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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

  Diplomantem zvolené téma lze považovat nikoliv za nové, nýbrž za aktuální. 
Je tomu tak proto, že problematika právních předpokladů rodičovství je v současné 
době neustále konfrontována s rozvojem schopností a možností především lékařské 
vědy, a to zejména na poli asistované reprodukce. Opominout však nelze ani pokroky v 
rámci poznání lidského genomu a možnosti, které se tak při určování rodičovství 
naskýtají. 
  Oponentské hodnocení:  Výběr tématu hodnotím na základě uvedeného 
kladně. Zpracování tohoto tématu je schopno osvědčit, zda si diplomant osvojil 
teoretické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a 
vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti. 
 

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

použité metody 
 
  Zpracování diplomantem zvoleného tématu vyžaduje komplexní znalost pojetí 
rodičovství, nikoliv ovšem pouze po stránce právní. Autor musí prokázat znalost 
provázanosti faktických daností (pramenících zejm. z biologické roviny rodičovství) s 
odpovídajícími instituty a konstrukcemi používaných při úpravě této oblasti právními 
normami. Právě vzhledem k výše nastíněnému dynamickému vývoji na tomto poli jsou 
na autora kladeny zvýšené nároky z hlediska precizní systemizace a z hlediska 
konzistence použitých právně-hermeneutických metod. Autor musí prokázat nejen 
znalosti teoretické, ale také znalost uvedených aktuálních otázek. 
  Oponentské hodnocení:  Náročnost zvládnutí těchto teoretických otázek, 
jakož i prokázání praktických znalostí, při čemž lze čerpat z bohaté literatury, jak 
učebnicové, tak časopisecké, odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na práce 
tohoto druhu. 
 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
  Po formální stránce je práce členěna do jednotlivých kapitol (celkem 4, včetně 
úvodu a závěru). V úvodu si autorka vytyčuje cíle práce a blíže čtenáře seznamuje s 
tematickým zaměřením. Hlavním cílem práce je „(...) podat shrnutí současného 
právního stavu, a to současně s jeho zhodnocením, v některých oblastech i s 
nastíněním směru, kterým by se mohl ubírat.“ K cíli práce podotýkám, že takto pojatý 
cíl práce v sobě nese nebezpečí popisnosti práce, autor však chce jistě ukázat, že 
nabyl znalostí a dovedností hlubších, než pouhé schopnosti popsat současný právní 
stav. Proto bude v posudku věnována obzvláštní pozornost těm pasážím, kde autor 
vyslovuje své vlastní názory, kde nastiňuje řešení de lege ferenda. 
  Ve druhé kapitole se autor věnuje určování mateřství, ve třetí kapitole 
určování otcovství. Tyto dvě kapitoly tvoří tedy těžiště práce. Druhá kapitola, nazvaná 
určování mateřství, se po velmi stručné obecné pasáži věnuje problematice utajených 
porodů, asistované reprodukci (včetně surogačního mateřství), právu dítěte znát svůj 
genetický původ a maternitním sporům.  
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  V kapitole třetí se autor zabývá určením otcovství i jeho popíráním. Teprve v 
části 3.5.4. se věnuje aktuální problematice spojené s nálezem Ústavního soudu ČR I. 
ÚS 15/09.  
  K takto pojaté systematice lze mít několik výhrad. Za prvé , autor zcela pomíjí 
ve své práci použít metodu historickou (postačil by alespoň stručný exkurz). Za druhé , 
kapitola druhá a třetí jsou obsahově nevyrovnané, když obecnému výkladu určení 
mateřství je věnováno pouze 1,5 strany textu, a bezprostředně po té autor začíná řešit 
dílčí otázky (utajené porody, asistovaná reprodukce), zatímco v rámci kapitoly třetí 
obsáhle popisuje platnou úpravu a k dílčím aktuálním otázkám se dostává teprve v 
části 3.5.4. Z hlediska rozsahu právní úpravy je materie určování otcovství nepochybně 
obsáhlejší, o to více zde vystupuje absence použití historické metody při zpracování 
tématu mateřství – neboť ona stručnost právní úpravy ohledně mateřství má silné 
historické kořeny. Za třetí, problematika práva znát svůj genetický původ je obecná, a 
vztahu se jak k matce, tak k otci dítěte. Domnívám se, že systematicky vhodnější by 
tedy bylo ji zařadit jako kapitolu samostatnou (čtvrtou), tak, aby nebyla „skryta“ v rámci 
kapitoly o určení mateřství. Za čtvrté , těžištěm práce (alespoň pokud jde o mateřství) 
jsou především vybrané aktuální problémy (což hodnotím kladně) – to otevírá otázku, 
zda toto nemělo být odraženo též ve vhodněji zvoleném názvu práce (např. Aktuální 
problémy spojené s právními předpoklady rodičovství). Uvedené výhrady však 
nepovažuji za natolik zásadní, aby bylo možno o nich konstatovat, že značným 
způsobem snižují hodnotu celé práce. Otázky, které autor v práci zpracovává, jsou 
pojaty systematicky a je zachována jejich logická návaznost. 
  Oponentské hodnocení:  Uzavírám proto, že systematika práce, i přes 
uvedené výhrady, odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na práce tohoto druhu, a 
to ohledně logické stavby, hloubky zpracování tématu i použitých právně-
hermeneutických metod.  
 

