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Viz IS

1. Aktuálnost (novost) tématu
Téma je nepochybně tématem aktuálním. Se stoupajícím počtem případů insolvence 
vyvstává přirozeně i otázka způsobů jejich řešení a sanační způsoby přitom představují 
formu, která  může znamenat méně závažné  důsledky právní i sociální.  

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody
Náročnost tématu spočívá v jeho relativní šíři. Takto koncipovaná témata    mohou vést 
ke zpracování metodou pouhého popisu platného práva, který však neznamená žádný 
přínos pro zkoumání teoretické a nepřináší ani poznatky využitelné pro praxi. 

3. Formální a systematické členění práce
Práce má relativně jednoduchou  systematiku. Jednotlivé partie práce však nejsou 
nikterak blíže označeny a grafická úroveň práce je velice nízká.  Co je hlavní částí 
práce a co nikoliv je obtížné rozeznat. Tuto stránku práce diplomant zcela podcenil.

4. Vyjádření k práci
Práce má patrně (viz poznámka je grafické úrovni práce sub 3) tři hlavní části, kromě 
úvodních a závěrečných autorových poznámek.  První část se stručně  zabývá 
obecnými otázkami insolvenčního práva (pojem úpadek, průběh insolvenčního řízení a 
způsoby jeho řešení). Druhá část je věnována reorganizaci. Třetí část se pak zabývá 
oddlužením. Obě části se co do rozsahu obdobně zabývají dvěma formami sanace, tj. 
reorganizací a oddlužením. Mají podobnou vnitřní systematiku  i rozsah. Jsou 
zpracovány metodou popisu platného práva, s několika málo výjimkami, v nichž autor  
připojuje  závěry opřené o  citované judikáty. Relativně stručné jsou i autorovy náměty 
de lege ferenda, obsahující návrhy bez podrobnější argumentace. Na konci práce jsou 
připojeny   statistické údaje o počtu povolených oddlužení bez  autorových analytických 
poznámek.    

      

5. Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce Téma bylo vyčerpáno.
Samostatnost při zpracování 
tématu

Autor pracuje metodou popisu platného práva.

Logická stavba práce Práce má jednoduchou stavbu.
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací 

Cizojazyčná literatura nebyla použita. S použitou se 
pracuje adekvátně.

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)

Autor zůstává na úrovni popisu.

Úprava práce (text, grafy, Není na odpovídající úrovni. Příloha obsahuje 



tabulky) statistické údaje o počtu povolených  oddlužení.
Jazyková a stylistická úroveň Přiměřená.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Viz sub shora.

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě

Doporučuji.
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