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OPONENTSKÝ POSUDEK (RIGORÓZNÍ PRÁCE): 
UZNÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE JAKO PRÁCE RIGORÓZNÍ 

 
Jméno rigorózanta: Mgr. Ondřej Drachovský 
Téma práce: Darování pro případ smrti (Donatio mortis causa) 
Rozsah práce: 86 stran vlastního textu (dle prohlášení autora 252 964 znaků vč. 

mezer, tj. 140,5 normostran) 
Datum odevzdání 
práce: 

07. 01. 2020 (el. podoba) 
09. 01. 2020 (tišť. podoba) 

 
 
Předložená diplomová práce, která je předmětem žádosti o její uznání za práci 
rigorózní, je posuzována v souladu s požadavky uvedenými v čl. 4 odst. 3 rigorózního 
řádu UK ve spojení s čl. 3 odst. 1 Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na 
Právnické fakultě Univerzity Karlovy. 
 
Předložená práce byla obhájena dne 27. 06. 2019 na Právnické fakultě UK s prospěchem 
„výborně“. Vedoucím diplomové práce byl doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D., který pro 
předloženou diplomovou práci navrhoval ve svém posudku ze dne 18. 04. 2018 (v textu dále 
jen „posudek vedoucího DP“) k obhajobě známku „výborně“. Oponentský posudek 
vypracoval prof. JUDr. Jan Dvořák, Ph.D., navrhoval rovněž známku „výborně“ (posudek ze 
dne 15. 06. 2019, v textu dále jen „posudek oponenta DP“). Oba posudky společně v textu 
dále jen „posudky DP“. 
 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

  Rigorózantem zvolené téma nelze než – se shodě s posudky DP – považovat 
za vysoce aktuální, to jednak vzhledem k nedávné rekodifikaci soukromého práva, 
jednak vzhledem k dosud probíhajícím diskusím na dané téma. Aktuálnost tématu je 
v diskusích podtržena důrazem na vzájemný poměr dědění (jako standardního 
způsobu přechodu jmění mortis causa) a případného „obcházení“ tohoto způsobu 
sukcese právě použitím institutu darování pro případ smrti. 
  Oponentské hodnocení: Výběr tématu hodnotím na základě uvedeného 
kladně. Zpracování tohoto tématu je schopno osvědčit, zda si rigorózant osvojil 
teoretické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a 
vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti. 

