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POSUDEK KONZULTANTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Jméno diplomanta: Petra Oravcová
Téma práce: Dědění ze zákona
Rozsah práce: 74 stran vlastního textu
Datum odevzdání 
práce: 29. 11. 2015

1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma lze z hlediska vývoje soukromého práva 
charakterizovat jako tradiční. Dědění ze zákona (intestátní dědická posloupnost) má 
svůj původ již v římském právu. Nicméně právní úprava dědění ze zákona prodělala 
v historii jistý vývoj a to nikoli pouze na našem území. OZ 89/2012 přinesl do oblasti 
soukromého práva četné kvantitativní, ale i kvalitativní změny, které značně zasáhly 
také oblast dědického práva. 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody: Náročnost předložené práce spočívala především v objemu 
zpracovaných vstupních informací (vývoj dědické posloupnosti od římského práva až 
po současnou úpravu, německá právní úprava – BGB, LPartG, nařízení č. 650/2012, 
relevantní judikatura). Z hlediska teorie práce využívá standardní interpretační metody 
(analýzu, deskripci, syntézu), nicméně výrazně se projevuje vývojový charakter práce, 
který s sebou nese patřičné využití metody historické. Na samotný závěr je zařazena 
komparace s německou právní úpravou. Závěry uvedené v práci mají dostatečnou 
oporu v literárních zdrojích, které jsou řádně citovány.

3. Formální a systematické členění práce: Předložená diplomová práce je vedle úvodu 
a závěru přehledně rozčleněna do čtyř kapitol (Historie, Dědické právo dle platné 
právní úpravy, Zákonná posloupnost, Dědění ze zákona ve Spolkové republice 
Německo). Jednotlivé kapitoly jsou rozčleněny do dalších podkapitol. Obsahová náplň
koreluje s názvy jednotlivých kapitol.  Těžiště práce však spočívá v kapitole druhé, třetí 
a čtvrté.

4. Vyjádření k práci: Práce je zdařilým zpracováním zvoleného tématu. Počáteční 
vývojový charakter vytváří vhodný předpoklad pro další rozbor. Kladem předložené 
práce je komplexní pojetí, kdy autorka správně neopomíjí obecné předpoklady dědické 
posloupnosti. V průběhu textu práce nabízí srovnání s předchozí právní úpravou ale 
též s úpravou německou. Kladně je potřeba hodnotit fakt, že při výkladu zákonné 
posloupnosti nejsou opomenuty právněfilosofické zásady ovládající tuto dědickou 
posloupnost. Autorka se neomezila jen na prostou sumaci poznatků z dostatečného 
množství zdrojů, ale samostatně hodnotí novou právní úpravu.

5. Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce Cíl práce vymezený na straně 8 byl splněn.
Samostatnost při zpracování 
tématu

Autorka prokázala schopnost pracovat 
samostatným a tvůrčím způsobem.

Logická stavba práce Předložená diplomová práce má dobrou a 
provázanou logickou strukturu.

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací 

Diplomantka dostatečně pracovala s domácí i 
zahraniční literaturou, kterou řádně citovala. Byly 
využity monografie, komentáře, učebnice, 
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časopisecké články a internetové zdroje. Text práce
je provázen relativně rozsáhlým poznámkovým 
aparátem čítajícím 188 poznámek pod čarou.

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)

Hloubka provedené analýzy je napříč prací
dostatečná. Větší intenzity rozboru je pak dosaženo 
v části věnované současné úpravě.

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

Práce má vysokou formální úroveň.

Jazyková a stylistická úroveň Předložená diplomová práce je sepsána 
srozumitelným a čtivým jazykem.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:
V rámci obhajoby diplomové práce se autorka zaměří na problematiku dědické 
smlouvy a na otázku, zda tuto smlouvu znalo římské právo.

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě

Předložená diplomová práce splňuje veškeré 
formální a obsahové požadavky kladené na 
tento druh prací a proto ji doporučuji k ústní 
obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň Výborně

V Praze dne 22. 12. 2015
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