí čistit a tak jsou opakovaně 

podávána antibiotika. Pokud je postupné dušení (vlivem častých zánětů plic) 

pro pacienta již nesnesitelné, přistoupí lékaři k transplantaci plic. Tělo je pak brzo 

vyčerpané a předčasně dochází k úmrtí. Polovina nemocných se dožívá věku kolem 

30 let, polovina zemře o mnoho dříve.  

Tato nemoc přináší velkou psychosociální zátěž pro rodiny. K přenosu nemoci dojde, 

pokud dojde k přenosu genu od obou rodičů. Pokud již je u rodičů prokázán gen 

této nemoci, je doporučeno další těhotenství plánovat. Pokud je u plodu 

                                                 
123 Struktura obsažená v jádře buněk, má za úkol rovnoměrně dělit genetické informace do dceřiných 

buněk. 

124 Triplet bází dvou cytosinů a guaninu 

125 Srov. BODMER Walter, Robin McKie Kniha člověka, s 186-191, nakladatelství Columbus, 

v Praze roku 1997 z anglického originálu The Book of Man 
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diagnostikována cystická fibróza, může se žena rozhodnout k interrupci. Zde se tedy 

objevuje i etický problém prenatální diagnostiky. Z několika embryí se použije pouze 

zdravé embryo. Zbytek se zničí, nebo použije pro výzkum.  

3.1.3. Léčba v kardiologii 

Lidstvo trápí mnoho onemocnění srdce. Terapeutické klonování nabízí pomocnou 

ruku. Jedná se vlastně o aplikaci buněk kostní dřeně do buněk srdce. Ať se již jedná 

o akutní selhání srdce nebo o ischémii myokardu, týká se to velkého množství pacientů. 

Buněčná terapie nám umožňuje nahrazení poškozených buněk zdravými. Tato léčba 

není již ve stádiu pokusu, ale klinické praxe.  

První léčba selhání srdce kmenovými buňkami byla provedena roku 2000 v Paříži. 

U nás byla poprvé provedena na Kardiologické klinice Fakultní nemocnice Královské 

Vinohrady v roce 2003. Bylo prokázáno, že nemusí vzniknout jizva po infarktu 

myokardu.126 O podobné terapii se uvažuje i při léčbě ochrnutí v důsledku přerušení 

míchy. Toto léčení je zatím ve stádiu výzkumu. 

Tato terapie vzhledem k používání somatických buněk namísto buněk embryonálních 

nepřináší žádné etické problémy. Podrobněji se na tuto problematiku “klonování 

bez embryonálních obětí“ zaměřím v následující kapitole své práce. 

Všechna tato onemocnění spojuje trápení rodin, ve kterých se závažné onemocnění 

vyskytuje. Je třeba udělat vše, aby jim bylo pomoženo. Nesmíme však zapomenout, 

že naše svoboda končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného. Pokud je embryo 

osobou, i ono má svou svobodu a svá práva. Na posledním příkladu možnosti použití 

kmenových buněk v kardiologii je vidět, že lze najít cestu i bez kontroverzního 

používání embryí.  

Otázkou také zůstává, zda je opravdu potřebné bolest odstranit za každou cenu. 

Zda i utrpení nemá svůj smysl.  Vždyť „Člověka nečiní skutečně nešťastným bolest 

a utrpení jako takové, nýbrž pochybnost o smysluplnosti dění.“127 

3.2. Klonování, bez ničení lidských embryí 

Existují potenciální možnosti použití dospělé kmenové buňky a možnosti použití 

klonovaných zvířat. Pokusím se podrobněji podívat na obě cesty. Pro lepší orientaci 

v problému uvedu opět nejprve stručný přehled termínů.  

                                                 
126 Srov. KINCL V., MELUZÍN J., PANOVSKÝ R.. Vnitřní lékařství, 2005, č.51 

127 tamtéž s. 73 
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Pro terapeutické klonování se používají dva základní typy buněk, a to buňky 

embryonální a dospělé kmenové buňky. Embryonální buňky se pak dělí na ESC buňky 

a FSC buňky. ESC buňky se získávají z lidského embrya ve stadium blastocysty 4.-5. 

den po fertilizaci,128 zárodečné buňky FSC se získávají z plodů 5-10 týdnů starých.  

Buňky FSC lze tedy získat s menším etickým problémem i ze spontánních potratů. 

U interrupcí je toto využití kontroverzní. 

Dalším již zmíněným typem buněk jsou lidské dospělé kmenové buňky ASC, 

odebrané z tkáně dospělého člověka nebo pupečníkové krve.  

Je tedy opravdu důvod používat k terapeutickému klonování buňky, které mohou být 

potencionální lidskou osobou? Využití ASC buněk by bylo cestou z tohoto etického 

problému. Jako řešení také bývá navrhováno odebrat jen část z embrya a zbytek použít 

k narození dalšího člověka. Jedná se o tzv. jednobuněčnou embryonální biopsii.  

Nedojde tedy ke zničení embrya. Otázkou zůstává, zda nedojde k poškození embrya. 

Šance na to, že takové embryo některá žena přijme a bude riskovat narození nemocného 

dítěte, je tedy minimální. 129  

3.2.1. Využití dospělých kmenových buněk 

Jak jsem již uvedla v předchozích kapitolách mé práce, existují dva základní typy 

kmenových buněk - somatické a embryonální. Tyto buňky se mohou neustále 

obnovovat. Embryonální buňka se odebírá z embrya a má schopnost tzv. totopotence, 

neboli z této buňky může vzniknout jakákoliv část lidského těla.  