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

 
  Již z názvu práce je zřejmé, že jde relativně úzce vymezené téma. To samo o 
sobě zvyšuje v rigorózní práci náročnost tohoto tématu na úspěšné zpracování. Toto 
úzké vymezení tématu zvyšuje náročnost rovněž ohledně práce se zdroji. Autor musí 
prokázat schopnost dobré orientace napříč všemi relevantními zdroji, které k tématu 
přistupují z různých teoreticko-právních východisek. Autor tak musí být schopen 
precizní orientace nejen napříč dílčími názory na danou problematiku, nýbrž musí být 
schopen rovněž orientace širší, napříč teoretickým pozadím tohoto institutu 
v soukromém právu. To rovněž zvyšuje náročnost na úspěšné zpracování tématu. 
Úspěšné zpracování tohoto tématu si nelze představit ani bez důsledné práce 
s dostupnou judikaturou. Konečně náročnost tématu na úspěšné zpracování zvyšuje 
také užití komparační metody napříč prací, a to zejména s občanskými zákoníky 
německy mluvícího právního prostředí (ABGB, BGB, ZGB) a vedle toho též místy 
s občanským zákoníkem Quebeckým. 
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  Oponentské hodnocení: Náročnost zvládnutí těchto teoretických otázek, 
jakož i prokázání praktických znalostí, při čemž lze čerpat – i přes úzké vymezení 
tématu – z dostatečného a reprezentativního okruhu literatury (ať už monografické, 
učebnicové, či časopisecké) a judikatury, odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na 
práce tohoto druhu. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
  Po formální stránce je práce rozčleněna do šesti kapitol, k čemuž je nutno 
připočíst úvod a závěr. Dále práce obsahuje náležitosti vyžadované u rigorózních prací 
(shrnutí v některém ze světových jazyků a seznam klíčových slov v českém i světovém 
jazyce), seznam použitých právních předpisů, seznam citované literatury a seznam 
použitých zkratek. V posudku vedoucího DP je ohledně formálního a systematického 
členění práce uvedeno, že: „Právě bezchybné metodologické zvládnutí celého tématu 
je jednoznačnou devizou předložené práce a svědčí o autorově strukturované 
analytické schopnost.“ Podle posudku oponenta DP: „Při poctivém vědeckém přístupu 
vystavil logickou a přehlednou stavbu práce.“ S oběma závěry nelze než – po 
prostudování systematického a tomu odpovídajícího formálního členění práce – 
souhlasit, při čemž lze dodat, že autor postupoval osvědčeným postupem od obecného 
dílčímu a od staršího k mladšímu. Těmto právně-hermeneutickým metodám důsledně 
podřídil stavbu a vnitřní logiku celé práce. Vedle toho, co je uvedeno v posudcích DP, 
lze upozornit na kap. 6, která mapuje přesahy darování pro případ smrti do jiných 
právních odvětví, při čemž práce tím získává komplexní charakter (stranou nezůstává 
ani mezinárodní prvek). Lze konstatovat, že V dalších podrobnostech lze odkázat na 
posudek oponenta DP. 
  Oponentské hodnocení: Systematické i formální členění práce odpovídá 
požadavkům, které jsou kladeny na práce tohoto druhu. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
  Již v posudcích DP byla práce hodnocena kladně. V posudku vedoucího DP je 
mimo jiné uvedeno: „Práce je po odborné stránce nadstandardní a splňuje beze zbytku 
požadavky kvalifikační práce tohoto stupně, a to jak rozsahem, tak kvalitativní 
analýzou. Prokazuje autorovy vynikající (ucelené, promyšlené, utříděné) znalosti 
hmotněprávní problematiky, jakož i souvisejících procesněprávních otázek a celkovou 
širší erudici a orientaci v citovaných oblastech právního řádu a neshledal jsem v ní 
žádné nedostatky. Je, pevně věřím, příslibem dalších autorových vědeckých počinů, 
neboť dle mého mínění svou prací prokázal nejen obdivuhodné znalosti soukromého 
práva, nýbrž i mimořádně hluboký cit pro civilní právo jako takové (…) Předložená 
práce prokázala nebývalou, mimořádnou odbornou samostatnost a erudici autora při 
zpracovávání velmi obtížného (obecného a průřezového) tématu, schopnost 
zorientovat se v zákonné úpravě, doktríně a příslušné judikatuře.“ V posudku oponenta 
DP je mimo jiné uvedeno: „Autor se dokonale seznámil se stanovisky jednotlivých 
autorů, na řadě míst jejich závěry kreativně rozvijí, v některých případech je s dobrou 
argumentací odmítá (…) Oponovaná práce zcela naplňuje předpoklady pro práce 
diplomové.“ K těmto závěrům se lze v obecnosti připojit a konstatovat, že jde o práci, 
která je – ve srovnání s jinými diplomovými pracemi – nadprůměrná zejména co do 
hloubky zpracování (srov. zejm. poznámkový aparát čítající 469 poznámek pod čarou a 
množství použitých zdrojů – srov. dále) a komplexního pojetí zvoleného tématu. 
  Z drobných kritických poznámek lze zmínit poněkud rigidní název kap. 2.4, 
„Dopady posouzení jako (ne)odvolatelné posouzení pro případ smrti“ (lépe by znělo 
„Dopady posouzení jako neodvolatelného (…)“. Za ne zcela vhodný považuji rovněž 
název kap. 6.1.2. „Darování pro případ smrti a katastrální řízení“ (jde o to, že autor 
pojednává nikoliv o řízení před katastrálním úřadem obecně, kde by snad mohl obstát 
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výraz „katastrální řízení“, i když jej zákon nepoužívá, nýbrž pojednává o řízení o 
povolení vkladu, pro které zákon příp. užívá legislativní zkratku vkladové řízení).  

Uvedené výtky nepovažuji za natolik zásadní, aby mohly zvrátit kladné 
stanovisko k uznání této diplomové práce za práci rigorózní, naopak, je třeba 
zdůraznit celkově kladné hodnocení oponenta i vedoucího DP v jejich posudcích. 

 
Na základě analýzy práce provedené systémem Theses.cz lze konstatovat 

následující: 
 
1) Automatická kontrola shody provedená přes systém Theses.cz generuje 

dokument o 678 stranách představující 22 srovnávaných dokumentů. 
 
2) Dokument č. 1 je shodný v míře 100 %. Jedná se o záznam obsahující 

diplomovou práci autora, která je nyní posuzována za účelem uznání za práci 
rigorózní. Z toho plyne, že k uznání předložená diplomová práce nebyla po obhajobě 
opatřena dodatky. K uznání za práci rigorózní byla tedy předložena ve stejné podobě, 
jako byla obhájena za práci diplomovou.  

