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1. Kritické zhodnocení
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A. Formální a jazyková kritéria

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

Zpracování příloh       

Celková typografická úprava       



B. Obsahová kritéria

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

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

    

C. Celkový přínos práce
Tuto část je vhodné rozvést v bodě 5.

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

ano ne

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)

Je třeba zvláště ocenit originalitu volby tématu. Takové téma zřejmě nikdy nebylo na KTF 
zpracováno. V naší zemi není zatím ani předmětem veřejné diskuse, i když je evidentně 
aktuální, neboť možnosti medicíny a věd vůbec neustále rostou. Dá se očekávat, že dané téma 
bude člověku klást stále více otázek technických i etických a že bude předmětem veřejné 
diskuse stále více.

Základní otázkou je samozřejmě, zda vylepšování lidské bytosti je věcí umělou a 
nepřirozenou a jaké hodnoty či hodnotové statky sleduje (s. 10). Narážíme na potíž definice 
zdraví (s. 11). Je zdraví určeno objektivitou řádu, nebo je stavem, který je určen lidským 
přáním? Je na místě, aby medicína používala své poznatky k neterapeutickým účelům, tedy k 
vylepšování člověka?

Autor práce rozlišuje umírněný a radikální „enhancement“ a zkoumá postoj jednotlivých 
autorů k němu. V tom je těžiště celé práce, která poskytuje základní orientaci v dané 
problematice.

I pokud jde o zpracování, je práce na velmi dobré úrovni. Její jazyk je stručný a výstižný, 
řazení myšlenek je přehledné. Prokazuje schopnost autora myslet a vyjadřovat se filosofickým 
a etickým způsobem.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

Má medicína pouze léčit nemoci a navracet člověka k „normálnímu“ stavu? Ale co je oním 
normálním stavem, jehož dosažení by bylo eticky žádoucí? U různých lidí jím může být něco 
různého. Jestliže nejsme schopni definovat normalitu člověka, normu lidského bytí, jak 
můžeme určit, kde se má medicína zastavit? Má jít i za tuto normu, byť nedefinovanou, a v 
rámci kosmetických vylepšení či sportovního dopingu zvyšovat potencialitu člověka za 
hranici, za kterou nikdy „přirozeně“ nebyl? Kde je ona hranice? Je přirozené a „normální“, že 
člověk s přibývajícím věkem trpí přibývajícími nemocemi? Nebo má medicína usilovat, aby 
byl naprosto zdráv? Ale jak by pak vůbec mohl zemřít?

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

Datum:           23.8.2016                                                      Podpis:          


