
 1.r. všeobecné lekárstvo – Predmet: MEDICÍNSKA ETIKA 

Informácie pre študentov ohľadom samoštúdia v čase bezkontaktnej výučby 

na LF UK v letnom semestri 2019/2020 

Milí študenti/milé študentky, 
V čase bezkontaktnej výučby v danom týždni, prosím, venujte čas a pozornosť samoštúdiu predmetu 
MEDICÍNSKA ETIKA podľa priložených pokynov:                                                                                                                                                                                               
Každý jeden poslucháč preštuduje povinné texty a vypracuje samostatne, písomne odpovede na otázky 
k príslušnej téme. Vypracované zadania odovzdáte online, vždy do pondelka 12:00 ďalšieho týždňa, na linku 
doogle.drive do priečinku svojho pedagóga (pod príslušnú tému a krúžok). Zadanie označíte svojim menom.   
Ak ste tému už absolvovali prezenčnou formou, vypracujete iba tie témy, ktoré ste v dôsledku aktuálnej 
epidemiologickej situácie nemohli v danom týždni absolvovať.  
Kopírovanie odpovedí, alebo akékoľvek iné podvádzanie bude podnetom pre disciplinárne konanie.  
Sledujte webstránku Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky,  v prípade predĺženia bezkontaktnej výučby 
budú zadania a úlohy k jednotlivým nasledujúcim témam priebežne dopĺňané.  

 

2. týždeň výučby 24.-28.02.2020 

/1.téma/: Úvod do štúdia medicínskej etiky (Čo je medicína? Ciele medicíny Princípy medicínskej 

etiky. Vzťah lekár  - pacient a jeho modely. Etické zásady komunikácie v lekárskej praxi).  

a) Preštudovať text k semináru č. 1. : Cíle medicíny. Hledání nových priorit. Záverečná správa 

medzinárodného multicentrického výskumného projektu. Medicínska erika a bioetika.  4 (1) 

1997, s. 3-20. 

b) Vypracujte písomne odpoveď na zadané otázky:    

1. Aké sú tradičné ciele medicíny? Prečo vznikla potreba prehodnotenia cieľov v rámci 

súčasnej medicíny? 

2. Aké zdroje univerzality možno v medicíne identifikovať? Aké univerzálne hodnoty je možne 

v medicíne nájsť?  Podrobne vysvetlite. 

3. Opíšte dva zakladné názory ohľadom vnútornej povahy medicíny. Ako je možné riešiť tento 

spor? 

c) Študijná literatúra:                                                                                                                                     

TRIZULJAKOVÁ, J., HANUŠOVSKÁ, E.,  LAURINEC, J., MOJZEŠOVÁ, M., STANEKOVÁ, D., ŠMID, 

M. Medicínska etika : Vybrané kapitoly. 1. časť. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016. 

Rozsah učiva : 1. kap. (s.17-24); 3. kap. (s.36-43) 

.................................................................................................................................................................. 

3. týždeň výučby 02.- 06.03.2020 

/2. téma/: Aká etika pre medicínu? (Etický pluralizmus a etické teórie). 

a) Preštudovať texty k semináru č. 2:                                                                                                              

Základní etické teorie. In Vácha, M. Konigová, R. Mauer, M. Základy moderní lékařské etiky. 

Praha: Portál 2012. s. 27-44.                                                                                                                      

Aristoteles. Etika Nikomachova. Bratislava: Kaligram, 2011. s.50-62. 

b) Vypracujte písomne odpoveď na zadané otázky:                                                                                                         

1.Čo je to cnosť? Uveďťe jej charakteristiky a príklad. 

2.Je človek cnostný vždy, keď sa zachová cnostne? Je dobré konanie cnostné, ak ho nekoná 

cnostný človek? 



3. Ako rozlišuje medzi správnym a nesprávnym konaním utilitarista? 

c) Študijná literatúra:                                                                                                                                       

TRIZULJAKOVÁ, J., HANUŠOVSKÁ, E.,  LAURINEC, J., MOJZEŠOVÁ, M., STANEKOVÁ, D., ŠMID, 

M. Medicínska etika : Vybrané kapitoly. 1. časť. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016.  

Rozsah učiva : 2. kap. (s.29-32) 3. kap. (s.36-37); 6. kap. (s.60-67)                                                                                                 

WILLIAMS, J. R. Príručka lekárskej etiky WMA. Sekcia etiky (Ethics Unit) Svetovej asociácie 

lekárov (WMA), slov. preklad by Slovak Medical Association, 2008. Rozsah učiva: s.30-33 

.......................................................................................................................................................... 