 
3) Počínaje dokumentem č. 2 nepřesahuje míra shody více jak 5 %. Nakolik je 

v lidských silách všechny dokumenty prostudovat v souvislosti s hodnocením práce, 
lze konstatovat, že zkoumané shody se týkají pouze např. názvů právních předpisů a 
jejich citací, či legálních definic, které z povahy věci musí být shodné, stejně, jako 
citace relevantní judikatury. Na základě výsledků automatizované kontroly shod tímto 
systémem tedy nelze učinit závěr o tom, že by autorka práce nepostupovala lege 
artis. 

 
Na základě analýzy práce provedené systémem TURNITIN lze konstatovat 

následující: 
 
1) Kontrola označila jeden shodný dokument, a to v míře podobnosti 100 %. 

Ač to není z protokolu o kontrole přímo zřejmé, zjevně se jedná o diplomovou práci 
uchazeče. Potvrzuje se tak závěr vyslovený výše v bodě ad 1) v rámci kontroly 
systémem Theses.cz. Jiné shody nalezeny nebyly. Na základě výsledků 
automatizované kontroly shod tímto systémem tedy nelze učinit závěr o tom, že by 
autorka práce nepostupovala lege artis. 

 
Celkově tedy shrnuji, a to shodně s posudky vedoucího i oponenta DP, 

že předložená práce představuje nadstandardně zpracovanou diplomovou 
práci. Autorovi se podařilo zpracovat detailní a systematicky vstavěnou práci, 
neopomíjející ani metodu komparační (včetně zejm. rakouské judikatury), 
prodchnutou na mnoha místech jeho vlastními stanovisky. 

Na základě uvedeného DOPORUČUJI uznání této práce za práci 
rigorózní. 

 
5. Kritéria hodnocení práce 

 
Splnění cíle práce Autor cíl práce splnil. 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Autor při zpracování zvoleného tématu prokázal 
schopnost samostatné práce, a to nejen při studiu 
odborné literatury a relevantní judikatury, ale i 
v rámci hlubšího právně-filosofického přístupu 
k tématu a dále též při sepsání vlastního textu 
práce.  

Logická stavba práce Zvolená systematika práce je vhodná. Podrobněji je 
tento závěr odůvodněn v bodě č. 3 výše. Jednotlivé 
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části na sebe tematicky navazují a jejich předmět 
patří do problematiky práce. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Součástí práce je seznam odborné literatury, 
z něhož je zřejmé, že autor pracoval s cca 130 
odbornými zdroji, ať už monografického, 
komentářového, učebnicového či časopiseckého 
charakteru (z toho 26 cizojazyčných). K tomu je 
třeba připočíst 20 judikátů naší a 36 cizojazyčných 
judikátů. Práce se zdroji je na odpovídající (resp. 
nadprůměrné) úrovni, o čemž svědčí též 
poznámkový aparát (srov. již výše). 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autor zvolené téma zpracoval zevrubně a do velké 
hloubky (srov. již výše). Lze tedy uzavřít, že autor 
zvolené téma zpracoval a vyčerpal do hloubky 
zcela dostatečné pro rigorózní práce. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je po formální stránce přehledná. 
Velikost písma i jeho rozpal je standardní, počet 
úhozů pravděpodobně převyšuje průměrnou 
normostranu. Celkově lze uzavřít, že úprava 
odpovídá požadavkům kladeným na práce tohoto 
druhu. Práce neobsahuje tabulky a grafy, což je 
vzhledem k tématu pochopitelné. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce je po stránce jazykové i stylistické na 
vynikající úrovni.  

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
6.1 Připomínky – srov. výše v rámci podrobného hodnocení. 
 
6.2 Otázky k zodpovězení při obhajobě:  
 
 Na s. 43 a násl. se autor zabývá problematikou přípustnosti darování pro případ smrti 
ve prospěch právnické osoby a na základě výkladu – především gramatického – dochází 
k závěru, že právnické osobě pro případ smrti darovat nelze, neboť není naplněna podmínka 
přežití. Autor by se mohl de lege ferenda zamyslet nad tím, zda s relativně široce 
koncipovanými možnostmi darování mortis causa je právě takovéto omezení na místě. 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Závěrem lze konstatovat, že předložená 
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. 
S ohledem na výše uvedené doporučuji 
její uznání za práci rigorózní a její přijetí 
k ústní obhajobě. 

 
V Praze dne 09. února 2020 
 
 
       _________________________________ 

doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph. D. 
oponent rigorózní práce 


