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VYJÁDŘENÍ POVĚŘENÉHO AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA 
 
Jméno rigorózanta: Mgr. Jan Pěnkava 
Téma práce: Budoucnost surogátního mateřství v právním řádu České republiky 
Rozsah práce: 261.894 znaků (dle prohlášení autora) vč. mezer, tj. 145,50 NS 
Datum odevzdání 
práce: 

13. 10. 2021 (el. i tišť. podoba) 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

  Problematiku náhradního mateřství je třeba obecně považovat na 
problematiku aktuální. Nelze přehlížet, že bezdětné páry se v praxi o danou možnost 
aktivně zajímají a z dostupných informací je rovněž zřejmé, že je tato možnost vedoucí 
k získání geneticky vlastního potomka poměrně hojně využívána, a to i přes úskalí 
spočívající v právním vakuu, v němž se všechny zúčastněné osoby v případě České 
republiky pohybují. 
  Hodnocení PAP: Výběr tématu hodnotím na základě uvedeného kladně. 
Zpracování tohoto tématu je schopno osvědčit, zda si rigorózant osvojil teoretické 
poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, a zda 
zvládl jejich aplikaci a doložil 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 specifické téma, lze v současné době nalézt již 
standardní množství zdrojů, s nimiž může uchazeč pracovat. To se týká jak literatury 
časopisecké (zde lze patně nalézt k dané problematice nejvíce zdrojů), tak i 
komentářové. Náročnost tématu na jeho úspěšné zpracování je ovšem zvýšena také 
zařazením komparační metody práce, v jejímž rámci přináší autor exkurz hned do 
několika významných právních úprav. Nelze přehlédnout ani mezinárodní prvek, kde 
do popředí vystupuje především judikatura ESLP, s níž musí autor rovněž důsledně 
pracovat. 
  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 též 
od významnějšího k méně významnému. Po úvodu tak nejprve autor pojednává o 
základních pojmech souvisejících s touto problematikou (kap. 1). Těžiště práce však 
počíná již od kap. 2, kde v této i v dalších kapitolách autor přistupuje k tématu 
originálněji, než v aktuálně srovnatelných pracích na toto téma ze současné doby. 
Autor totiž volí pro další systematiku kriterium limitů, které náhradní mateřství (a jeho 
podoby) z různých úhlů determinují. Tak v kap. 2 pojednává o zásadních limitech, které 
plynou z mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána a z ústavního pořádku ČR, v kap. 3 
je pak problematika poměřována pohledem limitů vyplývajících z občanského 
zákoníku. Kapitola 4. je věnována otázkám veřejnoprávních aspektů. Třebaže tak 
kapitola není pojmenována výslovně, je koherentní s předchozími, neboť jejím 
obsahem jsou ve své podstatě limity náhradního mateřství vycházející z oboru práva 
veřejného. Vhodným doplněním těžiště textu je exkurz k zahraničním právním úpravám 
(kap. 5). Drobný nedostatek v systematice kap. 5 srov. níže. V závěru pak autor na 
základě své argumentace vyvozuje relevantní návrhy de lege ferenda. 
  Hodnocení PAP: Systematické členění práce je vzhledem k tématu zvoleno 
vhodně, těžiště práce lze jasně identifikovat. Zvolené systematice plně odpovídá 
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formální členění práce na pět kapitol (+ úvod a závěr), jejichž 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: „(…) definovat, co se rozumí 
pojmem náhradní mateřství, a ověřit tezi, že náhradní mateřství je v současnosti 
nelegální, neboť zákaz této metody vyplývá z právního řádu implicitně (…) rovněž 
stanovit stěžejní principy budoucí právní úpravy tak, aby tyto návrhy de lege ferenda 
respektovaly v co největší možné míře hodnoty chráněné tuzemským právním řádem.“  
  Z rozboru logické stavby práce výše plyne, že autor zvolil vzhledem k danému 
tématu celou stavbu práce přiléhavě. Kladně lze hodnotit autorův promyšlený 
koncepční pohled na danou problematiku, a to důsledně z pohledu limitů, které na 
náhradní mateřství dopadají. Z tohoto pohledu je rovněž vhodně zvolena systematika, 
nejprve jsou analyzovány limity vyplývající z mezinárodních smluv a ústavního 
pořádku, po té pak limity vyplývající z právního řádu ČR. Z pohledu systematického lze 
pak učinit drobnou výtku pouze k zařazení kap. 5.5, pro kterou již není typická 
komparační metoda, ač je zařazena v rámci kapitoly o komparaci. Nejde však o výtku, 
která by jinak zásadně snižovala kvalitu práce. 
  Dále lze vyzdvihnout autorovu práci s judikaturou ESLP (a ÚS ČR), kde – na 
rozdíl od srovnatelných prací – autor nezapomíná na vlastní hodnocení analyzovaných 
judikátů (a to jak dílčí, závěrem přiblížení každého judikátu), tak celkové, na závěr kap. 
2. 
  Kladně lze rovněž hodnotit použití metody komparační, kdy autor pro srovnání 
volí významné (totiž významné z pohledu náhradního mateřství) právní úpravy. 
  Práci celkově hodnotím jako 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. Autor tento cíl splnil 

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

Autor při zpracování zvoleného tématu prokázal 
schopnost samostatné práce, a to jak pokud jde 
o literaturu, tak judikaturu. Automatická kontrola 
shod provedená systémem Theses.cz generuje 
dokument čítající 2.445 stran, představující 81 
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 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 130 
zdrojů obsahujících shody, čímž generuje celkovou 
podobnost (overall similarity) 20 %. Z toho je však 
třeba věnovat pozornost pouze zdroji č. 1, kde je 
indikována shoda 4 % (od zdroje č. 2 se vykazuje 
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shoda 2 % 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 uchazeč 
nepostupoval 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  

Autor pracuje s literaturou řádně a průběžně na ni 
odkazuje (srov. již výše). Seznam použité literatury 
je přehledný. Ze seznamu vyplývá, že pracoval 
s více jak 80 publikacemi, ať už monografického či 
časopiseckého charakteru (včetně online zdrojů a 
zdrojů zahraničních) a rovněž s judikaturou (celkem 
24 judikátů, jak vnitrostátních soudů, tak ESLP). To 
je zcela postačující pro požadavky kladené na 
práce tohoto druhu.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autor téma zvolené v názvu práce zpracoval co do 
podrobnosti způsobem odpovídajícím požadavkům 
na práce tohoto druhu. Hloubku zpracování 
dokresluje pečlivá práce s poznámkovým aparátem 
(srov. výše). Lze tedy uzavřít, že autor zvolené 
téma zpracoval a vyčerpal 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) Autor se v práci obsáhle zabývá problematikou vynucování právních norem 
regulujících subrogaci, a to zejména v návaznosti na problematiku komerční surogace (proti 
jejímuž legalizování se vyslovuje). K obhajobě práce lze navrhnout, aby autor provedl 
krátkou úvahu na téma, zda je vůbec v silách zákonodárce náhradnímu mateřství na 
komerční bázi zabránit (což není polemika s autorovým názorem ohledně nevhodnosti 
povolení komerčního náhradního mateřství). 
 
 
V Praze dne 21. 10. 2021 

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


