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1. Úvod
Eugenika je nauka o zušlechťování lidského genofondu, v praktickém ohledu se tedy snaţí
o vytvoření zdravějšího a inteligentnějšího lidstva jako takového a zkoumá cílené postupy,
které k takovémuto zušlechtění vedou.1
Eugenika se v různých formách objevuje v průběhu celé historie lidstva a přes negativní
reakce, které její kontroverzní praktiky v minulosti vyvolaly, jde stále o ţivý obor. V současné
době probíhá mnoho výzkumů metod, které jsou ze své podstaty eugenické.
V následujícím textu naleznete základní informace o eugenice jako takové, její zařazení
do historického kontextu a základní rozdělení. Dále se text věnuje třem eugenickým
metodám, jejichţ aplikace je značně eticky kontroverzní, a to klonování, preimplantační
diagnostice a genové terapii. Tyto metody jsou z větší části stále ještě ve fázi výzkumu,
popřípadě jde o experimentální léčbu, je ovšem otázkou několika let, kdy budou moci být
plně zavedeny do praxe.Proto je právě nyní vhodný čas ke stanovení základních pravidel pro
jejich pouţívání.

2. Historické souvislosti
2.1 Počátky eugeniky
Snahy o zvýšení kvality genetického kódu lidstva se objevovaly uţ od starověku (např. Platon
a jeho Ústava, Tomas Campanellaa Sluneční stát, atd.2), výrazněji se však projevily
po publikování díla Charlese Darwina „O původu druhů“ v roce 1859.3 Někteří angličtí
myslitelé totiţ začali principy přirozeného výběru uplatňovat i na lidskou společnost a tím
vznikl tzv. sociální darwinismus. Zastánci této teorie tvrdili, ţe stejně jako v přírodě
i ve společnosti lidé soutěţí o přeţití a vítězí ti lépe připravení a lépe adaptovaní.
Průkopníkem eugeniky byl anglický vědec a bratranec Charlese Darwina, sir Francis Galton,
který také tento název poprvé v roce 1883 pouţil.4 Eugenika si získala koncem 19.
A začátkem 20. století mnoho podporovatelů. Byli jimi například americký prezident
T. Roosevelt, spisovatel G.B.Shaw, ekonom J.M.Keynes, vynálezce A. Bell a také první ředitel
UNESCO J. Huxley.5

