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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Diplomantka si zvolila téma, které není v odborné literatuře příliš podrobně rozpracováno, 

jako je tomu u jiných standardních témat diplomových prací. Jedná se o téma, k jehož 

zpracování je nutné mít dobrý přehled v právní úpravě poskytování zdravotních služeb a při 

jehož zpracování je nutné dbát jeho značné komplexnosti a poměrné novosti řešených 

právních otázek. Zvolené téma je ovšem vysoce aktuální, a to z důvodu narůstajícího zájmu o 

metody asistované reprodukce mezi běžnou populací. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje, jejich zpracování a použité 

metody: 

Diplomantka si zvolila téma, které je poměrně náročné na vstupní znalosti. Téma je nutné 

postihnout v jeho veškeré komplexnosti. Diplomantka se jeho zpracování zhostila se ctí, 

téma zpracovala rozsáhle, přičemž se dotkla mnoha ožehavých právních otázek, které 

s asistovanou reprodukcí souvisejí. Kromě metody analytické, pomocí které diplomantka 

zpracovává tuzemskou právní úpravu, použila rovněž metodu komparativní, kdy si ke 

komparaci s českou právní úpravou vybrala britský a italský právní řád (pro jejich odlišnosti). 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

Práce je systematicky členěna na úvod, devět kapitol a závěr. Diplomantka v rámci tohoto 

členění věnovala úvodní části rovněž historickému výkladu a i dalším mimoprávním 

aspektům postavení embrya, například s ohledem na jednotlivá světová náboženství. První 

kapitola se zabývá otázkami neplodnosti, zejména její definicí. Druhou kapitolu věnovala 

diplomantka jednotlivým metodám asistované reprodukce. Ve třetí kapitole se následně 

zabývala statusem lidského embrya a tomu, jak na ně nahlíží právo, ale například i jednotlivá 

světová náboženství. Čtvrtá kapitola zpracovává judikaturu Evropského soudu pro lidská 

práva související s tématem práce. V páté kapitole se diplomantka věnuje již samotným 

právním aspektům in vitro fertilizace. Šestou kapitolu diplomantka věnovala právní úpravě 

asistované reprodukce de lege ferenda, ve které tak přináší vlastní krátké úvahy nad pro ni 

zajímavými oblastmi pro budoucí úpravu. Sedmá kapitola se zabývá určováním otcovství 

k dítěti, které bylo pomocí asistované reprodukce počato. V osmé kapitole diplomantka 

rozebírá aktuální problematiku surogátního mateřství. Devátá, poslední, kapitola se nakonec 

dostává ke komparaci právních úprav, kterou diplomantka předesílala v úvodu své práce. 

Diplomová práce je psána srozumitelně, terminologicky správným právním jazykem. Práce 

neobsahuje zjevné gramatické a stylistické chyby či nedostatky. Též citace jsou v souladu 



s citační normou. S poznámkovým aparátem diplomantka pracovala velice dobře, svědčí o 

tom i množství poznámek pod čarou odkazujících na původní literaturu. 

 

4. Vyjádření k práci: 

Práci jako celek hodnotím jako zdařilou. Diplomantka prokázala širokou orientaci v tématu. 

Zvolila si také oblast, ve které je mnoho otevřených právních otázek. Hůře hodnotím ovšem 

například komparativní devátou kapitolu. Nejedná se totiž ve svém důsledku o komparaci, 

ale stručný popis některých otázek, které zvolené právní řády řeší. Tyto otázky nejsou 

stavěny do souvislostí, ve svém důsledku tak tedy nejsou komparovány. Pozitivně ovšem 

naopak hodnotím využívání zahraničních zdrojů. Práce je celkově psána čtivě a je v souladu 

s požadavky kladenými na diplomové práce. 

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

A) Splnění cíle práce: Cíle práce stanovené v úvodu práce diplomantka splnila. 

B) Samostatnost při zpracování tématu: Diplomantka prokázala, že téma diplomové práce 

zpracovala samostatně, stejně tak prokázala samostatnost při výběru literatury. 

C) Práce s literaturou: Veškeré zdroje jsou řádně a v souladu s normou citovány, diplomantka 

použila dostatečné reprezentativní množství zdrojů, o čemž svědčí i počet poznámek pod 

čarou. 

D) Hloubka provedené analýzy: Provedená analýza má s ohledem na zvolené téma 

dostatečnou hloubku. 

E) Úprava práce: Práce je zpracována formálně čistě a úhledně, bez vad a zjevných chyb. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Jaká rizika vidí diplomantka za současného znění právní úpravy v případě náhradního 

mateřství pro zamýšlenou matku? 

Při obhajobě nechť dále diplomantka zodpoví otázku, zda by provedla asistovanou 

reprodukce u ženy (cizí státní příslušnice), které je 51 let, má dítě narozené prostřednictvím 

metod asistované reprodukce, a žádá o provedení asistované reprodukce pomocí embrya, 

které již má z dřívější doby zamraženo? 

 

7. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě: 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 

 

8. Navržený klasifikační stupeň: 

Výborně. 

 

V Praze dne 27. prosince 2016 

 

Petr Šustek 

oponent diplomové práce 