Buňky somatické najdeme v různých částech dospělého jedince. Tedy např. v kostní 

dřeni, mozku, míše, epitelu kůže, játrech… Jejich odebrání nezpůsobí zánik osoby, 

ani její poškození. Tyto somatické buňky jsou buňky multipotentní.130 Nabízí 

se možnost použití vlastních somatických kmenových buněk. Pacient by byl současně 

dárcem a z jeho vlastních buněk by se „vypěstovalo“ to, co potřebuje pro svou léčbu.  

Časopis Vesmír131 uveřejnil zajímavý článek s názvem „Mohou vajíčka vznikat 

z kůže?“. Americký biolog Jonathan Tyll v něm publikoval výsledky svého bádání, 

které dokazují, že vajíčka mohou vznikat i z kostní dřeně.132 Vajíčka se podařilo 

vytvořit, pokusy o jejich oplodnění však selhaly. Do buňky se vpravil pomocí 

                                                 
128 Spojení vajíčka a spermie 

129 Srov. KINCL V., MELUZÍN J., PANOVSKÝ R.. Vnitřní lékařství, 2005, č.51 

130 Schopnost utvořit mnoho typů buňek, ale pouze v rámci určitého typu tkáně. 

131 Srov. časopis Vesmír č 85, červenec 2006 

132 Srov. časopis Nature Cell Biology; přinesl studii týmu z kanadské University of Guelph 
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viru-přenašeče určitý gen. Tím se buňka „nakazila“ a došlo k utvoření vajíčka. V jiném 

případě byly pro tuto operaci použity např. kožní vazové buňky fibroblasty133. 

Jak je vidět, možnosti při použití kmenových buněk jsou velké. 

Jde tedy hlavně o vlastnost zvanou „plasticita buněk134“ a fenotypový potenciál, 

a tím možnost vzniku jakéhokoliv jiného orgánu. Tedy orgánu jiného, než ze kterého 

pocházejí. Taková buňka se vlastně přeprogramuje. Například kmenové buňky obsažené 

v kostní dřeni jsou dostatečně flexibilní a dnes také běžně používané pro léčbu 

hematologických malignit, kde upraví krvetvorbu poškozenou zářením 

nebo chemoterapií.  

Jak uvádí Květoslav Šipr135, tato terapie se již využívá k léčbě nemocných srdečním 

infarktem a se srdeční slabostí. U takto nemocných pacientů se kmenové buňky podají 

do srdečních cév, nebo přímo do svaloviny.  

Použití této metody v léčení přerušení míchy by znamenalo pomoci mnoha lidem, 

upoutaným na invalidní vozík, znovu stát na vlastních nohách. Mohlo by pomoci lidem 

s Parkinsonovou chorobou, lidem nemocným roztroušenou sklerózou či selháním 

jater… Potenciál pomoci a okruhy nemocí jsou veliké. Jednalo by se o tisíce lidí 

po celém světě. Problémem však zůstává pravděpodobnost vzniku nádorů po terapii 

kmenovými buňkami. 

Je zde i řada dalších problémů. Dospělé kmenové buňky jsou staré jako pacient, 

a tudíž mohou nést i negativní vliv prostředí. Pokud pacient nese dědičnou dispozici, 

budou ji obsahovat i tyto buňky. Je též větší problém je izolovat.136 Existují i určité 

rozdíly, hlavně co se týká genové exprese a buněčného dělení. Přes všechny 

vyjmenované potíže se somatickými kmenovými buňkami si myslím, že se jedná 

o jednu z možných cest biologického výzkumu. Tělové buňky mají větší potenciál, 

než se dalo očekávat, a stávají se tak silnou výzvou pro vědce.137 

Dalším etickým problémem by mohla být potencionální snaha použít tyto buňky 

ke klonování reprodukčnímu. Myslím, že dokud bude existovat přirozená možnost 

                                                 
133 Srov. Bioetika, ročník 7, 2007, č. 3- 4, s. 5 

134 schopnost tkáňově specifických nabýt určení buněčných typů tkání odlišného původu 

135 Srov. Bioetika, Ročník 7, 2007, č. 1, s. 4 úvod 

136 Srov. VÁCHA Marek. Základy moderní lékařské etiky, s. 210 

137 Srov. ČERNÝ, D. - DOLEŽAL, A. Etické a právní aspekty výzkumu kmenových buněk, Praha: 

Ústav státu a práva AV ČR, 2013. 
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oplodnění běžným embryem, nebude se tato snaha vyskytovat. Alespoň doufejme, 

že kde není poptávka, není ani nabídka.  

3.2.1. Xenotransplantace, jako náhrada za použití lidských embryí 

Orgány od lidských dárců jsou nedostatkovým zbožím. Snaha pomoci trpícím 

a umírajícím lidem vede vědce i k tomu, že dárce hledají i mimo lidský druh. Xenos 

znamená cizí, a tak při výrazu xenotransplantace jde o terapeutický zákrok, 

kdy se nefunkční orgán příjemce nahradí zdravým odpovídajícím orgánem či tkání 

od jedince jiného živočišného druhu, než je příjemce. Orgán darovaný zvířetem 

by přeskočil etický problém embryí, přináší však spoustu jiných etických otázek.  

