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A. Formální a jazyková kritéria
Práce odpovídá rozsahovým podmínkám
Práce má odpovídající jazykovou úroveň (pravopis,
stylistika)
Formální zpracování práce (celková struktura a její
logičnost)
Dodržení stanovených zásad citačních pravidel;
formální jednota poznámkového a kritického aparátu
Zpracování příloh
Celková typografická úprava

Nesplňuje

splňuje s
výhradami

splňuje
s drobnými
připomínkami

Kritéria hodnocení

splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

B. Obsahová kritéria
Práce jasně formuluje své cíle a metodiku jejich
dosažení
Práce stanovených cílů dosahuje
Práce kriticky pracuje s primárními prameny i
sekundární literaturou
Autorovy/autorčiny soudy a hodnocení jsou
argumentačně podloženy
Autor/ka umí pracovat s odbornou terminologií a
využívá jí
V práci jsou jasně vyjádřeny dosažené cíle
C. Celkový přínos práce

Tuto část je vhodné rozvést v bodě 5.

ano

ne

ano

ne

Práce je kompilační prací
Práce se zabývá dosud nezpracovaným tématem
Práce přináší nové poznatky
Práce navrhuje nové metodické přístupy
Práce má metodologický/teologický přínos
D. Průběh zpracovávání práce

Autor/ka pravidelně konzultovala s vedoucím práce
Autor/ka přicházela se samostatnými tvůrčími podněty

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

Práce je výjimečná po všech stránkách: Ne jen pokud jde o jazyk a formální zpracování,
nýbrž i pokud jde o logiku a šíři argumentace. Nezabíhá do přílišných detailů, ale se všemi
argumenty se důsledně vyrovnává. Podává důkladný systematický rozbor problematiky, která
je vysoce aktuální, neboť pokusy s klonováním člověka se různých zemích provádí. Biologie
při tom předbíhá zákony, které jsou přes volání mezinárodních organizací nejednotné.
Pro celou práci je stěžejní otázka, kdy začíná život lidské osoby. Tuto otázku autor řeší
poukazem na argumentaci Bernharda Häringa a na encykliku Evangelium vitae, čl. 60 (s. 23).
Nemůžeme dokázat, že embryo je osobou od početí, ale nemůžeme to ani vyvrátit. Z toho
důvodu je naší povinností zacházet s ním jako s lidskou osobou.
Autor si je vědom rozporu mezi pohledem biologickým a teologickým, nezastírá jeho
existenci a neusiluje o jeho řešení na úkor pravdivosti a věrohodnosti argumentace.
Autor dochází k zamítnutí klonování člověka, ale není to pouhé opakování zjednodušujících
argumentů, s jakým se často setkáváme, nýbrž přísně sleduje logickou linii a zvažuje
argumenty obou stran sporu.
Obsáhlý seznam literatury obsahuje i značný počet cizojazyčných titulů.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
Platí přirovnání rozdílu terapeutického a reprodukčního klonování k aktivní a pasivní
eutanazii, jak je uvádí Petr Příhoda? (s. 52)

Doporučení práce k obhajobě
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