
 1 

OPONENTSKÝ POSUDEK (RIGORÓZNÍ PRÁCE) 
 
Jméno rigorózanta: Mgr. Martin Svoboda 
Téma práce: Odkaz v dědickém právu 
Rozsah práce: 104 stran vlastního textu (234 387 znaků vlast. textu, tj. 130,21 

normostran) 
Datum odevzdání 
práce: 

22. února 2018 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

  Zvolené téma sice není nové, nýbrž je aktuální. Vzhledem k tomu, že institut 
odkazu nebyl po určitou dobu v našem soukromém právu upraven, je třeba mu po 
rekodifikaci soukromého práva věnovat zvýšenou pozornost. 
  Oponentské hodnocení: Výběr tématu hodnotím na základě uvedeného 
kladně. Zpracování tohoto tématu je schopno osvědčit, zda si rigorózant osvojil 
teoretické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a 
vývoje a zda je schopen jejich náležité aplikace v samostatné tvůrčí činnosti. 
 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 

použité metody 
 
  Z pohledu soukromoprávní doktríny jde o téma, jemuž byla v minulosti (zejm. 
v období první republiky) věnována značná pozornost, lze tak čerpat především 
z těchto a ovšem také ze zahraničních zdrojů. Náročnost zpracování nepochybně 
zvyšuje také nutnost tyto veskrze historické prameny konfrontovat s aktuální právní 
úpravou, která nebyla samozřejmě převzata do současného OZ zcela doslovně. 
Náročnost na zpracování rovněž zvyšuje nutnost obezřetné práce s dřívější judikaturou 
(bez níž ale nelze dané téma vhodně zasadit do širších souvislostí).  
  Oponentské hodnocení: Náročnost zvládnutí těchto teoretických otázek, 
jakož i prokázání praktických znalostí, při čemž lze čerpat ze standardní odborné 
literatury, jak učebnicové, tak časopisecké, odpovídá požadavkům, které jsou kladeny 
na práce tohoto druhu. 
 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
  Systematika práce je vzhledem k tématu pojata standardně. Po úvodu, kde 
autor vymezuje cíl práce (srov. dále) následuje první kapitola pojednávající obecně o 
pojmu odkazu. Další kapitola se obsáhle zabývá historií tohoto institutu a tvoří značnou 
část těžiště práce. Další část těžiště práce tvoří kapitola věnovaná současné právní 
úpravě. V závěrečné kapitole je obsažen zahraniční exkurz. Celá práce je pak 
ukončena závěrem. Kapitoly se dále dělí na menší celky, rovněž toto dělení je 
konformní s celkovou systematikou práce. Autor postupuje od obecného k dílčímu, od 
historie k současnosti. Výtku k nedostatku v číslování kapitol srov. dále. 
  Oponentské hodnocení: Systematika práce i formální členění zvolenému 
tématu i cílům, které si autorka vytyčila a zároveň odpovídá požadavkům, které jsou 
kladeny na práce tohoto druhu, 
 

 
4. Vyjádření k práci 

 
  Jak již bylo uvedeno, autor téma zvolil vhodně a rovněž zvolil k jeho 
zpracování vhodné systematické i formální členění práce. Výtku lze však vznést již 
k vytyčení cíle práce v úvodu: „znovu navrátit povědomí o užitečnosti odkazu 



