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VYJÁDŘENÍ POVĚŘENÉHO AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA 
 
Jméno rigorózanta: Mgr. Katarína Pašková 
Téma práce: Náhradní mateřství 
Rozsah práce: 241.860 znaků (dle prohlášení autorky) vč. mezer, tj. 134,36 NS 
Datum odevzdání 
práce: 

24. 02. 2021 (el. i tišť. podoba) 

 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

  Problematiku náhradního mateřství je třeba obecně považovat na 
problematiku aktuální. Diskuse nad tímto právně i eticky komplikovamým fenoménem 
rezonuje ve veřejné diskusi v určitých vlnách, střídajících období intenzivního zájmu 
s obdobím relativního „klidu“. Aktuálně se však diskurz na náhradním mateřstvím 
posouvá do nové roviny. Otázka již nestojí tak, zda náhradní mateřství vůbec připustit 
či nikoliv, to se již dávno stalo společenským fenoménem se širokou akceptací, nýbrž 
tak, zda např. připustit „náhradní mateřství“ ve prospěch stejnopohlavního páru 
(ovšemže především mužského). 
  Hodnocení PAP: Výběr tématu hodnotím na základě uvedeného kladně. 
Zpracování tohoto tématu je schopno osvědčit, zda si rigorózantka osvojila teoretické 
poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, a zda 
zvládla jejich aplikaci a doložila tak schopnost vlastní samostatné tvůrčí činnosti a 
hlubší znalosti ze zpracovávané tématiky. 
 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 

použité metody 
 
  Třebaže jde o poměrně úzké téma, lze v současné době nalézt již standardní 
množství zdrojů, s nimiž může uchazečka pracovat, jedná se ovšem především o 
literaturu časopiseckou, při čemž – a tím je zvýšena náročnost zpracování tématu – je 
třeba s nimi pracovat obezřetně, neboť v mnohých těchto zdrojích se lze setkat 
s určitými zjednodušujícími schematismy (typicky např. ztotožnění biologického a 
genetického rodičovství), které pak vedou k nesprávným závěrům. Dalším aspektem, 
který zvyšuje náročnost zpracování tématu, je zařazení komparační metody práce 
(srov. dále), kdy autorka hodlá komparovat s právním řádem, který k dané otázce 
přistupuje principiálně odlišně. Úspěšné zpracování tématu si ovšem nelze představit 
ani bez náležité práce s judikaturou, která již vzniká i k tomuto tématu (resp. v rámci 
souvisejících otázek – především ohledně přeshraničního náhradního mateřství a 
přeshraničního osvojení; zde je náročnost tématu zvýšena nutností dobré orientace též 
v otázkách mezinárodního práva soukromého). 
  Hodnocení PAP: Náročnost zvládnutí těchto teoretických otázek, jakož i 
prokázání praktických znalostí, při čemž lze čerpat z palety dostupné literatury, a to 
především časopisecké a rovněž z judikatury, odpovídá požadavkům, které jsou 
kladeny na práce tohoto druhu. 
 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
  Systematika práce je vzhledem k tématu pojata standardně, totiž na základě 
logického a pro dané téma jistě vhodného postupu od obecného k jednotlivému a od 
staršího k mladšímu. Po úvodu tak nejprve autorka pojednává o pojmu náhradního 
mateřství a jeho zakotvení v právním řádu (kap. 1). Těžiště práce však počíná již od 
kap. 2, v níž autorka zkoumá (a to poměrně detailně) celý proces náhradního mateřství 
(od umělého oplodnění náhradní matky až po osvojení dítěte). V návaznosti na to pak 
v kap. 3 otevírá další otázky, sice dílčí, nicméně zásadního významu (to především 
pokud jde o podkap. 3.1 analyzující institut náhradního mateřství z pohledu práva 
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závazkového), neopomíjí ani rovinu pracovněprávní, trestněprávní a konečně ani 
patrně nejaktuálnější téma – náhradní mateřství v případě (mužských) 
stejnopohlavních párů. V kap. 4 se pak zaměřuje na komparaci s německou právní 
úpravou, kterou kriticky hodnotí a vyvozuje závěry de lege fernda pro Českou 
republiku. V závěru pak své poznatky přehledně shrnuje. 
  Hodnocení PAP: Systematické členění práce je vzhledem k tématu zvoleno 
vhodně, těžiště práce lze jasně identifikovat. Zvolené systematice plně odpovídá 
formální členění práce na čtyři kapitoly (+ úvod a závěr), jejich dílčí struktura je rovněž 
přehledná a odpovídá celkové koncepci práce. Formální a systematické členění práce 
tak odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na práce tohoto druhu. 
 
 

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr rigorózní práce odpovídajícím 
způsobem zpracován 
 
