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práce (podle IS): 
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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

  Problematika náhradního mateřství rezonuje odborným diskursem české 
familiaristiky s různou intenzitou již několik let. Z tohoto pohledu již téma nelze hodnotit 
jako nové, je však třeba vyzdvihnout jeho aktuálnost. Je totiž zřejmé, že se ohledně 
této problematiky stále střetávají různé a často protichůdné názory, že širší konsenzus 
odborné veřejnosti se na danou problematiku zatím nepodařilo nalézt. Autorka navíc 
hodlá použít jako hlavní metodu práce postup komparační, čímž může – provede-li 
komparaci důkladně a fundovaně – do uvedeného diskursu přinést nové poznatky. 
  Hodnocení konzultanta: Výběr tématu hodnotím na základě uvedeného 
kladně. Zpracování tohoto tématu je schopno osvědčit, zda si diplomantka osvojila 
teoretické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a 
vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti. 
 

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

použité metody 
  Autorka se bude zabývat dílčím tématem, které je součástí problematiky 
právního uchopení filiace. Musí tedy prokázat znalost tohoto institutu (náhradní 
mateřství), ale musí být schopna rovněž uvažovat v širších souvislostech. Náročnost 
tématu na zpracování zvyšuje také multidisciplinární charakter tématu – autorka se 
neobejde bez (alespoň základních) znalostí problematiky reprodukční medicíny, kam 
problematika náhradního mateřství ze své podstaty spadá. Náročnost zpracování 
tématu je ovšem zvýšena především volbou komparační metody jako hlavní metody 
celé práce. Autorka tak musí obsáhnout nejen naší právní úpravu, ale také zvolenou 
právní úpravu zahraniční. 
  Hodnocení konzultanta: Náročnost zvládnutí těchto teoretických otázek, 
jakož i prokázání praktických znalostí, při čemž lze čerpat z bohaté literatury, 
především jak monografické, tak časopisecké, a z množství elektronických zdrojů, 
odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na práce tohoto druhu. 
 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
  Po formální stránce je práce členěna do šesti kapitol (včetně úvodu a závěru). 
Zvolená systematika a formální členění jsou vzhledem k tématu zvoleny vhodně, 
autorka postupuje od obecností k jednotlivostem. Tak v kap. 2 se zabývá samotným 
pojmem náhradního mateřství, v kap. 3 pak právní úpravou v ČR. Těžiště práce ovšem 
tvoří kap. 4, v níž se zabývá – a to velmi podrobně – právní úpravou ve Velké Británii. 
V kap. 5 pak provádí samotnou komparaci a klade zásadní otázky de lege ferenda. 
V závěru pak své poznatky přehledně sumarizuje. Jednotlivé kapitoly se dále dělí na 
menší celky. To platí zejména o kap. 4, která je nejrozsáhlejší, což je přirozené, neboť, 
jak již uvedeno, se jedná o těžiště celé práce. Zde je třeba uvést, že rovněž toto dělení 
na menší celky autorka provedla vhodně, tak, aby se čtenář mohl v této kapitole snáze 
orientovat. Dodržela při tom celkové pojetí systematiky práce. Již z rozsahu a členění 
kap. 4 lze soudit, že autorka analyzovala právní úpravu této problematiky ve Velké 
Británii skutečně důkladně a podrobně. 
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  Hodnocení konzultanta: Systematika práce odpovídá požadavkům, které 
jsou kladeny na práce tohoto druhu, a to ohledně logické stavby, hloubky zpracování 
tématu i použitých právně-hermeneutických metod. Rovněž po formální stránce je 
práce členění zvládnuto způsobem odpovídajícím tomuto druhu prací. 
 