 2 

veřejnosti, a tím přispět i k jeho plošnější aplikaci v praxi.“ Lze totiž namítnout, že 
dodržení takto formulovaného cíle práce značí sepsání práce popisné, v podstatě 
jakéhosi kompilátu dosavadní literatury. Takový cíl si jistě může stanovit osvětová 
příručka, či diplomová práce, je však otázkou, zda takový cíl může obstát v práci 
rigorózní, když ta má prokázat autorovu schopnost k samostatné samostatné tvůrčí 
činnosti a hlubší znalosti ze zpracovávané tématiky. V úvodu práce si autor 
alespoň vytyčil k uvážení tezi, zda je znovuzavedení odkazu do právního řádu 
„krokem vpřed či nikoliv“ a v závěru na ni poskytl odpověď. 
  Další výtku lze vznést k číslování kapitol, a to jak v obsahu práce, tak 
zcela shodně v samotném textu. V rámci kapitoly první je zařazena podkapitola 
označená „1.1“ a vzápětí druhá dílčí část označená „2.2.“. Na to navazuje 
rovnou třetí kapitola. Celkově tak práce neobsahuje pět kapitol, jak by se mohlo 
při zběžném pohledu zdát, ale pouze kapitoly čtyři. Vzhledem k tomu, že se 
tento lapsus v práci opakuje jak v obsahu, tak v textu, lze položit otázku, jaká 
péče byla věnována závěrečné korektuře práce a zda měla být práce v tomto 
stavu vůbec odevzdána. 
  Další výtku lze uvést ke kapitole označené jako pátá (fakticky čtvrtá), 
která obsahuje zahraniční exkurz. Autor nejprve vypočetl právní úpravy, v nichž 
se institut odkazu vyskytuje a po té podrobně popsal odkaz v právu islámském 
a polském. Závažné nedostatky jsou zde dva. Za prvé není čtenáři z textu 
vůbec zřejmé, proč se autor zabýval právě těmito dvěma úpravami. Za druhé (a 
bez ohledu na předchozí) autor obě úpravy popsal, ale neprovedl samotnou 
komparaci. V čem spočívají rozdíly obou úprav? V čem spočívají rozdíly od 
současné české úpravy? Lze se těmito úpravami inspirovat de lege ferenda? 
Odpověď na tyto otázky čtenář nenalézá. Nelze tak než uzavřít, že autor 
nezvládl použití metody komparační pokud jde o komparaci se zahraničními 
právními řády. Do práce pouze zařadil dva exkurzy, o nichž čtenář neví, proč se 
tak stalo, a co z nich plyne. To snad lze ještě se sníženým klasifikačním 
stupněm tolerovat v rámci práce diplomové, ale nikoliv v rámci práce rigorozní. 
  Dále lze práci vytknout značnou popisnost (srov. návaznost na cíl 
výše). Této popisnosti se nelze vyhnout zejm. v rámci historických pasáží, autor 
však mohl své názory více vyjadřovat napříč celou prací. Tento nedostatek 
vyvažuje zejména v kap. označené 4.6 (fakticky 3.6), kde shrnuje své náměty 
de lege ferenda. Systematicky správné by bylo, pokud by tato pasáž shrnovala 
problémy, na které autor narazil při podrobné analýze v předchozích pasážích, 
a zde byly koncentrovány autorovy vlastní názory. Avšak např. pokud jde o 
problém formulačního rozdílu mezi „nařizuji“ a „přikazuji“, který zde autor uvádí, 
nenajdeme v textu práce, vyjadřuje se k této problematice pouze okrajově a to 
ještě v rámci výkladu k OZO, nikoliv k současnému OZ. Čtenáři tak není zřejmé, 
z čeho své závěry v kap. 4.6 dovozuje (to tím spíše, když ani na tomto místě 
není citován zdroj). 
  Rovněž je třeba upozornit na systematický lapsus, pokud se týká 
použití metody historické. Když už autor v úvodu (a zem. v závěru) avizuje, že 
chce čtenáři předestřít komplexní pojednání o vývoji institutu odkazu, není 
možné pojednat o římském právu, pak bez jediné zmínky přeskočit cca 
sedmnáct století dalšího vývoje a rovnou pojednat o OZO. Zdá se tak, že 
středověk dědické právo a institut odkazu zcela ignoroval, což samozřejmě není 
pravda (namátkou lze upozornit na Koldínova Práva městská, konkrétně čl. E. 
LII a násl.).  
  Pokud jde o formální nedostatky, je třeba upozornit, že text poznámek 
pod čarou je vysazen jiným typem písma, než hlavní text. Stránky tak působí 
roztříštěným dojmem, formální úprava nebyla dobře zvládnuta. V práci lze 
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nalézt překlepy či stylistické nedostatky. Tak označení kap. 3.1.1 „odkaz 
písmem Gaiovým“ nepůsobí jednoznačně a čtenáře mate; to platí tím spíše, že 
teprve z textu se lze dovtípit, že je tím myšlen výklad odkazu podle Gaia. Dále 
na a s. 8 „teologický“ místo zjevně myšleného „teleologický“, na s. 17 či např. 
39 začíná věta zkratkou (O. z.), což je chyba – na začátku věty je třeba název 
vypsat; na s. 43 druhý odstavec, první věta, je chybně interpunkce; na téže 
stránce dole (2x) „Všehrad“ místo „Všehrd“ atd. 
  Práci celkově hodnotím jako především popisné zpracování 
tématu, které dostatečně neprokazuje autorovu schopnost k samostatné 
tvůrčí činnosti. Práci vytýkám zejména nevhodné vymezení cíle práce 
(které pak k uvedené popisnosti přímo směřuje), dále nezvládnutý 
zahraniční exkurz, systematický, potažmo obsahový lapsus ohledně 
středověku (ergo v práci zaměřené z valné části historicky), nezvládnutou 
formální stránku práce (číslování kapitol, odlišné písmo poznámek pod 
čarou, stylistické lapsy a překlepy). Vzhledem k množství těchto 
nedostatků i vzhledem k závažnosti některých z nich se domnívám, že 
práce nesplňuje kriteria kladená na rigorózní práce a proto ji k obhajobě 
NEDOPORUČUJI. 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíl práce je uveden výše. Autor tento cíl sice 

