
 1 

OPONENTSKÝ POSUDEK (RIGORÓZNÍ PRÁCE) 
 

Jméno rigorózanta: Mgr. Jan Benko 

Téma práce: Pozůstalostní řízení se zaměřením na řešení sporných otázek 

Rozsah práce: 89 stran vlastního textu (podle prohlášení autora 246 211 znaků 
včetně mezer, tj. 136,78 NS) 

Datum odevzdání 
práce: 

21. 12. 2019 (elektronické podoby) 
14. 01. 2020 (tištěné podoby) 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
  Zvolené téma nelze považovat za nové, neboť je mu v české procesualistice 
tradičně věnována pozornost. Tato pozornost je ale zpravidla zaměřena na řízení o 
pozůstalosti, a to i po rozsáhlé rekodifikaci účinné relativně nově (od 1. 1. 2014), kdy 
dědické právo nevyjímaje doznalo podstatných změn. Na okraji pozornosti ovšem 
zůstává problematika neméně významná, možná svým dosahem i významnější, a to 
problematika sporných otázek v pozůstalostním řízení. Podrobnější zpracování a 
ucelený rozbor této problematiky odborná literatura zatím postrádá. 
  Oponentské hodnocení: Výběr tématu hodnotím na základě výše uvedeného 
kladně. Zpracování tohoto tématu je schopno osvědčit, zda si rigorózant osvojil 
teoretické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a 
vývoje a zda je schopen jejich náležité aplikace v samostatné tvůrčí činnosti. 

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

použité metody 

 
  Zvolené téma rigorózní práce vyžadovalo ovládnutí nejen procesní právní 
úpravy řízení o pozůstalosti, ale i nutně úpravy dědického práva v právu hmotném a 
posléze řešení sporných otázek v nalézacím řízení sporném. Zpracování zvoleného 
tématu tak kladlo na autora určité nároky, a to nejen po stránce vstupních informací. 
Z pozitivistického hlediska lze uzavřít, že bylo využito veškerých relevantních právních 
předpisů, které se zvolené problematiky týkají anebo s ní bezprostředně souvisejí. 
Přínosné zpracování tématu samozřejmě vyžaduje práci s odbornou literaturou včetně 
vyhledání relevantní judikatury soudů. Autor práce vedle teoretických poznatků využil i 
poznatky praktické, získané zřejmě při výkonu svého povolání, což zde nebylo ke 
škodě věci, ba spíše naopak. Tyto praktické poznatky rigorózantovi umožnily detailní a 
komplexní zpracování zvoleného tématu. Zvolenému tématu je v odborné literatuře 
věnována dostatečná a tradiční pozornost. Zdrojů, z nichž lze čerpat, je tedy k dispozici 
dostatečný počet. Zpracování rigorózantem zvoleného tématu se neobešlo bez využití 
interpretace historické, systematické, teleologické a komparativní. Teoretická koncepce 
práce spočívá zejména v obecných interpretačních metodách jako deskripce, analýza 
a syntéza. 
  Oponentské hodnocení: Náročnost zvládnutí těchto teoretických otázek, 
jakož i prokázání praktických znalostí, při čemž lze čerpat ze standardní odborné 
literatury, odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na práce tohoto druhu. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
  Po formální stránce je práce rozdělena vedle úvodu a závěru na tři části, které 
jsou dále členěny na kratší kapitoly a podkapitoly. Součástí práce je rovněž seznam 
použitých zdrojů, a abstrakt včetně názvu práce a klíčových slov (vše v českém a 
anglickém jazyce). 
  Autor v zásadě volí osvědčený postup od obecného k dílčímu, kdy se nejprve 
zaměřil na vymezení pozůstalostního řízení, a to zejména na projednání dědictví (část 
první) a dále na zvláštní část, kde se zaměřuje již na problematiku vymezení sporných 
otázek a posléze na jejich řešení (část druhá). Před vlastní závěr práce vhodně zařadil 
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část třetí, která obsahuje úvahy autora práce spolu s jeho návrhy de lege ferenda 

