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Posudek 

 

rigorózní práce Mgr. Kateřiny Matouškové 

„Určení a popření otcovství“ 

 

 

Autorka předložila rigorózní práci v rozsahu 120 stran výkladového textu včetně 

úvodu a závěru. Zvolila téma, které je stále velmi aktuální a je mu věnována pozornost 

v teorii i praxi.  

Pokud jde o systematiku práce, lze ji označit za klasickou. Autorka si zkoumanou 

právní úpravu rozdělila do devíti kapitol (číslem označila i též úvod a závěr). Není obvyklé, 

aby prameny právní úpravy byly uváděny v samostatné kapitole, nicméně nepovažuji autorčin 

postup za nesprávný, když v kapitole druhé, nazvané „Prameny právní úpravy“, se zabývá 

stručně především základními mezinárodními úmluvami. Autorka totiž vysvětluje ke 

každému dokumentu svůj důvod, proč jej za pramen považuje a je možno říci, že zaujímá též 

jisté hodnotící stanovisko. Tato kapitola je zakončena velmi stručným vysvětlením významu 

rodičovství a jeho zakotvením v právním řádu. Autorka je v tomto ohledu úsporná, vysvětlení 

je výstižné a přesvědčivé.  

V kapitole třetí se autorka na 22 stranách zabývá určováním sporného mateřství. 

Vysvětluje pojem „sporné mateřství“. Dále se pak zabývá třemi konkrétními možnostmi 

vzniku pochybností o mateřství konkrétní matky ke konkrétnímu dítěti. Autorka označuje tyto 

případy – porod s utajením totožnosti matky, utajený porod a náhradní mateřství. Pozitivně 

hodnotím tento systematický autorčin přístup i způsob, kterým zkoumanou problematiku 

zpracovává. Autorka totiž zahrnuje do svého výkladu nejen výklad de lege lata, ale i odkazy 

na zahraniční úpravu a případně judikaturu. Dále se zabývá náhradním mateřstvím v návrhu 

nového občanského zákoníku. V této kapitole uvádí i úvahu de lege ferenda – diskuse 

s některými autory, zabývajícími se touto problematikou, kterou zde autorka rigorózní práce 

vede, je velmi originální a zajímavá. Stejně tak je dobře napsaný závěr v této kapitole, v němž 

autorka dochází ke konkrétním úvahám.  

Kapitola čtvrtá pojednává o určování otcovství. Této problematice autorka věnuje více 

místa, podle mého názoru oprávněně uvádí úvodem této kapitoly několik obecných poznatků 

včetně právní historie tohoto institutu. Speciálně pak věnuje pozornost určování otcovství 

v českém právním řádu. Autorka systematicky probírá všechny tři domněnky otcovství 

z hlediska hmotného práva s potřebným ohledem i na právo procesní. Pozitivně hodnotím 

autorčin kreativní přístup k výkladu druhé domněnky otcovství, v němž se snaží vyčerpat 

veškerou problematiku, která se může v praxi vyskytnout. Dále pokračuje výklad třetí 

domněnky otcovství, kterému taktéž autorka věnuje důkladnou pozornost I tato čtvrtá kapitola 

je zakončena úvahou de lege ferenda. Na tomto místě se autorka zabývá Nálezem Ústavního 

soudu ÚS 987/07, současně autorka k tomuto nálezu uvádí, že názor vyjádřený v odůvodnění 

zmíněného nálezu je předmětem kritiky některých autorů…. Bylo by dobré, kdyby se autorka 

vyjádřila sama podrobněji k této pasáži své práce při její ústní obhajobě. Taktéž ke kapitole 

čtvrté vypracovala autorka stručný závěr, což považuji pro čtenáře práce za velmi užitečné.  

Systematicky správně autorka pokračuje v páté kapitole výkladem problematiky početí 

dítěte za pomoci asistované reprodukce. V této kapitole se zabývá zkoumanou problematikou 

v podstatě stručně a ne všemi otázkami, které by eventuálně mohly přicházet v úvahu. 
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Zejména by mě zajímal autorčin názor, zda řešení uvedené na straně 68 práce, které vychází 

ze zákona č. 277/2006 Sb., totiž to, že za otce dítěte bude považován muž, který dal k 

umělému oplodnění souhlas… je teoreticky správný – o co tu vlastně jde? O fikci nebo 

domněnku? Připustila by autorka umělé oplodnění neprovdané ženy spermatem anonymního 

dárce bez dalšího? Autorka sice na straně 69 a násl. píše na několika řádcích o umělém 

oplodnění bez souhlasu muže, ale nikoli však z toho hlediska, které výše uvádím.  

Ke kapitole šesté nemám žádné podstatné připomínky. Pozitivně hodnotím výklad 

uvedený na straně 82 a násl., který je věnován též Nálezu Ústavního soudu ÚS 15/09. Taktéž 

vhodně do textu věnovanému popření otcovství zapadá stručná poznámka o popření otcovství 

ve slovenském zákoně o rodině. I tato kapitola je opatřena na konci úvahou de lege ferenda 

uvádějící některé autorčiny názory.  

Konečně v kapitole sedmé na straně 97 – 112 se autorka zabývá poměrně podrobně 

(včetně stručného historického vývoje) právní problematikou popření otcovství nejvyšším 

státním zástupcem. Tato kapitola je opatřena též několika judikáty, což považuji za správné a 

potřebné k obohacení předložené práce. Tuto kapitolu autorka uzavírá úvahou nadepsanou 

„Oprávnění nejvyššího státního zástupce de lege ferenda“. V tomto výkladu autorka uvádí 

vlastní myšlenky, zejména obhajuje názor, že chybí oprávnění dítěte k podání popěrné žaloby 

a dále autorka upozorňuje na navrhovanou úpravu v novém občanském zákoníku.  

Konečně v kapitole osmé doplňuje autorka své výklady upozorněním a stručným 

rozborem rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva. Autorka vybrala několik 

judikátů, které pro téma své rigorózní práce považuje za významné, stejně tak jako pro 

obecnou znalost teorie i praxe v oblasti určení mateřství a otcovství. 

Konečně pak v závěru práce autorka uvádí shrnutí svých kritických názorů a návrh de 

lege ferenda tak jak se jimi zabývala v průběhu zpracování zvoleného tématu rigorózní práce.  

Pokud jde o prameny, z nichž autorka čerpala: k práci je připojen seznam 

monografické i časopisecké odborné literatury, s níž autorka při psaní práce pracovala, a na 

kterou se odvolává jako na prameny, z nichž čerpala (celkem 156 odkazů a poznámek). 

Kromě toho autorka uvádí celkem 17 odkazů na zdroje internetové. Pro hodnocení práce 

považuji zejména za významné to, že autorka pracuje s judikaturou a uvádí celkem 26 

judikátů, kterými se zabývala.  

V předložené práci jsem neshledala žádné podstatné nedostatky po stránce obsahové 

ani po stránce formální. Práce vykazuje výborné znalosti zkoumané problematiky a tvůrčí 

schopnost autorčinu uvažovat o její teoretické stránce. Autorka na závěr některých 

diskutabilních otázek neváhá hledat vlastní řešení.  

 

Ze všech těchto důvodů lze proto předloženou práci považovat za odpovídající 

požadavkům kladeným na práci rigorózní a doporučit ji k ústní obhajobě. 

  

 

 

 

 
 

V Praze dne 20. prosince 2012                                    Doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 

                                                                                           oponentka rigorózní práce 
 


