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Diplomantka předložila práci o celkovém rozsahu 66 stran vlastního textu, k němuž připojila seznam 

zkratek, seznam použitých zdrojů (včetně seznamů literatury a judikatury), jakož i shrnutí – summary v češtině a 

angličtině. Z tohoto hlediska práce vyhovuje požadavkům kladeným na práce daného druhu. 

 

Využité prameny jsou dostatečné a poznámkový aparát je přiměřený.  

 

 

Zvolené téma je aktuální, problematika postavení věřitele v insolvenčním řízení jako zásadní kategorie 

pro daný druh procesního uplatňování nároků prochází v rámci legislativního vývoje i aplikační praxe trvalými, 

tu většími, ti menšími proměnami, které si zasluhují náležitou pozornost. Proměny v tomto druhu řízení, totiž 

zásadně vždy pozici věřitele ovlivňují, a ne vždy lze říci, že k  lepšímu. Autorka si přitom právě rozdílů mezi 

záměry zákonodárce a dopady jeho legislativní činnosti na aplikační praxi všímá a zaujímá k  nim stanoviska. 

Cíl práce, který si autorka v úvodu práce uložila, se jí v rámci tématu daří naplnit. Lze tedy konstatovat, 

že autorka dané téma obsáhla.  

 

Autorka práci systematicky člení (vedle obvyklých úvodu a závěru) – do šesti kapitol, ve kterých se 

postupně zabývá samotným pojmem insolvenčního řízení, pojmem věřitele, vymezením věřitelských orgánů, 

dělením věřitelů v insolvenčním řízení, a následně především uplatňováním a uspokojováním nároků věřitelů 

v průběhu insolvenčního řízení. Daná systematika je vyhovující, dílčí části práce jsou dále řádně podrobně 

členěny, a to dle již klasického kánonu.  Rozdílnosti v postavení věřitelů si autorka všímá v rámci dílčího výkladu, 

v poslední kapitole pak klade důraz na rozdíly mezi jednotlivými způsoby řešení úpadku. Autorka tak obsáhne 

téma práce komplexně, byť lze hovořit o konzervativnějším zpracování tématu. Práce je z hlediska systematiky 

bez nedostatků. Autorka pracuje s literaturou i judikaturou, jejichž výběr lze označit za odpovídající a 

dostačující. Práce je zpracována přehledně a potvrzuje jazykovou úroveň autorky. Práce rovněž neobsahuje 

věcné chyby, které by bránily její obhajobě.  



Autorka mohla při zpracování tématu – zejména s ohledem na použitou literaturu – přistoupit 

k aktivnější metodě, vlastní názory zaujímá na menším prostoru, než by dané téma vyžadovalo. Je ale třeba 

uvést, že důvodem je snaha o komplexní pojetí širokého tématu na přeci jen omezenějším prostoru. 

  

Práce tedy vyhovuje požadavkům kladeným na práce daného druhu a lze ji připustit k  obhajobě. 

 

V jejím rámci nechť se autorka vyjádří k následujícím otázkám: 

 

1) Jakými nástroji dle autorky současný insolvenční zákon motivuje věřitele k aktivní účasti 

v insolvenčním řízení a lze tuto motivaci prohloubit (uvažujte obecně i s přihlédnutím k různým 

způsobům řešení úpadku)? 

 

2) V rámci oddlužení existuje možnost ex post postihnout nepoctivého dlužníka i po skončení 

splátkového kalendáře, ale tato možnost má své limity – jak se na ni dívá právě prizmatem 

věřitelů?  

 

 

 

Práci předběžně klasifikuji velmi dobře. 
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