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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Diplomantka si zvolila celospolečensky velmi aktuální téma, které přímo volá po 

podrobnějším zpracování. Náhradní mateřství je pojem, který je formálně české legislativě, 

až na jednu dílčí zmínku v novém občanském zákoníku, zcela neznámý, ačkoli v praxi se jedná 

o institut neplodnými páry využívaný. 

 

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

metody: 

Diplomantka si zvolila téma relativně náročné na vstupní znalosti, kdy je nutné mít přehled 

v problematice, aby tato mohla být přehledně a uceleně zpracována. Jedná se o 

problematiku velmi specifickou, při jejímž zpracování se nelze obejít bez vhledu do 

medicínských souvislostí. Diplomantka používá zejména metodiku analýzy, což je metoda pro 

tento druh práce vhodná. V samotném textu práce diplomantka bohužel využívá hojně ich-

formu, ačkoli se jedná o kvalifikovanou akademickou práci, která vyžaduje minimálně 

vědecký plurál. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

Práce je systematicky členěna na úvod, osm kapitol a závěr. V první kapitole diplomantka 

podává obecný výklad o pojmu náhradní mateřství. Ve druhé kapitole se věnuje historii 

surogačního mateřství, ve třetí pak pojmu surogační mateřství, což zavání duplicitou 

s kapitolou první, proto by bylo vhodnější z kapitol 1 – 3 vytvořit jednu kapitolu. Čtvrtá 

kapitola popisuje zahraniční právní úpravu surogačního mateřství, kapitola pátá shrnuje 

českou relevantní judikaturu. Šestá kapitola je věnována problematickému vztahu 

náboženství s náhradním mateřstvím. Surogační mateřství v reálném životě je obsahem 

kapitoly sedmé a právní úprava de lege ferenda obsahem kapitoly osmé.  Nelze konstatovat, 

že je práce psaná na úrovni, kterou by měla kvalifikovaná akademická práce jistě mít. 

Diplomantka užívá ich-fomu až nepřiměřeně, v některých částech je práce psaná až 

belestristicky. Latinské pojmy nejsou psány kurzívou a u některých citovaných textů chybí 

kurzíva rovněž. I další formální nedostatky (např. skutečnost, že úvod chybí v obsahu) práci a 

celkovému dojmu z práce významně ubírají. 

 

4. Vyjádření k práci: 

Práci celkově hodnotím jako relativně zdařilou. Práce není pouhým popisem právní úpravy, 

diplomantka rovněž přináší srovnání s jinými právními úpravami. V celkovém kontextu práce 



hodnotím velmi pozitivně zpracování tématu de lege ferenda, včetně návrhu části příslušné 

právní normy. V této části lze práci označit za opravdu zdařilou. 

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

A) Splnění cíle práce: Cíl práce, který si diplomant stanovil v úvodu práce lze považovat za 

splněný. Je otázkou, zda si diplomantka nevytyčila příliš náročný cíl, pokud jde o „ideální 

model právní úpravy pro Českou republiku“, když finálně zpracovala pouze část relevantní 

právní úpravy. 

B) Samostatnost při zpracování tématu: Diplomantka prokázala, že téma diplomové práce 

zpracovala samostatně, stejně tak prokázala samostatnost při výběru literatury. 

C) Práce s literaturou: Práce se zdroji je dostatečná a veškeré zdroje jsou řádně a v souladu 

s normou citovány.  

D) Hloubka provedené analýzy: Provedená analýza má s ohledem na zvolené téma 

dostatečnou hloubku, diplomantka rovněž přináší vlastní pohled na věc. 

E) Úprava práce: Práce je zpracována s jistými formálními nedostatky, kterých by se měl 

student právnické fakulty jistě vyvarovat. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Diplomantka by se mohla při obhajobě věnovat problémům, ke kterým v praxi dochází, a to 

když se náhradní matka rozhodne dítě si ponechat. Jak se lze s těmito problémy vypořádat 

de lege lata a co by doporučovala pro úpravu de lege ferenda? 

 

7. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě: 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 

 

8. Navržený klasifikační stupeň: 

Velmi dobře. 

 

V Praze dne 15. května 2017 

 

 

Petr Šustek 

oponent diplomové práce 


