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Posudek oponenta práce 

Jméno autora: MVDr. Josef Honzíček 

Název práce: Ochrana nenarozeného života v České republice - srovnání pro-life hnutí a 

organizací 

Vedoucí práce: ThLic. Ing. Jiří Heblt 

Téma práce: vysoce aktuální, vhodně zvolené 

Zaměření práce: přehledová práce s ambicí zmapovat a porovnat pro-life iniciativy v ČR 

Jazyková a stylistická úroveň práce: přijatelná 

Rozsah práce: odpovídající 

Použitá literatura: dostačující 

Počet uváděných titulů: 18 tištěných zdrojů a řada internetových zdrojů 

Citace v textu: s řadou výhrad; autor ne vždy správným způsobem cituje a parafrázuje své 

zdroje: a) některé pasáže nejsou ozdrojované (např. kapitolka o národním pochodu pro život), 

b) několikrát chybí údaje o stránkách parafrázovaných zdrojů (např. pozn. 30 až 33), c) 

v poznámkovém aparátu „straší“ Giovanni Pietro Carafa (pozn. 48 až 53), d) citování 

koncilních dokumentů považuji za neobratné… 

Formální stránka práce: přijatelná 

Využitelnost pro praxi: značná; autor sestavil jakýsi manuál hnutí a organizací, které šíří 

osvětu ohledně ochrany nenarozeného života a nabízejí v tomto směru ženám pomoc 

Cíl práce: přes určité výhrady naplněn; autor celkem dobře představuje problematiku ochrany 

nenarozeného života, ke srovnání pro-life hnutí a organizací však v práci nedojde; práci by 

prospělo doplnění údaji o tom, kolik žen využívá služby představovaných organizací (např. 

jak často je využívána možnost utajené porodu v centru ve Valašském Meziříčí atd.) – 

obecněji řečeno, práce by působila plastičtěji, pokud by v ní byly nějakým způsobem alespoň 

částečně zmapovány pozitivní i negativní zpětné reakce na činnost pojednávaných hnutí a 

organizací 

Úroveň závěrečné práce: 

Jedná se dle mého soudu o přijatelně zvládnutou bakalářskou práci. Práce svým rozsahem, 

metodou, obsahem i formou splňuje nároky kladené na tento typ kvalifikační práce. 



Konkrétní náměty, připomínky nebo otázky vyžadující doplnění u obhajoby: 

Existuje nějaké specifikum českého pro-life hnutí ve srovnání se zahraničím – např. se 

Slovenskem? 

Výsledné hodnocení 

Datum:      Podpis:  


