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1. Aktuálnost (novost) tématu 
Zvolené téma je aktuální,  problematika správy majetkové podstaty v konkursu představuje

významný  fenomén,  který  je  sice  do  značné  míry  tradičním  tématem,  avšak  v poslední  době
s ohledem na zásadní, trvalé a co do kvality rozdílné, legislativní změny jde o téma vždy aktuální.
Práce je pak zaměřena na aktuální právní úpravu a relevantní aktuální otázky postihuje.

Hodnocení  vedoucího  práce:  Výběr  tématu  práce  hodnotím  velmi  pozitivně.  Zpracování
tématu  umožňuje  osvědčit,  zda  si  diplomantka  úspěšně  osvojí  teoretické  poznatky,  zvládne  je
aplikovat, resp. zda rozvine své schopností v rámci vlastní tvůrčí činnosti. 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody 
Zpracování tématu vyžaduje jak znalosti  insolvenčního řízení  jako takového, tak související

dílčí  znalosti  týkající  se  procesní  i  hmotněprávní  problematiky,  což  zvyšuje  náročnost  na  kvalitu
zpracování a výstup v podobě výsledného textu.

Autorka se při zpracování tématu uchyluje k právně hermeneutickým metodám odpovídajícím
systematice práce, kombinuje metodu analytickou a gramatickou. Autorka se věnuje obecný otázkám
i zvláštním aspektům.

Hodnocení vedoucího práce: Autorka při zpracování tématu vyhověla požadavkům kladeným
na práce tohoto druhu.

3. Formální a systematické členění práce 
Formálně autorka práci člení do 3 kapitol/částí (vedle úvodu a závěru), doplněných seznamem

použité literatury a cizojazyčným shrnutím a seznamy klíčových slov.
Z formálního a systematického členění práce plyne, že autorka se vcelku pečlivě soustředila na

strukturu práce, aby rovnoměrně postihla všechny aspekty komplexního tématu. Práce se zaměřuje
v každé z kapitol na specifické otázky (vztah ins. správce a dalších procesních subjektů ins. řízení, zákl.
povinnosti ins. správce a zvláštní práva a povinnosti ins. správce ve vztahu ke konkursu), základem
práce je pak kapitola třetí, která se věnuje správě v konkursu a je dále podrobně členěna. Pozitivní je
závěrečné shrnutí.

V práci podává autorka výklad jak obecných, tak zvláštních otázek, komplexním a přehledným
způsobem.

Závěr shrnuje dílčí výsledky autorčina zkoumání.
Hodnocení  vedoucího  práce:  Uvedené  členění  plně  odpovídá  úspěšně  zvládnutému

komplexnímu zpracování.

4. Vyjádření k práci 
Celkově je práce zpracována na odpovídající úrovni, působí přehledně a obsahuje komplexní

řešení autorky.
Práce danou právní  úpravu pouze nepopisuje,  ale analyzuje a hodnotí,  což činí  s  aktivním

využitím podkladů, jež nachází svůj výraz v poznámkovém aparátu. 
Na základě výše uvedeného mohu konstatovat, že práce má dobrou úroveň, svého úkolu se

v tomto směru zhostila úspěšně. Práce rovněž svým rozsahem vyhovuje požadavkům kladeným na
práce daného druhu.



Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce Úspěšné

Samostatnost při zpracování tématu Prokazatelná

Logická stavba práce Odpovídá zvolenému tématu

Práce s literaturou včetně citací Vyhovující požadavkům

Hloubka provedené analýzy Odpovídající 

Úprava práce Přehledná

Jazyková a stylistická úroveň Plně vyhovující

Předloženou práci doporučuji k obhajobě, v jejímž rámci kladu tyto otázky:

1) Základním problémem je v rámci správy výběr ins.  správce. Způsob jeho výběru je
zásadní, autorka se tomuto problému věnuje, ale nezastává zcela jednoznačný závěr.
Lze v tomto směru využít i zahraniční zkušenosti, příp. jak?

2) Autorka se  zabývá v rámci  výkladu insolvenčních sporů úvahou o vhodnosti  jejich
řešení v rámci nesporných (zvláštních) řízení, ale tuto otázku dále nerozvíjí – v tomto
směru lze v rámci obhajoby daný problém vyložit.
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