
                   Oponentský posudek diplomové práce Elišky Hriníkové 

                  Insolvenční správce v případě řešení úpadku konkursem 

 

Posuzovaná diplomová práce má rozsah 77 stran vlastního textu, obsahuje 

seznam použitých pramenů, seznam zkratek, abstrakt a klíčová slova v češtině a 

angličtině. Rozsah i obsah poznámkového aparátu je přiměřený, spolu se 

samotným textem dokládají převažující popisnost práce a závislost na 

literatuře. Popisný výklad je však občas doplněn kritickými poznámkami vůči 

zákonné úpravě. 

Zvolené téma – totiž postavení insolvenčního správce v konkursním řízení – je 

velmi aktuální a jeho zpracování potřebné: jde o živou a praktickou materii, 

která je však zatížena nejasnostmi a častými změnami právní úpravy, takže její 

rozbor a zhodnocení mohou být přínosné. 

K systematice práce poznamenávám, že sama o sobě by byla vyhovující: práce 

sestává z pěti částí, z nichž prvou a poslední tvoří Úvod a Závěr, prostřední tři 

části se pak postupně věnují vztahu insolvenčního správce (IS) k ostatním 

subjektům řízení, základním právům a povinnostem IS, a konečně právům a 

povinnostem IS v jednotlivých stádiích insolvenčního řízení. 

Již z uvedeného přehledu se podává základní obecný problém posuzované 

práce: její obsah daleko překračuje rámec vytýčený názvem, když vlastnímu 

tématu se věnuje až od kapitoly 4.3., tj. od strany 58. Přestože celkový rozsah 

textu překračuje stanovenou normu, je vlastnímu tématu věnováno pouhých 

20 stran. Druhý obecný problém pak spatřuji v tom, že diplomantka nevěnovala 

dost pozornosti Závěru práce, kde jen na necelé jedné stránce naznačila kuse 

celkové hodnocení právní úpravy. Přitom v textu uvedla řadu dílčích kritických 

poznámek. Jejich shrnutí, utřídění a hlubší rozbor by byl povýšil Závěry na 

kvalitní součást diplomové práce. To se však nestalo. 

Diplomantce je však třeba přiznat k dobru to, co sama několikrát v práci 

konstatuje, a sice značnou roztříštěnost, neuspořádanost, ba i nesprávnost 

zákonné úpravy insolvenčního řízení, takže její úkol byl obtížný. Práce přes 

uvedené výhrady vyčerpává zadané téma, neobsahuje žádné zásadní věcné 

chyby, pracuje s nejnovější literaturou i judikaturou a lze ji tedy doporučit 

k obhajobě. 

U obhajoby nechť se vyjádří  



- K podstatě a smyslu incidenčních sporů (str. 17 – 20), zejména 

v souvislosti s úvahou o řešení sporu v nesporném řízení  (str. 19) 

- Ke způsobům zpeněžení majetkové podstaty (str. 65,66 práce) včetně 

otázek spojených se srážkami ze mzdy (str. 75). 

- K citovanému tvrzení o působení trhu při  výběru insolvenčního správce 

(str. 27). 
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