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 Diplomant předložil práci na uvedené téma v celkovém rozsahu 77 stran včetně 
stručných úvodu a závěru. Práce včetně cizojazyčného resumé tedy splňuje formální 
předpoklady stanovené pro práce daného druhu. 
 
 Systematicky je práce členěna do 5 základních kapitol (K pojmu insolvenčního řízení, 
K insolvenčnímu zákonu, Uplatňování pohledávek, Uspokojení pohledávek, K některým 
aspektům uplatňování nároků v insolvenčním řízení ve světle navrhované novely InsZ), kde 
zejména stěžejní kapitolu 3. Uplatňování pohledávek autor dále podrobně vnitřně člení. Daná 
systematika vyhovuje; i z tohoto hlediska lze práci pokládat za vyhovující. 
 
 Z hlediska formálního nemám proti práci zásadních námitek. 
 
 
 Věcná náplň práce vychází ze snahy autora pojmout dané téma komplexně, což se 
mu v podstatě daří, přičemž se zároveň věnuje aktuálním problémům a práce se zaměřuje i 
de lege ferenda na zvažované změny. Pozitivně hodnotím to, že autor nezužuje pohled na 
ryze procesualistický, ale uvažuje v širším občanskoprávním kontextu, když v rámci tématu 
práce vykazuje i přehled související hmotněprávní problematiky.  
 
 Uplatňování pohledávek věřiteli v insolvenčním řízení je jednou ze zásadních otázek 
insolvenčního práva i soukromého práva vůbec, a autor mu věnuje náležitou pozornost. Jde 
o téma aktuální i s ohledem na vývoj novel a judikatury, čehož si autor náležitě všímá. 
 
 Z věcného obsahu je patrné, že autor dává přednost určitým otázkám, přičemž jiné 
pojednává spíše popisněji. Pozitivně hodnotím např. pasáže věnované zajištěným věřitelům 
nebo popěrnému právu. 
 
 Diplomový úkol autor zpracoval na odpovídající úrovni, zabývá se aktuálním 
tématem, prokazuje zvládnutí tématu, řádně pracuje s prameny, práce obsahuje relevantní 
literaturu i judikaturu, autor analyzuje konkrétní problémy. Místy se autor nevyhne určité 
popisnosti, což je ale dáno jednak tématem a nutnou selekcí priorit. 
 
 V rámci ústní obhajoby nechť se autor zaměří na tato témata: 
 

1) Důsledky podání přihlášky u nepříslušného soudu; 
2) Sankce za nadhodnocení ve světle návrhu novely 

 
 Předběžně práci hodnotím  výborně až velmi dobře 
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