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1) Aktuálnost (novost) tématu 

 Téma je vysoce aktuální vzhledem k tomu, že nový občanský 

zákoník v řadě svých úprav posílil vůli zůstavitele projevující se 

v různých dědickoprávních institutech. 

 

2) Náročnost tématu 

 Diplomantka zvládla celkem přesvědčivě nové teoretické základy 

zvolené systematiky a celou práci koncipovala správně od výkladů 

obecných ke zvláštním. Autonomie vůle se projevuje podle diplomantky 

v řadě směrů, jako jsou např. dědické tituly, pořízení pro případ smrti, 

závěť, dědická smlouva, odkazy a vydědění. Diplomatka správně 

postřehla, že nová úprava je sice o mnoho podrobnější, že však to má 

vedle pozitiv i určitá negativa. Z nich jmenuje např. určitou nepřehlednost 

začátku počtu ustanovení, s nimiž pro uživatele mohou být spojena rizika 

s jejich efektivním využíváním nových institutů. 

 



3) Kritéria hodnocení práce 

 Práce rozhodně splnila účel, který si diplomantka vytkla. Popsala 

ucelený, pečlivě připravený výběr jednotlivých případů uplatnění vůle 

zůstavitele s možností jejich využívání v praxi. V této souvislosti se 

diplomantka správně zmiňuje o možnostech využívání pro dnešní 

seniory. Práce má logickou strukturu, výklady začínají od obecných 

pojmů k zvláštním. Jazyková a stylistická úroveň je nesporná.  

 

4) Obhajoba 

 Při ústní obhajobě se doporučuji zabývat se výrokem citovaným 

diplomantkou v závěru práce, který se zabývá možností, nakolik praxe 

využije oné pestré palety možností, které jí nová úprava dědického práva 

nabízí. Diplomantkou zmíněná úvaha o tom, že velké množství dotazů 

v oblasti dědického práva může, ale rovněž nemusí znamenat, že nový 

občanský zákoník při úpravě dědického práva vyšel ve všech směrech 

správným krokem. Např. vydaná komentářová literatura nastiňuje celou 

řadu významných problémů, které praxi čekají. Nechybí ani výrok 

vysokého představitele justice, že úprava dědického práva není právě to 

nejlepší, co nový občanský zákoník nabízí.  

 

5) Hodnocení 

 Práce svým obsahem i způsobem zpracování, jeho systematikou i 

formální čistotou splňuje všechny potřebné předpoklady pro ústní 

obhajobu.  

 Navržený klasifikační stupeň: v ý b o r n ě 
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