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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Jedná se o vysoce aktuální téma. S ohledem na rychlý rozvoj vědy a výzkumu se otvírají stále nové 

právní otázky a právní aspekty výzkumu kmenových buněk je jednou z nich. Vzhledem k nadějím, 

které jsou do kmenových buněk vkládány, se jedná o téma sledované i širokou veřejností. Téma 

práce přesahuje do oblasti medicíny a etiky, což diplomantka zohlednila i v koncepci své práce. 

Z hlediska právního se nejedná o často zpracovávanou problematiku a i proto je práce diplomantky 

přínosem. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje, jejich zpracování a použité metody: 

Vzhledem ke zvolenému tématu práce, rozsahu zkoumání diplomantky a k cíli práce a k, který si 

diplomantka stanovila, je téma zvolené diplomantkou náročné na vstupní znalosti i na práci 

s prameny. Diplomantka se s tématem vypořádala dobře, v práci využila velké množství zahraniční 

literatury. Přístup diplomantky k tématu svědčí o jejím zájmu o ně. Diplomantka svou práci 

zpracovávala zejména pomocí metody analytické, syntetické a komparativní, přičemž se neomezila 

na pouhý popis, ale rovněž vhodně propojovala získané poznatky. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

Práce je systematicky členěna na úvod, šest kapitol a závěr. První dvě kapitoly slouží jako úvod do 

problematiky a diplomantka se v nich věnuje základním pojmům a etickému rozměru tématu. Třetí 

kapitola se věnuje výzkumu kmenových buněk a postavení embrya v mezinárodním právu, čtvrtá 

kapitola poté pojednává o tomtéž v právu evropském. Pátá kapitola rozebírá přístupy k úpravě 

výzkumu kmenových buněk ve vnitrostátním právu a šestá kapitola se věnuje konkrétně české právní 

úpravě.  Jednotlivé kapitoly jsou dále přehledně členěny do podkapitol a jednotlivých výkladových 

bodů. Diplomantka zvolila pro jí zpracovávanou problematiku vhodný systematický přístup. Práce je 

psána čtivě, současně ale právně a terminologicky vhodným jazykem odpovídajícím vědecké práci. 

Z formálního hlediska je práce psána úhledně, bez zjevných chyb a nedostatků, a to i po stránce 

gramatické. Rovněž citace diplomantky jsou v pořádku. 

 

4. Vyjádření k práci: 

Práci celkově hodnotím jako zdařilou. Zvolené téma je originální, zvolená systematika práce je rovněž 

velmi vhodná. Diplomantka se s náročností tématu vypořádala dobře a ve své práci přinesla kvalitní 

přehled právní úpravy výzkumu kmenových buněk.  

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

A) Splnění cíle práce: Diplomantka zcela splnila cíle, které si pro práci v úvodu stanovila. 



B) Samostatnost při zpracování tématu: Diplomantka prokázala schopnost samostatné vědecké 

práce, a to jak při tvorbě textu, tak při volbě literatury. 

C) Práce s literaturou: Práce se zdroji je velmi kvalitní, všechny zdroje jsou řádně citovány. 

Diplomantka rovněž využila zahraniční literaturu a judikaturu. 

D) Hloubka provedené analýzy: Hloubka analýzy provedené diplomantkou odpovídá jejímu záměru a 

považují ji za dostatečnou pro potřeby práce. 

E) Úprava práce: Práce je zpracována formálně čistě, přehledně, bez vad a zjevných chyb. Práce má 

rovněž ucelenou koncepci. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Považuje diplomantka stávající právní úpravu v České republice za dostačující, nebo by navrhla její 

úpravu a jakou? 

 

7. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě: 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 

 

8. Navržený klasifikační stupeň: 

Výborně. 

 

V Praze dne 9. září 2015 
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