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1. Aktuálnost (novost) tématu práce 

Dané téma je aktuální s ohledem na zásadní změnu, která byla přijata pro řízení pozůstalostí, resp. 

dříve dědické, v souvislosti s přijetím nové úpravy nesporných řízení v zákoně o zvláštních řízeních, 

s účinností od 1. 1. 2014. Vedle toho lze dané téma rovněž označit jako téma tradiční, neboť 

v daném případě se nejedná o nové řízení, ale o zcela typický a zásadní druh nesporných řízení, 

které je předmětem odborné diskuse dlouhodobě. Novost tématu je tak do značné míry formální; 

nic ale neubírá na snaze autora to, že obsahově danou úpravou došlo v tomto tradičním řízení 

k zásadnějším změnám, které se ostatně promítly i do užšího zaměření jeho práce. Další prvek 

aktuálnosti pak spočívá v zásadní proměně hmotného práva, kde dědické právo prošlo 

nejzásadnější proměnou nejen za posledních 30 let. Pozitivní je snaha autora soustředit se na 

specifický okruh otázek týkajících se řešení sporných otázek v daném řízení; samostatné 

monografické dílo na takto pojaté téma zatím nová literatura nezná. 

 

 

 



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

Autor si v rámci daného tématu nutně musí osvojit nejen hlubší znalost relevantní procesní 

problematiky, ale vedle toho musí obsáhnout i širší znalost hmotněprávní, tedy úpravu dědění 

v občanském zákoníku. Vedle toho je třeba rovněž blíže obsáhnout i problematiku notářství, byť 

v tomto směru v užším rozsahu. Volba tématu tak klade na autora značné nároky co do okruhu i 

rozsahu vstupních informací; je ke cti autora, že v tomto směru plně obstál a pracuje s komplexním 

materiálem. To platí v plném rozsahu i o jeho přehledu v odborné literatuře a judikatuře; pozitivní 

je i snaha autora o komplexní pohled do zahraniční civilistiky. Téma je tak uchopeno velmi široce a 

autor čerpá z rozsáhlé základny poznatků. Co do užitých metod, ani v tomto směru nelze práci nic 

vytknout, rozsah metod je rovněž komplexní a práce je tak zpracována na odpovídající úrovni. 

 

Hodnocení práce: Práce je zpracována na vysoké úrovni, autor prokazuje hluboké znalosti i 

schopnost komplexního zpracování relevantních informací. 

 

 

3. Formální členění práce, systematika práce 

Práce je tradičně dělena – vedle úvodu a závěru – do tří částí dále podrobněji členěných do kapitol, 

resp. oddílů. V první části se autor věnuje obecněji pojmům, resp. vývoji a podstatě 

pozůstalostního řízení, s důrazem na projednání dědictví (včetně likvidace pozůstalosti, byť jen 

okrajově); samotnému řešení sporných otázek se věnuje část druhá (s důrazem na kategorizaci 

sporů, které se v pozůstalostním řízení vyskytují). Část třetí pak plní roli specifického závěru, když 

v ní autor předznamenává jako dílčí výstup své úvahy o případné úpravě procesního předpisu. 

Práce je uzavřena seznamem použitých zdrojů a abstraktem, resp. přehledem klíčových slov, jak 

danému druhu práce náleží. 

 

Hodnocení práce: Členění práce je tradiční, odpovídá i zvoleným metodám. Vlastní systematika je 

podrobná, prokazuje autorův zájem i úroveň zpracování tématu. Z tohoto hlediska práce plně 

vyhovuje. 

 

 



 

4. Vyjádření k práci 

Práce zpracovává dané téma vysoce přínosným způsobem, autor se o téma zajímá, zpracovává jej 

komplexně, podrobně, postihuje všechny relevantní otázky. S ohledem na záběr práce nelze 

autorovi vytknout ani dílčí pasáže popisnějšího charakteru, jež jsou důsledkem systematiky a 

v samém názvu práce naznačené preference autora. Právě v těch pasážích, kde autor řeší povahu 

sporných bodů v daném nesporném řízení, prokazuje autor své kvality. Práce je zejména v těchto 

pasážích přínosná jak pro něj, tak pro čtenáře. Autor se také úspěšně snaží o řešení dílčích 

aplikačních problémů, s nimiž se potkal i ve své vlastní praxi; tyto problémy přitom nejsou jen 

izolovanou dílčí kazuistikou, ale zapadají do mozaiky práce jako celku a dokreslují zvolenou 

systematiku. Aktivní přístup k pramenům dokládá téměř 250 poznámek pod čarou, které přitom 

často obsahují další výklad či jinak ilustrují danou otázku. Autor se nezabývá jen českým 

pramenem, ale snaží se v rámci komparace inspirovat i z širšího úhlu pohledu (viz samostatný oddíl 

2.1.8).  

 

Hodnocení práce: Autor zpracoval dané téma komplexně, přehledně a srozumitelně; práce téma 

nepopisuje, ale systematicky analyzuje a předkládá čtenáři zajímavou a čtivou monografii, s níž lze 

dále pracovat a téma rozvíjet. Autorovu snahu je tedy třeba označit za jednoznačně úspěšnou. 

Hodnocená práce tak jak formálně, tak svým obsahem plně vyhovuje příslušným nárokům a lze ji 

pokládat za výsledek samostatné tvůrčí činnosti autora, jímž dokládá komplexní znalost dané 

problematiky, jež navíc přesahuje obvyklou mez. 

Předložená práce je plně způsobilá k ústní obhajobě. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce    Úspěšné 

Samostatnost    Prokazatelná, bez známek plagiátu 

Logická stavba práce   Odpovídající tématu i zpracování 

Práce se zdroji (včetně citací)  Vysoce aktivní, reprezentativní co do výběru 

Hloubka provedené analýzy   Komplexní 



Úprava práce    Bez výhrad 

Jazyková a stylistická úroveň  Plně odpovídající 

 

 

Práce je způsobilá k obhajobě, v jejímž rámci nechť se autor soustředí na problematiku řešení 

pozůstalostních sporů s cizím prvkem, příp. s přeshraničním prvkem v rámci EU. 

 

 

 

Doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 

Pověřený akademický pracovník     V Praze dne 4. února 2020 

 


