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Téma práce: Nabývání dědictví a dědické tituly 
Rozsah práce: 119 stran vlastního textu 
Datum odevzdání 
práce: 

červen 2013 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

  Zvolené téma nelze považovat za nové, nýbrž za aktuální. Aktuálnost tématu 
je dána především recentní debatou vyvolanou během prací na rekodifikaci 
soukromého práva – právě oblast práva dědického byla předmětem mnohých 
názorových střetů. 
  Oponentské hodnocení: Výběr tématu hodnotím na základě uvedeného 
kladně. Zpracování tohoto tématu je schopno osvědčit, zda si rigorozantka osvojila 
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 
 
  K problematice, kterou autorka zpracovává, lze čerpat z řady pramenů, ať už 
monografického, komentářového či časopiseckého charakteru. Autorka musí prokázat 
schopnost orientace v bohaté odborné literatuře, ale také v judikatuře. 
  Oponentské hodnocení: Náročnost zvládnutí těchto teoretických otázek, 
jakož i prokázání praktických znalostí, při čemž lze čerpat z bohaté literatury, jak 
učebnicové, tak časopisecké, odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na práce 
tohoto druhu. 
 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
  Po formální stránce je práce členěna do čtyřech částí (úvod, obecná část, 
zvláštní část a závěr). V úvodu práce autorka podává přehledný nástin jednotlivých 
kapitol. Obecná část práce se dále podrobně člení na mnoho dílčích částí. Jejich výčet 
a podrobný rozbor by byl nad rámec tohoto posudku. V obecnosti lze však konstatovat, 
že tato část je věnována především historickému vývoji dané problematiky, a to velmi 
podrobně zpracovaném. Navazující zvláštní část se zabývá problematikou nabývání 
dědictví podle OZ z roku 1964 a OZ z roku 2012. Vhodným doplněním je problematika 
dědictví s mezinárodním prvkem a exkurz k německé právní úpravě nabývání dědictví. 
V závěru pak přehledně rekapituluje své poznatky. Autorkou zvolené členění nebývá v 
pracích tohoto druhu příliš časté, ze systamatického a propedeutického hlediska mu 
však nelze nic zásadního vytknout (srov. však níže). 
  Oponentské hodnocení: Systematika práce odpovídá požadavkům, které 
jsou kladeny na práce tohoto druhu, a to ohledně logické stavby, hloubky zpracování 
tématu i použitých právně-hermeneutických metod. 
 

 
4. Vyjádření k práci 

 
  Práce je podrobným zpracováním dané problematiky, pojaté co do 
systematiky originálně, ale přesto v zásadě zdařile. Kvalita práce tkví jednak v 
podrobném zpracování nabývání dědictví v průběhu času a jednak ve srovnávacím 
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rozboru problematiky v OZ 1964 a 2012. Kladně hodnotím zařazení exkurzu k 
německé právní úpravě. 
  Práci tak lze považovat za vcelku zdařilé zpracování tématu, avšak je třeba 
vytknout určité nedostatky. Pokud jde o systematiku práce, nelze autorce upřít snahu o 
přísně logický a systematický postup. Autorka však strukturu práce místy příliš 
komplikuje, když dochází de facto do šesté úrovně členění textu (II.2.2.1.1.1. až 
II.2.2.1.1.5. či III.2.1.1.2.1. až III.2.1.1.2.3.). Dále lze autorce vytknout nepříliš šťastně 
zvolený název druhé kapitoly, v němž se zbytečně dvakrát vyjadřuje totéž (Nový 
občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Rovněž mohla autorka cíl 
své práce vyjádřit již v úvodu daleko pregnantnějším způsobem. Uvádí-li, že: „Celá 
práce je založena na popsání a porovnání existence základních dědický titulů, dědění 
ze závěti a dědění ze zákona,“ zbytečně tím sama degraduje v očích čtenáře hodnotu 
své práce, neboť tak vzbudí dojem, že práce je pouhým popisem. Autorka přeci může 
– a v rigorózní práci dokonce musí – připojit především své vlastní názory, návrhy de 
lege ferenda. Právě v závěru práce by mohla autorka své návrhy de lege ferenda 
vyjádřit, avšak činí tak poskrovnu. Z formálních nedostatků autorce vytýkám zařazení 
použitých právních předpisů do seznamu použité literatury. Právní předpisy nejsou 
literaturou v tom slova smyslu, jak je použito v nadpisu „Seznam použité literatury“. 
Dále autorce vytýkám podobu citací děl některých autorů, když ke jménu a příjmení 
připojuje též vědecké tituly a hodnosti (s. 9, 104). Konečně lze v práci narazit i na 
zkomolený odborný pojem, konkrétně na str. 12 „kognácké“ příbuzenství (správně: 
kognátské). 
  Uvedené nedostatky sice snižují kvalitu práce, nikoliv však natolik podstatným 
způsobem, aby nebylo možno ji doporučit k ústní obahjobě. 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cílem práce bylo podat analýzu právní úpravy 

nabývání dědictví a dědických titulů. Autorka tento 
cíl splnila. 

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Autorka při zpracování zvoleného tématu 
prokázala schopnost samostatné práce, a to jak 
pokud jde o literaturu, tak judikaturu.  

Logická stavba práce Logická stavba práce je již zhodnocena výše a 
lze ji hodnotit jako zdařilou, s výhradou výše 
uvedenou. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Autorka pracuje s literaturou řádně a průběžně na 
ni odkazuje. Seznam použité literatury je přehledný. 
Ze seznamu vyplývá, že pracovala s cca 30 
publikacemi, ať už monografického či 
časopiseckého charakteru, včetně literatury 
zahraniční. To je ještě postačující pro požadavky 
kladené na práce tohoto druhu.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autorka téma zvolené v názvu diplomové práce 
zpracovala co do podrobnosti způsobem 
odpovídajícím požadavkům na práce tohoto druhu. 
Lze tedy uzavřít, že autorka zvolené téma 
zpracovala a vyčerpala dostatečně. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je po formální stránce přehledná. 
Velikost písma i jeho rozpal je standardní, počet 
úhozů pravděpodobně odpovídá průměrné 
normostraně. Formální výtky jsou uvedeny výše. 
Lze uzavřít, že úprava odpovídá požadavkům 
kladeným na práce tohoto druhu. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je dobrá.  
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6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
6.1 Připomínky – viz výše v rámci podrobného hodnocení 
 
6.2 Otázky k zodpovězení při obhajobě: 
 
 1) Autorka zhodnotí přínos nového občanského zákoníku ve srovnání se současnou 
úpravou, zejména se zaměří na zavedení nových dědických tříd. 
 
 2) Autorka srovná ochranu nepominutelných dědiců podle OZ 1964 a OZ 2012. 
  
 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Závěrem lze konstatovat, že předložená 
rigorózní práce, jak po stránce formální, 
tak i obsahové, i přes uvedené výtky, 
splňuje požadavky kladené na rigorózní 
práce, tj. prokázat schopnost 
k samostatné tvůrčí činnosti a hlubší 
znalosti ze zpracovávané tématiky, a 
proto doporučuji její přijetí k ústní 
obhajobě. 

 
 
V Praze dne 04. 08. 2013 
 
 

_________________________ 
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 

oponent rigorózní práce 
 


