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1. Autorkou zvolené téma je tradičním civilistickým tématem. Právní úprava 

determinace osob, které mají po smrti zůstavitele nabýt jeho majetek, je 

předmětem zájem nejen odborné, ale i laické veřejnosti.  Napříč laickou veřejností 

je bez širší znalosti věci tradičně akceptováno individualistické pojetí práva, avšak 

ono individuální určení je předmětem diskuzí nejen právní praxe, ale i teorie. 

Společným znakem jednotlivých právních úprav je, že za zákonné dědice 

povolávají osoby zůstaviteli relativně blízké. Konkrétní rozdíly spočívají ve 

vymezení okruhu těchto osob a stanovení výše jejich podílů. Tuto problematiku 

však nelze zkoumat izolovaně tj. bez ohledu na testovací autonomii, případně jiné 

majetkové souvislosti – společné jmění manželů apod. Současná právní úprava 

přinesla v oblasti celého dědického práva četné změny. Ve srovnání s ostatními 

oblastmi práva se jedná o největší kvantitativní i kvalitativní proměny. Lze 

uzavřít, že zvolené téma s patřičnými přesahy do ostatních oblastí dědického 

práva, má dostatečný potenciál pro zpracování rigorózní práce. 

2. Zpracování problematiky kladlo na autorku relativně vysoké nároky. Nelze 

argumentovat rozsahem úpravy šesti dědických tříd, ale je potřeba přihlédnout 

k celkové koncepci práce tj. zejména souvislostem s postavením 

nepominutelného dědice, procesními a nadnárodními přesahy. Disertantka 

využila především standardních interpretačních metod, tj. deskripce, analýzy a 

syntézy. V souladu s obecnějšími požadavky na disertační práci bylo využito i 

komparativní metody (Německo, Rakousko, Quebec, Francie). Závěry uvedené 

v předložené práci mají dostatečnou oporu v řádně citované domácí i zahraniční 

literatuře (celkem 52 pramenů). Z tuzemské literatury byla v zásadě využita 

převážná část literatury k předchozím právním úpravám a téměř většina literatury 

recentní. Využití judikatury v zásadě odpovídalo zaměření tématu. Vlastní text 

práce má celkem 168 normostran (dle čestného prohlášení autorky má práce 

387 152 znaků tj. 215 normostran) a je průběžně doprovázen poznámkovým 

aparátem čítajícím 366 poznámek pod čarou. 

3. Předložená práce je formálně rozčleněna celkem do patnácti kapitol. V souladu 

s deklarovaným názvem se těžiště problematiky nachází zejména v kapitole 

sedmé až desáté. Nelze však opomíjet souvislosti a to zejména s obecnými 



instituty dědické sukcese a výkladem problematiky postavení nepominutelného 

dědice. Formální členění koreluje s členěním obsahovým.  

    Výklad je uvozen relativně stručným historickým exkurzem. Text práce se dále 

zaměřuje na teoretickou a pozitivistickou koncepci dědického práva. Předpoklady 

dědění jsou proporcionálně shrnuty v kapitole 5. „Realizace dědického práva,“ 

použití termínu „dědické skupiny.“ Název této kapitoly vzbuzuje úvahy o tom, 

zda splněním podmínek dědické právo konkrétnímu dědici vzniká, anebo se tak 

realizuje.“ Cílovému výkladu zákonné posloupnosti předchází stručná 

deskriptivně analyticky komponovaná část věnovaná dědickým titulům obecně a 

závěti. Zajímavá a přínosná by byla analýza uvolněného dílu ve vztahu 

k zákonným dědicům.  

    Intestátní dědická posloupnost je nejprve analyzována prizmatem „blízkosti 

osob“ (kapitola 8.), vlastní zákonná posloupnost včetně patřičné komparace se 

zahraničními úpravami je zkoumána v kapitole 9. Systematicky správně je 

zařazena odúmrť. 

   Shrnující charakter má kapitola věnovaná podílům v dědickém právu. 

   Předložená práce je uzavřena stručným vhledem do pozůstalostního řízení, 

mezinárodní úpravy dědického práva a relativně recentnímu Nařízení o dědictví. 

V tomto ohledu lze uzavřít, že práce splňuje požadavky kladené na rigorózní 

práce. 

4. Předložená disertační práce je v zásadě ojedinělým výstupem, kdy se autorka 

rozhodla pro relativně úzké téma (zavádějící charakter tohoto argumentu byl 

popsán shora v bodě 1 posudku). Předložená práce překračuje pouhou sumarizaci 

současného poznání. Místy zaznívá i patřičná kritika (str. 48). Vědecká práce 

zohledňuje i recentní zahraniční legislativu – novelu rakouského dědického práva 

z roku 2017. Zajímavý vhled do dědické smlouvy (str. 52). Futuristická, avšak 

nikoliv nereálná je myšlenka dědění virtuálního majetku. 

5. Předložená práce splnila autorkou vytčené cíle a prokázala schopnost autorky 

pracovat samostatným a tvůrčím způsobem. Generátor shod vykázal téměř ve 

všech dokumentech shodu nižší než 5 procent v počtu dokumentů. Výjimkou je 

pouze dokument č. 2, 3 a 4 kde generátor indikuje shodu 15 procent. Autor textu, 

kterého generátor označil za dokument č. 3, není v práci citován. Vzhledem 

k ostatním částem, rozsahu a poměru tohoto dokumentu resp. jeho využití k celku 

nic nemění na závěru uvedeném v počátku 5. bodu tohoto posudku. 



6. K předložené práci je možné vznést jen některé připomínky. Tyto byly částečně 

uvedeny v předchozích bodech posudku. Jinak jde o některé stylistické 

nedostatky: str. 7 jádrem pro kodifikační komisi, str. 27, str. 47 vyjádřil se 

„vadně“, str. 50 preference titul, str. 78 vyvratitelná domněnka otcovství či 

mateřství, str. 86 a 87 statusový vztah či poměr, str. 100 jedno dítě a jednoho 

manžela, str. 106 hypotéza dědění ve druhé třídě, str. 109, rozvedená, nebo vdaná., 

str. 115 nepřesnost o platnosti ABGB – částečně zrušen již v roce 1949.  

7.  Předložená disertační práce ve všech ohledech splňuje veškeré formální i 

obsahové požadavky kladené na práci rigorózní a proto ji doporučuji k ústní 

obhajobě, při které se Mgr. Radka Rutar, Ph. D. zaměří na otázku: Připadnutí 

uvolněného podílu dědicům ze zákona – podmínky a důsledky této situace. Dále 

se autorka může zaměřit na zamyšlení se nad personálním rozsahem výčtu 

nepominutelných dědiců v naší právní úpravě. 

 

V Praze dne 26. 1. 2019 

 

                                                          JUDr. et MUDr. Alexandr Thöndel, Ph. D. 

                                                                        Oponent rigorózní práce                                                      

         

 

 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


