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1. Aktuálnost (novost) tématu
Aktuálnost tématu je dána především zásadní a rozsáhlou novelizací relevantní právní 
úpravy.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody
Zpracování tématu vyžaduje především znalost poměrně rozsáhlé právní úpravy, a to 
nejen procesní, ale i hmotněprávní. Dalším úskalím pak je relativní rozsáhlost tématu, 
která může vést k popisnému zpracování.

3. Formální a systematické členění práce
Práce má poměrně jednoduchou, ale věcně správnou a logickou a vyváženou vnitřní 
systematiku.

4. Vyjádření k práci
Jak bylo uvedeno zde shora  sub 3, systematické rozvržení tématu je věcně správné a 
logické. Text je přehledný a zvolená systematika odráží význam jednotlivých 
zkoumaných institutů v adekvátních proporcích. 
Nejprve se autorka v I. části své práce věnuje obecným výkladům řízení o 
pozůstalosti. K nim řadí - nikoli přesně, ale akceptovatelně - všechny otázky kromě 
jeho průběhu, rozhodování a opravných prostředků, které jsou samostatným 
předmětem výkladů v této části hodnocené práce.
Následující část práce se pak zabývá likvidací dědictví, a to opět v přehledném 
systematickém členění.
Hodnocená diplomová práce je celkově zdařilým zpracováním diplomového úkolu. 
Autorka prokazuje schopnost samostatné práce s vhodně zvoleným okruhem pramenů, 
včetně judikatury. Kvalitu autorčiny metody zpracování diplomového zadání lze 
demonstrovat třeba na příkladu její analýzy dopadů zániku společného jmění manželů
(SJM) v řízení o pozůstalosti. Autorka správně akcentuje význam dohody dědiců a 
pozůstalého manžela o vypořádání oproti autoritativnímu vypořádání. Chybně je 
uvedeno, že smrt je způsobem (namísto důvodem) zániku SJM.  V rámci ústní 
obhajoby by měla autorka doplnit, zda je právo na vypořádání SJM, aktivem nebo 
pasivem pozůstalosti.   
Práce je zpracována na základě velmi dobré znalosti platného práva i jeho aplikačních 
obtíží. Autorka pracuje adekvátně i s judikaturou.

Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce Téma bylo vyčerpáno.
Samostatnost při zpracování 
tématu

Adekvátní.

Logická stavba práce Viz shora sub 3.
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací 

Adekvátní.



Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)

Práce není pouhým popisem platní právní úpravy. 
Jde o její fundovanou analýzu.

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

Adekvátní.

Jazyková a stylistická úroveň Velmi dobrá.

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Postavení nepominutelného dědice v řízení o pozůstalosti.

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě

Doporučuji.

Navržený klasifikační stupeň Výborně.
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