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1. Aktuálnost (novost) tématu: Diplomantka zvolila téma, jehož aktuálnost 
stále stoupá (a to vzhledem ke stále rostoucímu počtu případů náhradního 

mateřství také v ČR, byť zde jakákoli právní úprava schází). Diplomantka se 
nezabývá jen faktickou a právní situací u nás, ale snaží se podat širší analýzu 

daného tématu pohledem do několika cizích právních úprav. 
 

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

použité metody: Zvolené téma klade značné nároky na teoretické znalosti, ale 
především na schopnost zjišťovat relevantní vstupní data.  

Pokud jde o metody, s nimiž diplomantka pracovala, jmenujme analytickou 
skloubenou se syntetickou, ale také metodu deduktivní. Jak z textu práce 

plyne, diplomantka využívala také metodu srovnávací. Z metod sociologi-ckého 
výzkumu použila také metodu dotazníkového šetření a rozhovoru. 
  

3. Formální a systematické členění práce: Předložená práce je rozčleněna do 
osmi kapitol, úvodu (není uveden v obsahu) a závěru. Následují seznamy 

zdrojů práce, po nich jsou zařazeny přílohy: návrh surogačního zákona a 
dotazník. Abstrakt a klíčová slova (v č. j. a a. j.) jsou předřazeny obsahu. Prve 

zmíněné kapitoly jsou dále členěny. 
V první kapitole se autorka věnuje především pojmosloví předmětné 

problematiky. Kupodivu je třetí kapitola nadepsána „surogační mateřství jako 
pojem“. Chyba je ale jen v označení obsah kapitol se nekříží (v podrobnostech 

dále). Druhá kapitola je věnována historii. Tady autorka také píše o „utajeném 

porodu“ a tzv. anonymním porodu. Autorka se mýlí, pokud tvrdí, že důvodem 
zakotvení utajeného porodu bylo zejména usnadnění následného procesu 

umisťování „takovýchto“ dětí do náhradní rodinné péče (sic!). N.B. celý výklad 
je zde zkratkovitý, povrchní. 

Ve třetí kapitole diplomantka vykládá, co to je náhradní mateřství, a věnuje se 
dalším souvisejícím otázkám, počínaje ústavněprávní rovinou problému,  přes 

zákonnou rovinu určování a popírání rodičovství v případě, že dítě odnosila 
náhradní matka, až k asistované reprodukci. Kapitolu uzavírá zmínkou o 

několika rozhodných ustanoveních Úmluvy o právech dítěte. (Autorka tady v 
podrobnostech odkazuje na kap. 2.1.1. své práce, to je ale zřejmě omyl; 

kromě toho, zdá se, zapomíná, že Československo, potažmo Česká republika 
má od podpisu ÚPD výhradu k čl. 7, takže zdejší právní úprava nemusí (!) 

dotyčné pravidlo (např. právo dítěte znát svůj původ) ctít.) 

Čtvrtou kapitolu věnuje diplomantka cizím právním úpravám surogačního 

mateřství, a to nejprve v obecně srovnávací rovině, potom sleduje stav v 

Evropě, a to zejména prizmatem judikatury ESLP (probírá se některými 



známými kauzami, včetně věci Paradiso a Campanelli v Itálie; autorka bohužel 

cituje z nálezů ESLP značně nejednotným způsobem, takže neznalý čtenář 

nemůže pozorovat vývoj, který ESLP ve svých rozhodnutích – pokud jde o 
privilegované hodnoty – prodělal). Následně se diplomantka podrobně věnuje 

právní úpravě surogačního mateřství ve Spojeném království a v Izraeli. Poté 
připomíná několik rozhodnutí v dané věci v některých státech USA 

(poznamenávám, že o správnosti mnoha autorčiných překladů z angličtiny 
mám vážné pochybnosti, např. věc Baby M). V závěru kapitoly ještě 

diplomantka seznamuje čtenáře s právní situaci v Indii (vyznačující se vysokou 
četností reprodukční turistiky právě kvůli vstřícnému stavu právní úpravy i 

stavu faktickému) a v Austrálii. 
Pátá kapitola je nadepsána „česká judikatura“. To je ale dost zavádějící 

označení, protože diplomantka zde jen píše o kauzách, které zná z druhé ruky, 
aniž – zřejmě – učinila odpovídající pokus o nalezení dotyčných rozhodnutí. To 

považuji za vážné pochybení. Je také nepřípustné, aby citovala z referátu A. Z. 
nejen nepřesně, ale nepravdivě („žádný soudce zatím neoznačil ...“) - jen 

právní řešení jiné osoby lze citovat svými slovy, její hodnocení skutečnosti však 

nikoli. Šestá kapitola je nadepsána „náboženství a surogační mateřství“, ale 
diplomantka zkoumá jen postoje katolických náboženství (vlastně jen církve 