Křesťanům vyvstává otázka, zda má člověk právo zasahovat do řádu stvoření. Vždyť 

přece člověk dostal zemi k užívání. Nejedná se tady o jistý druh překročení toho 

co je přirozené? 

Jak se k této problematice vyjadřuje církev? Již v roce 1956 papež Pius XII. zvažoval 

otázku legitimity u potencionální možnosti transplantace zvířecích rohovek lidem. 

Uvedl, že předpokladem přípustnosti xenotransplantace je skutečnost, že nedojde 

k narušení psychologické nebo genetické integrity a pacient nebude vystaven 

zbytečnému riziku.138 Dokument o transplantaci zvířecích orgánů „Perspektiva 

Xenotransplantace, vědecké aspekty a etické úvahy“ z 28. 9. 2001, vydaný Papežskou 

akademii pro život, tento způsob transplantace nezakazuje. Upozorňuje však zároveň 

na její rizika.  

Praktickým problémem u xenotransplantace je vzpřímená poloha člověka. 

Tato poloha ovlivňuje funkce orgánů. Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. ve své písemné 

přípravě k přednášce139 na toto téma uvádí první příklad již z roku 1682. Ruští lékaři 

se tehdy pokoušeli, údajně s úspěchem, nahradit části poraněné lebky psí kostí. V roce 

1905 byla pak provedena netrotomie140 u dítěte s vložením plátků z ledvin králíka. 

V roce 1906 pak transplantace prasečí ledviny, v roce 1910 byla provedena první 

transplantace ledvin od primáta. Pacient přežil 32 hodin. Ovčí ledvina pak byla 

transplantována v roce 1923, pacient žil 9 dní. 141 Z dalších konkrétních případů 

je známa xenotransplantace ledvinou šimpanze. Zákrok proběhl v roce 1992 a pacient 

přežil 9 měsíců. Dále pak xenotransplantace jater paviána. Pacient přežil 71 dní. 

                                                 
138 Srov. Teologické texty 2004/4 , Jan Pavel II o transplantacích 

139 www.osel.cz/soubory/kabinet/442/xeno.pdf 

140 Srov. jedná se o chirurgické otevření ledviny 

141 Srov. MUNZAROVÁ Marta, Lékařský výzkum a etika, Grada , s. 75 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo%C4%8Dichov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh_(biologie)
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Problém vzpřímené polohy člověka není jediný, problémů je zde několik. Imunitní 

bariéra člověka odmítá zvířecí orgány. Eliminaci hyperakutní reakce, tedy reakce 

člověka na prasečí orgán, lze částečně řešit geneticky. U prasečích orgánů se zatím 

nedospělo k překonání reakcí na déle než pár minut. Je snaha zvířecího dárce geneticky 

upravit a pak teprve transplantovat. Tato reakce se dá částečně tlumit i medikamenty. 

Je zde i obava z tzv. endogenních retrovirů. Dědičná informace těchto virů 

je zabudována v genomu prasete. Prase se jí nenakazí, nákaza se zdědí a viry tedy 

mohou napadnout i lidské buňky. Jako nejlépe použitelné se zdají být orgány opic.  

Další komplikací je také velikost orgánů.  

K problematice xenotransplantace se vyjadřuje Světová lékařská asociace v říjnu 

2000 takto: 

„Transplantace mozku nebo reprodukčních orgánů, by se neměla stát přijatou 

formou léčby do té doby, dokud by neproběhla obsáhlá veřejná diskuse ohledně 

xenotransplantací kvůli ujištění se, že rozvoj na tomto poli je v souladu s hodnotami 

společnosti. Měly by být vypracovány určující mezinárodní směrnice“142 

Česká televize odvysílala reportáž143 o xenotransplantaci jako naději pro cukrovkáře. 

Osmi opicím s cukrovkou byla voperována upravená slinivka z prasat. Odborník 

na transplantaci Langerhansových ostrůvků z prasečího pankreatu profesor Park 

Saeoung-hoa uvádí, že všech osm opic přežilo, a dokonce se jejich cukrovka vyléčila.  

Etickým problémem ovšem zůstává také chov opic na orgány. Existuje část obyvatel, 

která tento chov považuje též za neetický. Podobnost s lidmi je vede k úvaze, že mají 

výjimečná práva mezi zvířaty. Kromě toho i známý virus HIV je původně virem opičím. 

A tak je v tomto případě zmiňována i možnost nákazy zvířecím onemocněním.  

3.2.3. Mezidruhové kmenové buňky 

Dále je otevřenou možností tvorba mezidruhových linií kmenových buněk. 

Mezidruhové hybridy jsou kombinací zvířecího oocytu144 a lidského jádra. Technicky 

je postup stejně náročný jako tvorba lidských embryí. Z Oocytu zvířete se odstraní jádro 

a vloží se jádro z lidské somatické diploidní buňky. Sloučení zvířecí a lidské DNA 

                                                 
142 MUNZAROVÁ M. Xenotransplantace a lékařská etika. Praktický Lékař, 2002, ročník 82, č. 6, s. 

352-354. 

143Srov.http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/159428-cukrovkarum-diky 

xenotransplantaci-svitla-nadeje/ 

144 Oocyt je samičí pohlavní buňka 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/159428-cukrovkarum-diky%20xenotransplantaci-svitla-nadeje/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/159428-cukrovkarum-diky%20xenotransplantaci-svitla-nadeje/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Samice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pohlavn%C3%AD_bu%C5%88ka
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by znamenalo na straně jedné možný materiál k léčbě a na straně druhé možnost 

utváření nového tvora.  

