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1. Aktuálnost (novost) tématu
Zvolené téma je aktuální i s ohledem na relativně nedávné podstatné změny v právní 
úpravě insolvenčního práva.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody
Kromě shora uvedeného faktoru spočívá náročnost tématu především ve skutečnosti, 
že  k pochopení a k analýze postavení insolvenčního správce je třeba velmi dobrá 
orientace v celé problematice insolvenčního řízení. 

3. Formální a systematické členění práce
Systematika práce je  zvolena vhodně. Text práce je přehledný a téma je v zásadě  
vyčerpáno.

4. Vyjádření k práci
Text práce je rozvržen do  čtyř hlavních částí. V nich se autorka postupně věnuje  
nejprve insolvenčnímu řízení obecně a pojmu konkursu. V dalších dvou částech práce 
se již autorka zabývá vlastním tématem svého diplomového zadání, tj. insolvenčnímu 
správci a jeho právům a povinnostem v konkursu (právě dovětek „…. v konkursu“ chybí 
v názvu 4. části práce). Autorka pracuje s reprezentativním okruhem pramenů. Jen 
zřídka však vyslovuje  samostatná stanoviska a práce je tak  spíše  shrnutím  
nastudovaných poznatků o popisované problematice.

5. Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce Téma bylo v zásadě vyčerpáno.
Samostatnost při zpracování 
tématu

Autorka se převážně omezuje na  popis 
zkoumaných institutů.

Logická stavba práce Práce  má logickou a přehlednou vnitřní 
systematiku.

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací 

Práce se opírá o reprezentativní okruh pramenů.

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)

Práce je popisem zkoumaných institutů, tento popis 
je však kvalifikovaný.

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

Velmi dobrá.

Jazyková a stylistická úroveň Velmi dobrá.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
V rámci ústní obhajoby by se měla autorka vyslovit k otázce povinného pojištění 
insolvenčního správce, resp. k odpovědnosti státu za škodu, způsobenou insolvenčním 
správcem. 



Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě

Doporučuji.

Navržený klasifikační stupeň Velmi dobře.
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