 
4. Vyjád ření k práci 

 
  Práci považovat za zdařilé zpracování tématu. Jak je uvedeno již výše, 
systematika práce je akceptovatelná. Hloubka zpracování zvoleného tématu je 
dostatečná, dílčí otázky, kterým autor věnuje svoji pozornost, jsou zpracovány se 
značnou pečlivostí. 
  Přesto lze mít k práci několik výhrad. Diplomant sice průběžně pracuje s 
návrhem nového občanského zákoníku (s. 53-56, 69, 71, 73, 75), vzhledem k jeho 
významu a vzhledem k jeho aktuálnosti v sou časné dob ě však mohl návrhu 
věnovat spíše samostatnou kapitolu . Diplomant zcela přechází návrh v souvislosti s 
úpravou určování mateřství, což je další z projevů nevyváženosti kapitol o mateřství a 
otcovství, naznačeném výše.  
  Ze systematiky práce je zřejmé, že autor práci nezamýšlel jako 
komparatistickou. To samo o sobě nelze autorovi vytýkat – diplomant se pohybuje v 
rámci jedné právní úpravy a v rámci jednoho sociálního prostředí. Nelze však 
pominout, že diplomová práce má přehledně předvést znalosti a dovednosti studenta 
při ukončení studia, a k těmto znalostem a dovednostem nepochybně práce se 
zahraničními prameny patří. Autor samozřejmě není povinen volit komparatistickou 
metodu jako hlavní metodu pro zpracování tématu, mohl však p řipojit alespo ň krátký 
exkurz k právní úprav ě této problematiky v n ěkterém z evropských tradi čních 
kodex ů soukromého práva  (např. Rakousko, Německo, Francie, Itálie, Švýcarsko), a 
to tím spíše, že autoři návrhu nového OZ se v mnoha ohledech právě na tyto tradiční 
západoevropské kodexy odvolávají. Autor tak činí pouze dílčím způsobem (s. 18-19 
pouze ohledně otázky anonymních porodů. Ani zde však nepracuje se zahraničními 
prameny. Za daných okolností tak nezbývá než vyslovit záv ěr, že autor neprokázal 
schopnost práce se zahrani ční literaturou .  
  Kladně hodnotím, že se ve své práci autor zaměřil především na aktuální 
otázky v této oblasti, které se mu podařilo přesně a systematicky vystihnout. Autor 
nezůstává pouze v popisné rovině, průběžně vyslovuje také vlastní názory (např. s. 20, 
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44, 48, 49, 62, 64, 74). Autor tak dostatečně splnil cíl práce, který si předsevzal. 
Hodnotí-li tedy v závěru práce právní úpravu, vyslovuje závěry, které mají v 
předchozím textu vlastní oporu. 
 
  Vzhledem k uvedenému práci hodnotím jako zda řilou, avšak s n ěkterými 
nedostatky (viz výše).  
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cílem diplomové práce je „(...) podat shrnutí 

současného právního stavu, a to současně s jeho 
zhodnocením, v některých oblastech i s nastíněním 
směru, kterým by se mohl ubírat.“. Autor tento cíl 
splnil , pro veškeré jeho závěry lze nalézt oporu v 
textu práce. 

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Diplomant p ři zpracování zvoleného tématu 
prokázal schopnost samostatné práce , a to jak 
pokud jde o literaturu, tak judikaturu. 

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

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Autor pracuje s literaturou řádně a průběžně na ni 
odkazuje. Seznam použité literatury je přehledný. 
Ze seznamu vyplývá, že autor pracoval s cca třiceti 
publikacemi ať už monografického či 
časopiseckého charakteru. Autorka řádně pracuje 
také s aktuální judikaturou, uvádí i relevantní 
judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. To 
je vzhledem k požadavk ům na práce tohoto 
druhu více než posta čující. (K výtce ohledně 
zahraniční literatury viz výše). 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autor téma zvolené v názvu diplomové práce 
zpracoval co do podrobnosti způsobem 
odpovídajícím požadavkům na práce tohoto druhu, 
s výhradou nepoměru zpracování obecných otázek 
mateřství, použití historické a komparatistické 
metody a absence hlubšího zpracování návrhu 
nového občanského zákoníku. Lze tedy uzav řít, že 
autor zvolené téma zpracoval a vy čerpal 
dostate čně. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je po formální stránce přehledná. 
Velikost písma i jeho rozpal je standardní, počet 
úhozů pravděpodobně odpovídá průměrné 
normostraně. Součástí práce nejsou tabulky, či 
grafy, což je vzhledem k zadanému tématu 
pochopitelné. Lze uzav řít, že úprava odpovídá 
požadavk ům kladeným na práce tohoto druhu. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úrove ň práce je dobrá.  
 

6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
6.1 Připomínky – viz výše v rámci podrobného hodnocení 
 
6.2 Otázky k zodpovězení při obhajobě: 
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 1) Při ústní obhajobě se diplomant vysloví k otázce, jaké řešení de lege ferenda by 
navrhl, pokud jde o právní úpravu popírání otcovství, vzhledem k nálezu Pl ÚS 15/09 – 
uvede při tom srovnání s vybranými zahraničními úpravami. 
 
 2) Autor při obhajobě rozvede svůj názor ze s. 47, že: „K zaměnění dětí dochází 
nezřídka, ovšem pouze na malý počet se doopravdy přijde, (...).“ Výraz „nezřídka“ lze 
pozitivně formulovat jako „často“ či „zpravidla.“  
 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Závěrem lze konstatovat, že p ředložená 
diplomová práce, jak po stránce 
obsahové, tak i formální, i p řes uvedené 
výhrady, spl ňuje požadavky kladené na 
práce tohoto druhu, a proto doporu čuji 
její p řijetí k ústní obhajob ě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Velmi dob ře. 
 
 
V Praze dne 06. 05. 2011 
 
 

_________________________ 
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 
oponent diplomové práce 

 


