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POSUDEK KONZULTANTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Jméno diplomanta: Ivana Kozlová
Téma práce: Neopomenutelný dědic a jeho vydědění
Rozsah práce: 55 stran vlastního textu
Datum odevzdání 
práce: 7. 6. 2013

1.Aktuálnost (novost) tématu Aktuálnost tématu je podtržena blížící se účinností zákona č. 
89/2012 Sb. Autorka se neomezuje jen na výklad současné právní úpravy, ale detailně 
rozebírá též úpravu tohoto institutu v nové úpravě.

2.Náročnost tématu na teoretické znalosti,vstupní údaje a jejich zpracování a použité 
metody : Komparativně a vývojově pojatý výklad je náročný, vyžaduje širší teoretické, ale 
především právně historické znalosti.

3. Formální a systematické členění práce Autorka začíná svůj výklad kapitolou věnovanou 
římském právu – zde se zabývá tzv. formálními a materiálními právy nepominutelných 
dědiců. Navazuje rozborem problematiky v ABGB. Chronologicky pak následuje kapitola 
věnovaná úpravě nepominutelných dědiců v zákoně č. 141/1950 Sb. Autorka si správně 
všímá výrazného odklonu zákona č. 40/1964 Sb. od tradičního civilistického pojetí – opuštění 
institutu vydědění. Kladem zpracování každého období je to, že se autorka neomezuje jen na 
zcela izolované zkoumání institutu nepominutelného dědice a vydědění, ale charakterizuje i 
ostatní instituty konkrétní úpravy dědického práva. Na novelu č. 131/1982 Sb. navazuje 
současnou platnou a účinnou právní úpravou.
   Práce je přehledně a logicky rozčleněna do čtyř kapitol:
   Vývoji právní úpravy institutu neopominutelného dědice a vydědění do r. 1991 jsou 
věnovány první dvě kapitoly. 
     Úpravě neopominutelného dědice v současné právní úpravě a podle zákona č. 89/2012 
Sb. je věnována třetí kapitola. Autorka poukazuje na principiální rozdíl mezi ochranou 
neopominutelného dědice v současnosti a v budoucí úpravě. Rozebírá také naprosto nový 
institut – právo na zaopatření některých osob (s. 22 n.). Závěrečná podkapitola 3. 3. 
srovnává obě právní úpravy
     Poslední – čtvrtá kapitola pojednává o vydědění podle současné a budoucí právní úpravy. 
Za zvláštní zmínku stojí precizní rozbor důvodů vydědění, vydědění pro marnotratnost a 
specifická konstrukce pro vydědění nezpůsobilého dědice podle nové právní úpravy. 

4.Vyjádření k práci. Je koncipována jako práce vývojová. Vedle judikovaných názorů 
Nejvyššího soudu klade teoretické práce autorů věnujících se dědickému právu. Obojí pak 
vhodně doplňuje kritickým postojem k dané problematice. Při argumentaci využívá 
standardních interpretačních metod v právu.

5.Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce Cíl práce byl zcela splněn
Samostatnost při zpracování 
tématu

Práce byla samostatně zpracována s individuálním 
tvůrčím přístupem

Logická stavba práce Práce je charakterizována výbornou logickou 
stavbou a přehledným členěním

Práce s literaturou (využití Práce je doprovázena dostatečným poznámkovým 
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cizojazyčné literatury) včetně 
citací 

aparátem 116 poznámek pod čarou. Vzhledem 
k tématu pracuje s výlučně českou literaturou.

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)

Vývojová koncepce, práce s literaturou, judikaturou 
a časopiseckými články přináší kvalitní a ucelený 
pohled na téma, které bylo vytčeno jako cíl práce 
s dostatečnou a ustálenou hloubkou rozborů.     
Vedle judikovaných názorů Nejvyššího soudu klade 
teoretické práce autorů věnujících se dědickému 
právu. Obojí pak vhodně doplňuje kritickým 
postojem k dané problematice. Při argumentaci 
využívá standardních interpretačních metod v právu

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

Práce má velmi vysokou úroveň grafického 
zpracování

Jazyková a stylistická úroveň Práce je psána srozumitelným a kultivovaným 
jazykem

1. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:
Pojem a obsah negativní závěti.

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě

      Po formální i materiální stránce diplomová 
práce vyhovuje požadavkům kladeným na 
tento druh práce a proto ji doporučuji k ústní 
obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň výborně

V Praze dne 3. 7. 2013

                                                                                 MUDr. JUDr. Alexandr Thondel, Ph.D.

Konzultant diplomové práce


