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1. Aktuálnost tématu: 
Diplomant si zvolil  trvale velmi diskutované téma. V práci si všímá ochrany lidského plodu 
v širším pojetí, nejen z pohledu práva, ale zdůrazňuje rovněž význam etiky, morálky a 
náboženského přesvědčení jak především matky, tak společnosti.  
 
2. Náročnost tématu: 
Téma považuji za obtížné, protože jeho zpracování vyžaduje znalosti teoretické a také 
schopnost analýzy a komparace i ve vztahu k zahraničním právním úpravám, neboť diplomant 
zvolil u platné právní úpravy práce metodu komparace z hlediska toho, jak je interrupce 
dostupná.  
 
3. Kritéria hodnocení práce: 
Domnívám se, že cíl práce byl splněn. Pokud je o analýzu, velice kladně hodnotím to, že si 
diplomant zachoval objektivní náhled, i když vyjadřuje svá vlastní stanoviska etická, nejen 
právní názory. Také úprava, jazyková a stylistická úroveň odpovídají požadavkům práce.   
 
4. Případné další vyjádření k práci: 
Oceňuji, že diplomant zvolil metodu historického výkladu, a také, že jeho práce tvoří 
uceleného průvodce vývojem ochrany plodu. Téma zvolené diplomantem, s ohledem na svou 
určitou kontroverznost, je i v domácí literatuře zpracováno velmi okrajově a práce jsou spíše 
staršího data, avšak diplomant zpracovává i akutální právní úpravu a judikaturu. 
 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
Diplomant nechť uvede praktické možnosti řešení náhradního mateřství v České republice 
(ČR). Jaký zásadní problém by v této oblasti pomohl nastat z pohledu trestního práva? Jak je 
právně upraveno umělé přerušení těhotenství manželky českého občana, která sama není 
občankou ani České republiky, ani jiného členského státu Evropské unie, má na území ČR 
povolen přechodný pobyt? 
 
6. Doporučení práce k obhajobě. 
Práci k obhajobě doporučuji.  
 
7. Navržený klasifikační stupeň: 
Výborně, s tím, že konečný výsledek závisí na prezentaci práce u  obhajoby. 
 
 
V Praze dne 15. dubna 2012  
                                                          
 
                                                                                                         JUDr. Olga Sovová, Ph. D. 
                                                                                                           oponent diplomové práce 


