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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: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

e) Prezentace výsledků: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení:  
Práce se zabývá poněkud neobvyklou tematikou bioetiky se zaměřením na metody 
antikoncepce. Práce detailně popisuje nejen současnost, ale i historii a přehled nových forem 
antikoncepce. Poté zpracovává problematiku použití antikoncepce z pohledu jak obecné 
bioetiky, tak hlavních duchovních směrů. 
Po obsahové stránce je zpracována velmi hezky a pečlivě. K práci mám pouze drobné 
formální výhrady (viz dále), které ovšem nesnižují hodnotu práce:  
- Práce obsahuje větší množství překlepů a gramatických chyb, vzhledem k rozsahu práce 
toto množství ovšem není nijak nadprůměrné. 
- V textu uvádíte, že přirozené antikoncepční metody mají nižší účinnost. Z tabulky 2 ale 
vyplývá, že metoda bazální teploty má účinnost téměř srovnatelnou s perorálními hormonální 
antikoncepcí a vyšší než při užití kondomu. Při dohledání původního zdroje jsem ovšem 
zjistil, že 0,4% pravděpodobnost otěhotnění byla uvedena u kombinace metod sledování 
bazální teploty s výskytem tažného hlenu, ne u metody bazální teploty samotné. 
- Některé tabulky rozsahem výrazně přesahují 1 stranu a jsou pro čtenáře méně přehledné 
(zvláště tabulka 5).  
- Několikrát se v práci vyskytuje termín tuba/tub, vhodnější by bylo užití buďto českého 
termínu vaječník nebo latinského tuba uterina. 
- V textu chybí odkaz na tabulku číslo 6 a české vysvětlivky anglických pojmů u obrázku číslo 
2. 
- V diskuzi omylem uvádíte sterilizaci jako příklad reverzibilních metod antikoncepce.  
 



Dotazy a připomínky:  
1)  V práci uvádíte, že pro spolehlivost účinku spermicidů je třeba dodržovat základní 
pravidla užívání. Můžete tedy stručně shrnout tyto pravidla? 
 
2) Uvádíte, že z pohledu muslimů získává plod status osoby 120. den po oplodnění. Našla 
jste někde zdůvodnění zrovna tohoto termínu? 
 
3) Z pohledu buddhismu je potrat zakázaný. Jde o absolutní zákaz nebo existují nějaké 
výjimky např. ohrožení matky na životě? 
 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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