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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Problematika dědického práva a konkrétně dědění ze zákona je problematika, která 

je dlouhodobě zpracovávána. Nicméně s příchodem současného občanského zákoníku 

se právní úprava dědického práva rozšířila z původních dvou desítek ustanovení na 

čáslo přesahující 260 ustanovení. Navíc je zde celá řada zásadních změn. Lze tak 

vyslovit závěr, že jde o nové téma. 

 

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

metody 

Téma si vyžaduje prostudování celé rozsáhlé pasáže obsažené v hmotném právu, 

rovněž tak znalost procesní úpravy. Autorka prokazuje kvalitní teoretické znalosti, 

znalost rozsáhlého okruhu odborné literatury (včetně judikatury), řada pramenů je 

cizojazyčných. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce je přehledně členěna na úvod, 15 kapitol a závěr. Odpovídá danému druhu 

kvalifikační práce. 

 

4. Vyjádření k práci 

Posuzovaná práce je poměrně podrobná. Je z  ní zřejmý zájem autorky o 

zpracovávané téma. To je zpracováno tak, že spojuje teoretické i praktické aplikační 

prvky. Jde o práci, která současně přináší nové vědecké poznatky. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce  

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Splněno bez zjištěných nedostatků 

Logická stavba práce Adekvátní tomuto druhu kvalifikační práce 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Bez připomínek s pochvalou za četné zahraniční 

zdroje 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Adekvátní druhu a rozsahu práce 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Standard 

Jazyková a stylistická úroveň Adekvátní danému druhu práce 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě  

a) Registrovaný partner a dědění ze zákona 

b) Rozšíření dědických skupin-úvahy de lege lata a náměty de lege ferenda 

 

 



  

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 

komisí pro obhajobu disertační práce. 
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