2.2 Klasická eugenika
Klasická eugenika je v současné době mezinárodním společenstvím odmítána, a to hned
z několika důvodů. Jako jeden z nejvýznamnějších z nich můţeme označit to, ţe ideje
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klasického eugenismu vyústily v nejhorší zločiny 20. století. Další argument spočívá v tom,
ţe klasický eugenismus vyvyšoval zájmy společnosti nad zájmy kaţdého jednotlivého
člověka. A v neposlední řadě je důvodem sama evoluce. Ta totiţ říká, ţe pro přeţití kaţdého
biologického druhu je důleţitá různorodost a právě to klasická eugenika popírala.6
Metody, které byly uţívány v průběhu 20. století, jsou projevem tzv. negativní eugeniky.
Ta se snaţí zabránit šíření nevhodných genů, a to odrazováním – dobrovolným,
či nedobrovolným – nositelů nevhodných genů od reprodukce. V 19. a 20. století bylo
eugenice kvůli podpoře vědecké obce nakloněno velké mnoţství států, které zavedly oficiální
eugenické programy. Například v USA zhruba polovina států přijala zákony, které ukládaly
povinnou sterilizaci násilníkům, narkomanům, epileptikům apod. Celkem bylo sterilizováno
na 100 000 lidí. Byla také omezena imigrace, aby seznemoţnilo příchodu „geneticky
nevhodných lidí“. USA tak následovaly mnoho dalších zemí, které uzákonily podobné
sterilizační zákony.7
Do krajnosti dovedlo eugenické procesy nacistické Německo před druhou světovou válkou
a během ní. V roce 1933 zde začaly platit sterilizační zákony, které byly zaměřeny na jedince
s mentální retardací, psychózou nebo váţným defektem genetické povahy.Sterilizováno bylo
aţ 350 000 lidí.8 Vyhlášením Norimberských zákonů v roce 1935 pak začaly být uplatňovány
i xenofobní a antisemitské myšlenky. Například byly zakazovány sexuální vztahy nebo sňatky
mezi německým a neněmeckým obyvatelstvem.9 Tragickou událostí 2. světové války se stala
genocida Ţidůa příslušníků dalších „podřadných“ ras. Toto jednání mělo zajisté více rovin
a motivů, kromě ideologického byl však jedním z nich i ten eugenický. V důsledku těchto
událostí s sebou pojem eugenika nese dodnes negativní konotace.
Opakem negativní eugeniky je eugenika pozitivní, která se vyznačuje tím, ţe si klade za cíl
upevnit takové charakteristiky člověka, které jsou všeobecně pokládány ve společnosti
za vhodné a ţádoucí jako například zdraví, inteligence apod. Snaţí se tedy o zvýšení
reprodukce takových nositelů, kteří tyto charakteristiky splňovali. 10
Jednou ze zemí, kde byla v druhé polovině 20. století pozitivní eugenika prováděna, byl
například Singapur, jehoţ vláda je jí stále v určité míře nakloněna. Uţívána byla například
opatření jako veřejná kampaň „Měj tři nebo víc, pokud si to můţeš dovolit“, která byla
zaměřena na potenciální rodiče, kteří mají lepší vzdělání a téţ vyšší příjmy.Dále se jednalo
o větší daňové úlevy pro matky s dobrou kvalifikací nebo o pořádáníspolečenských akcí,
jejichţ cílem bylo seznámení inteligentních ţen a muţů.

3. Nová eugenika
Eugenické postupy v dnešním světě se zcela liší od těch pouţívaných ve 20. století, mezi neţ
se řadí například jiţ zmíněná nucená sterilizace. Nová eugenika zahrnuje metody, které
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se realizují pomocí tzv. biotechnologií. Patří mezi ně například umělé oplodnění,
prenatální analýza genetických nemocí a poruch, selekce embryí, klonování,
genetické inženýrství nebo implantace nových genů.11 Některé z těchto metod jsou jiţ
běţně pouţívány, jiné jsou stále kontroverzní. Obecně se přístup různých zemí k těmto
postupům velmi liší a je předmětem diskuzí.

3.1 Klonování
Klonování je vytváření jedince geneticky identického s předlohou. Tito dva jedinci se pak
označují jako kloni.V dnešní době je běţné například klonování rostlin a je důleţitou součástí
metod v zemědělství a biotechnologických oborech. Sporné otázky nastávají u klonování
zvířat nebo člověka.
Principy klonování poprvé popsal nositel Nobelovy ceny Hans Spemann v roce 1938. Metoda,
která byla pouţita nejprve na rostlinách, sepoté začala zkoušet i na zvířatech. Nejslavnějším
klonem byla ovce Dolly, která se narodila v roce 1997. Po ní následovali další ţivočichové,
jako například tele, myš, koza, prase, kůň nebo moucha.
První pokusy o klonování lidských embryí se objevovaly od konce 90. let minulého století.
Ţádný z nich však nebyl úspěšný.12

3.1.1 Reprodukční klonování
Reprodukční klonování je technika rozmnoţování, která má za cíl narození potomka geneticky
shodného s dárcem DNA. Výhody reprodukčního klonování jsou podle jejich zastánců takové,
ţe můţou poskytnout neplodným párům moţnost mít děti nebo mohou pomoci zachránit
ohroţené druhy zvířat. U hospodářských zvířat by klonování bylo ideální cestou pro masovou
produkci jedinců se specifickými vlastnostmi, např. krav s vysokou dojivostí. 13 V dnešním
světě je však reprodukční klonování v drtivé většině zemí zakázáno. K této problematice
se přímo vyjadřuje i UNESCO ve Všeobecné deklaraci lidského genomu a lidských práv z roku
1997. Článek 11 této deklarace říká, ţe: „Praktiky, které jsou v rozporu s lidskou důstojností,
jako je reprodukční klonování lidských bytostí, by neměly být povoleny.“14 Zabývá se jím
například i Rada Evropy ve svojí úmluvě č. 64 o biomedicíně z roku 1997.15