První publikace k tomuto tématu pochází z Číny z roku 2003.145 Jádra lidských 

somatických buněk byla přenášena do enukleovaných oocytů králíka. Ve většině pokusů 

se embryo přestalo vyvíjet. Byla také snaha o utváření již nemocných mezidruhových 

buněk pro další testování. Vytvářet však křížené lidsko-zvířecí nemocné buňky 

za účelem výzkumu je nepřijatelné. Objevuje se zde otázka personální identity. Bude 

i po transplantaci zvířecího orgánu člověk člověkem? Nebo vznikne nový druh? 

A jak se bude pacient cítit, vždyť bude mít v sobě zvíře. Postoj církve vyjadřuje, 

jak již zmiňuji v předchozí kapitole, papež Pius XII.146 Později na téma transplantace 

a xenotransplantace mluví i Jan Pavel II.147 I on hovoří o přípustnosti pouze v případě, 

že nebude narušena psychologická a genetická integrita člověka. 

Shoda určitě panuje v určité ochraně zvířat před zbytečným utrpením.  

3.3. Liberální eugenetika a její případné následky 

Co vlastně pojem eugenetika znamená? Jde o sociálně-filosofický směr založený 

na snaze vylepšení genetického fondu lidstva. Eugenetika se dále rozlišuje na pozitivní, 

což znamená snahu o produkci lidí s vyššími kvalitami, a naopak na eugenetiku 

negativní, která obsahuje snahu o snížení počtu lidí s nežádoucími vlastnostmi. Sama 

eugenetická snaha je velmi stará. Již ve Spartě se nemocné děti házely ze skály. 

V novodobých dějinách se v nacistickém Německu snažili „nevhodnou rasu 

sterilizovat“ anebo vyhladit v koncentračních táborech. Hlavní snahou bylo zajištění 

co nejlepší nadřazené árijské rasy a vyhlazení ostatních etnik.148 U známých vědeckých 

osobností jsou snahy o eugenetiku nejvíce patrné u Francise Galtona149, 

jenž je považován za zakladatele eugenetiky. Z našeho století uvedu Hermanna Josepha 

Mullera, který byl hlavním představitelem neodarwinistů a významným zastáncem 

eugenetiky.   

                                                 
145 Mezidruhové embryonální kmenové buňky: biologické a etické aspekty, Akademický bulletin, 

Oficiální časopis Akademie věd ČR, červen 2008 

146 Řeč pronesená k Italskému sdružení dárců rohovek a očních lékařů, 14. května 1956 

147 Řeč k účastníkům XVIII. mezinárodního kongresu Transplantační společnosti v Římě 29.8.2000. 

148 Jedná se o výraz pro filozofický směr nadřazující jednu německou rasu. Projekt Lebensborn se 

snažil co nejlepší vlastnosti této rasy a zvýšení počtu árijských dětí. Jedním z hlavních odborníků 

v této oblasti byl Josef Mengele. 

149 Stojí za zmínku, že jde o bratrance Charlese Darwina 
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Na první pohled se může zdát, že eugenetika je již něco překonaného. Je tomu 

ale opravu tak? A co eugenetika v dnešním světě? I v České republice se vyskytují 

laboratoře, zaměřené na genetické testy na vlohy dětí. Laboratorní analýza prozradí 

mnoho. Cena těchto testů se pohybuje kolem 3000,- Kč. Zní to nevinně, poznám vlohy 

a budu dítě v nich podporovat. Zůstaneme však jen u koníčků? Nebudou snahy lidí 

ovlivnit i velikost inteligence, pohlaví…u svých dětí? A co přírodní zákony, které 

vyvažují nové potomky a umírání a počty žen a mužů. Jejich narušení může ohrozit 

rovnováhu naší modré planety. Oficiální stanovisko zákazu se objevuje v Listině 

základních práv Evropské unie: 

„V lékařství a biologii se musí dodržovat zejména: zákaz eugenických praktik, 

zejména těch, jejichž cílem je výběr lidských jedinců“ 150 

V této legislativě je eugenetická snaha zakázána, není však jen ve skutečném světě 

lépe ukryta? Co taková prenatální a preimplantační diagnostika, či snaha o legalizaci 

eutanazie? Není to jistý druh moderní eugenetiky? Co se vlastně ukrývá pod pojmem 

preimplantační diagnostika? U metod umělého oplodnění je snaha o vybrání 

nejschopnějšího embrya. Jedná se tedy o genetické testování embrya, při němž 

se z několika uměle oplodněných embryí vyberou jen ty zdravé. Ve své podstatě jde 

o rozlišení, zda to či ono embryo je hodno života. Nejedná se tedy o skrytou formu 

eugenetiky? 

Pokud jde o prenatální diagnostiku, jedná se o posouvání diagnostiky nemocí vývoje 

od plodu k embryu. Před několika lety se rodiče o postižení dítěte dozvěděli 

až po narození dítěte. Dnes se většinou již tyto děti ani nenarodí. Prenatální screening 

po odhalení nemoci vede často k ukončení života plodu. A tak se touha po dítěti mění 

v touhu po „dokonalém dítěti“. Mezi odborníky se vyskytuje názor, že preimplantační 

diagnostika je méně špatná než prenatální diagnostika. Častým názorem je, 

že diagnostikování nemocí ještě před implantací embrya je vhodné a výhodné 

pro matku. Ta pak nepodstoupí interrupci z důvodu nemoci svého dítěte. Jde tedy o její 

lepší psychiku a zdravotní stav. Pokud však vezmeme v úvahu fakt, že embryo 

je osobou, jde o zabití osoby a nezáleží na tom, ve kterém stádiu vývoje. 

