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Téma práce: Nové instituty dědického práva v komparaci se švýcarskou právní 

úpravou 
Rozsah práce: 61 stran vlastního textu 
Datum odevzdání 
práce: 

červen 2015 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 
  Diplomantkou zvolené téma lze považovat především za aktuální. Oblast 
dědického práva je jednou z oblastí, kde rekodifikované soukromé právo vykazuje značnou 
diskontinuitu s dosavadní právní úpravou. Vzhledem k četným zahraničním inspiračním 
zdrojům současného OZ pak lze rovněž kladně hodnotit, že autorka jako nosnou volí metodu 
komparativní (jak plyne z názvu práce). 
  Oponentské hodnocení: Výběr tématu hodnotím na základě uvedeného 
kladně. Zpracování tohoto tématu je schopno osvědčit, zda si diplomantka osvojila teoretické 
poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí 
jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti. 
 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 

použité metody 
 
  Autorka musí prokázat dobrou orientaci napříč rekodifikovaným dědickým 
právem. Má-li být komparativní metoda hlavní osou celé práce, rovněž to zvyšuje nároky na 
získání vstupních údajů i na jejich správné zpracování. To platí tím spíše, že autorka hodlá 
komparovat s právní úpravou švýcarskou, která zatím stojí v obdobných pracích spíše na 
okraji zájmu diplomantů. Lze ovšem čerpat jak z literatury české, tak i z vcelku dobře 
dostupné literatury švýcarské. 
  Oponentské hodnocení: Náročnost zvládnutí těchto teoretických otázek, 
jakož i prokázání praktických znalostí, při čemž lze čerpat z bohaté literatury, jak učebnicové, 
tak časopisecké, odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na práce tohoto druhu. 
 
 
3. Formální a systematické členění práce 
 
  Po formální stránce je práce členěna do sedmi kapitol (včetně úvodu a závěru 
práce). V úvodu seznamuje autorka čtenáře s cílem práce: „podrobné seznámení se s 
novými, resp. ve většině případů staronovými instituty dědického práva, které se v rámci 
nového občanského zákoníku1 (ObčZ) po delší době opět vrací do našeho právního řádu.“ 
Stanoveným cílům podřizuje autorka systematiku práce. Po historickém úvodu (římské právo 
a ABGB) pojednává o současné právní úpravě (kap. 3), při čemž těžiště práce tvoří výklad 
(staronových) institutů v kap. 4 (dědická smlouva, odkaz atd.). V kap. 5 pojednává o 
švýcarské právní úpravě a v kap. 6 obě úpravy porovnává. V závěru své poznatky shrnuje a 
vyslovuje vlastní hodnocení, která mají oporu v předchozím textu. 
  Oponentské hodnocení: Systematika práce v obecné rovině odpovídá 
požadavkům, které jsou kladeny na práce tohoto druhu, a to ohledně logické stavby, hloubky 
zpracování tématu i použitých právně-hermeneutických metod. Deklaruje-li však autorka již 
v názvu práce, že jde o práci primárně komparační, očekává čtenář nepochybně více, než 6 
stran textu pojednávajícím o švýcarské úpravě (tj. pouhá 1/10 rozsahu práce). I po přičtení 
samotné komparace, která čítá 4,5 strany, se obsah práce jeví nevyváženým vzhledem 
k jejímu názvu. Vedle níže uvedených nedostatků jde o závažnější nedostatek celé práce, 
který již sám o sobě odůvodňuje navržení sníženého stupně hodnocení. 
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4. Vyjádření k práci 
  Autorka zvolila téma, které skýtalo dobrý potenciál k tomu, aby vznikla zdařilá 
a čtivá komparační práce. Bohužel autorka tento potenciál nakonec nezúročila (srov. již 
výše). Kromě toho práce trpí dalšími vadami. Na str. 5 autorka zmiňuje systematiku římského 
práva: při obhajobě by měla uvést, jakou systematiku má na mysli. Rovněž na str. 5 zmiňuje, 
že dědic ručil za závazky svého předchůdce v plné výši. To je bez dalšího vysvětlení ze 
současného pohledu přinejmenším zavádějící. Během obhajoby autorka blíže vysvětlí. Na 
str. 24 na konci prvního odstavce uvádí, že lze uzavřít dědickou smlouvu o celé pozůstalosti. 
Při obhajobě se autorka vypořádá s § 1585 OZ. Autorka dále na několika místech (str. 1, 4, 
5) užívá formulace „starý“ a „nový“ občanský zákoník. Tyto formulace lze považovat za 
hovorové, resp. za dočasnou právnickou hantýrku, ve formalizovaném textu diplomové práce 
však nemají mít místo. Rovněž je třeba autorku upozornit, že je vhodné číslovat pouze 
kapitoly vlastního textu, ale nikoliv navazující seznamy či administrativní části (anglický 
název práce). 
  Z méně závažných formálních nedostatků pak autorce vytýkám četné překlepy 
a stylistické nedostatky v celém textu práce (s. 5 „př.n.l.“ chybí úhozy mezerníku, s. 6 část 
2.1.2 druhý řádek chybná interpunkce, s. 8 autorka nezvládla skloňování slova legatum – 
„legata byl odkaz“, na s. 11 dvakrát začíná větu zkratkou, na str. 13 v nadpisu části 2.2.6 je 
velké „D“ namísto malého, na str. 15 začíná první větu číslicí a druhý odstavec opět 
zkratkou, na s. 16 v prvním a druhém odstavci je rozkolísaná autorská pozice diplomantky 
(podíváme se a contr. přiblížím podmínky), s. 18 uprostřed je opět věta započata zkratkou. 
Takto by bylo možno pokračovat napříč celým textem práce. Množství těchto formálních a 
stylistických nedostatků již snižuje čtenářův komfort a lze vyslovit závěr, že práce neprošla 
závěrečnou jazykovou korekturou. 
  Kladem práce je důsledná práce autorky s literaturou, o čemž svědčí 
poznámkový aparát čítající téměř 180 položek. 
  Automatická kontrola shod provedená systémem theses.cz generuje 
dokument čítající 804 stran, představující 53 dokumentů obsahujících shody. Míra shody 
však v žádném dokumentu nepřesahuje 5%. Nakolik je v lidských silách takto obsáhlý 
dokument prostudovat, lze konstatovat, že nalezené shody se týkají povětšinou názvů 
právních předpisů či citací zákonných textů či citací judikatury, které logicky musí být 
shodné. Na základě uvedeného dokumentu tedy nelze učinit závěr o tom, že by diplomantka 
nepostupovala při tvorbě práce lege artis. 
  Vzhledem k výše uvedenému práci celkově hodnotím jako průměrnou, 
přičemž vedle výše zmíněné struktury práce neodpovídající jejímu názvu navrhuji 
vzhledem k věcným nedostatkům i množství formálních vad další snížení navržené 
klasifikace. 
 