3.1.2 Terapeutické klonování
Terapeutické klonování je medicínský postup, kdy se z těla nemocného člověka odebere
specializovaná tělní buňka a ta je pak spojena s lidským vajíčkem zbaveným vlastní dědičné
informace. Pokud by byl takto vytvořený zárodek přenesen do těla ţeny, narodil by se klon
11
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geneticky totoţný s dárcem tělní buňky. K tomu ale v případě terapeutického klonování
nedochází. Ze zárodku lékaři vypěstují tzv. embryonální kmenové buňky, které se
v laboratorních podmínkách mohou prakticky neomezeně mnoţit.16
Kmenové buňky jsou zatím nerozlišené základní stavební jednotky organismu, které mají
schopnost přeměnit se v jakékoliv jiné, specializované buňky těla, např. svalové, koţní,
mozkové aj.To v důsledku znamená, ţe lékaři v laboratoři mohou vypěstovat buňky
jakéhokoliv typu a ty pak pouţít pro léčbu pacientů trpících například Parkinsonovou
chorobou nebo cukrovkou.17 Největší výhoda spočívá v tom, ţe při této metodě se pouţijí
pacientovy vlastní buňky, čímţ se zamezí moţnému odmítnutí tkáně pacientovým tělem.
Terapeutické klonování však provází řada sporných aspektů. Problémový je například fakt,
ţe pro účinnou léčbu mnoha pacientů by bylo zapotřebí mnoha vajíček. O jejich dárcovství
zatím není velký zájem, navíc tuto proceduru provází zdravotní rizika. Jako řešení se nabízí
finanční odměna, coţ ale většina bioetiků povaţuje za neetické. Domnívají se, ţe by
k darování mohly být „donuceny“ i ţeny v tíţivé ekonomické situaci, které původně vůbec
vajíčka darovat nechtěly.18
Další, a snad největší etický rozpor tkví v tom, ţe lékaři by s vyuţitím pacientovy buňky
vytvořili lidský zárodek a pouţili jej k léčení. Zde se naskytuje mnoho otázek. Je v pořádku,
ţe lékaři nejdříve vytvoří embryo a následně ho vědomě zničí? Má lékař právo na to přerušit
jeho vývoj?
Výzkum zatím nedospěl do stádia praktického vyuţití takto získaných kmenových buněk,
podle mnoha vědců je to však otázkou několika let19, a debata o úskalích této metody je tak
velmi aktuální.

3.1.3 Přístup mezinárodního společenství
Jak jiţ bylo řečeno výše, přístup k reprodukčnímu klonování je ve světě
poměrněnegativní.Výjimkou jsou některé asijské země jako například Čína nebo Jiţní Korea.
Zde se nacházejí laboratoře, ve kterých probíhá klonování zvířat a intenzivní výzkum v této
oblasti.20 Přístup k terapeutickému klonování uţ se však liší. V roce 2005 se k tomu přímo
vyjádřila i OSN. Po nezdařeném pokusu přijmout na půdě OSN závazný zákaz jakékoliv formy
klonování lidí byla schválena Deklarace o lidském klonování,21 která ţádá totéţ, ovšem nemá
právně závazný charakter. V praxi některé země opravdu jakékoliv klonování zakazují,
16
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některé povolují vědecké výzkumy v oblasti terapeutického klonování a v některých zemích
tato problematika zatím není legislativně upravena.22