Eugenetickou snahou dnešní doby by mohla být nazvána i snaha o legalizaci 

eutanazie. Lidé pod tlakem okolí chtějí odejít ze života. Medicína dokáže tlumit mnoho 

bolesti, co však nedokáže utlumit, je pocit nepotřebnosti a neužitečnosti. Umírající lidé 

                                                 
150 Listina základních práv Evropské unie článek 3 odstavec 2 za b) 
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mají pocit, že příliš „obtěžují“ okolní svět. A odpověď jim dávají právě snahy 

o odstranění nepotřebného života pěkně omluvené naším soucitem, že chceme 

umírajícím pomoci.  

A tak ať se jedná o eugenetiku prováděnou na embryích, nositelích potencionálního 

života, nebo v rámci preimplantační diagnostiky či prenatální diagnostiky, 

nebo eutanázii, jsou všechny tyto snahy člověka s velkým morálním otazníkem. 

Nechám na čtenáři, zda nejde o stejnou selekci osob hodných života, pouze v jiných 

vývojových stádiích osoby. 
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Závěr 

Jaké jsou tedy hranice svobody bádání? Rychlý pokrok ve vědě vede k názoru, 

že člověk se stal pánem evoluce. Do jaké míry nás však věda také zotročuje? Nefunguje 

věda tak trochu jako návyková látka? Čím více víme, tím více chceme poznat. Každá 

taková touha se pak může stát závislostí. Závislostí na pokroku, který žene vědce 

i do eticky sporných experimentů. A zde právě bioetika může nabídnout zrcadlo našemu 

konání. S úžasem sleduji pokrok a uvnitř mého nitra slyším varovný hlas. Ten hlas, mne 

nabádá k opatrnosti. V mé práci jsem se zabývala otázkou terapeutického klonování. 

Otázka, zda je embryo osobou, a s tím spojenou otázkou používání embryí. Ta v sobě 

ukrývá řadu etických problémů. Na jedné straně terapeutické klonování by mohlo 

přinést řadě lidí úlevu a snad i úplné vyléčení řady nemocí. Na straně druhé dochází 

ke zničení potencionálního lidského života.  

Jedním z argumentů proti používání embryí při terapeutickému klonování bývá 

snadná zneužitelnost. Je historií ověřeno, že možnost zneužití výzkumu se děje snad 

v každém oboru lidského bádání. Člověk dokáže zneužít snad všechno. 

Také terapeutické klonování by mohlo být zneužito, a to například k pozměnění 

genetické identity lidstva. Od svých předků přebíráme v genetickém dědictví bohužel 

i sklony k nemocem.  Pokud sklon k nemocen zmizí a najdeme třeba gen nesmrtelnosti, 

zůstává otázkou, zda to bude opravdu k dobru člověka? Jednou z možností zneužití 

je možnost obchodování s embryi. Copak může být cena života vyčíslena? Nepovede 

snaha o výzkum na embryích k rozprodávání člověka? Nebudou mít někteří lidé 

v zoufalé finanční situaci snahu prodat svá embrya? Vždyť i černý obchod s lidskými 

orgány není jen potencionální. 

Největší etický problém v terapeutickém klonování vidím v tom, že je potencionální 

člověk účelově zvěcněn. Věc je však příliš nízká úroveň bytí! Člověk není věcí, 

a nemůže tedy být jako věc používán, a to ani pro dobro jiného člověka! Špatný 

prostředek nemůže sloužit k dobrým cílům. V této věci mluví jasně jeden z největších 

filosofů Německa Imanuel Kant, a to ve svém kategorickém imperativu.151 Nesmí dojít 

k zvěcňování člověka. Člověk náhle přestává být osobou a stává se jen věcí používanou 

ve prospěch dalších lidí, což já osobně považuji za morálně nepřípustné! 

                                                 
151  I. Kant, Základy metafyziky mravů. Praha 1990, str. 91. „Jednej tak, abys používal lidství jak ve 

své osobě, tak i v osobě každého druhého vždy zároveň jako účel a nikdy pouze jako prostředek .“  
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Dalším podstatným prvkem pro zhodnocení morálních aspektů terapeutického 

klonování je důstojnost člověka. V čem tedy spočívá tato lidská důstojnost? To, 

že člověk přemýšlí, je určitě možno nazvat přidanou hodnotou. Přesto jsem 

přesvědčena, že myšlení není hlavní určující podmínkou. Člověk je výjimečný svou 

schopností rozeznat dobro a konat ho ve prospěch ostatních. A to, že dobro nejenom 

koná, ale i zažívá, dodává jemu samotnému hodnotu. Bez víry v Boha je určitě 

obtížnější najít tu pravou hodnotu člověka. Ze své osobní zkušenosti vím, jak moc 

hodnoty obsažené například v Písmu napomáhají člověku směřovat svůj život pro dobro 

jiných. V žádném případě však netvrdím, že bez víry v Boha nemůže člověk jednat 

eticky správně. I člověk nevěřící je schopen milovat své postižené dítě či svého 

umírajícího rodiče a obětovat se pro ně. Právě proto vidím hodnotu člověka v lásce. 

