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Aktuálnost tématu 

 Téma zvolené diplomantkou za předmět diplomové práce je 

v současné době bezesporu zvlášť aktuální. I když jsem si jako oponent 

vědom všech souvislostí zkoumaného tématu, spatřuji nicméně určitý 

problém práce v tom, že pod zvoleným názvem „Náhradní mateřství“ 

diplomantka zahrnula vedle asistované reprodukce i určení rodičovství, 

včetně určení otcovství. To je přístup, který bude muset diplomantka blíže 

osvětlit v úvodu své ústní obhajoby. 

 Diplomová práce, jak ostatně vyplývá již z toho, co bylo o ní výše 

uvedeno, je rozdělena do tří ucelených částí, a to do výkladů o asistované 

reprodukci, o náhradním mateřství, jakož i o určování rodičovství, včetně 

určování otcovství. 

 Je třeba konstatovat, že všechny tyto tři části diplomové práce - 

posuzované každá samostatně - má co do obsahu i systematického 

zpracování velmi solidní úroveň. Svědčí bezesporu o tom, že jde o téma, 

kterým se diplomantka hlouběji zabývala a zabývá, že si výborně osvojila 

příslušnou pozitivněprávní úpravu, právě tak jako i přehled po odborné 

literatuře. Pokud jde o judikaturu, ta v této oblasti prakticky až na nález 

Ústavního soudu České republiky (diplomantkou citovaný v seznamu 

použitých judikátů), neexistuje. O to víc byla diplomantka při zpracování 

zvoleného tématu odkázána pracovat samostatně, což osvědčila.  

 Za těžiště diplomové práce považuji analýzu právní úpravy 

náhradního mateřství, zásady legální licence a zejména rozbor případů 

neplatnosti smlouvy týkající se náhradního mateřství. Řekl bych, že právě 
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v této části podle mého názoru diplomantka nejvíce osvědčila 

samostatnost svého myšlení a přístupu. 

 Při ústní obhajobě bude třeba, aby diplomantka blíže rozvedla svou 

myšlenku, jak z právního hlediska posuzovat smlouvu, která byla mezi 

objednatelským párem a náhradní matkou uzavřena v případě, že by tato 

smlouva nebyla považována za neplatnou (srov. problematiku §51 obč. 

zák., §631 obč. zák. a zejména podle §595 obč. zák.). I když diplomantka 

na str. 40 své práce po tomto rozboru vychází z toho, že uzavřená 

surogační smlouva by byla neplatná, oponenta zaujal v této souvislosti 

vyslovený závěr, že „Je však i tak jisté, že smlouva (roz. §595 obč. zák.) 

by byla neplatná vzhledem k tomu, že předmětem plnění těchto smluv 

mohou být pouze věci“. 

 Rovněž by bylo třeba zaujmout stanovisko jak upravit či neupravit 

tuto problematiku v připravovaném návrhu nového občanského zákoníku. 

 Celkově lze říci, že zvolená problematika oblastí, kde by oponent 

měl k některým řešením i další připomínky, které však nelze v rozsahu 

tohoto oponentského posudku všechny uvádět. 

 To uvádím spíše z toho důvodu, že to vše svědčí o tom, že se 

diplomantka musela samostatně a hlouběji zamýšlet nad zkoumanou 

problematikou. Proto jí nezbytně nutně vyvstala řada otázek, na které se 

snažila poctivě hledat a najít odpovědi (srov. např. jen  oblast osvojení). 

 V každém případě však bude namístě, aby diplomantka při ústní 

obhajobě prezentovala svůj základní názor na úpravu de lege ferenda 

v českém právním řádu, jmenovitě v tom směru, zda by právní základ této 

problematiky měl být upraven v návrhu nového občanského zákoníku či 

nikoliv. 

 Invenční obsahové zpracování zkoumané problematiky, velmi 

uspokojivá stylistická a jazyková úroveň práce s vytypováním řady otázek, 

které si diplomantka položila a na něž hledala odpovď, vedou k mému 

předběžnému hodnocení práce jako práce výborné. 
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