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POSUDEK KONZULTANTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Jméno diplomanta: Monika Müllerová
Téma práce: Nové instituty dědického práva v komparaci se švýcarskou právní 

úpravou
Rozsah práce: 61 stran vlastního textu
Datum odevzdání 
práce: 25. 6. 2015

1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma lze vzhledem k zásadním proměnám 
úpravy dědického práva v zákoně č. 89/2012 Sb. z pozitivistického hlediska 
charakterizovat jako nové a aktuální. Přínosná je komparace se švýcarskou právní 
úpravou, která byla jedním z inspirativních zdrojů pro OZ 89/2012 Sb.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody: Diplomantkou zvolené téma bylo náročné zejména z hlediska 
zpracování vstupních informací a to konkrétně současné právní úpravy, ale především
úpravy švýcarské v intencích autorkou zvolených právních institutů (nikoli tedy 
veškerých nových institutů dědického práva). Vedle aktuálních právních úprav obou 
zemí diplomantka pracovala s římským právem a úpravou v ABGB. Práce využívá 
standardních interpretačních metod v právu. Kapitola druhá má vývojový (historický)
charakter. Komparace je využita v kapitole šesté.

3. Formální a systematické členění práce: Předložená diplomová práce je vedle Úvodu 
a Závěrečného hodnocení rozčleněna do pěti částí: 2. Historický vývoj dědického 
práva, 3. Nová právní úprava dědického práva, 4. Nové instituty dědického práva, 5. 
Švýcarská právní úprava dědického práva, 6. Komparace. Obsahově práce v zásadě 
sleduje formální členění. Kapitola věnovaná komparaci sleduje rozbor shodných
institutů dědického práva jako v části věnované úpravě v OZ 89/2012 Sb.

4. Vyjádření k práci: V předložené diplomové práci jsou rozebrány některé staronové 
instituty dědického práva, které jsou v samostatné kapitole porovnávány s úpravou 
švýcarskou. Autorka se zaměřila na dědickou smlouvu, odkaz, zřeknutí se dědického 
práva, vzdání se dědictví, zcizení dědictví a dovětek (kapitola 4.). V rámci výkladu 
dědické smlouvy autorka uvádí možnost uzavření smlouvy ve prospěch třetí osoby (s. 
24). Detailně pojatý je výklad o odkazech, zřeknutí se dědického práva, vzdání se 
dědictví a zcizení dědictví. Kapitola čtvrtá tvoří společně s kapitolou pátou a šestou
obsahové těžiště práce. Systematicky je diplomová práce vnitřně propojena 
prostřednictvím rozboru jednotlivých institutů a to v římském právu, v ABGB (navíc 
dědická smlouva), v OZ 89/2012 Sb. a v ZGB.
   Autorka se v páté kapitole str. 53 – 58 zaměřila na úpravu shora uvedených institutů 

v ZGB, a tyto následně srovnává s úpravou v OZ str. 59 – 63 (kapitola 6.). Kladně je 
nutno hodnotit, že autorka komparativní metodou zdůrazňuje některé rozdíly mezi 
švýcarskou a českou úpravou. Diplomantka svou pozornost zaměřila především na
úpravu možnosti zrušení dědické smlouvy, jiné rozdělení odkazů str. 62., absenci 
Falcidiánské kvarty, kdy dědictví může být odkazy podle ZGB zcela vyčerpáno.
Autorka v rámci komparace zdůrazňuje mnohé systematické odlišnosti v ZGB. 
Poukazuje na to, že v rámci systematiky ZGB je zřeknutí se dědického práva a dědická 
smlouva pojímáno jako jeden institut (str. 62). Kladem práce je závěrečné hodnocení, 
kde diplomantka vyjadřuje vlastní názor na charakter srovnávaných úprav. 
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5. Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce Cíl práce vytčený na straně 4 byl splněn.
Samostatnost při zpracování 
tématu

Diplomantka prokázala schopnost zpracovat 
zvolené téma samostatným způsobem.

Logická stavba práce Práce má dobrou logickou strukturu.
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací 

Práce s literaturou domácí i zahraniční je relativně 
dostatečná. Seznam je uveden v příloze práce.
Práce je doprovázena dostatečným poznámkovým 
aparátem (178 poznámek pod čarou).

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)

Hloubka provedené analýzy sleduje vytčený cíl. 
Větší hloubky rozboru je dosaženo ústředních 
kapitolách práce – třetí, čtvrté a páté kapitole.

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

Práce je přehledně graficky upravena.

Jazyková a stylistická úroveň Jazykovou a stylistickou úroveň lze charakterizovat 
jako velmi dobrou.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: K předložené diplomové práci
lze mít některé připomínky. Zaprvé se jedná o nedostatky formálního charakteru –
častěji se vyskytující překlepy: str. 6 po zůstavitelovi, ABGB bylo str. 11, ABGB znalo 
str. 13, poznámky pod čarou 24, 25, 26, citace pozn. pod čarou č. 27 Dvořák, Jan, 
Švestka J. a kol, str. 24 za podmínky (chyba v interpunkci), že dovršil ani právo na 
danou věc str. 37, s. 45 § 1609 platí, že odkaz byl odvolaný, „Pak“ str. 54. Seznam 
právních předpisů by bylo vhodné uvést samostatně.
Předložená diplomová práce má však i některé věcné nedostatky: Ne zcela přesné je 
vyjádření o systematice římského práva – to ji nemá, ale autorka měla na mysli zřejmě 
Gaiovu učebnici, čemuž odpovídá znění druhého odstavce na straně 5. 
Nepřesné je vyjádření v prvním odstavci podkapitoly odkaz v římském právu (s. 8 
odkaz není samostatné pořízení), v dalších částech práce se však tato chyba již 
nevyskytuje. 
Na str. 24 odst. 1 dědickou smlouvou lze pořídit jen o 3/4 pozůstalosti.
I když se autorka zaměřila na komparaci švýcarské a české úpravy, bylo by vhodné u 
rozboru staronových institutů dědického práva využít judikaturu k OZO.

V rámci ústní obhajoby se diplomantka zaměří na otázku výhrady soupisu.

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě

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

Navržený klasifikační stupeň Velmi dobře

V Praze dne 4. 7. 2015

                                                                                  JUDr. et MUDr. Alexandr Thöndel, Ph. D.
    _________________________

Konzultant diplomové práce
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