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„ Oddlužení – jeden ze způsobů řešení úpadku“ 
 
 
 
 
 Diplomantka předložila práci na uvedené téma v celkovém rozsahu 62 stran včetně 
stručných úvodu a závěru. Práce včetně cizojazyčného resumé splňuje formální předpoklady 
stanovené pro práce daného druhu. 
 
 Systematicky je práce členěna do 9 základních kapitol (Příčiny a důsledky zadlužení, 
Oddlužení, Zahájení insolvenčního řízení, Způsoby rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu 
a návrhu na povolení oddlužení, Náklady řízení, Uplatnění pohledávky v insolvenčním řízení, 
Osvobození dlužníka, Oddlužení manželů, Institut oddlužení v aplikační praxi); daná 
systematika je důsledkem autorčina pojetí práce, jež lze v zásadě akceptovat. 
 
 Z hlediska formálního nemám proti práci zásadních námitek. 
 
 Věcná náplň práce vychází ze snahy autorky pojmout dané téma komplexně, což se 
jí v podstatě daří. Pozitivně hodnotím to, že autorka nezužuje pohled na ryze pozitivistickou 
úroveň, ale snaží se vstřebávat poznatky i z aplikační praxe a vymezovat se vůči ní.  
 
 Institut oddlužení je v poslední době vystaven aktuálně velmi vysoké poptávce, a 
aplikace umožňuje prověřit jeho rámce jak v mezích nové české právní úpravy, tak 
z hlediska efektivity jejího uplatnění. Toho si je autorka vědoma a snaží se oddlužení 
postihnout jak v rovině procesní, tak hmotněprávní, přičemž si všímá i zajímavých ne vždy 
pojednávaných souvislostí. Pozitivně hodnotím snahu postihnout reálně rovněž praktickou 
otázku oddlužení ve vztahu k společnému jmění manželů. 
 
 Autorka prokazuje, že téma zvládá, zabývá se všemi podstatnými otázkami, pracuje 
aktivně jak s odbornou literaturou, tak s dostupnou judikaturou. Jedinou výtku lze snad mít 
v tom směru, že u některých problémů se mohla nabízejícím se řešením inspirovat 
v zahraničních právních úpravách. Rovněž lze konstatovat, že popisnost některých 
(úvodních) pasáží ubírá prostor pro širší diskusi specifických aplikačních otázek. 
 
 Uvedené dílčí nedostatky nijak nebrání obhajobě, práce je zpracována na kvalitní 
úrovni, zabývá se aktuálním tématem, řádně pracuje s prameny, obsahuje relevantní 
literaturu, analyzuje konkrétní problémy.  
 
 V rámci ústní obhajoby nechť se autorka zaměří na tyto otázky: 
 

1) Jak autorka nahlíží na danou úpravu osobní působnosti oddlužení? 
2) Jak lze vysledovat podmínky pro možnou kombinaci obou způsobů oddlužení? 

 
 Předběžně práci hodnotím  výborně až velmi dobře. 
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