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Téma: Jazyková politika jako součást bioetického diskursu 

Anotace: V souvislosti s novými objevy v biomedicíně vyvstává potřeba jejich etické reflexe jak 
formou diskursu v odborné i veřejné rovině. V optimálním případě jsou výsledkem tohoto 
postupu odpovídající regulatorní opatření, která vycházejí z výsledků výše popsaného 
diskursu. Výsledky bioetického diskursu jsou však primárně ovlivněny nejen samotnou 
věcnou podstatou výzkumu, ale i záměrně či nezáměrně selektivním používáním jazyka 
pro popis této věcné podstaty. Tento fenomén je v bioetice známý pod označením 
„jazyková politika“ (angl. Language Politics, něm. Sprachpolitik). Disertační práce bude 
zaměřena na prozkoumání tohoto fenoménu v anglicky psaných textech s důrazem 
na problematiku reprodukční biologie, genetiky a nových biotechnologií.   

Cíle práce: (1)  V daných oblastech výzkumu identifikovat eticky senzitivní témata, u nichž jsou 
patrné známky řízeného bioetického diskursu s využitím nástroje jazykové politiky, a to 
jednak v komunikaci uvnitř vědecké komunity, jednak v komunikaci mezi vědci a médii. 

 (2)  Analyzovat použití identifikovaných jednotek (klíčové slovo, klíčová fráze, definice) na 
úrovni lingvistické a sémantické. 

 (3)  Popsat vliv jazykové politiky na průběh bioetického diskursu zvolených témat 
v anglickém jazyce a identifikovat vliv na případný bioetický diskurs v českém jazyce. 
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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) 
 
Souhrnné informace o školiteli: 

• profesorka Ústavu experimentální biologie PřF MU a Ústavu lékařské etiky LF MU 

• pravidelná výuka předmětů zaměřených na bioetiku, buněčnou a molekulární biologii 

• odborné zaměření: etika biomedicínského výzkumu; buněčná a nádorová biologie 

• 9 úspěšných absolventů DSP / 1 aktivní student 

• hlavní řešitelka 13 projektů (1 běžící / 12 ukončených); spoluřešitelka, resp. členka týmu 28 projektů 
(5 běžících / 23 ukončených) z oblasti bioetiky a experimentální biologie 

• 79 odborných publikací, 13 učebních textů, 14 veřejných přednášek, 225 konferenčních sdělení 

• počet citací: 1640 (celkem) / 1204 (dle WOS)  

• H-index: 23 (celkem) / 22 (dle WOS) 

• 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 

• detailní informace o školiteli: www.veselska.me ; vizitkové URL  

https://www.med.muni.cz/do/med/web_lf_mu/veda_a_vyzkum/doktorske_studium/specificke_podminky_pro_program_bioetika/Pozadavky_k_prijimaci_zkousce_DSP_Bioetika_-_2021.pdf
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