splnil, výtku však srov. již výše. 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Autor při zpracování zvoleného tématu prokázal 
schopnost samostatné práce, a to jak pokud jde 
o literaturu, tak judikaturu. Automatická kontrola 
shod provedená systémem theses.cz generuje 
dokument čítající 1747 stran, představující 64 
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 
autor nepostupoval při tvorbě práce lege artis. 

Logická stavba práce Logická stavba práce je již zhodnocena výše a 
je možno ji hodnotit jako zdařilou, s výjimkou 
výtky ohledně středověkého vývoje (srov. výše). 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autor pracuje s literaturou řádně a průběžně na ni 
odkazuje. Seznam použité literatury je přehledný. 
Ze seznamu vyplývá, že pracoval s cca 100 
publikacemi ať už monografického či 
časopiseckého charakteru, včetně literatury 
zahraniční. To je dostačující vzhledem k 
požadavkům kladeným na práce tohoto druhu.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autor téma zvolené v názvu práce zpracoval co do 
podrobnosti způsobem odpovídajícím požadavkům 
na práce tohoto druhu, ovšem s podstatnou výtkou 
ohledně celého období středověk (srov. již výše). 
Lze tedy uzavřít, že autor zvolené téma 
nezpracoval a nevyčerpal dostatečně. 

Úprava práce (text, grafy, Úprava práce je po formální stránce přehledná. 
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tabulky) Velikost písma i jeho rozpal je standardní, počet 
úhozů pravděpodobně odpovídá průměrné 
normostraně. Výtky k formální stránce již výše, 
vzhledem k nim nelze uzavřít, že by práce byla 
po formální stránce bezvadně zvládnuta. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je dobrá, 
výtky již výše. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
6.1 Připomínky k práci jsou obsaženy již výše v textu. 
 
6.2 Autor při obhajobě vysvětlí, proč zařadil ke komparaci právě islámskou a polskou 
úpravu. V čem jsou tyto úpravy od naší odlišné? Lze v nich hledat inspiraci de lege ferenda? 
 
 
 
 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Závěrem lze konstatovat, že předložená 
rigorózní práce jak po stránce formální, 
tak i obsahové, nesplňuje požadavky 
kladené na rigorózní práce, tj. prokázat 
schopnost k samostatné tvůrčí činnosti 
a hlubší znalosti ze zpracovávané 
tématiky, a proto nedoporučuji její 
přijetí k ústní obhajobě. 

 
 
V Praze dne 18. 04. 2018 
 
 

_________________________ 
doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 

oponent rigorózní práce 
 


