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1. Autorkou zvolené téma je tradiční. Jeho zpracování má teoretický a zejména 

praktický význam. Současná právní úprava staví do popředí autonomii vůle 

jedince a to i ve sféře testovací. Závěť je nejen druhým nejsilnějším dědickým 

titulem, ale na rozdíl od dědické smlouvy přináší pro zůstavitele plnou svobodu 

v rozhodnutí koho a případně za jakých podmínek povolá k pozůstalosti či její 

části anebo zda závěť použije i k dalším možnostem, které rozsáhlá právní úprava 

nabízí. I přes jistou setrvačnost a zřejmě i opatrnost potencionálních pořizovatelů, 

lze do budoucna očekávat narůst incidence dědění ze zákona včetně postupného 

využívání možností, které závěť nabízí. Problematika institutu závěti je z hlediska 

prostoru k bádání, teoretickému a zejména praktickému přínosu vhodná i jako 

téma rigorózní práce. 

2. Předložená práce rozsahem a hloubkou svého zpracování překonala požadavky 

kladené na diplomovou práci. Autorka využila více než čtyři desítky domácích a 

2 zahraniční zdroje. Vedle tuzemské, vybrané judikatury, byla využita rozhodnutí 

francouzského apelačního soudu a některá vybraná rozhodnutí z období první 

republiky. Autentická je práce s Code Civile. Z právních předpisů byly především 

využity OZO, zákon č. 40/1964 Sb. v posledním znění, ZŘS, Notářský řád.  

Autorka se v textu často vrací do období první republiky, odpovědi na nevyřešené 

zdroje hledá v komentáři k OZO (Rouček – Sedláček). Činí tak pravidelně a 

kriticky. V tomto směru lze práci vytknout, že nebyl alespoň v úvodní části 

citován E. Tilsch. V rigorózní práci by bylo vhodné zmínit římskoprávní 

východiska. Autorka sice zmiňuje Washingtonskou dohodu na str. 89, absentuje 

však zmínka o Evropském nařízení č. 650/2012 Sb. ze 4. července 2012. 

     Závěry uvedené v práci mají dostatečnou oporu v řádně citovaných zdrojích. 

Poznámkový aparát je veden průběžně, čítá celkem 329 poznámek pod čarou a 

doprovází 92 stran vlastního textu. Rozsah práce není v počtu znaků v čestném 

prohlášení uveden. Lze však soudit, že minimální rozsah 100 normostran, byl 

splněn. 

3. Formální i systematické členění práce je velmi dobře zvládnuto. Není opomenut 

základní vstup do problematiky dědění (cca. 5 stran) a zbytek textu je věnován 

závěti a to včetně komparace v 8. části. Systematika činí text přehledným. 



Autorka postupuje od obecných témat – charakteristika závěti, pořizovací 

způsobilost. Zde by bývalo vhodné v rámci charakteristiky závěti, ale i na jiných 

místech zvolit podrobnější členění jinak systematicky zdařile zvládnutého textu – 

podíly dědiců, uvolněný podíl apod. jsou obsaženy druhé kapitole: 

„charakteristika závěti.“ Subjektivně lze tento jev vypozorovat v celé práci. Text 

je však sepsán čtivě a srozumitelně a tak formální – obsahové členění v předsádce 

práce, které mohlo být v úvodu podrobnější, nemá negativní vliv. Po této stránce 

práce splňuje požadavky kladené na tento druh prací. 

4.  Předložená práce v souladu s cílem vymezeným na str. 1 a 2 skutečně přináší 

jakýsi ucelený pohled na zvolenou problematiku. Látka je podána v souvislostech. 

V době sepsání jsou v práci vysloveny teoretické závěry, které se v mnohém jeví 

být akceptovatelné i dnes. Kladem je dostatečná hloubka a práce s každým 

detailem, který však v právním jednání typu závěti může mít nedozírné následky. 

Z podrobnosti analýzy všech náležitostí závěti plyne autorčin zájem o zvolenou 

oblast. Ohledně komparace s francouzskou úpravou, kterou je potřeba hodnotit 

nepochybně kladně, by tato zasloužila možná více prostoru a nikoli jen zaměření 

se na formy závěti, byť nelze vyloučit pro futuro možnou inspiraci. Kladně je 

nutno hodnotit skutečnost, že autorka se problematickým aspektům úpravy 

nevyhýbá a nabízí řešení. V tomto směru jsou pravidelné reminiscence na literu 

OZ 40/1964, literaturu a judikaturu k němu. O vhledu do problematiky svědčí o 

tom výklad náhradnictví, svěřenského nástupnictví a vedlejších doložek v závěti. 

V tomto směru práce splňuje požadavky kladené na práci rigorózní. 

5. Předloženou prací Mgr. Timková prokázal schopnost pracovat samostatným a 

tvůrčím způsobem. Generátor shod vykázal shodu u osmi dokumentů, přičemž u 

dokumentu č. 1 vykázal shodu 52%, mělo by se jednat o diplomovou práci 

předloženou k uznání. Autorka splnila cíl práce tj. pozastavit se na některými 

aspekty závěti a podat ucelený přehled o tomto institutu. Právě první, dílčí cíl 

indikuje dobovou přínosnost práce. 

6.  K předložené práci nejsou připomínky formálního ani obsahového rázu. Dílčí 

připomínky jsou uvedeny v bodě 2 a 3 posudku. 

7. Předložená rigorózní práce splňuje veškeré formální i obsahové požadavky 

kladené na tento druh prací (rigorózní práci) a proto ji doporučuji k ústní 

obhajobě, při které se Mgr. Barbora Timková se zaměří na následující otázky: 

Autorka by v rámci ústní obhajoby mohla uceleně shrnout faktory, které omezují 



zůstavitelovu svobodu pořídit o svém majetku. Je zřízení svěřenského fondu pro 

případ smrti hrozbou pro nepominutelné dědice? 

 

V Praze dne 17. 6. 2019                              

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

                                                                      Oponent rigorózní práce                                                      

         


