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1. Aktuálnost (novost) tématu
Téma likvidace dědictví představuje aktuální problematiku právního zkoumání 
především s ohledem na stále stoupající počet těchto případů v praxi.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody
Náročnost tématu spočívá v relativní novosti a rozsáhlosti právní úpravy provedené 
zákonem  č. 292/2013 Sb.

3. Formální a systematické členění práce
Práce má relativně jednoduchou, ale věcně správnou a přehlednou systematiku. 
Kromě úvodní a závěrečné poznámky, obsahuje práce popis a analýzu průběhu 
likvidace dědictví.  

4. Vyjádření k práci
Předložená diplomová práce představuje celkem zdařilé zpracování diplomového 
zadání. Autor popisuje zvolenou oblast likvidace dědictví na základě dobré znalosti 
platného práva a dobře zvoleného okruhu pramenů. Autor  v poznámkách pod čarou 
chybně cituje relevantní normy (viz  např. pozn. č. 2-5). Nepřesné je jeho vyjádření  na 
str. 6, že zákon č. 292/2013 Sb., obsahuje úpravu pouze nesporných řízení (což je 
zřejmé i z jeho názvu). Zdařilý je diplomantův pokus o vymezení pojmu likvidace 
dědictví (který autor dovozuje z jeho účelu i citací jednoho z praktiků). Historické 
poznámky jsou kvalifikované ovšem s tou výhradou, že tzv. nesporný patent byl 
nahrazen normou z r. 1931. 
V části věnované průběhu likvidace nabízí autor celkem kvalifikovaný popis platného 
stavu, přičemž prokazuje jeho dobrou znalost (často srovnává i s úpravou předchozí). 
Je třeba ocenit i závěrečné autorovy úvahy obsahující relevantní údaje statistik NK ČR.
Celkově hodnotím diplomovou práci jako práci, která svým rozsahem, obsahem i    

způsobem zpracování splňuje požadavky kladené na tento druh prací.

5. Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce Téma bylo v zásadě vyčerpáno.
Samostatnost při zpracování 
tématu

Adekvátní.

Logická stavba práce Adekvátní.
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací 

Adekvátní.

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)

Práce překračuje meze pouhého popisu.

Úprava práce (text, grafy, Adekvátní



tabulky)
Jazyková a stylistická úroveň Adekvátní.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Vztah řízení o likvidaci dědictví a řízení, jejichž předmětem jsou aktiva a pasiva 
zůstavitele.

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě

Doporučuji.
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