23

3.2 Preimplantační genetická diagnostika
O preimplantační genetické diagnostice se mluví v souvislosti s asistovanou reprodukcí
metodou IVF24. Jde o zjišťování genetické výbavy lidských embryí kultivovaných mimo tělo
ţeny v laboratorních podmínkách. Pouze ta embrya, u kterých nebyl zjištěn ţádný defekt,
jsou pak vrácena ţeně do dělohy s reálnou nadějí na vznik těhotenství a narození zdravého
dítěte.25 Začátky klinické aplikace preimplantační diagnostiky spadají do konce 80. let
minulého století. První dítě, na kterém byla tato metoda aplikována, se narodilo v roce 1992.
Je třeba si dát pozor na záměnu preimplantační diagnostiky s dalším podobným pojmem,
a to prenatální diagnostikou. Zde se jedná o soubor vyšetření aţ v průběhu těhotenství,
jejichţ účelem je detekovat vrozené vývojové vady a v případě jejich odhalení co nejdříve

22
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navrhnout řešení problému.26 V podstatě si tedy obě metody kladou stejný cíl, tento text se
ale podrobněji zabývá pouze preimplantační diagnostikou.
Vyuţití preimplantační diagnostiky je značně kontroverzní, protoţe je přímo zaměřena
na selekci lidského ţivota. Zastánci této metody argumentují, ţe odmítnutím zárodku ještě
před jeho implantací do dělohy se zamezuje případnému potratu. To ovšem znamená, ţe
zárodku je v jeho nejranější fázi upírána jakákoliv právní a morální ochrana i důstojnost. Tato
problematika souvisí s pojetím embrya v jeho nejranější fázi, kdy pro někoho je to pouze
shluk buněk, o kterých máme právo rozhodovat, pro jiné je to jiţ potenciální budoucí jedinec.
Výhodou je, ţe touto selekcí embryí je moţno eliminovat přenos dědičných chorob do dalších
generací, dochází ke zvýšení šance na úspěšnou implantaci embrya do dělohy a také je
ve velkém mnoţství případů zamezeno pozdějšímu umělému přerušení těhotenství.
Mezi nevýhody patří skutečnost, ţe tato metoda není vţdy stoprocentně spolehlivá a je
značně finančně náročná.27Lze také namítnout, ţe preimplantační diagnostika posiluje ve
společnosti představu o moţnosti mít „dítě na míru“. Nasnadě jsou otázky, které ještě nebyly
zodpovězeny. Je morální posuzovat embryonální buňky člověka a mají na to lékaři vůbec
právo? Jakým způsobem zamezit sniţování rozmanitosti lidského genofondu v případě, ţe
rodiče budou masově vyţadovat určité pohlaví, případně i charakteristické rysy?

3.2.1 Přístup zemí
Podobně jako u terapeutického klonování je přístup k preimplantační genetické diagnostice
ve světě různý. Například ve velké Británii podléhá tato metoda přísným podmínkám
ustanoveným v zákoně z roku 2008 (TheHumanFertilisation and Embryology Act28) Podle
tohoto ustanovení můţe být preimplantační diagnostika uplatněna v případech váţných
genetických onemocnění a nikoliv z důvodů sociálních, jako je třeba preference určitého
pohlaví apod. Tato metoda je úplně zakázána např. v Chile, Švýcarsku, Číně, Rakousku nebo
na Filipínách. V USA se zákony liší v jednotlivých státech. Evropská unie nevydala k této
problematice ţádný závazný dokument, coţ znamená, ţe členské země si mohou legislativu
v této oblasti schvalovat samostatně.
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Preimplantační genová diagnostika v západní Evropě29

