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1. Aktuálnost (novost) tématu:  

Autorka zvolila v rámci insolvenčního řízení téma, které je na jedné straně již tématem zažitým 

až klasickým, na druhé straně jde o problematiku tak zásadní, zejména z pohledu praktické aplikace, 

resp. co do četnosti tohoto způsobu řešení úpadku v insolvenčním řízení, že její pojednání vyžaduje 

sledování aktuální úpravy. Ta navíc svou častou a zásadní proměnou představuje další prvek novosti, 

když jen za poslední rok lze nalézt hned několik novel insolvenčního zákona s dopadem na oddlužení. 

 

  

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

Téma je vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dosti náročné – samo o sobě se jedná o 

komplexní variantu řešení úpadku dlužníka, jejíž zásadní praktická aplikace s sebou nese četné a 

prakticky i teoreticky nikoli nepodstatné otázky; nutnost sledovat novely a jejich dopad pak 

představuje specifický požadavek na autorku.  

Zpracování tématu, rozsah vstupních údajů i metody užité autorkou odpovídají požadavkům 

kladeným na práce daného druhu. 

 

3. Formální a systematické členění práce:  

Z hlediska systematiky člení autorka práci do dvou částí – obecné a zvláštní (vedle obvyklých 

úvodu a závěru), které dále podrobněji člení (7 a 12 dílčích kapitol či oddílů).  Práce má 111 stran stati 

- z tohoto hlediska plně vyhovuje. V souladu se zadáním i cílem práce autorka na úvod práce vymezuje 

základní pojmy, sleduje průběh insolvenční a od obecného ke konkrétnímu dospívá postupně 



k podstatě oddlužení jako takového. Zásadní částí práce je část druhá, kde se autorka postupně věnuje 

přípustnosti oddlužení, motivaci dlužníka a ekonomickým aspektům celého procesu. Vlastní průběh 

insolvenčního řízení při oddlužení zachycují oddíly II.4 až 10, následuje stručný srovnávací exkurz a 

zhodnocení stavu platné úpravy a oddlužení podnikatelů.  

 

 

4. Vyjádření k práci:  

 

Cílem práce je dle autorky postihnout oddlužení nejen jako zjednodušený regulatorní rámec 

řešení dluhů v insolvenčním řízení, ale zabývat se změnami v aplikační praxi, případně podchytit 

konkrétní případy v jejich širších souvislostech. Při tom hodlá autorka využít jak relevantních právních 

předpisů, tak judikatury, odborné literatury i zkušeností právní praxe. Toho cíle práce úspěšně 

dosahuje. Téma je zpracováno pečlivě, autorka pracuje aktivně jak s literaturou, tak s judikaturou, jejíž 

výběr je reprezentativní. Vlastní přínos lze shledat v podrobné agendě týkající se popisu motivace 

dlužníka, oddlužení podnikatele a srovnání se zahraniční úpravou. V rámci postižení jednotlivých dílčích 

otázek by si více pozornosti ve světle recentního vývoje oddlužení zasloužil postih majetku dlužníka 

podnikatele, případně hlubší zhodnocení novelizace oddlužení pro různé další skupiny dlužníků. 

 

 

5. Kritéria hodnocení práce:  

 

Splnění cíle práce:  Úspěšné 

Logická stavba práce: Vyhovující 

Práce s literaturou:  Aktivní, reprezentativní, co do rozsahu plně dostačující 

Hloubka provedené analýzy: Odpovídající náročnosti tématu 

Úprava práce:  Vyhovující  

Jazyková a stylistická úroveň: Plně vyhovující 

 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:  

 

 Práce je způsobilá k obhajobě. 

 

 



Otázky k obhajobě: 

 

1) Novela oddlužení řeší postižení majetku dlužníka podnikatele, méně si všímá oddlužení 

seniorů a „juniorů“ – lze zde pokládat úpravu za dostatečnou? 

2) Novely posledních let si již společného oddlužení manželů nevšímají – je v tomto směru 

situace uspokojivá? 

3) S ohledem na novou evropskou směrnici o restrukturalizaci, co lze pokládat za největší úkol 

pro českou právní úpravu pro futuro, a jak se dotkne katalogu pohledávek ve vztahu 

k oddlužení? 
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