Důstojnost člověka spočívá, dle mého názoru, ve schopnosti milovat. A tuto schopnost 

člověk jako „imago Dei“ určitě má. 

Také je třeba při zvažování toho, zda je embryo osobou, ohlídat cíl, pro který tuto 

informaci potřebujeme. Vědecký výzkumník či matka nemocného dítěte zcela logicky 

uvidí začátek života v jiných vývojových stádiích. Tím sami před sebou ospravedlní 

používání embryí k výzkumu, či interrupci ve čtvrtém měsíci těhotenství z důvodu 

poškození plodu. Jejich pohled na to, kdy se embryo nebo plod stává osobou, bude 

různý. Cíl, který nás vede v hodnocení, má být pokud možno neutrální. Subjektivní 

pocity nesmějí ovlivňovat racionální úsudek a etický závěr.  

Pokud bude embryo uznáno osobou, další etický problém vidím také v souhlasu osob 

s pokusem. Experimenty často v dřívějších dobách prováděli výzkumní pracovníci sami 

na sobě. Bohužel byl také často výzkum prováděn na mentálně postižených vězních. 

Má v případě embrya postačit souhlas rodičů? Mají rodiče právo rozhodnout o životě 

či smrti svého potencionálního potomka? Svoboda jako schopnost volby dobrých 

prostředků jednání. Tato svoboda v sobě obsahuje správný cíl. Kdo by ovšem rozhodl 

v případě embrya? 

Jeden z argumentů pro použití embryí bývá, že, když už ty embrya v laboratořích 

máme, proč je tedy nevyužít? Tento argument je postaven na předpokladu, 

že ze špatného rozhodnutí může vzniknout něco dobrého.  

Myslím, že by se neměla podcenit i možnost posunu - tzv. kluzkého svahu. Každá 

část vývoje vede k otevření dveří dalšímu vývoji. Tudíž terapeutické klonování může 

otevřít cestu reprodukčnímu klonování. Vždyť klonovaná embrya pro terapeutické účely 

se neliší od embryí, ze kterých mohou vyrůst klonovaní lidé. Tento kluzký svah, 
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na kterém biomedicínský výzkum stojí, se nesmí podcenit. Problémem tedy zůstává, 

zda se kontinuálně nepokročí k dalšímu kroku, tedy ke zlepšování vlastností 

u budoucích lidí. Vždyť každý krok otevírá možnosti ke kroku dalšímu. Každý vědec 

stojí na pomyslném schodišti pokroku. Chce to nebýt krátkozraký a vnímat toto 

schodiště i s dalším možným schodem. 

Hlavním argumentem pro terapeutické klonování bez ohledu na život embrya 

je odstranění utrpení. Myslím, že se nemá zapomínat ani na smysl lidského utrpení. 

Lidská snaha odstranit utrpení z lidského života může vést k různým pokusům 

o odstranění utrpení za každou cenu. Marxismus dospěl k závěru, že utrpení nemá 

existovat. Já jsem přesvědčena, že vyrovnání se s utrpením přináší po všech stránkách 

daleko větší přínosy. Myslím, že utrpení může spoustu pokřivených lidských vztahů 

narovnat. Sama ze své zkušenosti vím, že člověk se smrtelnou nemocí po smíření často 

naváže na spoustu dobrého, co třeba před nemocí neviděl. Přerovnání hodnot v nemoci 

či při setkání s nemocným může být i duchovní silou do dalšího života. Psychologická 

bolest zajišťuje mezilidské vazby. V žádném případě neumenšuji utrpení rodin, 

starajících se o nemocné dítě, nebo marně toužících po narození dítěte. Vzhledem 

k rostoucí neplodnosti se embrya používají nejen k výzkumu, ale také k umělému 

oplodnění. Spousta rodin ho podstupuje ve snaze zajistit si vlastního potomka.  Na dítě 

však z mého pohledu neexistuje nárok, dítě je darem a nelze si jej vymoci. Nárokovat 

mohu pouze věc a nikdy člověka. Zamražená embrya čekají na uložení do dělohy 

matky, nebo na použití k výzkumu, jsou tak jen materiálem čekajícím na použití. Nejde 

tu jen o uchovávání potencionálního člověka. Embrya jsou vyšetřována pomocí 

preimplantační diagnostiky. Tato diagnostika je však selektivní. Je to určitý druh 

eugenetiky. Nemocná embrya jsou vyřazována.  

Pokud se zamyslím nad úpravou embryí, a tím i vymizením určitých nemocí 

z lidského rodu, nejsem si jista správností tohoto rozhodnutí k jejich použití. V tomto 

případě naše rozhodnutí již zasahuje i do dalších generací. Je správné rozhodnout třeba 

ve prospěch, ale za někoho jiného?  

Další možností, v této práci zmiňovanou, je použití somatických buněk, které 

by umožnilo vyhnout se použití embryí. Tato možnost není jedinou.  Určitou naději 

do budoucna vidím i v již zmíněné xenotransplantaci. Pokud vědci zvládnou geneticky 

upravit zvířata - dárce, je zde velká naděje pro uzdravení spousty nemocných. Nevidím 

tedy důvod, proč používat embrya, která jsou potencionálními nositeli života.  
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Co dodat závěrem? Myslím, že nelze na otázku statusu lidského embrya odpovědět 

jednoznačně. Bude se jednat vždy jen o shrnutí názorových proudů. Toto shrnutí může 

poskytnout jasnější obraz problematiky. Lidé se dožívají stále vyššího věku, stále více 

nemocí je sužuje. Ženy odkládají své těhotenství a zvyšuje se množství nemocných dětí, 

které díky moderní medicíně i déle přežívají. Vývoj pokračuje, my pak můžeme 

některými zásahy změnit mechanismy a samotnou evoluci tak výrazně ovlivnit. 

