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Za téma své rigorózní práce si uchazečka zvolila problematiku mezinárodního dědického práva a svou 
pozornost soustředí na unijní úpravu, která je z pohledu České republiky určujícím pramenem právní 
úpravy. Uchazečka se v předkládané práci zamýšlí nad aktuálními problémy, které aplikace nařízení o 
dědictví v současné době v praxi přináší a které se odráží rovněž v judikatuře Soudního dvora Evropské 
unie (SDEU).  
 
Cílem předložené rigorózní práce je dle autorky soustředit se na genezi přijetí nařízení o dědictví (č. 
650/2012), na základní principy, na kterých je předpis vystavěn, a předestřít aktuální interpretační 
problémy v praxi. Uchazečka se zaměřuje zejména na podrobnou analýzu judikatury SDEU, která se 
vztahuje k nařízení o dědictví, a dále na problémy, které v praxi působí nařízením nově zavedené 
Evropské dědické osvědčení. 
 
Z předložené rigorózní práce je patrno, že uchazečka se ve zkoumané oblasti orientuje. Je třeba 
vyzdvihnout, že se v práci věnuje problematickým aspektům současné právní úpravy mezinárodního 
dědického práva, které analyzuje, a předestírá vlastní závěry. Připomínky k práci jsem uplatnila v rámci 
konzultací v průběhu práce, jedině snad bych zmínila výhradu k formální stránce práce, kdy se 
uchazečce ne vždy daří formulovat text jasným odborným jazykem. 
 
Předloženou rigorózní práci považuji za zdařilou a lze konstatovat, že zamýšlený záměr rigorózní práce 
byl zpracován odpovídajícím způsobem ve smyslu čl. 8 odst. 1 Pravidel pro organizaci státní rigorózní 
zkoušky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.  
 
Během obhajoby by se uchazečka mohla zamyslet nad následující otázkou: je v případě, kdy se dědické 
poměry řídí právní úpravou ve dvoustranné smlouvě o právní pomoci, která neumožňuje volbu 
rozhodného práva pro dědické poměry, možné, aby zůstavil platně zvolil rozhodné právo v souladu 
s nařízením o dědictví? 
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