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Práce je: rešeršní 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
Autorka si vybrala velmi aktuální téma náhradního mateřství z pohledu spíše legislativního, než etic-
kého, jak je uvedeno v názvu práce. Propůjčení dělohy k donošení geneticky odlišného embrya je před-
posledním vrcholem na cestě k dítěti ze zkumavky. Biologické aspekty tohoto postupu jsou upokojivě 
vyřešeny, aspekty právní situaci komplikují, etická hlediska se teprve utvářejí. Tuto složitou situaci se 
diplomantka snažila postihnout, její práce je přehledná, informativní a pro ty, kdož se o problematiku 
zajímají je přínosná. Právnicky vzdělaný pisatel by možná vytvořil jiný text, ale potenciálními adresáty 
této práce jsou zdravotníci a jim zajisté text podá potřebné informace excerpované z vhodně volených 
zdrojů. V celé práci je totiž používán výstižný, koncizní, srozumitelný a pokud možno pestrý jazyk.     
 
Dotazy a připomínky:  
Autorka se nevyhnula některým formulačním nepřesnostem: např. na s. 12 lze jen stěží uvěřit, že bio-
etický směr „institucionalismus“ staví na intuici. Na s. 32 je překlep měnící katétr za katedru, na s. 34 a 
37 se nepovedly shody podmětů a přísudků. Bibli kralickou, resp. knihu Genesis (na s. 24) bych dato-
val do roku 1579. Nenalezl jsem zdroj informace od autora Rumpíka na s. 52. Autor Frynta je jednou 
uváděna jako Frinta. Všechny zmíněné drobné nedostatky považuji za důsledek entusiasmu, s nímž 
autorka pracovala, nesnižují úroveň textu. 
Na autorku mám 2 dotazy: 
1) považujete náhradní mateřství za etické 
2) kterou první úpravu náhradního mateřství byste doporučila k implementaci do právního       řádu v 
ČR 

 
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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