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1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma považuji za  aktuální, 
protože diplomantka – mezi vybranými problémy - zkoumá otázky, 
jejichž řešení vpravdě pálí, pokud ne přímo zákonodárce, tak jistě 
rovněž právníky, i když, či snad právě proto, že jde v prvé řadě o 
otázky prostě biologické a zdravotnické.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje, jejich 
zpracování a použité metody: Zvolené téma nebylo příliš náročné na 
znalost konkrétní právní úpravy, právní úprava tu není nikterak 
rozsáhlá, naopak. Takto se autorka musela především seznámit s 
dostupnou literaturou, které již dnes není málo. S dostupným  
aparátem pracovala autorka na dobré úrovni. 
Přitom použila zejména metodu analytickou a srovnávací, které jí 
umožnily dobře uchopit celou rubrikovanou tématiku; používala ale 
i metodu syntetickou, která jí dovolila vytvořit dostatečně 
plastický obraz zkoumaného tématu.
S využitím poznatků získaných studiem literatury a judikatury, 
jakož i zmíněných metod dokázala diplomantka zdařile zpracovat 
zadané téma. 

3. Formální a systematické členění práce: Předložená práce je 
rozčleněna do šesti kapitol, z nichž tři jsou dále děleny. 
Předchází úvod, následuje závěr. Systematika práce je dobrá. První 
kapitola je věnována obecným zřetelům vztahu rodiče – děti. Druhá 
se zabývá otázkami jména a příjmení dítěte, třetí vyživovací 
povinností (vzájemnou), čtvrtá je historickým pohledem na určení 
rodičovství. Jádro práce je v kapitole páté, věnované určení 
mateřství (utajený a anonymní porod, náhradní mateřství, baby-
boxy), a šesté, věnované určení (a popření) otcovství.

4. Vyjádření k práci: Celkově práci hodnotím jako zdařilou.
Práce je přehledná a psaná čtivým jazykem. Autorce se podařilo 
vyhnout se popisnosti. Zásadní chyby práce neobsahuje.
Postrádám však jakýkoli osobnější přístup. Autorka se vyjadřuje 
jakoby neosobně, s čímž nelze souhlasit. Hodnotící soudy schází.



5. Kritéria hodnocení práce:
A/ Splnění cíle práce: Předložená práce splňuje rubrikovaný cíl.
B/ Samostatnost při zpracování tématu: Autorka prokázala schopnost 
samostatné práce, a to jak při výběru a zpracování literatury, tak 
zejména při vlastním sepsání práce.
C/ Práce s literaturou: Na konci práce je zařazen seznam použité 
literatury, knižní, časopisecké, i těch, jejichž zdroj našla 
autorka na internetu; seznam je dosti bohatý.  Že s jednotlivými 
tituly pracovala autorka řádně, lze dobře vidět na poznámkovém 
aparátu vedeném v zásadě lege artis. 
D/ Hloubka provedené analýzy: Podle mého názoru autorka 
analyzovala dané téma v řádné hloubce.
E/ Úprava práce: K formálnímu vybavení práce nemám žádné výhrady, 
naopak, práce je sepsána přehledně a vhodně.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: Očekávám, že 
diplomantka promluví ještě šíře, než píše o otázce tzv. baby-boxů 
a že k nim vysloví své stanovisko po stránce právní přípustnosti 
(nikoli nutně objektivně pravdivě, prostě, jaký je její názor).

7. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě: Vzhledem k tomu, že 
předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené jak po 
stránce obsahové, tak po stránce formální na práce tohoto dru
hu, doporučuji práci  k obhajobě.

8. Navržený klasifikační stupeň: výborně.
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