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1) Aktuálnost (novost) tématu
Práce je aktuální nejen pro častější výskyt zkoumaných případů
v praxi, ale i pro novost úpravy v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb.
2) Náročnost tématu
Diplomantka obsahem i způsobem zpracování přesvědčila o
teoretickém zvládnutí tématu jakož i o systémovém přístupu k řešení
zkoumané tématiky (rodina a rodičovství). Práce ač zaměřená na
určování otcovství správně se pro úplnost zabývá i otázkou určování
mateřství. Ostatně že to není čistě teoretická záležitost ukazuje
z poslední doby příklad, kdy náhradní matka pro tělesný a duševní stav
dítěte sama dítě nechtěla vychovávat a protože stejné stanovisko zaujali
i rodiče, nezbylo než dítě svěřit do ústavní péče. Občanský zákoník se
sice o náhradním mateřství zmiňuje, ale v jiné souvislosti, než je právě
tato. Ukazuje se, že by v tomto směru měla být – stejně jako v jiných
zahraničních právních státech – zakotvena zvláštní úprava, která by na
všechny základní varianty těchto případů pamatovala.

3) Kritéria hodnocení práce
Diplomantka splnila rozhodně cíl sledovaný prací. I když zcela
přiměřeně odkazuje na řadu literárních zdrojů, práce nicméně obsahuje
řadu dílčích samostatných postřehů diplomantky (např. právě v určování
mateřství, problematika popěrčích lhůt). Práce má i dobrou logickou
stavbu. Autorka vychází při výkladu správně od obecného ke zvláštnímu.
Kladem práce je i kapitola věnovaná popírání otcovství při asistované
reprodukci. Systematicky je práce přehledně členěna, jazyková i
stylistická úroveň práce vykazuje odpovídající parametry důležité pro
pochopení zkoumané tématiky samotnými občany.

4) Obhajoba
Při

ústní

obhajobě

doporučuji

zabývat

se

problematikou

náhradního mateřství.
5) Hodnocení
Práci pro její obsah, způsob zpracování a pečlivost diplomantky
k řešení vybrané tématiky doporučuji k obhajobě.
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