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POSUDEKKONZULTANTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Jméno diplomanta: Martina Borková
Téma práce: Závěť
Rozsah práce: 59 stran vlastního textu
Datum odevzdání 
práce: 6. 6. 2013

1. Aktuálnost (novost) tématu: Téma diplomové práce je bezesporu aktuální a to 
zejména v souvislosti s blížící se účinností zákona č. 89/2012 Sb. V souvislostí se 
zřetelnou preferencí vůle zůstavitele dostává zákonem výslovně vyjádřenou prioritu 
dědění ze závěti před děděním ze zákona

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti,vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody: Téma práce je náročné a to především ke zvolenému 
komparativnímu pojetí.

3. Formální a systematické členění práce: Na samotný úvod práce je zařazen obecný 
výklad o dědickém právu v systému práva a v pojetí současné/ budoucí právní úpravy. 
Následuje výklad o předpokladech dědické sukcese. Těžiště práce spočívá v rozboru 
zvoleného tématu – závěti. Výklad je podáván komparativní metodo, kdy je srovnávána 
současná úprava a nová právní úprava v intencích zvoleného tématu. Systematickému 
členění práce odpovídá i její přehledné formální rozvržení.  

4. Vyjádření k práci   V kapitole věnované úpravě závěti podle nového občanského 
zákoníku se zaměřuje především na nové prvky, které průběžně porovnává s úpravou 
stávající. Zmiňuje veškeré formy závěti a jejich náležitosti. Pozornost věnuje nejen 
obecnému nástupnictví, ale též fideikomisární substituci. Výkladově obtížnější partie vhodně 
demonstruje na srozumitelných příkladech. Rozebírá též testovací způsobilost a vedlejší 
doložky v závěti. Text práce je průběžně doprovázen dostatečným poznámkovým aparátem. 
V místech, kde důvodová zpráva, ale ani současná literatura neposkytuje odpověď autorka 
dovozuje závěry sama. Činí tak s velkou pečlivostí a neustrnuje jen na pouhé exegesi, ale 
poodhaluje zatím neřešené možné složitosti nové právní úpravy.

5. Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce Cíl práce byl splněn
Samostatnost při zpracování 
tématu

Autorka při zpracování práce prokázala schopnost 
vědecky samostatně pracovat

Logická stavba práce Vykazuje velmi dobrou logickou stavbu, kdy 
jednotlivé kapitoly nejsou vykládány izolovaně, ale 
autorka se k nim v průběhu výkladu vrací. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací 

Text práce je průběžně doprovázen dostatečným 
poznámkovým aparátem. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)

V místech, kde důvodová zpráva, ale ani současná 
literatura neposkytuje odpověď autorka dovozuje 
závěry sama. Činí tak s velkou pečlivostí a 
neustrnuje jen na pouhé exegesi, ale poodhaluje 
zatím neřešené možné složitosti nové právní 
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úpravy.

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

Text je zpracován přehledně, graficky velice 
přehledně

Jazyková a stylistická úroveň Práce je psána srozumitelným a čtivým jazykem.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: K práci nemám připomínky
Otázka: Ochrana neopominutelného dědice v NOZ

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě

Práci doporučuji k ústní obhajobě

Navržený klasifikační stupeň výborně

V Praze dne 3. 7. 2013                                              MUDr. JUDr. Alexandr Thondel, Ph.D.

Konzultant diplomové práce


