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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Zvolené téma je mimořádně zajímavé i s ohledem na jeho novost. Zkoumání pořizovací 

způsobilosti a vydědění je opravdu novátorské s přihlédnutím, že většinový zájem zpracovatelů se 

seoustředí na problematiku způsobilosti zůstavitele k sepsání záůvěti či dědické smlouvy 

(výjimečně). Jak při sepsání závěti, tak i při sepsání listiny o vydědení jde o nezanedbatelnou 

stránku výronu zůstavitelovy autonomie. |Může-li zůstavitel sepsat závěť, je třeba mu nepochybně 

přiznat i způsobilost k sepsání listiny o vydědění, není-li její obsah včleněn již přímo do závěti  

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

metody 

K zdařilému sepsání zvoleného tématu je nezbytným předpokladem jak výborná znalost právní 

teorie, tak i seznámení se s právní praxí.Obojí diplomantka splňuje. Nelze přehlédnout, že 

problematika vydědění, která zásadně ovlivňuje právní poměry nepominutelných dědiců, je ve 

společenské praxi poměrně běžná. Autorks proto správně hovoří o „nadužívání“ vydědění v právní 

praxi. Rozdílnosti lze zaznamenat v situacích, kdy listinu o vydědění sepisuje nepoučený laik, od 

situací, kdy je stejná listina sepsána notářem veřejnou listinou. Autorka doprovází výsledky svého 

zkoumání i poznatky z právní praxe, zvláště v souvislosti s naplněním jednotlivých důvodů 

vydědění.   I ve světle nových právních úprav dědického práva (v poslední době v Rakousku a 

v Belgii) lze zaznamenat tendenci ke snížení podílů nepominutelných dědiců na zůstavitelově 

majetku, který zprostředkovaně nachází svůj odraz i při vydědění.  

3. Formální a systematické členění práce 

Formální stavba práce je dobře podána, každý přivítá jasnou systematiku a čtenářskou přívětivost. 

4. Vyjádření k práci 

Práce mapuje sice dílčí, avšak v právní praxi zcela zásadní soukromoprávní institut, 

s mimořádně závažnými dopady do společenské praxe. Práce je napsána svěžím jazykem a 

způsobem, který potvrzuje vážný zájem autorky o tuto problematiku.  

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Vytýčené cíle formulované v úvodu práce autorka 

naplnila. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Jako vedoucí předložené práce potvrzuji autorčin 

tvůrčí přístup, samostatnost a kreativitu. Srovnání 

s právní úpravou srbskou je přínosné. 

Logická stavba práce Plně vyhovující 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Práce se zdroji je příkladná, autorka s nimi pracuje 

lege artis. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Na odpovídající úrovni, i když  výklad o pořizovací 

(ne)způsobilosti mohl být podrobnější  

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Bez připomínek 

Jazyková a stylistická úroveň Bez připomínek 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 



  

V právní praxi se objevují zejména o spory o platnost závěti pořízené zůstavitelem, které jsou 

odůvodňovány existencí duševní poruchy zůstavitele v okamžiku sepsání této listiny. Jaké důkazní 

prostředky mohou být v těchto sporech využity.  

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě 

Navržený klasifikační stupeň 1-2 

 

 

V Praze dne __13.1.2021_____________ 

 
_______Jan Dvořák__________________ 

vedoucí diplomové práce 