Ve svých důsledcích může dojít ke změnám potencionálu celého lidského rodu. Dokud 

nebude zcela jasné, zda je embryo osobou, a bude existovat sebemenší možnost, 

že by mohlo být, je třeba jednat s velkou obezřetností. Je třeba vydat se cestou použití 

jiných možností, možností bez ničení embryí. Chránit bezmocný život, ukrytý 

v embryu. 
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Seznam použitých zkratek 

ASC buňka buňka, která se získává z lidského embrya ve stádiu blastocysty 

FSC buňka buňka získaná z lidského embrya ve stáří 5-10 týdnů. 

ESC buňka buňka získaná z dospělého člověka, tkání plodu, či pupečníkové krve 

UNESCO Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu 

IVF metoda oplodnění ve zkumavce, tedy mimo tělo matky 

DNA Deoxyribonukleová kyselina, běžně označovaná DNA, nositelka 

genetické informace. 

Gen kniha Geneze 

Jer kniha Jeremiáš 

Job kniha Job 

Žl kniha žalmů 

Mdr kniha  Moudrosti 

Lk Evangelium podle Lukáše 

Ex kniha Exodus 

Mt Evangelium podle Matouše 

Jan Evangelium podle Jana 

Srov. srovnání 



 

52 

Seznam literatury 

Články v časopise:  

Akademický bulletin červen 2008 

Bioetika , ročník 7, 2007, č. 1  

POSPÍŠIL Ctirad Václav. Christologické a trinitární aspekty statusu lidské osoby 

Bioetika, ročník 7, 2007, číslo 3-4, , s. 31 

KRUMPHOLEC E. Pohled na hodnotu lidského života a dítěte v mimokřesťanských 

náboženstvích,  Bioetika, ročník 8, 2008, číslo 1,2  

Embrya, vědecký výzkum a evropská legislativa. Informace č. 14/2001. PE 303.112. 

EVROPSKÝ PARLAMENT Generální ředitelství pro výzkum – Ředitelství A. 

Posouzení vědeckých a technických možností – (STOA). Květen 2001. 

FULKA J. FULKOVÁ H. MOTLÍK J. SYKOROVÁ E. Klonování reprodukční 

a terapeutické, časopis Vesmír 2003/3 , s. 127. 

KUČERA T. Židovství a racionalita Maskil 2008, ročník 7, s. 5. 

MUNZAROVÁ, M. Eufemismy a lékařská etika - neklameme sami sebe? Praktický 

lékař 2004, s. 102-104 

MUNZAROVÁ M. Lékařská etika z pohledu judaismu. Praktický lékař, 1996/76., č. 1 

MUNZAROVÁ M. Xenotransplantace a lékařská etika. Praktický lékař, 2002/6, 

s. 352-354. 

Jan Pavel II. O transplantacích. Řeč k účastníkům XVIII. mezinárodního kongresu 

Transplantační společnosti v Římě 29.8.2000. Teologické texty 2004/4 

PETR, Jaroslav. Mohou vajíčka vznikat z kůže? Vesmír ročník č. 85, červenec 2006/3, 

s. 389-390. 

PANOVSKÝ, Roman, Vladimír KINCL a Jaroslav MELUZÍN. Transplantace 

kmenových buněk v kardiologii. Vnitřní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost 

J.E.Purkyně, 2005, ročník 2005/51, č. 4, s. 450-456. ISSN 0042-773-X. 

Internetové odkazy: 

Národní centrum pro biotechnologické informace. Teorie prenatálním stresu a jeho vliv 

na onemocnění v dospělosti. (5.4.2014) 2012-7-5 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

pmc/articles/PMC3390308/ 

TUČEK Josef. Hospodářské noviny. Svět vstoupil do éry klonování lidí. (5.4.2014) 

2004-3-4 http://hn.ihned.cz/c1-14055940-svet-vstoupil-do-ery-klonovani-lidi 

SULLIVAN Bob. NCB NEWS. V náboženství je málo koncenzu v tématu klonování 

(5.4.2014) http://www.nbcnews.com/id/3076930/#.UnpZaHAyIsY 

DHAMMACAKRATRA. Centrum buddhistického společenství. Buddhistický pohled 

na klonování. (5.4.2014) 2008-10-6 http://www.dhammacakratra.org/articles/17-

buddhist-perspective-on-cloning 

Dr. SACHEDINA Abdulaziz. Univerzita ve Virginii. Organizace islámského učení. 

Islámské pohledy na klonování. (5.4.2014) http://people.virginia.edu/~aas 

/issues/cloning.htm 

http://hn.ihned.cz/c1-14055940-svet-vstoupil-do-ery-klonovani-lidi
http://www.nbcnews.com/id/3076930/#.UnpZaHAyIsY
http://www.dhammacakratra.org/articles/17-buddhist-perspective-on-cloning
http://www.dhammacakratra.org/articles/17-buddhist-perspective-on-cloning
http://people.virginia.edu/~aas%0b/issues/cloning.htm
http://people.virginia.edu/~aas%0b/issues/cloning.htm


 

53 

PETR Jaroslav. Klonování savců, text přednášky pro Výzkumný ústav živočišné 

výroby, Praha, Uhříněves (5.4.2014) 2003-10-23 http://www.osel.cz/ 

soubory/kabinet/442/xeno.pdf. 

