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1. Aktuálnost (novost tématu ) :
Autorka zvolila jako téma diplomové práce způsob řešení úpadku oddlužením fyzické osoby.
Tento způsob řešení úpadku patří mezi nejčastější způsoby aplikované insolvenčním soudy a s
ohledem na četnost novel i rozsáhlost soudní praxe pokládám autorkou vybrané téma za
vysoce aktuální, zejména s ohledem na poslední novelu insolvenčního zákona. Z práce je
patrno, že autorka s tématem zabývá nejen po teoretické stránce, ale snaží se získat i rozsáhlé
praktické zkušenosti z oblasti oddlužení, kde je stále velká řada dosud řádně neřešených
problémů, a to včetně nedostatků judikatury. Autorka se těmto problémům nevyhýbá a
upozorňuje na ně s tím, že zaujímá kritická stanoviska a navrhuje řešení. řešení.
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody:
Jak jsem uvedl, je oddlužení s ohledem na častou aplikaci tohoto způsobu řešení úpadku v
praxi tématem velmi náročným na zpracování. Neobejde se zejména bez rozsáhlé znalosti
judikatury. Pokud se jedná o čerpání z odborné literatury, existuje zde sice řada článků, ale až
na výjimky chybí všeobecné a úplné zpracování tématu v monografii . Autorka používá
metodu analýzy a následně provádí syntézu v obecných závěrech.

3. Formální a systematické členění práce:
Autorka člení práci do sedmi hlavních částí. V části 1. se zabývá vymezením základních
pojmů, což je nezbytné pro další zpracování dalších částí práce. V části 2. autorka analyzuje
samotný pojem oddlužení, zejména se zabývá způsoby oddlužení. V části 3. autorka rozebírá
průběh insolvenčního řízení do rozhodnutí o povolení oddlužení. V části 4. pak autorka
zkoumá fázi řízení od rozhodnutí o povolení oddlužení až po schválení oddlužení soudem.
Samostatně se zabývá oddlužením manželů a v části se 6. autorka zkoumá specifika oddlužení
u podnikatelů - fyzických osob. V části 7. autorka stručně analyzuje poslední novelu
insolvenčního zákona, která byla v době odevzdání práce schválena, ale ještě nenabyla
účinnosti.
Toto členění práce pokládám za systematické a logické. Jednotlivé části práce na sebe
logicky navazují.
4. Vyjádření k práci:
Zpracování tématu pokládám za velmi zdařilé . Autorka se nevyhýbá v podstatě ani jednomu

problému a činí tak na úrovni, která převyšuje obvyklou úroveň diplomové práce. Přitom
rozsah práce není zbytečně nadměrný, ale na poměrně malém prostoru se autorce podařilo se
v podstatě zabývat veškerými vytčenými cíli, o nichž autorka hovoří v úvodu . Práce psána
dobrým srozumitelným právním jazykem.
5. Kritéria hodnocení práce:
- splnění cíle práce: Cíl práce byl naplněn
- logická stavba práce: jak jsem uvedl, práce má velmi dobrou logickou strukturu, tedy
jednotlivé její činnosti na sebe velmi logicky navazují
- práce literaturou (využité cizojazyčné literatury (včetně citací) : autorka použila při tvorbě
práce zdroje, které cituje v souladu s předpisy pro tvorbu diplomové práce a jejichž seznam je
uveden v závěru práce. Autorka nepracuje s cizojazyčnou literaturou, protože tématem práce
je čistě tuzemská právní úprava
- hloubka provedené analýze (vztahu k tématu): viz shora
- úprava práce (text, grafy, tabulka): adekvátní
- jazyková a stylistická úroveň: jak jsem uvedl, autorčin právní jazyk je velmi dobrý a rovněž
stylistické vyjadřování pokládám za velmi zdařile
6. Připomínky a otázky zodpovězení při obhajobě:
S ohledem na hodnocení shora nemám k práci dílčí připomínky. V rámci obhajoby bych se
chtěl dotknout otázky, kterou autorka nastolila, a to velice správně, v oblasti oddlužení
podnikatelů. Zde se jedná o problém, kdy některé pohledávky, například odvody na sociální
zabezpečení či daňové pohledávky nemohou být prominuty.
Doporučení k obhajobě: práce jako velmi zdařilou doporučuji k obhajobě
Navržený kvalifikační stupeň: Výborně
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