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1. Stanovení cílů, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu 

Rigorozant předložil k posouzení práci na téma „Budoucnost surogátního mateřství 

v právním řádu České republiky“, které lze považovat za aktuální a vhodně zvolené, neboť 

náhradní mateřství je fenomén, kterému se v tuzemském právním prostředí dostává značné 

pozornosti. Přestože jde o složitý a kontroverzní institut, který je reálně využíván v praxi, 

není v českém právu nijak zachycen. Tomu odpovídá i základní cíl, který si autor vytkl 

v úvodu předkládané rigorózní práce, a to „definovat, co se rozumí pojmem náhradní 

mateřství“, a dále především „ověřit tezi, že náhradní mateřství je v současnosti nelegální“ 

(s. 2). V souvislosti s tím se rigorozant rozhodl zabývat souvisejícími právními aspekty, 

zkoumaného institutu, zejména otázkou platnosti a vynutitelnosti smlouvy o náhradním 

mateřství, a s využitím komparativní metody – srovnání s již existující úpravou náhradního 

mateřství v některých jiných evropských zemích – si v rovině de lege ferenda zvolil za 

vědecký úkol stanovení stěžejních principů, o které by se měla do budoucna opírat česká 

právní úprava.    

2. Formální a systematické členění rigorózní práce 

Ze systematického hlediska je text přehledně a jasně rozdělen. Jeho struktura je logická a 

jednotlivé výklady na sebe navazují. Je respektováno předepsané členění pro odborný text, 

který začíná úvodem do problematiky a dále je rozdělen do pěti základních tematických 

celků. Práci nechybí závěr. Úvod a závěr by správně neměly být očíslovány. 

Autor ve své práci odpovídajícím způsobem a s pomocí odborné literatury vymezuje pojem 

surogátního mateřství a zabývá se možnými důvody absence jeho právní úpravy. 

V souvislosti s tím zkoumá možný význam a dopad ustanovení § 804 OZ, které se jako 

jediné výslovně zmiňuje o tomto institutu. Podrobně analyzuje základní znaky, které odlišují 

náhradní mateřství od jiných forem asistované reprodukce, provádí klasifikaci druhů 

náhradního mateřství, přičemž poukazuje i na problematiku využívání náhradního mateřství 

ke komerčním účelům (kapitola 1). Rovněž se zabývá otázkou, zda je náhradní mateřství 

v ČR legální z pohledu ústavněprávních norem a mezinárodních závazků, které ČR přijala. 

Zkoumá mimo jiné závěry rozhodnutí českého Ústavního soudu a Evropského soudu pro 

lidská práva (kapitola 2). Poskytuje čtenáři pohled na důležité soukromoprávní i 

veřejnoprávní aspekty náhradního mateřství (kapitola 3 a 4). Následně provádí detailní 

rozbor vybraných zahraničních právních úprav surogátního mateřství a snaží se zjistit 

problémy, které tato regulace přináší (kapitola 5).   



  

3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi, bibliografické citace, poznámkový 

aparát 

Při zpracování díla autor použil velké množství zdrojů nejrůznějšího charakteru, na které 

správně odkazuje v souladu s předepsanou citační normou. Poznámkový aparát je adekvátní. 

Zvolená literatura je reprezentativní. Kladně hodnotím fakt, že zahrnuje prameny jak 

domácí, tak zahraniční právní nauky. Autor přitom využívá nejen knižní zdroje, ale ve velké 

míře pracuje i s prameny časopiseckého charakteru. 

4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava rigorózní práce 

Jazyková i stylistická úroveň práce je vynikající. V práci jsem neshledal podstatné 

gramatické nedostatky. Autor se vyjadřuje čtivým právním jazykem, zdařile ovládá právní 

terminologii.     

5. Vyjádření k rigorózní práci, formulace vlastních závěrů (úvahy de lege ferenda) 

Autor nepochybně prokázal, že problematika náhradního mateřství je mu blízká a náležitě 

se v ní orientuje. Domnívám se, že se se svým vědeckým úkolem vypořádal zdařile a dané 

téma zpracoval způsobem odpovídajícím stanoveným požadavkům. Nutno vyzdvihnout 

skutečnost, že práce nepůsobí kompilačně-deskriptivním dojmem, ale je naopak plná 

vlastních úvah a inspirujících závěrů autora. Pozitivně je třeba hodnotit také skutečnost, že 

rigorozant postupoval logicky, systematicky a použil vysoký počet literárních pramenů. 

Především je nutné ocenit, že řešitel neváhá cizí názory komentovat a dále rozvíjet. 

Vyzdvihnout je konečně třeba zdařilou práci autora s judikaturou. Na základě výše 

uvedených důvodů docházím k závěru, že předložená práce splňuje požadavky, jež jsou 

kladeny na kvalifikační práce tohoto druhu, a že tedy naplňuje standardy práce rigorózní. 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Předložená práce osvědčuje schopnost 

samostatného tvůrčího přístupu autora při 

zpracovávání zvoleného tématu, který se 

očekává u rigorózních prací ve smyslu 

rigorózního řádu. Práci proto doporučuji 

k obhajobě. 

U ústní obhajoby by se autor mohl vyjádřit 

k následující otázce:  

Jak se autor staví k otázce možného odčinění 

újmy na zdraví způsobené náhradní matce 

v důsledku umělého oplodnění (např. infikování 

surogátní matky nevyléčitelným virem 

pocházejícím z implantovaného biologického 

materiálu)? 
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