římskokatolické) a v jedné větě zmiňuje názor islámu. Bylo by jistě zajímavé 
zjistit postoj také jiných denominací k rubrikované otázce. Sedmá kapitola je 

nazvána „surogační mateřství v reálném životě“ a autorka se tu zabývá 
různými aspekty surogačního procesu. Opět nesprávně cituje slova důvodové 

zprávy k občanskému zákoníku ze stati jiné autorky (K.B.)! Obdobná chyba se 
ale objevuje i na několika dalších místech: diplomantka si nedá práci a nenajde 

si na internetu cizí předpis, cizí rozhodnutí, ani dokumenty FIGO (např. str. 87-
88), a jen je cituje z pera jiného autora! Osmou kapitolu diplomantka nazvala 

„Právní úprava de lege ferenda“ (už toto označení samo je nepřesné). Kapitolu 
diplomantka uvozuje poznatky z vlastního sběru dat. Z něj pak pro ni 

vyplynulo několik závěrů: že je třeba připravit zvláštní zákon, který by mj. 
definoval surogační smlouvu, navrhuje, jak by bylo možné „vypořádat se“ ve 

prospěch náhradního mateřství s ustanovením § 775 o. z., zmiňuje, jak by 

event. zákon řešil umělé přerušení těhotenství v době těhotenství náhradní 
matky, jak by ustanovoval o věku náhradní matky. Dále se diplomantka věnuje 

problematice stejnopohlavních párů jako párů objednatelských, následně se 
zabývá otázkou souhlasu manžela náhradní matky, situací svobodné náhradní 

matky a konečně i úvahami, které ženu vedou k tomu, aby se stala náhradní 
matkou. Ve všech subkapitolách diplomatka uvádí reflexi v navrhovaném 

zvláštním zákoně o surogačním mateřství. V závěru své práce autorka 
předkládá především narativní verzi svého legislativního návrhu, včetně návrhu 

na potřebné doprovodné novelizace právních předpisů. 
 

4. Kritéria hodnocení práce: 

A/ Splnění cíle práce: Předložená práce splňuje v úvodu naznačené cíle. 
B/ Samostatnost při zpracování tématu: Diplomantka prokázala schopnost 

samostatné práce, a to jak při zpracování literatury, tak při vlastním sepsání 
práce.  

C/ Práce s literaturou: Seznam zdrojů je poměrně bohatý. Se zdroji autorka 

pracuje poměrně dobře, s výhradou jednak nedostatečného využití původních 
zdrojů, které v práci  postrádám (srov. výše – citace z druhé ruky), jednak 



nepřesných překladů delších citovaných anglických zdrojů. Poznámkový aparát 

je bohatý, vedený lege artis. Poznamenávám, že z angličtiny převzala autorka 

výraz „ zamýšlení rodiče“, ale občas mluví o „objednatelském páru“, a tedy 
používá dikce u nás převažující. 

D/ Hloubka provedené analýzy: Autorka analyzovala dané téma většinou v 
řádné hloubce a pro účely práce tohoto druhu dostatečně. 

E/ Systematika a úprava práce: Systematika práce trochu kulhá, zvolené 
pořadí kapitol není jednoznačně důvodné, např. kapitola o náboženství 

mnohem spíš patří mezi úvodní obecná zjištění, pohled na cizí právní úpravy 
není soustředěn do jedné kapitoly, v části 7.3. (Právní problémy) se autorka 

zabývá empirickými poznatky, atd. K formálnímu vybavení práce nemám žádné 
výhrady. 

 
5. Vyjádření k práci: Celkově práci hodnotím pozitivně. Diplomantka pronikla 

do tématu, nejen, že ho dost podrobně analyzovala, ale také k práci připojila 
výsledky vlastního průzkumu na dané téma (považuji za výborný nápad!), a se 

získanými poznatky se pokusila o návrh zákona o surogačním mateřství. 

Práce je čtivá, čtenáře zaujme. Nicméně diplomantka má jistý problém s 
„udržením“ právního jazyka, tu a tam sklouzává do obecné, ba vysloveně 

hovorové češtiny (např. str. 80 nahoře aj., výrazy „lehce“, „zrovna“, „hned“,  
automaticky“ atd.).  

Práce není popisná, zásadní chyby neobsahuje.  
Práci by bylo lze vytknout i některé další drobné nedostatky, které všechny – 

podle mého názoru – svědčí o přílišném spěchu při psaní práce. Svou zjevnou 
vysokou inteligenci tak diplomantka nedokázala adekvátně využít. 

 
6. Otázka k zodpovězení při obhajobě: Diplomatka by se měla znovu vrátit  k 

judikatuře ESLP v kauzách, ve kterých řešil náhradní mateřství a z něj plynoucí 
důsledky, a zjistit, kterými ustanoveními relevantních úmluv o lidských právech 

se soud zabýval a vysledovat (možnou) vývojovou tendenci v tomto 
rozhodování ESLP. 

  

7. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě: Vzhledem k tomu, že 

předložená diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené jak po stránce 
obsahové, tak po stránce formální na práce tohoto druhu, doporučuji práci k 

obhajobě.  
 

8. Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře. 
 

V Praze dne  20.05.2017 

                                 

                                               doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 
                                vedoucí diplomové práce 

 
 

 