3.3 Genová terapie
Genová terapie je experimentální léčba, při níţ jsou do těla člověka vpraveny nové geny za
účelem opravy či modifikace nesprávné funkce určité tkáně nebo buněk. Tato metoda je
dnes často zmiňována jako potenciální terapie řady lidských chorob jako například rakoviny
nebo geneticky podmíněných nemocí. Zatím však nejde o běţně vyuţívanou léčbu. Důvodem
29
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je hlavně technická náročnost a fakt, ţe se stále jedná o relativně málo prozkoumanou
metodu.30 Proto se tato technika zatím pouţívá zejména experimentálně, do praxe je
zavedena jen v několika málo zemích a v omezeném míře.31
Při realizaci genové terapie naráţejí odborníci stále na mnohá úskalí. Jedním z nich je
nutnost vpravit nové geny do těla člověka tak, aby nebylo způsobeno jeho poškození. Je také
třeba, aby vědci dokázali převzít kontrolu nad specifickými typy buněk, do kterých
terapeutický gen vstupuje. Je zde totiţ nebezpečí, ţe by mohlo dojít k mutaci těchto buněk
a tím ke způsobení dalších onemocnění.
Existují dva základní typy genové terapie:
Somatická genová terapie - je zaměřena na léčbu somatických buněk, tedy všech buněk těla
kromě pohlavních buněk. Výsledkem je náprava genetické vady v nepohlavních buňkách
jedince. Změna je v tomto případě jednorázová, nepřenáší se na další generace.
Zárodečná genová terapie - tento druh terapie léčí reprodukční tkáně jedince (zárodečné či
pohlavní buňky) a to takovým způsobem, ţe daná porucha je vyloučena i u potomků takto
„vyléčeného“ jedince. Tento druh genetické terapie představuje větší rizika a je předmětem
větších obav, protoţe se diskutuje, zda je etické ovlivňovat tímto způsobem i další
generace.32