4. týždeň výučby 09.-13.03.2020 

/3.téma/: Kto je človek pre medicínu? Ľudská osoba a ľudská dôstojnosť. Antropologické pozície 

v bioetike. Empirický funkcionalizmus a ontologický personalizmus. Status ľudského embrya. 

a) Preštudovať texty k semináru č. 3:                                                                                                                     

Centro di Bioetica. Identita e statuto dell embryone umano (Identita a štatút ľudského 

embrya). Universita catolica del Sacro Cuore Facolta di Medicina e Chirurgia A. Gemelli, 

Roma. Medicina e Morale, Suppl. N 6, 1996, s.92-99.                                                                                                                                                                 

Singer, Peter. Spisy o etickom žití. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 

2009, s.154-155. 

b) Vypracujte písomne odpoveď na zadanú otázku:                                                                                            

1. Zhrňte argument P. Singera za vykonávanie potratov. Ako Singer odpovedá na argument 

proti vykonávaniu potratov? 

2. Je podľa Centra di Bioetica ľudské embryo potenciálny ľudský jedinec? 

3. Ktorý z autorov argumentuje o statuse ľudského embrya presvedčivejšie? Prečo? 

c) Študijná literatúra:                                                                                                                                       

TRIZULJAKOVÁ, J., HANUŠOVSKÁ, E.,  LAURINEC, J., MOJZEŠOVÁ, M., STANEKOVÁ, D., ŠMID, 

M. Medicínska etika : Vybrané kapitoly. 1. časť. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016.  

Rozsah učiva : 3. kap. (s.32-35)     

.......................................................................................................................................................... 

5. týždeň výučby 16.-20.3.2020 

/4.téma/ Etické otázky na začiatku života I. Status ľudského embrya. Umelý potrat. Antikoncepcia. 
Prenatálna diagnostika. 

a) Preštudovať text k semináru č. 4:                                                                                                                         

Valc, J. Asistovaná reprodukce a její vliv na právní satus (nad)početního embryya či 

dospívajícího dítěte. Journal of Medical Law and Bioethics. Vol 7, No 3 (2017),s.18-38. 

b) Vypracujte písomne odpoveď na zadané otázky:      

1. Ktoré 3 oblasti vníma Valc ako problematické v praxi asistovanej reprodukcie? Aké 

námietky v rámci nich vzniesol v texte? 

2. Aký  morálny status pripisuje ľudskému embryu autor textu? 

3. Ako by ste pomenovali najpodstatnejší etický problém v praxi asistovanej reprodukcie?                                                                                                    

c) Študijná literatúra:                                                                                                                                       

TRIZULJAKOVÁ, J., HANUŠOVSKÁ, E.,  LAURINEC, J., MOJZEŠOVÁ, M., STANEKOVÁ, D., ŠMID, 

M. Medicínska etika : Vybrané kapitoly. 1. časť. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016.  

Rozsah učiva : 8. kap. (s.83-94)    

...................................................................................................................................................................        



6. týždeň výučby 23.-27.3.2020 

/5.téma/ Etické otázky na začiatku života II. Techniky asistovanej reprodukcie. Surrogátne 

materstvo. Výskum  na ľudských embryách. Klonovanie. Génové manipulácie.   

a) Preštudovať text k semináru č. 5:  Sýkora, P. Etika biotechnologických zásahov do ľudského 

genómu: argumenty rizikovosti a zničenia ľudskej prirodzenosti.  FILOZOFIA, Roč. 70, 2015, č. 

5, s.329-342 

b) Vypracujte písomne odpoveď na zadané otázky:  

1.Akú pozíciu zastáva autor textu v diskusii o etickosti/neetickosti zásahov do ľudskej 

prirodzenosti pomocou IGM? Prečo? 

2.Vysvetlite argument neúmerného rizika IGM a argument ochrany ľudskej prirodzenosti. 

Akú vážnosť majú podľa autora tieto argumenty v dikusii o etickosti/neetickosti zásahov do 

ľudskej prirodzenosti pomocou IGM? 

c) Študijná literatúra:                                                                                                                                                                                        

TRIZULJAKOVÁ, J., HANUŠOVSKÁ, E.,  LAURINEC, J., MOJZEŠOVÁ, M., STANEKOVÁ, D., ŠMID, 

M. Medicínska etika : Vybrané kapitoly. 1. časť. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016.  

Rozsah učiva : 7. kap. (68-75); 8. kap. (s.83-94)                                     

...................................................................................................................................................... 

7. týždeň výučby 30.03.-03.04.2020 

/6.téma/ Etické otázky v závere ľudského života I. Paliatívna a hospicová starostlivosť. 

