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Určení a popření rodičovství

P o s u d e k   o p o n e n t a 

     Předložená  rigorózní  práce  má  celkem  123  stran,  včetně 
summary,  příloh  a  abstraktu.  Je  členěna  do  bodů,  průběžně 
číslovaných bez odlišení významu. Vlastní text má sedm bodů, v 
nichž se doktorandka zabývá rubrikovaným tématem ve vlastním slova 
smyslu, totiž body č. 2 až 8. Body jsou s výjimkou prvního a 
posledního dále smysluplně členěny, a to i vícečetně. Systematiku 
práce  shledávám  nestandardní,  lze  říci  vadnou  (např.  bod  o 
asistované reprodukci? Rozdělení popírání zčásti podle subjektu, 
zčásti podle domněnky, chybí popírání mateřství aj.).

     Seznam literatury je dostatečně bohatý, autorka pracovala i s 
internetovými zdroji. Pokud jde o judikaturu, není zřejmé, o jaké 
prameny se autorka opírala, zda rovněž o internet (ASPI?), či o 
něco jiného, v každém případě – takto citováno – je judikatura 
vesměs nedohledatelná. Pokud za právní předpis považuje pokyn NSS, 
je to chyba, navíc zase není zřejmý zdroj informace. Poznámkový 
aparát je sice bohatý, není však veden lege artis, jakoby autorka 
ani  nevěděla,  jak  by  měl  poznámkový  aparát  vypadat.  !  Zásadně 
chybí odkaz na urč. stránku textu!

     Po standardním úvodu následuje část věnovaná „pramenům právní 
úpravy“. To je v podstatě komentovaný seznam předpisů. Je nejasné, 
proč autorka na konec tohoto bodu zařazuje otevření rubrikovaného 
tématu!? 

      Třetí bod je věnován určování mateřství. Poznamenávám, že 
50a ZR není žádnou „definicí“ mateřství (str. 10 shora).  Autorka 
se  tu  ale  zabývá  zajímavými  tématy  souvisejícími  s  určením 
mateřství, vč. případu „Odievre“ a náhradního mateřství (sluší se 
podotknout, že občanský zákoník nikterak není místem vhodným pro 
úpravu náhradního mateřství).

      Čtvrtý bod pak autorka věnuje podrobnému rozboru určování 
otcovství ve všech jeho aspektech, včetně historických. (Tu kladu 
jen otázku, proč autorka zařazuje výklad o neplatnosti právního 
úkonu – obecně.) Tady v souvislosti se souhlasným prohlášením před 
soudem  postrádám  alespoň  poznámku  o  tom,  že  schází  procesní 
úprava, takže není vůbec jasné, jak vlastně toto prohlášení činit 
– a všichni vědí!?



   Následuje bod věnovaný asistované reprodukci. 

   V bodu šestém píše doktorandka o popření otcovství, a podrobně 
rozebírá  problematiku  lhůt.  V  bodu  sedmém  se  zabývá  popřením 
otcovství nejvyšším státním zástupcem. Konečně v osmém bodu podává 
přehled rozhodovací praxe ESLP a uvádí i jednotlivé známé kauzy z 
rubrikované problematiky. 

   Obecně řečeno: předložená rigorózní práce není popisná, autorka 
se  zamýšlí  nad  problémy  nejen  dnes  účinné  právní  úpravy,  ale 
uvažuje (v době napsání) de lege ferenda. Vyjadřuje své postoje 
(někdy se odvolává na právní teoretiky, jindy na judikaturu, ale 
někdy,  zdá  se,  jde  o  její  vlastní  stanovisko),  často  velmi 
kritické, negativně kritické, poukazuje na možná vhodnější řešení. 
Zčásti je třeba jí dát za pravdu.
     Práce nevykazuje žádné významné vady z hlediska souladu s 
právem či fakticitou. Autorka má pěknou češtinu, příjemný styl, 
práce je čtivá, dobře srozumitelná, což není často vidět.
    Je zřejmé, že autorka s literaturou i jinými zdroji (právními 
předpisy i cizími) dobře pracovala, až na nesprávné citace.

     Přes  uvedené  výtky  výše  učiněné  konstatuji,  že  autorka 
zvládla  svůj  úkol  úspěšně,  že  splnila  cíle,  které  před  sebe 
položila. Mám za to, že předložená práce splňuje požadavky kladené 
na práce  tohoto druhu a  práci proto  d o p o r u č u j i  ji k 
přijetí.
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