3.3.1 Etické aspekty
Genetická terapie je poměrně nový a slibný přístup, který otevírá nové cesty k léčbě lidských
chorob. Navzdory mnoha úspěšně provedeným pokusům na zvířatech jsou však pokusy na
lidech stále předmětem bouřlivých diskuzí. Současný vědecký vývoj nám zatím umoţňuje
uţití této metody v praxi jen omezeně, je však pravděpodobně otázkou několika let, kdy se
bude jednat o běţnou léčbu. Obavy panují například z toho, ţe by mohlo docházet
k nechtěným změnám genetického kódu a tím ke vzniku nových nemocí. Problémem je, ţe
případné nové mutace se mohou v lidském genofondu objevit aţ za několik let, a je tak více
neţ nebezpečné zasahovat tímto způsobem do lidského genofondu. Dále bude potřeba
vyřešit, na jaká onemocnění se bude moct genová terapie vyuţívat. Zůstaneme u léčby jen
těch nejhorších onkologických a dědičných chorob,nebo budeme takto léčit i ţivot
neohroţující onemocnění? Ve výsledku by tato metoda vlastně mohla měnit barvu očí, vlasů,
či dokonce zasahovat do inteligence nebo fyzické zdatnosti jedinců. Je zde tedy potenciální
nebezpečí jejího zneuţití a tvorby „superlidí“.
V budoucnu bude hrát roli i finanční stránka věci protoţe je zjevné, ţe tato metoda bude
nákladná. Mábýt hrazena ze systému veřejného zdravotního pojištění, či pacientem
samotným? Zůstane genetická terapie přístupná pouze pro pár nejbohatších procent
populace a zbytku k ní nebude umoţněn přístup? A kdo o tom všem bude rozhodovat?
Existuje velké mnoţství otázek, které potřebují být zodpovězeny.33
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3.3.2 Přístup mezinárodního společenství
Genovou terapií se zabývá několik mezinárodních organizací a pravidla pro experimenty
s člověkem jsou vymezeny v několika dokumentech. Jedná se například o Norimberský kodex
z roku 1947, který vymezuje, za jakých podmínek lze provádět takové experimenty. Z něho
vychází Helsinská deklarace34 z roku 1964, která mimo jiné stanovuje, ţe k testování na sobě
musí pacient dát vţdy dobrovolný souhlas a musí být vyrozuměn o všech rizicích.35
Jako první léčbu pomocí genové terapie schválila v roce 2003 Čína, a to u rakoviny. V Rusku
se od roku 2011 pouţívá genová terapie k léčbě nedostatečného prokrvení dolních končetin.
Gen posilující růst nových cév pomáhá pacientům zachránit nohy před amputací.36Například
v USA zatím experimentální léčba pomocí genové terapie schválena nebyla, ačkoliv stále
probíhají pokusy o její legalizaci.37
K tématu se vyjadřuje i EU, která ohledně genové terapie a jejího uţití vydala několik
směrnic38 a v roce 2012 schválila lék jménem Glybera, který na základě genové terapie léčí
pacienty s těţkými záněty slinivky břišní. Schválení tohoto léku otevírá cestu k dalším lékům,
které vyuţívají genovou terapii.39
Počet schválených pokusů s genovou terapií40
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4. Náboženský kontext
Katolická církev zastává ohledně biotechnologií relativně jednotný názor. Odmítá jakékoliv
klonování, a to i pro terapeutické účely. Podle ní je klonování a ničení lidských zárodků za
účelem získávání kmenových buněk zabíjení nevinných lidských bytostí.41 Je i zásadně proti
preimplantační diagnostice – srovnává výběr embrya s tichým rasismem. Somatickou
genovou terapii povaţuje za v principu morálně dovolenou, avšak odlišné je hodnocení
zárodečné genové terapie. Tu katolická církev povaţuje za morálně nepřípustnou.42
Kongregace pro nauku víry vydala v roce 2008 dokument Dignitaspersonae (Důstojnost
osoby)43, jeţ se zabývá všemi výše zmíněnými metodami.
Co se týče klonování, protestanti nejsou v názoru na něj jednotní, reprodukční klonování
pouţité za účelem vytvoření lidského klonu je však pro ně nepřípustné.44Preimplantační
diagnostika je pro protestantskou církev na rozdíl od katolické přípustná, jelikoţ embryo
v jeho raném stádiu ještě nepovaţuje za lidskou bytost.45 Přístup ke genové terapii se uvnitř
církve také liší, liberální protestanti ji povaţují za přípustnou.46
Judaismus striktně odmítá reprodukční klonování, výzkum terapeutického klonování je však
podle něj akceptovatelný za dodrţení přísných podmínek.47 Nevystupuje ani proti
preimplantační diagnostice, protoţe podle judaismu duše nevstupuje do těla člověka dříve
neţ 40. den po početí, selekce embryí je tedy také přípustná. Genovou terapii lze uţít pouze
k léčebným účelům. V případě jejího vyuţití za účelem změny vzhledu nebo charakteristik
člověka je tato metoda nepřípustná.48
Islám pak, podobně jako judaismus, zakazuje reprodukční klonování, výzkum v oblasti
terapeutického klonování a genové terapie můţe být za určitých podmínek v souvislosti
41
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s principem účelu povolen.49 Islám přiznává embryu status osoby aţ od 120. dne od početí,
do té doby je tedy moţná jakákoliv diagnostika včetně potratu či selekce embryí při
preimplantační diagnostice.
Základní zásadou hinduismu je neškodit ţivému. Ţivot ve všech svých formách je hoden
ochrany. Neexistuje sice centrální autorita, která by vymezila status embrya, tradiční hindové
však věří, ţe početí je počátkem znovuzrození duše z předchozího ţivota. Plod je osobou
ihned a ne postupně. Selekci embryí v rámci preimplantační diagnostiky a stejně tak
terapeutické klonování se tedy povaţuje za nepřípustné. Jiný pohled má toto náboţenství na
somatickou genovou terapii. Tu povaţuje za přípustnou, jelikoţ pomáhá ulevit trpícím
pacientům od jejich nemoci a bolesti.50
I v buddhismu platí zákaz zranit či ohrozit jiného člověka, přičemţ věří, ţe ţivot člověka
začíná početím.51 Genovou terapii uznává pouze pro léčebné účely. Upozorňuje však zároveň
na nebezpečí manipulace s geny za jakýmkoliv účelem. Buddhisté se obávají, ţe tyto změny,
ač by přinesly pozitivní výsledky, by mohly způsobit odcizení daného člověka od jeho
prostředí.52

