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1. Cíle, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu: 
Diplomantka si zvolila velmi aktuální téma, které představuje jednu z nejdiskutovanějších 
otázek současné lékařské etiky a zdravotnického práva. Autorka téma uchopuje velmi 
komplexně včetně přiblížení metod asistované reprodukce, mezinárodněprávní úpravy či 
speciální kapitoly věnované úvahám de lege ferenda. Používá přitom metody deskriptivní, 
analytické a zčásti také komparativní. Diplomantka prokázala znalost zákonné úpravy i 
aktuální judikatury, jako i schopnost orientace v odborných textech. Použita byla také bohatá 
základna zahraničních pramenů. 
 

2. Struktura a členění práce: 
Text (82 stran včetně úvodu a závěru) je přehledně a jasně členěn, jeho struktura je výsostně 
logická, přičemž jednotlivé pasáže na sebe systematicky navazují. Vnitřní členění je v souladu 
s klasickými doktrinálními přístupy. Práce je rozdělena do pěti kapitol (nepočítaje v to úvod a 
závěr), které se většinou člení do dvou až tří úrovní podkapitol. První číslovanou kapitolu 
představuje úvod práce. Druhá kapitola přibližuje problematiku asistované reprodukce 
z hlediska její historie a zejména přináší přehled jejích jednotlivých metod (a rovněž 
fenoménu surogačního mateřství). Třetí kapitola přibližuje právní úpravu asistované 
reprodukce v evropském kontextu a v České republice. Diplomantka nejprve představuje 
úpravu v mezinárodních dokumentech (Evropská úmluva o lidských právech, Úmluva o 
biomedicíně, Úmluva o právech dítěte) a úpravu Evropské unie (na úrovni primárního i 
sekundárního práva).  Následně autorka přikračuje k české právní úpravě, kdy postupně 
analyzuje různé aspekty problematiky (asistovaná reprodukce jako zásah do tělesné a 
duševní integrity, smlouva o péči o zdraví, přístup k asistované reprodukci, surogační 
mateřství, exkurz do právní úpravy rodičovství a nabývání občanství). Kapitola je zakončena 
stručným a přehledným shrnutím. Čtvrtá kapitola se zabývá přeshraniční reproduktivní péčí 
včetně jejích rizik, analýzy příčin poptávky po přeshraniční reproduktivní péči a analýzy dat o 
chování pacientek využívajících služby zahraničních poskytovatelů reproduktivní péče 
v Evropě. Pátá kapitola je věnována problematickým aspektům přeshraniční reproduktivní 
péče a jejich možným řešením. Diplomantka rozebírá pozitivní a negativní důsledky 
podstoupení reproduktivní péče v zahraničí, přičemž negativní důsledky rozděluje na 
důsledky právní (zejména co se týče osobního stavu dítěte v rovině rodinného práva a 
státního občanství), zdravotní a sociální a ekonomické. Autorka dále představuje různé 



způsoby právního řešení problematiky přeshraniční reproduktivní péče se zhodnocením 
právního stavu v České republice. Ve zvláštních podkapitolách autorka analyzuje 
nejvýznamnější rozhodnutí a celkový přístup Evropského soudu pro lidská práva, aby 
následně podrobila analýze a vlastnímu zhodnocení judikaturu Nejvyššího soudu ČR. Na 
závěr kapitoly diplomantka přikládá úvahu o diskusi o subjektivním právu na potomky včetně 
možných důsledků navrhované změny definice neplodnosti Světové zdravotnické organizace. 
V šesté kapitole diplomantka představuje úvahy de lege ferenda o české právní úpravě, kdy 
především navrhuje umožnění osvojení dítěte jednoho z registrovaných partnerů druhým. 
Jako přílohy práce autorka přikládá čtyři vhodně zvolené tabulky statistik přeshraniční 
reproduktivní péče. 
 

3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi: 
Diplomantka při zpracování diplomové práce využila velmi rozsáhlé pramenné základny 
zahrnující odbornou literaturu (včetně mnoha periodických zdrojů) i judikaturu. Použito je 
velké množství zahraničních zdrojů zahrnujících vedle odborné literatury mj. judikaturu ESLP 
a právní předpisy několika evropských států. Citace jsou v práci uváděny na správných 
místech a to v souladu s normou pro zpracování těchto písemností. Je třeba rovněž 
vyzdvihnout vysoký počet poznámek pod čarou, kterých je v práci vhodně použito 264. 
 

4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava diplomové práce: 
Jazyková i stylistická úroveň práce je velmi dobrá, práce je čtivá a srozumitelná. Práci 
nezatěžují žádné zásadní gramatické chyby ani stylistické nedostatky. Po stránce gramatické 
správnosti a úpravy se jedná o velmi kvalitní práci. S právní terminologií diplomantka pracuje 
správně.  
 

5. Odborná kvalita zpracování tématu diplomové práce: 
Práce je po odborné stránce vzhledem k požadavkům na práci tohoto stupně nadstandardní. 
Rozsahem se jedná o práci spíše delší. Ocenění zasluhuje pečlivá rešeršní příprava práce, 
komplexní uchopení tématu včetně představení jednotlivých metod asistované reprodukce 
či analýz současného stavu přeshraničního poskytování asistované reprodukce s jeho riziky a 
kontroverzemi i autorčiny vlastní kritické úvahy. 
 

6. Otázky k zodpovězení při obhajobě práce: 
Rozveďte prosím Vaši tezi o dlouhodobé neudržitelnosti současného stavu, kdy právní řády 
evropských států obsahují rozdílné úpravy dovolenosti jednotlivých metod asistované 
reprodukce. Jak podle Vás bude do budoucna probíhat sbližování národních úprav a jaké jsou 
jeho největší překážky? Považujete budoucí sjednocení právních úprav dané problematiky za 
jednoznačně pozitivní, nebo v něm spatřujete také rizika? 
 
Domníváte se, že z dlouhodobějšího hlediska je potřebné vnesení výslovné právní úpravy 
surogačního mateřství do českého právní řádu? Pokud ano, jakou úpravu byste de lege 
ferenda preferovala (např. co se týče otázky altruistického a komerčního surogačního 
mateřství)? 
 
 
 
 



 
 

7. Závěr: 
Diplomantka předložila velmi kvalitní práci, kterou prokázala svoji samostatnost při 
zpracovávání aktuálního tématu, jakož i schopnost orientovat se v zákonné úpravě, příslušné 
judikatuře a odborné literatuře a to včetně mnoha zahraničních zdrojů. Z toho důvodu 
doporučuji práci k ústní obhajobě s předběžným hodnocením výborně. 
 
Datum: 10. 1. 2017 
       ____________________________ 
        JUDr. Petr Šustek Ph.D. 


