
 
Posudek na diplomovou práci  

Petry Duspivové 
 

„Dědění ze závěti“ 
 
 
Autorka zvolila za téma své diplomové práce aktuální a užitečné téma. Aktuálnost 

tématu je posílena i zásadními změnami dědického práva v novém občanském zákoníku. 
K teoretickému zpracování zvoleného tématu autorka přistoupila velmi důkladně a pečlivě. 
Výsledkem je práce, která svým záběrem a komplexností zpracování představuje hodnotné 
dílo. Přihlédne-li se k bohatému seznamu použité literatury (jak literatury předválečné, tak i 
současné), s kterou autorka pracuje lege artis, jde o původní práci.  

Diplomantka zmiňuje všechny důležité otázky související s volbou tématu. Patří mezi 
ně základní zásady dědického práva, předpoklady dědění, dědické tituly a z nich zejména 
závěť autorkou zpracovaná jak podle platné právní úpravy, tak i podle nového občanského 
zákoníku.  

Autorka správně zdůrazňuje význam autonomie vůle zůstavitele při nakládání 
s majetkem pro případ smrti. Nevyhýbá se ani otázkám, které zvláště po přijetí nového 
občanského zákoníku jsou kladeny odbornou veřejností; jde zejména o to, zda zůstavitel může 
ovlivnit právní osud svého majetku i v době po jeho smrti. Na tomto místě se střetává toto 
oprávnění zůstavitele, byť v nové úpravě různě podvázané, s požadavky praktického života, 
potřebují-li dědicové se zděděným majetkem naložit jinak, než zůstavitel zamýšlel.  

Lze si jen přát, aby se naplnila slova autorky, že nový občanský zákoník 
„rekodifikoval soukromé právo pro příštích několik generací“, dosavadní legislativní praxe 
vypovídá bohužel o něčem jiném. 

Autorka podrobně rozebírá jak obsahové, tak i formální náležitosti závěti; bez 
povšimnutí neponechala rezignaci nového občanského zákoníku na uvedení data pořízení. 
V té souvislosti správně připomíná ustanovení § 578 Všeobecného občanského zákoníku.  

Diplomantka se zamýšlí nad novou právní úpravou dědického práva a zaujímá názor, 
že přes „vstřícnost zákonodárce je nová úprava poměrně komplikovaná a otázka jejího 
praktického využití je sporná „ (s. 79) 
 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  
K rozpravě doporučuji otázku tzv. negativní závěť, kterou přináší nový občanský 

zákoník. V negativní závěti zůstavitel může prohlásit, že jistý dědic ze zákona (jemuž by 
svědčila intestátní posloupnost, tedy dědic ze kterékoli dědické skupiny) dědit nebude.  

Z uvedeného vyplývá, že formou negativní závěti je možné v podstatě „vydědit“ 
(mimo nepominutelných dědiců) i další zákonné dědice jako např. sourozence, manžela nebo 
rodiče. 

Jaký je názor autorky ? 
 
 
 
Předběžné hodnocení : výborně 
 
 
 
 
V Praze dne 18.9.2012                                                    Prof.JUDr. Jan Dvořák, CSc. 