  V úvodu autorka uvádí cíl práce, kterým je: „(…) je analyzovat, jaké důsledky 
způsobuje mlčení zákonodárce k tomuto tématu a zhodnotit, zda je tento přístup de 
lege ferenda správný a do budoucna udržitelný. V návaznosti na to je rovněž cílem 
práce formulovat výchozí teze pro případnou právní úpravu náhradního mateřství.“ 
Z rozboru logické stavby práce výše plyne, že tuto autorka zvolila vzhledem k danému 
cíli přiléhavě. Kladně lze dále hodnotit podrobnost zpracování tématu, čehož dokladem 
je mimo jiné také poznámkový aparát čítající 209 poznámek pod čarou. Vedle 
podrobnosti zpracování lze poukázat na přiléhavý výběr judikatury, včetně 
nejaktuálnější a práci s ní (32 judikátů). Práce je psaná čtivě a není pouze popisná, 
autorka na mnoha místech připojuje vlastní názory, pro které přináší též vlastní 
argumentaci (srov. např. s. 7, 13, 19, 20, 26, 27, 29, 36, 49, 54, 61, 64, 67 atd. a 
samozřejmě v kap. 4.5 a v závěru práce). 
  Zvláště je třeba zmínit kap. 4, obsahující komparaci s německou právní 
úpravou. Rozsah, v jakém se autorce podařilo proniknout do hloubky zahraniční právní 
úpravy, zjevně převyšuje obvyklou úroveň zahraničních exkurzů v rigorózních pracích. 
To lze doložit již poukazem na skutečnost, že autorka pracovala s 34 zahraničními 
zdroji (většina z nich německé) a zejména pak s německou judikaturou (celkem 18 
relevantních judikátů soudů různých článků německé soudní soustavy). Autorka 
pronikla např. i do takových detailů německé právní úpravy (a praxe!), jako je otázka 
uznávání matričních zápisů z cizích zemí v SRN (srov. s. 81 a násl.). 
  Práci celkově hodnotím jako mimořádně zdařilé zpracování tématu, a to 
ohledně logické stavby, hloubky zpracování tématu, použitých právně-
hermeneutických metod i práce se zdroji 
  Domnívám se tedy, že zamýšlený záměr práce byl odpovídajícím 
způsobem zpracován a že předložená rigorózní práce, jak po stránce formální, 
tak i obsahové, splňuje požadavky kladené na rigorózní práce, tj. prokázat 
schopnost k samostatné tvůrčí činnosti a hlubší znalosti ze zpracovávané 
tématiky, a proto doporučuji její přijetí k ústní obhajobě. 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíl práce je uveden výše. Autorka tento cíl splnila 

(srov. již výše). 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Autorka při zpracování zvoleného tématu 
prokázala schopnost samostatné práce, a to jak 
pokud jde o literaturu, tak judikaturu. Automatická 
kontrola shod provedená systémem theses.cz 
generuje dokument čítající 16.258 (!) stran, 
představující 541 dokumentů obsahujících shody. 
Míra shody však v žádném dokumentu nepřesahuje 
5 %. Nakolik je v lidských silách takto obsáhlý 
dokument v rámci časové dotace pro posouzení 
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práce prostudovat, lze konstatovat, že nalezené 
shody se týkají povětšinou názvů právních předpisů 
či citací zákonných textů nebo citací judikatury, 
které logicky musí být shodné. Automatická 
kontrola shod provedená systémem Turnitin 
indikuje 173 zdrojů obsahujících shody, čímž 
generuje celkovou podobnost (overall similarity) 25 
%. Z toho je však třeba věnovat pozornost pouze 
zdroji č. 1, kde je indikována shoda 9 % (od zdroje 
č. 2 se vykazuje shoda 1 % a méně). Pokud jde o 
zdroj č. 1, je třeba konstatovat, ani toto číslo samo 
o sobě ničeho nevypovídá, neboť jde o souhrn 
všech shod z jednoho zdroje (dspace.cuni.cz), 
v němž jsou ovšem agregovány jednotlivé dílčí 
zdroje z tohoto úložiště. Po prostudování pasáží 
označených systémem Turnitin pro tento zdroj 
konstatuji, že indikované shody se týkají především 
ustálených citací profilující teoretické literatury, 
ustálených právních obratů, zákonných ustanovení, 
judikatury či ustálených právních obratů. Na 
základě těchto kontrol tedy nelze učinit závěr, 
že by uchazečka nepostupovala při tvorbě práce 
lege artis. 

Logická stavba práce Logická stavba práce je již zhodnocena výše a 
lze ji hodnotit jako zdařilou. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Autorka pracuje s literaturou řádně a průběžně na 
ni odkazuje (srov. již výše). Seznam použité 
literatury je přehledný. Ze seznamu vyplývá, že 
pracovala s více jak 120 publikacemi, ať už 
monografického či časopiseckého charakteru 
(včetně více jak třiceti zahraničními) a rovněž s 
judikaturou (celkem 32 judikátů, z toho přes 
polovinu zahraniční, srov. též již výše). To je zcela 
postačující pro požadavky kladené na práce 
tohoto druhu.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autorka téma zvolené v názvu práce zpracovala co 
do podrobnosti způsobem odpovídajícím 
požadavkům na práce tohoto druhu. Hloubku 
zpracování dokresluje pečlivá práce s 
poznámkovým aparátem (srov. výše). Lze tedy 
uzavřít, že autorka zvolené téma zpracovala a 
vyčerpala dostatečně. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je po formální stránce přehledná. 
Velikost písma i jeho rozpal je standardní, počet 
úhozů je pravděpodobně vyšší než průměrná 
normostrana. Práce je vhodně doplněna dvěma 
přílohami. Lze uzavřít, že úprava odpovídá 
požadavkům kladeným na práce tohoto druhu. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je výborná.  
 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
6.1 Připomínky – viz výše v rámci podrobného hodnocení 
6.2 Otázky k zodpovězení při obhajobě: 
 
 1) Na s. 70 autorka v rámci výkladu o náhradním mateřství prováděného ve prospěch 
stejnopohlavních párů uvádí, že za roky 2017-2019 bylo do zvláštní matriky na základě 
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uznávacího rozsudku NS ČR zapsáno cca 13 a za rok 2020 celkem 16 zápisů rodičů 
stejného pohlaví. Jedná se tedy za poslední 4 roky o cca 29 zápisů. V rámci obhajoby by 
autorka mohla vést úvahu směrem do bližší i vzdálenější budoucnosti, zda se nejedná o 
počátek nezvratitelného vývoje, na jehož konci bude obecná akceptace rodičovství párů 
stejného pohlaví naším právním řádem. 
 
 
V Praze dne 08. 03. 2021 

 
_________________________ 
doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 
pověřený akademický pracovník 


