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Předložená rigorózní práce má rozsah 135 stran vlastního textu, dále obsahuje 
resumé, abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce, dále seznam 
použité literatury a judikatury. Poznámkový aparát prokazuje, že autorka 
s literaturou a zejména s judikaturou přiměřeně dostatečně pracovala. Nejvíce 
však je v práci patrna její vlastní praxe v rámci notářského úřadu. Prokazuje tím 
velmi solidní znalost zavedených postupů, méně už způsobilost teoretického 
myšlení nad danou problematikou. Po stránce formální však práce odpovídá 
požadavkům na tyto práce kladeným. 
 
Pochválit je třeba volbu tématu. V době přechodu k novému soukromému právu, 
včetně práva pozůstalostního, je velmi důležitý rozbor a zpracování  různých 
dílčích témat a to na teoretické i praktické úrovni, k čemuž tato práce též 
přispívá. 
 
 Autorka zvolila téma procesní, a to takové, k němuž vždy základní nástin 
hmotněprávní úpravy nutně patří. Jde totiž o jedno z nesporných řízení, která 
jsou vždy upravena speciálně pro danou oblast a procesní i hmotné právo se zde 
prolínají. Bohužel v práci hmotněprávní výklad převážil, k čemuž vedl patrně 
též stav platného práva v době psaní práce. Rigorózantka měla totiž k dispozici  
platné znění nového občanskéhu zákoníku, zák.č.89/2012 Sb., a tedy i 
dědického práva, nikoli však novou procesní úpravu. O té se sice krátce zmiňuje 
v kap. 5.8., mohla však pracovat pouze s dosud nepřijatým návrhem zákona, 
který byl teprve později schválen jako zák.č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 
soudních. Výsledkem je práce, jejíž obsah daleko překračuje téma vymezené 
názvem, a to spíše ve smyslu hmotněprávním, což není v souladu se zadáním. Je 
to však výše popsanými okolnostmi omluvitelné, za předpokladu, že při 
obhajobě bude výklad doplněn. 
 
K systematice práce mám rovněž určité výhrady. Vedle stručného Úvodu a 
stručného Závěru je práce členěna do pěti částí (v Úvodu sice autorka píše o 11 
částech a ty se též objevují v Obsahu práce, avšak prohlašovat  za samostatné 
části práce Abstrakt nebo Klíčová slova není správné, byť to tak je označeno). 
Částí s relevantním obsahem je pět (označeny jsou 2 až 6). Z nich druhá část 
obsahuje vybrané nové instituty dědického práva v NOZ, třetí část je přehledem 
dědického  řízení v dosavadní právní úpravě. Vlastnímu tématu je věnována část 
4 a část 5. Část čtvrtá je však nazvána Spory o závěť a část pátá Spory o 
neplatnost závěti. Toto rozdělení je matoucí a ani obsah obou částí takové  
rozčlenění nevysvětluje. Část šestá pojednává o vydědění, opět více 
z hmotněprávního než z procesního hlediska. Závěr pak obsahuje jen stručné 



shrnutí obsahu práce, žádné skutečné závěry, k nimž by autorka ve svém 
rozboru dospěla. 
 
Vytčené nedostatky považuji za částečně (nikoli zcela) omluvitelné právě 
stavem hluboké a principiální změny platného práva hmotného i procesního, a to 
v situaci ještě nedokončeného přechodu k nové úpravě. Za klad práce je naopak 
možné označit  solidní a velmi důkladný přehled o dosavadní judikatuře, kterým 
autorka svůj výklad spolu s dalšími příklady z praxe doplňuje, což poskytuje 
určitou záruku, že bude schopna se rychle zorientovat i v právní situaci nové. 
 
Práci doporučuji k obhajobě a k rigorózní zkoušce.  Při ní by se  měla 
rigorózantka zaměřit na novou úpravu pozůstalostního řízení (které je již nyní 
v platném právu zakotveno), a to tak, že 

- stručně vyjádří nejpodstatnější změny, které v dědickém/pozůstalostním 
řízení po účinnosti nového zákona nastanou, a 

- podrobně popíše novou právní úpravu vlastního tématu své práce, tj. 
sporů o neplatnost závěti. 

 
 
 
 
 
V Praze, dne 22.11.2013                    Prof. JUDr Alena Winterová, CSc 
                                                            oponentka 
 
 