Česká televize, archiv. Cukrovkářům díky xenotrensplantaci svitla naděje (5.4.2014) 

2012-1-8 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/159428-cukrov 

karum-diky-xenotransplantaci-svitla-nadeje/ 

JANDLOVÁ Martina. Rada pro bioetiku ČBK proti zneužití zdravotnické reformy 

(5.4.2014) 2011-7-15 http://www.cirkev.cz/z-domova/prohlaseni-rady-pro-

bioetiku-cbk-proti-zneuzivani-zdravotnic/?preview=1 

Stanovisko Svatého stolce ke klonování lidských embryí (5.4.2014) 2001-11-29 

http://tisk.cirkev.cz/z-vatikanu/stanovisko-svateho-stolce-ke-klonovani-lidskych-

embryi/ 

Knihy: 

SÝKORA Peter, BALÁK René. Biologické výzvy pre filozofiu. Trnava 

BODMER Walter, Robin McKie, Kniha člověka. Hledání našeho genetického dědictví, 

Kolumbus, 1997, ISBN 80-85928-23-X. 

ČERNÝ David a kolektiv, Lidské embryo v perspektivě bioetiky, CEVRO Institut 

Academic Press, 2011, ISBN 978-80-7357-648-6. 

ČERNÝ, David - DOLEŽAL, Adam (eds). Etické a právní aspekty výzkumu kmenových 

buněk. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013,  ISBN 978–80-87439-12-8 . 

Dolista Josef, Saplík Miroslav. Studie z bioetiky II., etika v biomedicíně a biotechnice, 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, České 

Budějovice 2006, ISBN 8070409967. 

DROZDENOVÁ Wendy, et. al. Etika vědy v České republice: od historických kořenů 

k současné bioetice, Praha, Filosofia, 2010, ISBN 978-80-7007-348-3. 

FILIP Stanislav, MOKRÝ Jaroslav, HRUŠKA Ivan, Kmenové buňky, Galén, 2006, 

ISBN 8072624016. 

HABERMAS Jürgen, Budoucnost lidské přirozenosti: na cestě k liberální eugenice? 

Filosofia, Praha 2003, ISBN 80-7007-174-5. 

JAN PAVEL II. Evangelium vitae, Zvon ČKN: Praha, 1995. ISBN 80-7113-139-3. 

Jeruzalémská bible, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří. ISBN 978-7195-

289-3. 

JONAS H., Princip odpovědnosti, Oikoymenh, 1997, ISBN 80-86005-06-2. 

KÜNG H..- Kuschel, K. J. Prohlášení ke světovému étosu, deklarace Parlamentu 

světových náboženství. CDK. Brno 1993 

KÜNG H., Světový étos pro politiku a hospodářství, Vyšehrad, Praha 2000, ISBN 80-

7021-327-2. 

KUŘE Josef, Bioetika v UNESCO, základní texty,  Celab 2008, ISBN 978-963-

87714-5-2. 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/159428-cukrov%0bkarum-diky-xenotransplantaci-svitla-nadeje/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/159428-cukrov%0bkarum-diky-xenotransplantaci-svitla-nadeje/
http://www.cirkev.cz/z-domova/prohlaseni-rady-pro-bioetiku-cbk-proti-zneuzivani-zdravotnic/?preview=1
http://www.cirkev.cz/z-domova/prohlaseni-rady-pro-bioetiku-cbk-proti-zneuzivani-zdravotnic/?preview=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/8070213272
http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/8070213272


 

54 

KLEBER, Karl-Heinz. Na hranicích etické únosnosti: Etické úvahy o problematice 

reprodukční medicíny a genové technologie. 1. vyd. Praha: Síť, 1994, 61 s. ISBN 80-

901571-0-6.  

MUNZAROVÁ Marta, Zdravotnická etika od A do Z, Grada, 2005, EAN 24766454. 

MUNZAROVÁ Marta, Lékařský výzkum a etika, Grada, 2005, EAN 24762043. 

IDE Pascal. Je zygota lidskou osobou? 1. vydání. Praha, Triton, 2012, ISBN 978-80-

7387-526-8. 

PETR, Jaroslav. Klonování: hrozba, nebo naděje? 1. vydání. Praha: Paseka, 2003, 

ISBN 80-7185-469-7. 

ROTTER Hans, Důstojnost lidského života, Základní otázky lékařské etiky, Vyšehrad, 

edice cesty, 1999, Vyšehrad, ISBN: 80-7021-302-7. 

ONDOK, Josef Petr. Bioetika, biotechnologie a biomedicína. Vyd. 1. Praha: Triton, 

2005, studie Teologické fakulty Jihočeské Univerzity; č. 24. ISBN 80-7254-486-1. 

VÁCHA Marek, KONIGOVÁ Radana, MAUER Miloš. Základy moderní lékařské 

etiky, Portál, 2012 978-80-780-0. 

VONDREJS Vladimír, Otazníky kolem genového inženýrství, Akademia, 2010, 978-80-

200-1892-2. 

WERNER Karel, Malá encyklopedie hinduismu, 1996, Atlantis, 80-7108-1 

 


