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Posudek diplomové práce 

 

Jméno diplomanta: Eva Káplová 

Téma a rozsah práce: Mezinárodní dědické právo s důrazem na evropskou úpravu, 

celkem 71 stran textu, včetně literatury a resumé 

Datum odevzdání práce: 8.6.2017 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu: 

             Diplomová práce je velmi aktuální, téma bylo dosud v české literatuře zpracováno 

pouze v komentářích k zákonu o mezinárodním právu soukromém, v několika dílčích článcích 

a v nové učebnici, ucelenější česká literatura prozatím chybí, specializovaná monografie 

JUDr. Pfeiffer byla teprve přijata k publikaci. Přitom jde o téma velmi praktické a užitečné. 

 

2. Náročnost tématu:  

Téma je vysoce náročné. Především je náročné z toho hlediska, že dědické právo je 

v různých státech velice rozmanité, na rozdíl např. od práva závazkového, srovnání je proto 

obtížné. Dalším důvodem je novost unijní úpravy (nařízení o dědictví, NOD) a konečně i výše 

zmíněná dosud skromná literatura v češtině. Diplomantka naštěstí ovládá němčinu, která je 

v této oblasti zcela nezbytná. Citovaná literatura je bohatá, i toto studium muselo být pro 

diplomantku vysoce náročné. Je škoda, že práci nebyla věnována náležitá pozornost při 

zpracování (např. s. 19), je tam řada nejen překlepů (např. Ruascher namísto Rauscher, 

passim), ale i věcných prohřešků, citace právních pramenů z druhé ruky (např. s. 10) apod. 

Diplomantka vůbec neuvádí poslední vydání Kučerovy učebnice MPS, kde autorkou kapitoly 

o dědickém právu je vedoucí její diplomové práce JUDr. Pfeiffer, i toto je na škodu. Práci 

přes tyto závažné připomínky hodnotím kladně, neboť oceňuji úsilí, s jakým diplomantka 

k tématu přistoupila. 

 

3. Kritéria hodnocení práce 

Diplomová práce je logicky rozvržena a vhodně systematicky uspořádána. Práce 

sestává z jedenácti kapitol, dále vnitřně rozčleněných, z nichž první je Úvodem a poslední je 

Závěrem. V Úvodu diplomantka osvětluje cíl práce, jímž je popis a analýza NOD 

s přihlédnutím ke změnám v českém právu. Druhá kapitola uvádí dědické právo 

s mezinárodním prvkem, třetí kapitola se zaměřuje na hraniční určovatele. Ke s. 7: nevidím 
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naznačené rozdíly mezi státní příslušností a občanstvím, co třeba formulace v BIT? Jak řešit 

případ na s. 15, kdy zůstavitel se přemístí do jiného státu za účelem příznivějšího výsledku 

dědického řízení? Ke s. 16: ve kterých případech se nově použije ZMPS? Čtvrtá kapitola 

uvádí NOD, pátá kapitola jeho působnost. Co znamená, že NOD „platí vedle používaného 

práva daného státu“ (s. 19 a 20)? Na s. 20 jsem citována v souvislosti s „kompetencí“ NOD, 

ale já uvádím „věcná působnost“. Ke s. 23 – nutno vysvětlit „hmotná“ ustanovení NOD. Šestá 

kapitola zkoumá mezinárodní příslušnost, sedmá kapitola rozhodné právo. Na s. 31 je 

problematická charakteristika rozhodného práva, nutno upřesnit. Jaký je význam únikové 

doložky v čl. 21/2 NOD? Zajímavá je rovněž analýza volby práva, se závěry diplomantky lze 

souhlasit, uvidíme, jak volba bude probíhat v praxi. Osmá kapitola podrobně rozebírá 

evropské dědické osvědčení, analýza je velmi cenná. Devátá kapitola uvádí legislativní změny 

v české právní úpravě. Nesprávné je tvrzení, že ZMPS byl novelizován v r. 2012, že úprava 

z období 1955-2013 byla založena na osobním statutu, aj. (s. 52), nutno uvést na pravou míru! 

Ke s. 53: nelze zapomínat na mezinárodní smlouvy. ZMPSP není z r. 1993 (s. 54). Desátá 

kapitola se zaměřuje na praktické důsledky a dopad NOD na činnost soudního komisaře. 

Jedenáctá kapitola je Závěrem, v němž diplomantka shrnuje poznatky, k nimž dospěla.  

Práce je psaná živým jazykem, je čtivá a obsahuje řadu zajímavých poznatků, 

čerpaných především z německé literatury. Škoda těch nepřesností, ty by měla diplomantka 

v další práci napravit.  

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě  

Při ústní obhajobě by se diplomantka měla podrobněji vyjádřit k výše uvedeným otázkám.  

 

5. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě 

Práci přes uvedené připomínky doporučuji k ústní obhajobě. 

 

6. Navržený klasifikační stupeň 

 Práci předběžně hodnotím známkou velmi dobře – bohužel, existují evidentní formální 

nedostatky, ale jsou z velké zčásti vyváženy zajímavým výkladem, proto jsem také práci přes 

uvedené nedostatky doporučila. 

 

V Praze dne 3.7.2017                                                       

prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.  

oponentka diplomové práce 


