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POSUDEK KONZULTANTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Jméno diplomanta: Klára Vacenovská 

Téma práce: Ochrana nepominutelného dědice a jeho vydědění 

Rozsah práce: 80 stran vlastního textu 

Datum odevzdání 
práce: 26. 6. 2017 

 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu: Právní úprava ochrany nepominutelného dědice a 

vydědění doznala s přijetím občanského zákoníku 89/2012 řadu nejen formulačních, 
ale též koncepčních změn. Z pozitivistického hlediska by se mohlo zdát, že se jedná o 
téma relativně úzké, avšak opak je pravdou. Dědické právo má značné konotace 
s právem rodinným, ale též s právem procesním a s veřejnoprávními předpisy. Institut 
nepominutelného dědice, zejména však jeho ochrana, její způsob a rozsah jsou jistým 
kompromisem mezi zásadou familiarizace a testovací volnosti. Právní úprava tohoto 
principiálního střetu se měnila v průběhu právního vývoje, ale ani v současnosti není 
při pohledu do právních úprav sousedních států shodná a to jak v koncepci, tak i 
v rozsahu. Relativně nová právní úprava přinese s sebou celou řadu teoretických i 
praktických otázek. Z těchto důvodů je potřeba volbu tématu uvítat.  

 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody: Zpracování autorkou zvoleného tématu v intencích vymezených 
v úvodu samotné práce kladlo na diplomantku relativně značné nároky a to nejen po 
stránce vstupních informací, ale též po stránce teoretické. Diplomantka se musela 
vypořádat zejména s celou materií současné právní úpravy a dostupných zdrojů, ve 
kterých je tato problematika rozebírána. Navíc se věnovala historickému vývoji a 
komparaci s právní úpravou Polska a Německa. Teoretická koncepce práce stojí 
především na analýze a následné kritické syntéze poznatků čerpaných z domácí i 
zahraniční literatury. Výrazná je práce s judikaturou, kdy autorka v souladu s cílem 
práce kvalitativně analyzuje použitelnost, či závěry nejvyšších soudních instancí z dob 
předchozí právní úpravy. K ucelenosti výkladu napomáhá vhodně a proporcionálně 
zaměřená historizující pasáž, avšak zejména komparace s polskou a německou 
úpravou. 
 

 
3. Formální a systematické členění práce: Předložená práce je přehledně a 

systematicky rozčleněna vedle úvodu a závěru do pěti kapitol (1. Vymezení pojmu, 2. 
Nepominutelný dědic a vydědění v historii dědického práva, 3. Nepominutelný dědic a 
jeho ochrana, 4. Vydědění, 5. Komparace se zahraničními právními úpravami). Tyto 
jsou dále v korelaci s rozsahem výkladu a hloubkou analýzy rozčleněny do drobnějších 
podkapitol zaměřených na dílčí otázky. Systematika práce je zdařilá, po obecném 
vymezení navazuje proporcionální a cílený historický výklad. Těžiště práce je však 
správně zaměřeno na současnou úpravu (kapitola třetí a čtvrtá celkem 45 stran, navíc 
4 strany komparace s právními úpravnami sousedních států – kapitola pátá.) 
 

4. Vyjádření k práci:  Předložená diplomová práce je nepochybně zdařilým zpracováním 
zvoleného tématu. Tento závěr je zdůvodnitelnými následujícími charakteristikami 
práce. Výklad je podán kultivovaně a srozumitelně. Autorka se drží zvoleného tématu, 
do souvislostí zasahuje v odůvodněných případech a způsobem, který činí výklad 
úplným. Práce není jen deskripcí současného stavu poznání, kdy absentuje současná 
judikatura nejvyšších soudních instancí. Právě této skutečnosti autorka patřičně 
využívá, když nabízí současné známé názorové proudy, které staví do kontrapozice, 
podrobuje je závěrům judikatury z předchozích let a navíc na mnoha místech práce 
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vyslovuje své vlastní a řádně argumentované názory – str. 26, 41, 48, 58, 59. 
Diplomantka postihla zásadní koncepční i formulační rozdíly oproti předchozí právní 
úpravě, kriticky se staví k formulačně nejasným ustanovením nové právní úpravy. 
Z textu práce, zejména z komparačně zaměřených kapitol a samotného závěru, je 
patrné, že autorka si je vědoma možností naprosto odlišných koncepcí toho, kdo je 
nepominutelným dědicem a jak je chráněn (skutečný dědic versus věřitel, ale též 
kvantitativní stránka). 
   Kladně je nutno hodnotit, že autorka neopomíjí problematické konsekvence, nýbrž se 
u nich zastavuje a snaží se najít odpovědi na problematické otázky generované 
formulací zákona.  
 
 

5. Kritéria hodnocení práce: 
 

Splnění cíle práce Cíl práce vymezený na str. 1 byl splněn. 

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Autorka prokázala schopnost pracovat 
samostatným a tvůrčím způsobem. Generátor shod 
vykázal shodu nižší než pět procent v počtu 262 
dokumentů. 

Logická stavba práce Práce má vysoce zdařilou logickou strukturu. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Závěry uvedené v práci mají dostatečnou oporu 
v řádně citované domácí i zahraniční literatuře. 
Poznámkový aparát je veden průběžně a čítá 294 
poznámek pod čarou. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy je dostatečná a napříč 
prací shodná. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Práce má velmi přehlednou grafickou úpravu, grafů 
ani tabulek nebylo použito. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je velmi vysoká. 
Práce je napsána čtivým a srozumitelným jazykem, 
občasnou chybou jsou překlepy. 

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: K práci lze mít připomínky 
především formálního rázu. Jedná se o překlepy a chyby v interpunkci: str. 1 etiky i 
představy, základní zásadou, dědického práva, str. 9 v především, str. 10 qurella, str. 
13 po osobách, které zemřeli x y, str. 25 práva jsou obsažena, str. 32 název kapitoly  - 
„obytné“, str. 35 § 185 odst. 3 zákona ?, str. 36 započtením na povinný díl se, str. 38 
to, to, str. 40 vydědění, str. 51 zůstavitelovi x y potřeby, str. 69 spor o to, str. 71 1 
vydědění, str. 75 povinných 
Popsané formální nedostatky mají minimální vliv na celkové hodnocení práce. 
     V rámci ústní obhajoby se autorka zaměří na úvahu (str. 59), zda vydědění potomka 
nemůže být v důsledku sankcí pro jeho věřitele.  

 
 

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

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

Navržený klasifikační stupeň Výborně –   

 
V Praze dne 10. 7. 2017 
 
                                                                       JUDr. et MUDr. Alexandr Thöndel, Ph. D.  
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konzultant diplomové práce 
 


