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1. Aktuálnost tématu: 

 

       Práce je tak, jak byla diplomantkou koncepčně pojata, nepochybně 

aktuální. Vedle určování otcovství, kde spatřuji část těžiště diplomové práce, se 

diplomantka poměrně zevrubně zabývá rovněž - ne vždy bezesporným -  

určováním mateřství, a to jak z hlediska hmotněprávního, tak z hlediska 

procesněprávního. 

 

2. Náročnost tématu: 

 

       Celkové zpracování zadaného tématu svědčí o velmi solidní přípravě 

diplomantky, o osvojení si spolehlivých teoretických základů, jakož i o výborné 

znalosti pozitivněprávní úpravy. Předností práce je rovněž to, že se diplomantka 

zároveň dotýká  právní úpravy určování rodičovství v novém občanském 

zákoníku, jakož i domácí a zahraniční judikaturou, týkající se této problematiky  

( srov. i judikatury Evropského soudu pro lidská práva). 
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3. Kritéria hodnocení:  

 

       Předložená práce rozhodně splnila cíl, který si diplomantka vytkla. Práce je 

velmi solidním analytickým rozborem problematiky určování rodičovství, a to jak 

u nás, tak v části zahraničí (srov. právní úpravy určování otcovství vybraných 

států). 

Zvláštní pozornost čtenáře vyvolává samostatný přístup diplomantky při jejím 

uvažovaní o právní úpravě náhradního mateřství de lege ferenda. V této 

souvislosti by si však zasloužilo bližšího osvětlení její kategorické stanovisko, 

pokud jde o institut náhradního mateřství (předpokládám, že tak  diplomantka  

učiní při ústní obhajobě). Rovněž předmětem ústní obhajoby by měla být  stále 

sporná problematika porodu dítěte  z genetické látky jiné ženy, jakož i institut 

babyboxu. 

 

       Svou analytickou hodnotu mají i  diplomantčiny výklady týkající se určování 

otcovství. V této části práce diplomantka osvědčila výbornou znalost 

pozitivněprávní úpravy, samostatný úsudek (může učinit účinné prohlášení 

podle § 52 jen biologický otec anebo i muž, který má zájem o rodičovství), právě 

tak jako důsledné spojování výkladů diplomantky s příslušnou judikaturou 

českých soudů. 

 

       Při celkovém hodnocení lze říci, že diplomová práce má po obsahové, 

systematické i jazykově-stylistické velmi solidní úroveň. Svědčí o výborné 

přípravě diplomantky, o nesporně hlubším zájmu diplomantky o zvolenou 

problematiku, jakož i o jejím rozhledu jak po domácí, tak zčásti zahraniční 

legislativě, literatuře a judikatuře.  Nesporným kladem práce je i vhodný výběr  

řady judikátů Evropského soudu pro lidská práva. 

  

      Lze uzavřít, že diplomantce se zdařilo to, co uvádí v závěru své práce, totiž 

přispět k tomu, aby byly některé problematické aplikační a interpretační otázky 

určování rodičovství objasněny. 

        Sympatický je mně i závěr diplomantky, podle kterého – na rozdíl od 

současné neustálé kritiky čs. právního řádu – právní úprava určování 
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rodičovství u nás je při srovnávání  s evropskými právními řády – až na některé 

výjimky, o kterých se diplomantka  v diplomové práci zmiňuje – dostatečná. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Předběžné hodnocení práce: V ý b o r n ě 
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