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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Diplomant si zvolil aktuální téma, tím spíše s přihlédnutím k nedávné rekodifikaci 

soukromého práva, kde daná problematika doznala zásadních změn. Diplomant se zaměřil na 

analýzu vybraných avšak stěžejních institutů dědického práva dle úpravy v občanském 

zákoníku. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje, jejich zpracování a použité 

metody: 

Z hlediska náročnosti tématu hodnotím téma zvolené diplomantem jako průměrně náročné, 

vyžadující širší spektrum znalostí a především vstupních zdrojů, jako je zejména odborná 

literatura a odborné články vztahující se danému tématu, neboť jak bylo výše uvedeno, 

právní úprava dostála zásadních změn. S touto náročností se však dle mého názoru 

diplomant dobře vyrovnal. Zásadní přínos spatřuji v použití selektivní komparativní metody 

v případě posouzení tuzemské právní úpravy vůči německé a rakouské. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

Práce je systematicky a přehledně členěna na úvod, pět kapitol a závěr. První kapitola 

pojednává o dědickém právu obecně. Druhá kapitola podává výklad o závěti, na to navazuje 

kapitola o dědické smlouvě následovaná čtvrtou kapitolou pojednávající o odkazech a 

konečně pátá kapitola se věnuje odpovědnosti dědiců zůstavitele. Stylistickou a formální 

stránku práce hodnotím pozitivně, položka „obsah“ v obsahu s umístěním na straně „0“ je 

zbytečným překlepem. Jako nedostatečný se jeví rozsah práce, nedošlo k naplnění povinnosti 

52 stran textu. 

 

4. Vyjádření k práci: 

Práci hodnotím jako vcelku zdařilou. Oceňuji použití komparativní metody na vybraných 

místech se zahraniční právní úpravou, šlo však jít ještě více do hloubky. 

Jak již bylo výše uvedeno, jde o aktuální problematiku, kterou diplomant pojal se zřetelem na 

klíčové společenské otázky a aktuální právní úpravu. 

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

A) Splnění cíle práce: V úvodu vytyčený cíl práce považuji za splněný. 



B) Samostatnost při zpracování tématu: Diplomant prokázal schopnost samostatné práce při 

výběru tématu a literatury, taktéž i při samotném sepsání práce. 

C) Práce s literaturou: Co se týče zdrojů, jejichž výčet je v práci obsažen, považuji práci s nimi 

za dostatečnou.  

D) Hloubka provedené analýzy: Hloubka provedené analýzy odpovídá diplomantem 

vytyčenému cíli. 

E) Úprava práce: K úpravě práce nemám výhrad, vyjma výše uvedených. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Nechť se diplomant zaměří na vedlejší doložky v závěti a zodpoví jejich teoretické limity 

přípustnosti (obtěžující doložky). 

 

7. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě: 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 

 

8. Navržený klasifikační stupeň: 

Velmi dobře. 
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