5. Role UNESCO
Protoţe se biotechnologie vyvíjí relativně rychle a je třeba dojít k mezinárodnímu konsenzu
ohledně uţívání jednotlivých metod, začalo se UNESCO jiţ koncem 90. let 20. století touto
problematikou zabývat. V roce 1993 byla ustanovena Mezinárodní bioetická komise (IBC),
která je sloţena z 36 nezávislých expertů, kteří sledují vývoj ve vědě a uplatňování nových
metod za účelem garance respektu k lidským právům. Tato komise představuje celosvětové
fórum pro diskuzi v oblasti bioetiky.53 Díky IBC vznikla v roce 1998 i Mezivládní bioetická
komise (IGBC), která se skládá ze zástupců 36 států. Tito zástupci se setkávají minimálně
jednou za dva roky a mimo jiné informují Mezinárodní bioetickou komisi o názorech své země
na tuto problematiku a navrhují budoucí moţné kroky. 54
UNESCO také vydalo tři mezinárodní deklarace klíčového významu, které ovšem nejsou
právně závazné. Díky tomu získalo vedoucí roli v oblasti bioetiky v rámci struktury OSN. První
z nich, Všeobecná deklarace o lidském genomu a lidských právech55 z roku 1997, se stala
první mezinárodní deklarací zabývající se oblastí bioetiky. Deklarace byla posléze přijata
i Valným shromáţděním OSN. Nesporný přínos spočívá ve vyváţenosti, kterou nastolila mezi
49
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potřebou chránit lidská práva a svobody a potřebou zabezpečit svobodu vědeckému
výzkumu. V důsledku vědeckého pokroku bylo ale třeba stanovit podrobnější pravidla. Druhý
dokument, přijatý v roce 2003, nese název Mezinárodní deklarace o lidských genetických
datech56 a podrobněji se zabývá pravidly pro pouţívání biotechnologií na člověku. Posledním
zatím schváleným dokumentem se stala Všeobecná deklarace o bioetice a lidských
právech,57která byla přijata na 33. zasedání Generální konference členských států UNESCO
v roce 2005. Tento dokument se snaţí o ucelenou formulaci bioetických principů.

6. Otázky k zamyšlení


Je vyuţívání metod nové eugeniky správné? A kam aţ můţeme s testováním zajít?



Nehrozí nám návrat ke klasické eugenice? Jak zabránit zneuţití jednotlivých metod?



Jaký má váš stát názor na jednotlivé metody uţití biotechnologií?



Jakého konsensu by podle vás mělo být dosáhnuto v mezinárodním společenství? A
je vůbec mezinárodní konsenzus dosaţitelný?

7. Závěrem
Problematika nové eugeniky je v dnešním světě často skloňované téma. Ohledně jejich
výzkumu a uţití však dosud neexistuje mezi jednotlivými státy shoda a to navzdory vydání
několika mezinárodních deklarací.
Situace si tedy ţádá další pozornost. Protoţe jedině nyní, kdy je většina metod stále ve
výzkumném stadiu či omezeném uţití, lze zamezit případnému zneuţití biotechnologií do
budoucna.
Světové společenství by mělo poskytnout další prostor k debatě, kde bude moţné zváţení
všech pro a proti. Měli bychom se zamyslet, zda cesta vylepšování lidského genofondu je ta
pravá a pokud ano, tak nastavit jasná pravidla jejího uţití.

8. doporučené stránky
Stránky UNESCO, kde se lze podrobněji seznámit s kroky této organizace v oblasti bioetiky:
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/
Přístup jednotlivých zemí ke klonování:
http://cnx.org/content/m14836/latest/
Zpráva Mezinárodní bioetické komise o preimplantační diagnostice:
http://portal.unesco.org/shs/en/files/2397/10554294261ReportfinalPGD_en.pdf/ReportfinalPGD_en
.pdf
Přístup některých zemí ke genové terapii:
http://www.genetherapynet.com/europe.html
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