5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Cílem diplomové práce je uveden výše. Autorka 
tento cíl splnila, pro veškeré její závěry lze nalézt 
oporu v textu práce. 

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Diplomantka při zpracování zvoleného tématu 
prokázala schopnost samostatné práce, a to jak 
pokud jde o literaturu, tak judikaturu. 

Logická stavba práce Logická stavba práce je již zhodnocena výše. 
Celkově ji lze považovat za standardní, ovšem 
s výše zmíněnou vadou ohledně omezeného 
rozsahu komparace. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Autorka pracuje s literaturou řádně a průběžně na 
ni odkazuje. Seznam použité literatury je přehledný. 
Ze seznamu vyplývá, že autorka pracovala s cca 25 
publikacemi ať už monografického či 
časopiseckého charakteru (včetně zahraniční 
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literatury). To je dostačující v rámci požadavků 
kladených na práce tohoto druhu.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autorka téma zvolené v názvu diplomové práce 
zpracovala co do podrobnosti způsobem ještě 
odpovídajícím požadavkům na práce tohoto druhu, 
k podrobnosti zpracování komparace již výše. Lze 
tedy uzavřít, že autorka zvolené téma 
zpracovala a vyčerpala dostatečně. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je po formální stránce přehledná. 
Velikost písma i jeho rozpal je standardní, počet 
úhozů pravděpodobně odpovídá průměrné 
normostraně. Součástí práce nejsou žádné grafy 
ani tabulky, což je vzhledem k tématu pochopitelné. 
Výtky již výše. Lze uzavřít, že úprava odpovídá 
požadavkům kladeným na práce tohoto druhu. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je dobrá. 
Výtky jsou uvedeny výše. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
6.1 Připomínky – viz výše v rámci podrobného hodnocení. 
 
6.2 Otázky k zodpovězení při obhajobě: 
 
 1) Při ústní obhajobě autorka zhodnotí, zda je v současné době de lege ferenda 
vhodné preferovat spíše zásadu testovací volnosti či zásadu „Solus deus heredem facere 
potest“ a rovněž z hlediska uplatnění těchto teoretických zásad zhodnotí současnou právní 
úpravu. 
 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Závěrem lze konstatovat, že předložená 
diplomová práce i přes výše uvedené 
výhrady ještě splňuje požadavky kladené 
na práce tohoto druhu, a to jak po stránce 
obsahové, tak i formální, a proto doporučuji 
její přijetí k ústní obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Dobře. 
 
 
V Praze dne 30. 07. 2015 
 
 

_________________________ 
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 
oponent diplomové práce 

 


