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Téma: Etické aspekty gametogeneze in vitro a jejího využití v asistované reprodukci 

Anotace: Gametogeneze in vitro je souhrnným označením pro laboratorní postupy, které umožňují 
kultivaci zárodečných buněk mimo organismus. Tyto postupy v sobě zahrnují různé typy 
indukované diferenciace kmenových buněk včetně embryonálních, nicméně během 
minulé dekády bylo na myším modelu úspěšně dokumentováno dokonce i využití 
indukovaných pluripotentních buněk pro tyto účely. Uvedené možnosti však přinášejí 
celou řadu nových etických dilemat, která se vztahují k případnému uplatnění 
gametogeneze in vitro v reprodukční medicíně. Disertační práce bude zaměřena na 
detailní analýzu etických aspektů gametogeneze in vitro s důrazem na aplikační potenciál 
v oblasti asistované reprodukce člověka.  

Cíle práce: (1)  Vypracovat podrobnou rešerši aktuálního stavu výzkumné problematiky 
gametogeneze in vitro u savčích organismů včetně lidského. 

 (2)  Identifikovat a analyzovat etické aspekty různých variant gametogeneze in vitro ve 
vztahu k typu buněk použitých pro indukovanou diferenciaci. 

 (3)  Analyzovat současný bioetický diskurs na toto téma s důrazem na potenciální aplikace 
gametogeneze in vitro v humánní asistované reprodukci. 

 
Počet uchazečů: 1 
Bez napojení na grantový projekt 
Bez možnosti úvazku ve vztahu ke zpracování disertace (téma je vypsáno pro kombinované studium) 
 
Stručné požadavky na studenta dle oborové rady: 

• ukončení VŠ studia na magisterské úrovni v relevantním programu, zájem o bioetickou problematiku 

• zpracování a předložení disertačního projektu (podrobné informace a požadavky ke stažení zde) 
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• expertní aktivity v oblasti bioetiky: členka European Group on Ethics in Science and New Technologies; 
místopředsedkyně Bioetické komise RVVI; členka Etické komise Ministerstva zdravotnictví ČR; 
předsedkyně Etické komise pro výzkum MU 
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