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Téma práce: Ochrana nepominutelného dědice a jeho vydědění 
Rozsah práce: 80 stran vlastního textu 
Datum odevzdání 
práce: 

červen 2017 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 
  Diplomantkou zvolené téma lze považovat na prvním místě za aktuální. Ač jde 
o tradiční součást právní úpravy dědického práva, nabývá nyní – v souvislosti se sílící 
sociální stratifikací – na větším významu. Navíc je třeba upozornit, že pro oblast práva 
dědického je v rekodifikaci příznačná diskontinuita s dosavadní právní úpravou, což 
aktuálnost tématu zvyšuje. 
  Hodnocení oponenta: 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 především detailní znalost zvoleného institutu 
(nepominutelný dědic, vydědění), zároveň však musí prokázat též schopnost jeho zasazení 
do souvislostí dědického práva. Vzhledem k vývoji právní úpravy neobejde se autorka ani 
bez užití metody historické (což skutečně činí v rámci kap. 2). 
  Hodnocení oponenta: 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 pěti kapitol (k čemuž je nutno 
připočíst úvod a závěr práce). V úvodu seznamuje autorka čtenáře s cílem práce: „podat 
ucelený pohled na problematiku nepominutelných dědiců, jejich ochrany a vydědění, 
poukázat na změny, které přinesla současná právní úprava oproti právní úpravě v OZ 1964, 
ale též podtrhnout principy, které zůstaly zachovány či instituty, které jsou upraveny 
obdobně.“ Za zásadní a velmi aktuální považuje při tom autorka „otázku aplikovatelnosti 
starší judikatury na současnou právní úpravu.“ K cíli práce srov. níže. Autorka volí standardní 
systematiku. Nejprve se zabývá základními pojmy (kap. 1), pak historickým vývojem dané 
problematiky (kap. 2) a po té již zařazuje kapitoly tvořící těžiště celé práce. V kap. 3 se 
zabývá základními otázkami platné úpravy, v kap. 4 pak institutem vydědění (a zejm. jeho 
jednotlivými důvody). Vhodným doplňkem těchto kapitol je kap. 5., v níž stručně komparuje 
s právním řádem polským a německým. V závěru pak své poznatky přehledně shrnuje. Této 
systematice je také přizpůsobeno formální členění práce. Počet kapitol i jejich rozsah je 
adekvátní, rovněž tak členění kapitol na dílčí celky, které zvyšuje přehlednost práce. 
Drobnou výtku k systematice kap. 3.1 srov. níže. 
  Hodnocení oponenta: Systematika práce odpovídá požadavkům, které jsou 
kladeny na práce tohoto druhu, a to ohledně logické stavby, hloubky zpracování tématu i 
použitých právně-hermeneutických metod. 
 
 
4. Vyjádření k práci 
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  Práce vyniká přehledností a rovněž tak hloubkou zpracování. Kladně lze 
hodnotit, že autorka nerezignovala na použití historické ani komparativní metody práce – 
práce tak získává komplexní ráz, který dává čtenáři ucelenou představu o podobě 
zkoumaného institutu. Kladně lze také hodnotit autorčinu práci s judikaturou, čímž dostála cíli 
vytyčenému v úvodu práce. Práce není jen popisná, na několika místech autorka připojuje 
vlastní názory (především na s. 26, 46, 56, 58, 79). Rozbití popisnosti práce by však 
prospělo, kdyby autorka vlastních hodnocení a názorů vyslovila napříč prací i více. 
  K práci lze uvést také několik výhrad. K vymezení cíle práce lze podotknout, 
že takto formulovaný skrývá v sobě nebezpečí značné popisnosti. Ovšemže u prací 
orientovaných na platnou právní úpravu se tomu nelez vyhnout zcela. Autorka však mohla za 
cíl vzít např. hledání problematických míst a pokusit se přinést vhodné návrhy jejich 
interpretace atp. Pokud jde o autorčin přínos z hlediska formulace cíle práce, je tudíž třeba 
podtrhnout poslední větu, kdy autorka indikuje, že se bude zabývat použitelností dosavadní 
judikatury na judikaturu současnou. 
  Z hlediska systematiky lze mít drobnou výtku ke kap. 3.1. Autorka zde spojuje 
do jedné dílčí kapitoly otázky ústavního rámce zpracovávané problematiky (zejm. pokud jde 
o výklad čl. 11 Listiny) a základní terminologické otázky, které však s rovinou ústavní nijak 
nesouvisí. Poslední odstavec na s. 26 tak působí v této části poněkud neústrojně, lépe by 
patrně bylo zařadit jej na již do kap. 1 (základní pojmy) či na konec kap. 2 (vlastně jde o 
vývoj terminologie). Nejde však o pochybení, které by jinak zcela zásadním způsobem 
snižovalo hodnotu celé práce. 
  Po formální a jazykové stránce lze v práci nalézt překlepy či jiné obdobné 
nedostatky. Již na s. 1 v pozn. č. 2 je za otazníkem navíc tečka. Jednou píše v pozn. pod 
čarou za slovem „Tamtéž“ tečku (pozn. č. 30), jindy (pozn. č. 35) nikoliv. Na s. 25 začíná 
větu zkratkou („Čl. 11“) – zde je třeba vypsat slovem. Na mnoha místech nerozlišuje mezi 
pomlčkou (–) a spojovníkem (-). Např. v poznámkách na s. 72 by měla být pomlčka, nikoliv 
spojovník. 
  Automatická kontrola shod provedená systémem theses.cz generuje 
dokument čítající 5538 (!) stran, představující 262 (!) 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. 
  Práci lze považovat za celkově zdařilé zpracování tématu, ovšem 
s výhradami učiněnými výše, které ve svém souhrnu vedou k návrhu snížení 
hodnocení o jeden stupeň. 
 
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 a 
lze ji hodnotit jako celkově zdařilou. 

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 35 
publikacemi ať už monografického či 
časopiseckého charakteru (včetně zahraniční 
literatury), dále s judikaturou a internetovými zdroji. 
To je dostačující v rámci požadavků kladených 
na práce tohoto druhu.  
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Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autorka téma zvolené v názvu diplomové práce 
zpracovala co do podrobnosti způsobem 
odpovídajícím požadavkům na práce tohoto druhu, 
k podrobnosti zpracování 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. 
Lze uzavřít, že úprava odpovídá požadavkům 
kladeným na práce tohoto druhu. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je dobrá, 
výhrady k překlepům a drobným nedostatkům 
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) Klonila by se autorka de lege ferenda k tomu, aby za nepominutelného dědice 
byl(a) považován(a) také manžel(ka) zůstavitele? Jaké důvody by mohly svědčit pro tento 
závěr a jaké naopak proti němu? 
 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

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

Navržený klasifikační stupeň Velmi dobře. 
 
 
V Praze dne 05. 07. 2017 
 
 

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

 