zaměřené jednak na úžeji zvolenou problematiku tématu práce, tedy na řešení 
sporných otázek v pozůstalostním řízení, ale i dědického práva obecně. Jednotlivé 
části se dělí na kapitoly a ty dále na menší celky. Jejich analýza z pohledu 
systematického a formálního by byla nad rámec tohoto posudku. V obecnosti však lze 
konstatovat, že také toto dílčí členění je zvoleno vhodně. To rovněž dokládá schopnost 
autora vystavět systematiku práce logicky. 
  Oponentské hodnocení: Systematika práce i formální členění odpovídá 

zvolenému tématu (i cílům, srov. dále), které si autor vytyčil a zároveň odpovídá 
požadavkům, které jsou kladeny na práce tohoto druhu. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
  Obecně lze konstatovat, že autor předložil práci, která je čtivá a v níž jsou 
popisné pasáže (jimž se nelze v případě tohoto tématu zcela vyhnout) vyváženy 
čtenářsky zajímavými částmi, v nichž autor prezentuje své vlastní postoje. V úvodu 
práce rigorózant formuluje cíle, kterých chce při psaní práce dosáhnout. Hlavními cíli 
práce je tak „podrobné seznámení se s procesní úpravou dědického práva a 
především sporných otázek vyskytujících se v pozůstalostním řízení, doplněné o 
nezbytné exkurzy do práva hmotného, utřídění dosavadních praktických poznatků 
z pohledu notářské kanceláře, použitelné judikatury a pokusit se přispět k vyřešení 
některých dílčích problémů.“ S tímto cílem byla rovněž konfrontována formální a 

systematická stránka práce a byla shledána jako vyhovující. Zbývá tedy posoudit 
uvedený záměr především z hlediska logické stavby, hloubky zpracování tématu, 
použitých právně-hermeneutických metod i práce se zdroji. Logická stavba práce 
vyplývá již z formálního a systematického pojetí. Autor postupoval od obecného 
k dílčímu, když nejprve pojednal o zvolené problematice v obecné rovině a po té se 
věnoval dílčím otázkám (srov. již výše). Jednotlivé kapitoly pak na sebe navazují 
logicky, celková stavba práce působí koherentně. Rovněž dělení částí na kapitoly a ty 
posléze na dílčí celky je zvoleno vhodně, umožňuje přehlednou orientaci v díle a 
zároveň ukazuje na hloubku zpracování. Téma se autorovi podařilo zpracovat do 
dostatečné hloubky. O tom nejlépe vypovídá poznámkový aparát, který čítá celkem 
239 poznámek pod čarou a rovněž počet použitých zdrojů (srov. dále). Zde je třeba 
vyzdvihnout také autorovu práci s judikaturou, která rovněž svědčí o hloubce 
zpracování tématu. Další přidanou hodnotu lze spatřovat v tom, že autor na mnoha 
místech připojuje své vlastní názory (např. s. 25, 31, 35, 43, 47, 52, 56, 59, 66, 70, 73 
tedy napříč celou prací a zejména v části třetí a rovněž s. 87 a násl.), nebojí se 
konfrontovat s názory v odborné literatuře i judikatuře a je schopen si tyto své obhájit, 
příp. je formulovat do návrhů de lege ferenda (k čemuž např. vhodně využil 

provedenou komparaci na s. 77 a násl.). Kladně dále hodnotím celé těžiště práce (část 
druhou), kde se autor zabýval jednotlivými spornými případy. Jednak kladně hodnotím 
samotnou identifikaci dílčích témat v rámci daného celku, jednak hloubku jejich 
zpracování. Rigorózant zvolil vhodný způsob komparace. Komparace, tedy srovnání, 
neznamená pouhou analýzu zahraniční právní úpravy provedenou vedle analýzy 
právní úpravy domácí. Komparace vyžaduje, aby po fázi analytické nastoupila fáze 
srovnávací (komparační), tj. autor by měl čtenáře seznámit s rozdíly či shodami, které 
v rámci obou analýz identifikoval. Právě tento finální a velmi zásadní krok autor v práci 
systematicky provádí (srov. např. s. 77 - 82). 
  Práci hodnotím jako zdařilé zpracování tématu, a to ohledně logické 
stavby, hloubky zpracování tématu, použitých právně-hermeneutických metod i 
práce se zdroji. Domnívám se tedy, že zamýšlený záměr práce byl odpovídajícím 
způsobem zpracován a že předložená rigorózní práce, jak po stránce formální, 
tak i obsahové, splňuje požadavky kladené na rigorózní práce, tj. prokázat 
schopnost k samostatné tvůrčí činnosti a hlubší znalosti ze zpracovávané 
tématiky, a proto doporučuji její přijetí k ústní obhajobě. 
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5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Cíl práce je uveden výše. Autor tento cíl splnil. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Autor při zpracování zvoleného tématu prokázal 
schopnost samostatné práce, a to jak pokud jde 

