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POSUDEK KONZULTANTA RIGORÓZNÍ PRÁCE 
 
Jméno rigorozanta: Mgr. Tereza Fišerová 
Téma práce: Řízení o dědictví 
Rozsah práce: 101 stran vlastního textu 
Datum odevzdání 
práce: 

leden 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 zákoně o zvláštních 
řízeních soudních, vypracovaného v souvislostí s rekodifikací soukromého práva 
hmotného. 
  Hodnocení konzultanta: 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. 
  Hodnocení konzultanta: 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 dvaceti částí (včetně úvodu a závěru). 
V úvodu práce autorka podává přehledný nástin jednotlivých kapitol a vytyčuje cíl 
práce: „Cílem této rigorózní práce bylo zejména analyzovat celý průběh dědického 
řízení podle současné platné a účinné právní úpravy, tedy podle části třetí hlavy páté 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a 
popisnou formou vystihnout jednotlivá ustanovení, poukázat na některé nedostatky této 
právní úpravy, navrhnout jejich řešení de lege ferenda.“ Právě tomuto cíli je 
systematika práce důsledně podřízena. Zároveň autorka používá metodu od obecného 
(kap. 2 –Dědické řízení obecně) ke zvláštnímu (kap. 3 – Pravomoc soudů, kap. 4 – 
Příslušnost soudů, atd.). Těžištěm práce jsou ovšem kap. 7 až 14, v nichž se autorka 
podrobně zabývá průběhem dědického řízení. Některé z kapitol se ještě dále dělí na 
podrobnější celky. Bylo by nad rámec posudku hodnotit každou kapitolu jednotlivě, v 
obecnosti však lze konstatovat, že zvolené systematické metody se vhodně doplňují a 
že autorka neponechala stranou zájmu žádnou významnou otázku. Naopak, téma je 
zpracováno podrobně, včetně přesahů do souvisejících oblastí (kap. 18 a 19 – 
souvislosti s exekučním a insolvenčním řízením). V závěru práce shrnuje své poznatky 
a vyslovuje návrhy de lege ferenda. 
  Hodnocení konzultanta: Systematika práce odpovídá požadavkům, které 
jsou kladeny na práce tohoto druhu, a to ohledně logické stavby, hloubky zpracování 
tématu i použitých právně-hermeneutických metod. 
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4. Vyjádření k práci 
 
  Práce je podrobným zpracováním dané problematiky, pojaté co do 
systematiky originálně (větší počet dílčích kapitol), ale přesto zdařile. Kvalita práce tkví 
jednak v podrobném a systematickém zpracování průběhu řízení o dědictví. 
  Drobnou výtku je třeba učinit k nejednotné podobě citování stránek v 
poznámkách pod čarou (např. str. 11 a 15). 
 

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

řízení o dědictví a popsat jeho průběh. 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. 

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 čtyřiceti 
publikacemi, ať už monografického či 
časopiseckého charakteru. To je postačující pro 
požadavky kladené na práce tohoto druhu.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autorka téma zvolené v názvu 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. Lze uzavřít, že úprava odpovídá 
požadavkům kladeným na práce tohoto druhu. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je dobrá.  
 

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) Vzhledem k recentnímu vývoji autorka zhodnotí úpravu dědického řízení v zákoně 
o zvláštních řízeních soudních. 
 
  
 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Závěrem lze konstatovat, že předložená 
rigorózní práce, jak po stránce formální, 
tak i obsahové, splňuje požadavky 
kladené na rigorózní práce, tj. prokázat 
schopnost k samostatné tvůrčí činnosti 
a hlubší znalosti ze zpracovávané 
tématiky, a proto doporučuji její přijetí 
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k ústní obhajobě. 
 
 
V Praze dne 1. 10. 2013 
 
 

_________________________ 
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 
konzultant rigorózní práce 

 


