
Posudek oponentky 

na diplomovou práci Elišky Turkové na téma 

Oddlužení jako způsob řešení úpadku fyzické osoby 

 

 

Autorka (v textu uvádí „autor“) předložila k posouzení diplomovou práci na shora uvedené 

téma o deklarovaném rozsahu 122 485 znaků.  Posouzení míry shody je vyznačeno v IS fakulty. 

 

Předložená diplomová práce obsahuje všechny předepsané přílohy a náležitosti formální 

povahy. 

I. 

K volbě tématu: 

Volbu tématu lze v zásadě ocenit. Institut oddlužení je sice frekventovaným objektem 

pozornosti odborné literatury, ale autorka si mj. předsevzala přiblížit i aktuální účinné či 

navrhované změny v právní úpravě oddlužení a  takový záměr  lze považovat za přínosný. 

 

II. 

K systematickému rozvržení textu: 

Rozvržení textu hodnotím jako nepříliš vyvážené. Vlastnímu tématu se autorka věnuje teprve 

ve třetí a čtvrté kapitole práce. Předcházející partie práce jsou věnovány výkladům obecných 

otázek insolvenčního řízení.  

III. 

K vlastnímu zpracování tématu: 

V úvodu práce autorka uvádí jako svůj záměr seznámit s procesem oddlužení. To je pro 

diplomovou práci nepatřičný záměr. Explicitně pak autorka rezignuje na výklady spojené 

s problematikou společného jmění manželů a oddlužení, což rovněž nelze hodnotit kladně. 

Komparativní výklady by úroveň práce rovněž zvýšily. 



Úvodní kapitola svým obsahem přesahuje rámec pouhého uvedení. Autorka zde zmiňuje 

historické kořeny řešení mnohosti věřitelů dlužníka a pohledávek a zmiňuje milníky 

historického vývoje na území dnešní České republiky. Dále je v této partii obsažen výklad o 

vztahu insolvenčního zákona a obecné úpravy soudního řízení v občanském soudním řádu, byť 

není precizní. V souvislosti s vymezením subjektů insolvenčního řízení autorka zmiňuje způsob 

přidělování agendy insolvenčním správcům, a to odkazem na pravidla sporného řízení. V rámci 

ústní obhajoby by tento způsob mohla vymezit detailně. Při vymezení majetkové podstaty 

zmiňuje autorka, že z této podstaty jsou vyloučeny věci sloužící k podnikaní. V rámci ústní 

obhajoby by autorka mohla doplnit kritéria, která vedou k takovému určení věcí. Pojem úpadek 

je v této partii práce vymezen velmi fundovaně. Autorka přitom opírá své výklady rovněž o 

dobrou znalost relevantních judikatorních postojů.   V rámci ústní obhajoby by mohla doplnit 

a vyjasnit osud neuspokojených pohledávek po reorganizaci, což v textu práce chybí. Další 

partie hodnocené práce je věnována problematice zahájení řízení. Autorka úvodem (na s. 19) 

zmiňuje doručení návrhu soudu a vyhlášku jako relevantní pro den zahájení, což by měla 

vyjasnit. Dále jsou v této kapitole podrobně rozebrány mj. legitimace k podání návrhu, 

náležitosti návrhu, jeho účinky, rozhodnutí soudu o návrhu, ale i přihlášky věřitelů    a způsoby 

zpeněžení majetkové podstaty. Název kapitoly neodpovídá jejímu obsahu, který je širší. Třetí 

kapitola hodnocené práce rozebírá postupy po schválení oddlužení, tj. způsoby oddlužení, ale i 

možné okolnosti vedoucí k přerušení nebo prodloužení oddlužení. Vyloženy jsou i podmínky 

zrušení oddlužení a účinky splnění oddlužení, tj. osvobození. Poslední kapitola práce se věnuje 

jednak novelizaci insolvenčního zákona provedené zák.č.191/2020 Sb. a návrhu jeho změn ve 

sněmovním tisku č. 1073. Práci pak uzavírá shrnující úvaha autorky.  

Práce je sepsána kultivovaným odborným jazykem. Převažující metoda zpracování je popis 

platného práva. Autorka prokazuje dobrou úroveň znalostí platného práva a ke zpracování 

tématu zvolila relevantní prameny (včetně přiměřeně rozsáhlého souboru soudních rozhodnutí), 

s nimiž adekvátně pracuje. Učebnice civilního procesu je uvedena v neaktuálním vydání. 

 

 IV. 

Závěr: 

Diplomovou práci Elišky Turkové hodnotím jako práci, která přes uvedené výhrady splňuje, a 

to svým rozsahem, obsahem i způsobem zpracování, požadavky kladené na tento druh prací a 

je tak způsobilá být předmětem ústní obhajoby, ke které ji tímto  



d o p o r u č u j i.  

 

V rámci ústní obhajoby nechť se autorka vyjádří ke shora uvedeným námětům. 

Předběžná klasifikace: velmi dobře. 

 

 

V Praze dne 13.8.2021 

Prof.JUDr.Alena Macková, Ph.D 


