
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta: Barbora Bílková 
Téma práce: Náhradní mateřství 
Rozsah práce: 66 stran vlastního textu 
Datum odevzdání 
práce: 23. 4. 2017 

 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu: Problematika náhradního rodičovství má 

multidimenzionální charakter. Nezahrnuje v sobě pouze aspekty právní, ale též 
biologické, etické, morální a psychologické. Náhradní mateřství je tématem novým a 
duálním, které počíná být diskutováno nejen laickou, ale zejména právnickou 
veřejností. 

 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody: Zpracování předložené práce vzhledem k multidimenzionální povaze 
tématu, ale především ke komparativnímu a úvahovému pojetí práce kladlo na autorku 
značné nároky. Autorka využila nejen domácí právní úpravy týkající se problematiky 
náhradního mateřství, především se věnovala problematice britské právní úpravy 
náhradního mateřství. Zásadní byla též práce se zahraniční judikaturou, jež nebyla 
využita jako pouhý doprovod textu práce, nýbrž jako dynamicky pojatý zdroj informací, 
na kterém diplomantka demonstrovala vývoj tamní úpravy. Předložená práce je 
koncepčně zaměřená jako komparativní. Na základě analýzy tuzemské a zahraniční 
úpravy autorka v ustálených teoretických intencích hledá relevantní odpovědi na 
úpravu náhradního mateřství de lege ferenda. Závěry uvedené v práci mají 
dostatečnou oporu v řádně citované domácí i zahraniční literatuře a judikatuře. 
 

 
3. Formální a systematické členění práce: Předložená diplomová práce je vedle úvodu 

a závěru rozčleněna do čtyř kapitol (2. Pojem náhradního mateřství, 3. Právní regulace 
náhradního mateřství v České republice, 4. Právní regulace náhradního mateřství ve 
Velké Británii, 5. Velká Británie jako inspirační zdroj pro budoucí českou úpravu). 
Jednotlivé kapitoly jsou dále přehledně dekadicky členěny do jednotlivých podkapitol. 
Obsahová náplň kapitol plně odpovídá jejich názvu. Práce je charakteristická zdařilou a 
provázanou systematikou, která od samého počátku vytváří jakési předpolí pro 
závěrečný výhled de lege ferenda. 
 

 
4. Vyjádření k práci: Předložená diplomová práce je bezesporu zdařilým zpracováním 

autorkou zvoleného tématu. Nespornými klady jsou jednak nosné komparativní pojetí a 
dále analýza, kdy autorka nejprve obecně vymezuje pojem náhradního mateřství, 
rozebírá českou právní úpravu vztahující se k tomuto institutu až do recentní 
současnosti včetně dohod o náhradním mateřství. Stěžejní je však výklad týkající se 
problematiky náhradního mateřství ve Velké Británii. Autorka poukazuje na skutečnost, 
že tato problematika se v Británii stala aktuální mnohem dříve než v tuzemsku. Tomu 
odpovídá i tamní propracovaná úprava, která se zásadním způsobem vypořádává 
s problematikou určení rodičovství, převodem rodičovství. Kultivovaný, srozumitelný a 
dostatečně detailní je výklad o dvou zásadních institutech – rodičovském příkazu a 
osvojení. Kladem práce je nepochybně skutečnost, že autorka zúročila své znalosti 
britské právní úpravy. To se nakonec projevilo v tom ohledu, že autorka postihla 
dynamiku britské judikatury (str. 42 a násl.), přičemž kriticky zhodnotila některé aspekty 
britské úpravy. Autorka postihuje kritické aspekty dohody o surogátním mateřství – 
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nepřevedení rodičovství, odmítnutí postiženého dítěte, pouhá ekonomická motivace 
náhradních matek.   
      Celkem ojedinělá je koncepce závěrečné páté kapitoly, kde se autorka kriticky 
zabývá možným inspirativním vlivem britské úpravy v tuzemsku de lege ferenda. 
Koncepční úvahy se neomezují na eklektické přijetí tamních prvků, nýbrž je zasazeno 
do širších civilistických úvah.  
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíl práce, který je vyjádřen v úvodu práce na str. 9 

a dále je rozvinut v jejím samotném závěru na str. 
70 byl splněn. 

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Autorka prokázala schopnost pracovat 
samostatným a tvůrčím způsobem. Generátor shod 
vykázal nižší míru shody než pět procent ve vztahu 
k 13 dokumentům. 

Logická stavba práce Práce má velmi dobrou a provázanou logickou 
strukturu. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Závěry uvedené v práci mají dostatečnou podporu 
v celé řadě řádně citovaných domácích i 
zahraničních zdrojů. Využito bylo též deset  
vybraných britských judikátů. Text práce je 
průběžně doprovázen 293 poznámkami pod čarou. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy je dostatečná a napříč 
prací konstantní. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Práce má přehlednou grafickou úpravu, grafy ani 
tabulky nebyly využity. Zajímavostí je příloha 
odpovědi Ministerstva zdravotnictví na str. 82. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je velmi dobrá. 
 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
K práci je možné mát připomínky především formálního charakteru: 
- Jedná se jednak o občasné nedostatky v interpunkci a překlepy: str. 9 se, pomalu, 

se str. 9 a, dostane-li se, str. 13, že se podle, str. 15 zmínit, umístění názvu kapitoly 
3.6.  str.: 11 některé, nevyhovující, str. 20 těmito osobami, pozn. č. 72, , v této, str. 
38 vydání příkazu, str. 38 judikaturní, str. 43 soud učinil, jsou, 
str. 8 Paulusova x Paulova, str. 9 se pomalu se, str. 38 judikaturní, str. 44 – název 
kapitoly zakončit otazníkem, str. 47 judikatuní, str. 49 proti veřejné obchodní…, str. 
50 a alespoň,, str. 51 po rozsahu, str. 56 se by se, str. 62 proto prý nelze proto, str. 
60, že, str. 61 dává, v této 

- Slovosled str. 17 nahoře Stranou ponechávám další normy okrajově na náhradní 
mateřství dopadající,  

  Při ústní obhajobě se autorka zaměří na otázku, zda je v současném právním řádu vůbec 
platná dohoda o surogátním mateřství. Pod jakou gesci by spadal úřad pro náhradní 
mateřství a zda by se jeho postup řídil správním řádem s možností přezkumu správním 
soudnictvím. 
 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Předložená práce splňuje veškeré formální i 
obsahové požadavky kladené na tento druh 
prací a proto ji doporučuji k ústní obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně 
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V Praze dne 09. 05. 2017 
 
 
                                                                                 JUDr. et MUDr. Alexandr Thóndel, Ph. D. 

 
oponent diplomové práce 
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