 
4. Vyjádření k práci 

 
  V úvodu autorka stanovila cíl práce: „přiblížení se odpovědi na otázku, zda by 
měl český právní řád fenomén náhradního mateřství vůbec zakotvovat a jaké by mohly 
být rysy této případné právní úpravy. (…) po zmapování platné české soukromoprávní 
úpravy aplikovatelné na hlavní problematické aspekty náhradního mateřství, (…), bude 
blíže představena platná právní úprava náhradního mateřství ve Velké Británii. 
Následovat bude její kritická reflexe. V závěru práce bude přenesena pozornost zpět k 
české právní úpravě, jejímu hodnocení s ohledem na závěry plynoucí z analýzy 
britského práva a konečně i k otázce potřebnosti speciální úpravy náhradního 
mateřství v právu českém.“ Kladně hodnotím pregnantní formulaci cíle práce, z nějž je 
patrné, že autorka 1) nehodlá činit ukvapené závěry ohledně této citlivé problematiky, 
2) se nechce omezit na pouhou deskripci zkoumaných zahraničních úprav, nýbrž je 
hodlá též kriticky hodnotit a 3) si je vědoma, jak užívat komparační metodu práce. 
  Jak je uvedeno výše, již na základě rozsahu kap. 4 lze kladně hodnotit 
důkladnost a hloubku, s jakou autorka zkoumala zahraniční právní úpravu. To se po 
prozkoumání obsahu této klíčové kapitoly jedině potvrzuje. Autorka, nejen, že náležitě 
pracuje se zahraničními prameny, ale nadto řádně pracuje s relevantní literaturou, 
takže lze konstatovat, že kromě pohledu de lege lata nabízí čtenáři též fundovaný 
vhled do britské familiaristiky (ohledně zvoleného tématu) a rovněž do relevantního 
case law. 
  Kladně je třeba hodnotit též kap. 5, v níž autorka provádí komparaci a 
vyslovuje na jejím základě vlastní názory. 
  Ač to není v posudcích diplomových prací obvyklé, považuji za vhodné 
vyzdvihnout též závěr práce, který je skutečnou a přesvědčivou syntézou plynoucí 
z poznatků autorky. Závěry, které autorka vyslovuje, skutečně bezprostředně navazují 
na její poznatky a lze je tak označit za velmi fundované. Není tak náhodou, že autorka 
nedospěla k závěrům kontroverzním či „extrémním“, nedopouští se zjednodušení či 
schematizací, nýbrž se jí podařilo přesně odrazit současnou realitu a tu náležitě (a 
kriticky) reflektuje. To je třeba podtrhnout ve srovnání s jinými diplomovými pracemi, 
v nichž lze často pozorovat, že v závěru diplomant pouze opakuje své poznatky, aniž 
by z nich vyvodil závěry odpovídající stanovenému cíli práce. 
  Kladně hodnotím autorčinu práci s judikaturou, především zahraniční (case 
law). Ze seznamu zdrojů vyplývá, že autorka pracovala s více jak dvaceti rozhodnutími 
zahraničních či mezinárodních soudů, což je nadprůměrné (vzhledem k požadavkům 
kladeným na diplomové práce). 
  Pouze na okraj podotýkám, že v práci se lze setkat s překlepy (např. s. 7 – 
chybějící úhozy mezerníku v datu v pozn. pod čarou č. 6; či v pozn. pod čarou č. 13č. 
91 apod.). Nejde však o nadměrný výskyt, který by zřetelně snižoval čtenářův komfort, 
takže v závěrečném hodnocení práce není tato výtka zohledněna. 
  Automatická kontrola shod provedená systémem theses.cz generuje 
dokument čítající 248 stran, představující 13 dokumentů obsahujících shody. Míra 
shody však v žádném dokumentu nepřesahuje 5%. Lze konstatovat, že nalezené 
shody se týkají povětšinou názvů právních předpisů či citací zákonných textů, které 
logicky musí být shodné. Na základě uvedeného dokumentu tedy nelze učinit závěr o 
tom, že by diplomantka nepostupovala při tvorbě práce lege artis. 
  Vzhledem k uvedenému práci hodnotím jako celkově zdařilou, důkladně 
a do velké hloubky zpracovanou komparační práci. 
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5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíl diplomové práce je uveden výše. Autorka tento 

cíl splnila, pro veškeré její závěry lze nalézt oporu 
v textu práce. 

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Diplomantka při zpracování zvoleného tématu 
prokázala schopnost samostatné práce, a to jak 
pokud jde o literaturu, a to včetně zahraniční, tak 
judikaturu (opět včetně zahraniční). 

Logická stavba práce Logická stavba práce je již zhodnocena výše a 
lze ji hodnotit jako zdařilou. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Autorka pracuje s literaturou řádně a průběžně na 
ni odkazuje. Seznam použité literatury je přehledný. 
Ze seznamu vyplývá, že autorka pracovala s cca 40 
publikacemi ať už monografického či 
časopiseckého charakteru, a dále s internetovými 
zdroji. Pracovala nadprůměrně rovněž se zdroji 
zahraničními. To je nad rámec požadavků 
kladených na práce tohoto druhu. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autorka téma zvolené v názvu diplomové práce 
zpracovala co do podrobnosti způsobem 
odpovídajícím požadavkům na práce tohoto druhu, 
k podrobnosti zpracování již výše. Lze tedy 
uzavřít, že autorka zvolené téma zpracovala a 
vyčerpala zcela dostatečně. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je po formální stránce přehledná. 
Velikost písma i jeho rozpal je standardní, počet 
úhozů pravděpodobně odpovídá průměrné 
normostraně. Součástí práce nejsou žádné grafy 
ani tabulky, což je vzhledem k tématu pochopitelné. 
Práce obsahuje jednu přílohu, která ji tematicky 
vhodně doplňuje. Lze uzavřít, že úprava odpovídá 
požadavkům kladeným na práce tohoto druhu. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je 
standardní, k překlepům již výše.. 

 
 
 
 
 
 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
6.1 Připomínky – viz výše v rámci podrobného hodnocení. 
 
6.2 Otázky k zodpovězení při obhajobě: 
 
 1) Jak již uvedeno, autorka důkladně analyzovala příslušné case law, přesto jedno 
důležité rozhodnutí její pozornosti uniklo. V rámci obhajoby by proto mohla pohovořit o 
případu známem jako „Cumbria case“ a o jeho konsekvencích pro legislativní vývoj. 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Závěrem lze konstatovat, že předložená 
diplomová práce, jak po stránce 
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obsahové, tak i formální, splňuje 
požadavky kladené na práce tohoto 
druhu, a proto doporučuji její přijetí 
k ústní obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně. 
 
 
V Praze dne 09. 05. 2017 
 
 

_________________________ 
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 
konzultant diplomové práce 

 


