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1. Aktuálnost (novost) tématu: Téma práce je nové a také aktuální. Otázky
spojené  s  právním  postavením  stejnopohlavních  dvojic  jsou  sice  stálým
předmětem  zájmu  autorů  různých  odborností,  diplomantčin  pohled  je  ale
vzácný svou mnohovrstevnatostí, když nelze mluvit o dokonalé ucelenosti.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje, jejich zpracování a
použité  metody:  Téma je  náročné na  teoretické  znalosti,  ale  především se
předpokládají rozsáhlé vstupní údaje a jejich znalost. V obou ohledech je třeba
autorku hodnotit pozitivně.
Diplomantka  pracovala  metodou  analytickou,  srovnávací,  syntetickou,
induktivní a deduktivní.

3. Formální a systematické členění práce: Předložená práce je rozčleněna  do
úvodu, závěru a čtyř kapitol. Před úvod klade diplomantka obsah, za závěr pak
seznam zkratek,  seznam pramenů (vč.  internetových),  abstrakt  summary a
klíčová slova.
V  první  kapitole  se  autorka  zabývá  bazální  problematikou  homosexuálních
jedinců a rodiny, zkoumá zákonné možnosti založení rodiny (osvojení, náhradní
mateřství) a předestírá i extralegální cesty. Druhou kapitolu věnuje asistované
reprodukci.  Tady  předkládá  čtenáři  výsledky  psycho-sociálního   výzkumu
především pokud jde o význam otázky chybějícího člena rodičovského páru. S
druhou kapitolou úzce souvisí třetí, v níž se diplomantka zabývá legislativní
rovinou asistované reprodukce, a to nejen pokud jde o Českou republiku, ale i
pokud jde o Evropskou unii  (zaměřuje se na dánskou, belgickou a britskou
právní úpravu). Poslední kapitolu věnuje autorka etickým aspektům umělého
oplodňování, připojuje pohledy do budoucna, jednak úvahu de lege ferenda v
ČR, jednak i úvahu nad možným příštím vývojem judikatury ESLP.
 
4. Kritéria hodnocení práce

4.1. Splnění cíle práce: Autorka uvádí cíle práce v úvodu; tyto cíle splnila. 

4.2.  Samostatnost  při  zpracování  tématu:  Diplomantka  pracovala  zcela
samostatně, počínaje výběrem tématu, přes výběr literatury a dalších zdrojů,
až k vlastnímu zpracování tématu v diplomové práci. 

4.3.  Logická  stavba  práce:  Celková  logická  stavba  práce  je  dobrá.  Vnitřní
uspořádání kapitol rovněž.

4.4. Práce s literaturou, citace: Autorka pracovala s literaturou velmi dobře.



Výběr  použité  literatury  je  nadstandardní.  Poznámkový  aparát  je  vysoce
nadstandardní (odpovídá usu zahraničních univerzit), vedený lege artis.

4.5. Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): Autorka analyzovala
téma v náležité hloubce, tomu odpovídá i výsledný rozsah práce.

4.6. Úprava práce: Práce je pěkně strukturovaná, přehledná.

4.7. Jazyková a stylistická úroveň: Na velmi vysoké úrovni. Diplomantka má
pěknou češtinu, dobrou stylistiku, práce je příjemně čtivá, přes to, že obsahuje
značnou míru informace.

5. Případné další vyjádření k práci: Celkově práci hodnotím jako velmi dobrou.
Autorka se nad problémy zamýšlí smysluplně a originálně, vnáší nové pohledy
především do otázky praktické využitelnosti asistované reprodukce, ale i  do
problematiky životního postavení příštího dítěte stejno- pohlavního páru.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: Diplomantka by se měla
zamyslet nad otázkou, kterou nastolil recentní nález ÚS ČR, jímž bylo zrušeno
jedno z nejproblematičtějších ustanovení zákona o registrovaném partnerství
(podoba, resp. rozsah právních důsledků).

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

8. Navržený klasifikační stupeň: výborně.
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