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Oponentský posudek – disertační práce 

 

Autorka : Mgr. Lenka Tesařová 

Téma :  Dědictví se zvláštním zřetelem k dědickým titulům 

 

Dědické právo upravuje právní poměry fyzické osoby pro případ 

smrti. Zabezpečuje tak právní nástupnictví po zemřelém v těch 

právních poměrech, které jeho smrtí nezanikají. Dědické právo 

určuje, který subjekt vstoupí do právních poměrů zemřelého, neboli 

kdo bude dědicem. Souvislost dědického práva se základním právním 

institutem občanského práva – vlastnictvím – je nepochybná a 

nepřehlédnutelná. 

Doktorandkou zvolené téma bylo vhodně vybráno. Lze ho považovat 

za nosné, kterému bude v blízké budoucnosti ( s ohledem na přijetí 

nového občanského zákoníku) nepochybně věnována daleko větší 

pozornost v teorii i v právní praxi.  

Autorka ve své práci navazuje na dosavadní stav poznání v právní 

vědě, které jak s přihlédnutím k vybraným zahraničním právním 

úpravám, tak i k nové právní úpravě dědictví obsažené v novém 

občanském zákoníku, tvořivě rozvíjí. 

Autorka prokázala schopnost právní argumentace, kterou projevila 

v dostatečné míře a literárně zcela odpovídajícím způsobem. 

Posuzovaná doktorská práce je po formální stránce přehledná a bez 

zjevných nedostatků. Práce zjevně prošla jazykovou korekturou. 

Psána je odborným právním jazykem při správném používání 

vědeckého či odborného pojmosloví. Bohatý citační aparát dokládá 

široké odborné zázemí autorky. 

Struktura práce je logická a přehledná. 

Systematika práce má svoji logiku, když po úvodních teoretických 

kapitolách se postupně věnuje předpokladům dědického 

nástupnictví, dále pak platným dědickým titulům v pořadí zákon a 

závěť, aby poté podrobně rozebrala nově zavedený titul dědickou 

smlouvu. 
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V souvislosti s rozborem jednotlivých dědických titulů, by mě zajímal 

autorčin pohled na problematiku odkazů , kterou přináší nový 

občanský zákoník. Odkazovník rovněž nabývá určitou majetkovou 

hodnotu z dědictví. Navíc neodpovídá za dluhy zůstavitele, odkazu se 

domáhá na dědici. Co je však z jeho pohledu nabývacím titulem ? 

Nelze uvažovat, že pro odkazovníka je odkaz rovněž ( nabývacím) 

titulem ? Stranou pozornosti zůstává, že zákon „objem“ odkazů 

limituje, aby nedošlo k vyprázdnění dědictví. V souvislosti 

s podrobnou úpravou odkazu, jednotlivých druhů odkazů a 

pododkazů se klade nutně otázka, zda je takováto právní úprava 

společenskou praxí skutečně požadovaná.  

Za hlavní přínos práce považuji důkladnou analýzu platného právního 

stavu dědického práva s výraznými přesahy do nové úpravy. Kritický 

pohled na nové jevy v dědickém  právu přesvědčuje čtenáře o 

správném pochopení zkoumané problematiky a dobré teoretické 

vybavenosti autorky.  

 

Závěrem ,lze konstatovat, že posuzovaná práce svým rozsahem, 

způsobem zpracování zvoleného tématu jakož i svými závěry plně 

odpovídá požadavkům kladeným na práce doktorské. 

Doporučuji, aby Mgr. Lence Tesařové byl po úspěšné obhajobě 

udělen titul Ph.D.    

V rozpravě doporučuji problematiku společné závěti. Měla by být 

upravena v našem právním řádu ? 
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