Rozhodovanie v intenzívnej medicíne. Kritické stavy v neonatológii. 

a) Preštudovať text k semináru č. 6:  

- Dobáková, P.  Etické otázniky umelej enterálnej výživy v paliatívnej starostlivosti. Paliat. 

med. liečb. boles., 2015;8(1e) : e13-e15. 

- Jonsen AR, Siegler M, Winslade WJ. Klinická etika. Praktický prístup k etickým rozhodnutím 

v klinické medicíne. Praha: Triton, 2019, s. 143-147. 

- Uher, M. Stavy ľudského života vo svetle morálnej teológie. Košice: TF KU v Ružomberku, 

2019. s. 65-75 (od 2.3. Márna a neúčelná terapia). 

b) Vypracujte písomne odpoveď na zadané otázky:                                                                                                                        

1. Vlastnými slovami vysvetlite princíp dvojitého účinku. Aké podmienky musí obsahovať? Aplikujte 

ho v prípade paliatívnej sedácie. Podrobne opíšte. 

2. Čo je to „márna terapia“? Ako chápeme koncept „nerozširovania“ a koncept „vysadenia“ liečby? 

Vaše podrobné vysvetlenie doplňte príkladmi. 

3. Čo je problematické z etického hľadiska pri podávania umelej enterálnej výživy v paliatívnej 

starostlivosti? Aké rôzne scenáre môžu nastať? Aké je ich riešenie? 

c) Študijná literatúra:                                                                                                                                                                                        

TRIZULJAKOVÁ, J., HANUŠOVSKÁ, E.,  LAURINEC, J., MOJZEŠOVÁ, M., STANEKOVÁ, D., ŠMID, M. 

Medicínska etika : Vybrané kapitoly. 1. časť. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016.  Rozsah učiva : 

2. kap. (s. 27 – princíp dvojitého účinku), 12. kap. (s.137-155), 13. kap. (s. 167 - kazuistika) 

d) Odporúčané audiovizuálne zdroje:                                                                                                                              
Martin Loučka: Paliatívní péče: o živote před smrtí. TEDxKroměříž [online 14.04.2014] 
https://www.youtube.com/watch?v=Y1YkwsJIaTk 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1YkwsJIaTk


Dělníci smrti: Hospic. Televize Seznam [online 15.06.2015] Dostupné na:  
https://www.televizeseznam.cz/video/delnici-smrti/hospic-259837 

e) Doplnkové audiovizuálne zdroje: 

Děti z krabičky (ČR, 2008). [online 21.10.2008]Dostupné na: 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10169621309-deti-z-krabicky 

.................................................................................................................................................................. 

8. týždeň výučby 06.04.-10.04.2020 

/7.téma/ Etické otázky v závere ľudského života II . Eutanázia a lekárom asistovaná samovražda. 

a) Preštudovať text k semináru č. 7:                                                                                                                                  

- Singer, Peter. Spisy o etickom žití. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských 

spisovateľov, 2009, s.190-195.  

- Vácha, Marek. Eutanázie - definice, historie, legislativa, etika. Praha: Grada Publishing, 

2019, s.59-76. 

b) Vypracujte písomne odpoveď na zadané otázky:                                                                                                                  

1.  Krátko okomentujte dva predložené texty o eutanázii. Aké pozície vyjadrujú?                                                              

2. Z obsahu textu P. Singera vytvorte 3 krátke argumenty za eutanáziu. Z textu M. Váchu a z jeho 20 

argumentov proti eutanázii vyberte tie, ktoré sa dajú priamo použiť v argumentácii proti Singerovým 

trom záverom. K jednému argumentu ZA tak môžete priradiť 1-5 PROTI.  

3. Je vykonávanie eutanázie v súlade s cieľmi medicíny? Napíšte krátku úvahu. Použite aj argumenty 

z textov. Pozn. Pre zodpovedanie otázky je užitočné vrátiť sa k textu semináru č. 1: „CÍLE MEDICÍNY. 

Určení nových priorit.“ 

c) Študijná literatúra:                                                                                                                                                                                        

TRIZULJAKOVÁ, J., HANUŠOVSKÁ, E.,  LAURINEC, J., MOJZEŠOVÁ, M., STANEKOVÁ, D., ŠMID, M. 

Medicínska etika : Vybrané kapitoly. 1. časť. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016.  Rozsah učiva : 

13. kap. (s.157-169) 

d) Doplnkové audiovizuálne zdroje: 

Hledání dobré smrti. Dokument Tomáše Škrdlanta. Česká televize [online 01.03.2007] Dostupné na: 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10099253860-hledani-dobre-smrti/ 

......................................................................................................................................................... 

https://www.televizeseznam.cz/video/delnici-smrti/hospic-259837
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10169621309-deti-z-krabicky
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10099253860-hledani-dobre-smrti/

