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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Wrongful birth a wrongful life představují relativně nový typ žalob, přičemž žalobami 
wrongful birth se české soudy začaly více zabývat až v posledních letech. V souvislosti 
s posílením autonomie pacienta (a jeho právního povědomí) a rozvojem (reprodukční) 
medicíny lze však očekávat další nárůst těchto žalob. Autorka práce navíc upozorňuje i 
na aktuální případy, jež potenciálně mohou vyústit právě v podání wrongful birth žaloby 
(záměna reprodukčního materiálu při asistované reprodukci ad.). 

 
 

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

použité metody 
Žaloby wrongful birth a wrongful life český právní řád výslovně neupravuje, autorka 
proto musela vycházet zejména z odborné literatury (a to i zahraniční) a judikatury 
(české, zahraniční i Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku). Autorka se 
však neomezuje na jen (byť robustní a na mnohých místech i přiléhavě kritickou) 
právní analýzu, nýbrž si klade i zásadní bioetické otázky, jež se s tématem 
neoddělitelně pojí. 
 
 

 
3. Formální a systematické členění práce 

Práce je vedle úvodu a závěru logicky členěna na 6 kapitol (Podstata wrongful birth a 
wrongful life žalob, Právní úprava v České republice, Dosavadní judikatura v České 
republice, Zahraniční judikatura, Judikatura Evropského soudu pro lidská práva, 
Shrnutí problematických aspektů wrongful birth a wrongful life žalob). 
 
 

 
4. Vyjádření k práci 

Práci hodnotím jako zdařilý a kvalitní příspěvek do odborné diskuse. Autorka prokazuje 
detailní znalost tématu vč. přesahu do zahraničních právních úprav, přičemž mnohdy 
upozorňuje i na velmi zajímavé a dosud v zásadě neřešené otázky, jež se 
s problematikou pojí (např. úvaha autorky, zda těhotenství samo o sobě, příp. za 
jakých okolností, může být považováno za zhoršení zdravotní stavu – str. 60-61). 
 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce 1 

Samostatnost při zpracování 
tématu 

1 

Logická stavba práce 1 

Práce s literaturou (využití 1 



cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

1 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

1 

Jazyková a stylistická úroveň 1 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Měly by dle Vašeho názoru být nároky vyplývající z úspěšné wrongful birth žaloby 
výslovně upraveny v zákoně? 

 
 
 
 

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Doporučuji. 

Navržený klasifikační stupeň 1 (výborně) 
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