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1. Aktuálnost (novost) tématu
Problematika insolvence představuje aktuální problém současné právní praxe, a proto 
je zkoumání  jeho procesního řešení žádoucí.  

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody
Vybral-li autor jako své diplomové zadání jen některé otázky insolvenčního řízení, 
nabízí se především otázka, zda zvolil  právě otázky s největším významem.  
Diplomant zvolil za předmět svého zájmu otázky odlišné a nesourodé povahy, a to 
klade na metodu zpracování rovněž značné nároky (toho si byl autor nakonec vědom –
viz str. 1). Do jaké míry se autor s těmito nároky vypořádal bude předmětem 
následujícího hodnocení.

3. Formální a systematické členění práce
Systematiku práce hodnotím jako propracovanou a vhodně zvolenou, odpovídající 
současně povaze tématu. Zkoumání  institutů různé povahy a významu přirozeně 
podobu a vnitřní proporce hodnocené práce významně ovlivnilo.

4. Vyjádření k práci
Úvodní část práce slouží autorovi k vymezení základních pojmů tématu. Další části 
práce jsou pak postupně věnovány odměňování insolvenčního správce, jeho povinnosti 
pojištění, zajištěnému věřiteli a konečně pak  tzv. společnému oddlužení manželů. 
Stručné následující části se zabývají rovněž nemožnosti oddlužení fyzické osoby –
podnikatele a  věcné příslušnosti insolvenčních soudů de lege ferenda.

         Zpracování tématu hodnotím jako kvalifikované, opírající se o dobrou znalost platného 
práva i zvolených pramenů poznatků. Autorova argumentace je přesvědčivá a 
fundovaná. Vhodné použití modelových příkladů (viz např. zpeněžování zajištěného 
majetku  na str. 16 an.) tento závěr jen podporuje.

5. Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce Cíl práce byl naplněn.
Samostatnost při zpracování 
tématu

Autor prokázal schopnost samostatné práce 
s vhodně zvolenými prameny i schopnost 
samostatných analýz zkoumané problematiky.

Logická stavba práce Systematika práce odpovídá zvolenému tématu, je 
přehledná a v zásadě logická.

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací 

Autor pracuje s reprezentativním okruhem 
pramenů, a to odpovídajícím způsobem.

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)

Autor nezůstává na úrovni pouhého popisu platné 
právní úpravy. 

Úprava práce (text, grafy, Odpovídající.



tabulky)
Jazyková a stylistická úroveň Velmi dobrá.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

V rámci ústní obhajoby by měl autor doplnit svou argumentaci ohledně  limitu pojistného 
plnění insolvenčního správce, kterým se zabývá na str. 43 an. 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě

Doporučuji.

Navržený klasifikační stupeň Výborně.
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