o literaturu, tak judikaturu. 
Automatická kontrola shod provedená 
systémem theses.cz generuje dokument čítající 

394 stran, představující 14 dokumentů obsahujících 
shody. Míra shody však v žádném dokumentu 
nepřesahuje 5%. Nakolik je v lidských silách takto 
obsáhlý dokument prostudovat, lze konstatovat, že 
nalezené shody se týkají povětšinou názvů 
právních předpisů či citací zákonných textů či citací 
judikatury, které logicky musí být shodné. 
Automatická kontrola shod provedená 
systémem Turnitin indikuje 82 zdrojů obsahujících 
shody, čímž generuje celkovou podobnost (overall 
similarity) 14 %. Z toho je však třeba věnovat 

pozornost pouze zdroji č. 1, kde je indikována 
shoda 6 % (počínaje zdrojem č. 2 jde pouze o 1 %). 
Pokud jde o zdroj č. 1, lze konstatovat, že 
indikované shody se týkají především ustálených 
citací profilující teoretické literatury, ustálených 
právních obratů, včetně latinských, citací 
zákonných ustanovení a judikatury. 
Na základě těchto kontrol tedy nelze učinit 
závěr, že by rigorózant nepostupoval při tvorbě 
práce lege artis. 

Logická stavba práce Logická stavba práce je již zhodnocena výše a 
je možno ji hodnotit jako zdařilou. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autor pracuje s literaturou řádně a průběžně na ni 
odkazuje. Seznam použité literatury je přehledný. 
Ze seznamu vyplývá, že pracoval s cca třiceti 
publikacemi ať už monografického či 
časopiseckého charakteru. V místech, kde prováděl 
srovnání se zahraniční právní úpravou, pracoval i 
se zahraničními zdroji (cca šesti). Ke zdařilé práci 
s judikaturou již výše. To je zcela dostačující 
vzhledem k požadavkům kladeným na práce 
tohoto druhu.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autor téma zvolené v názvu práce zpracoval co do 
podrobnosti způsobem odpovídajícím požadavkům 
na práce tohoto druhu. Lze tedy uzavřít, že autor 
zvolené téma zpracoval a vyčerpal dostatečně. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je po formální stránce přehledná. 
Velikost písma i jeho rozpal je standardní, počet 
úhozů pravděpodobně odpovídá průměrné 
normostraně. S ohledem na téma neobsahuje 
práce žádné grafy ani tabulky. Lze uzavřít, že 
úprava odpovídá požadavkům kladeným na 
práce tohoto druhu. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je na dobré 
úrovni. 
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6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 
  Při ústní obhajobě by uchazeč mohl pohovořit a porovnat ochranu manžela (-
ky) s porovnáním partnera (-ky) v řízení o pozůstalosti v kontextu práv nepominutelných 
zletilých dědiců. 
 
 

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Závěrem lze konstatovat, že předložená 
rigorózní práce, jak po stránce formální, 
tak i obsahové, splňuje požadavky 
kladené na rigorózní práce, tj. prokázat 
schopnost k samostatné tvůrčí činnosti 
a hlubší znalosti ze zpracovávané 
tématiky, a proto doporučuji její přijetí 
k ústní obhajobě. 

 
 
V Praze dne 5. února 2020 
 

_________________________ 
JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 
oponentka rigorózní práce 


