
Posudek školitelky 

na disertační práci  JUDr.Terezy Vodičkové na téma: 

Role jednotlivých subjektů při reorganizaci dlužníkova podniku (komparativní  studie) 

 

Autorka předkládá k hodnocení disertační práci na shora uvedené téma o rozsahu 189 stran 

vlastního textu. 

Obecný trend řešení úpadku představují v současnosti sanační formy.   Reorganizace je však 

paradoxně -   ze všech aktuálně právem upravených způsobů řešení úpadku  -   v praxi nejméně  

využívaným. Případy úspěšných reorganizací  lze počítat na jednotky.  Příčiny stavu jsou 

různorodé  a jistě i mimoprávní. Platnou právní úpravu je  však za tohoto stavu třeba  analyzovat 

tak, aby získané poznatky mohly být využity k eventuálním žádoucím změnám.  

Autorka  si  náročné (rozsáhlé, obsáhlé a multidisciplinární) téma ztížila navíc ambicí zpracovat 

jej i metodou komparativní. Právě komparativní poznatky však mohou vést 

k fundovaným  závěrům o nedostatcích platné právní úpravy, příp. její interpretace a aplikace. 

Volbu tématu je proto ze shora uvedených důvodů třeba ocenit.     

Systematické zvládnutí rozsáhlého tématu je prvním předpokladem jeho dobrého zpracování. 

Autorka  v tomto ohledu uspěla. Text práce je rozvržen zdařile, je obsahově vyvážený a 

přehledný. Postupně se autorka zaměřuje na všechny relevantní subjekty reorganizace, tj. na 

dlužníka, správce, soud i věřitele (jakkoli pořadí kapitol mohlo být i jiné) a detailně je 

propracovává.  

Autorka v práci vychází z předpokladu, že právě institut  reorganizace představuje komplexní 

problematiku,  v níž jsou  vzájemně konfrontovány i provázány procesní i hmotněprávní zásady 

a instituty (autonomie vůle, smluvní volnost, novace,  neutralita soudu, procesní ekonomie ad.), 

a která současně sleduje zřejmý ekonomický cíl. 

Již od počátku svých výkladů  uplatňuje autorka (kromě dalších metod vědecké práce)  

předsevzatou komparativní metodu (připomíná přístupy francouzské, americké  i britské 

doktríny k sanačním způsobům řešení úpadku, které je nahlížejí např. „jako pokračování 

korporátních transakcí“  či „jako kontraktační proces“).  Komparativním přístupem zkoumá 

autorka  postavení všech relevantních subjektů reorganizace (viz např. odlišné postavení a roli 

správce  v různých právních řádech na  str. 90 an.).     

Autorčiny výklady i závěry se opírají o adekvátní okruh relevantních pramenů (poznatky 

komparativní povahy vycházejí z primárních cizojazyčných zdrojů). Někde však pramen 

poznatků uveden není (např. na str. 123 nebo 151). Rozsah komparativních výkladů je však 

ojedinělý a práce tak posouvá úroveň poznání problematiky reorganizace.   

Závěrečná jazyková korektura nebyla provedena důsledně a tak se v práci vyskytují  jazykově 

nepřesná  vyjádření, jejichž význam však lze dovodit z kontextu.  



Závěr:  

Celkově hodnotím práci JUDr. Terezy Vodičkové jako zdařilé zvládnutí disertačního úkolu, 

které svým obsahem, rozsahem i způsobem zpracování vyhovuje požadavkům kladeným na 

tento druh prací.   

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertační práce.    

  

 

V Praze dne 19.9.2018 

Doc.JUDr.Alena Macková, Ph.D. 


