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Aktuálnost tématu:

                Autor  se  zabývá  komplexním pojednáním postavení  zajištěných  věřitelů  v rámci  soukromého 
práva, s přihlédnutím k procesním aspektům uplatnění práv z tohoto zajištění; jak co do významu tak do 
aktuálnosti  tématu  se  jedná  o  téma  velmi  přínosné,  ať  po  stránce  teoretické,  tak  co  do  aplikačních 
praktických souvislostí.

 
Náročnost tématu na:

 
-  teoretické  znalosti:  téma  vyžaduje  znalosti  jak  z oboru  občanského  práva  procesního,  tak 

z občanského práva hmotného; jejich dostatečný rozsah je prokázán;

 

                - vstupní údaje a jejich zpracování: autor zvolil metodu, která analyzuje jak hmotněprávní, tak 
procesněprávní  úpravu,  činí  tak  zejména  z pohledu  vymáhajícího  věřitele;  práce  se  opírá  jak  o  znalost 
občanského zákoníku, tak o související stránku rekodifikace; práce se snaží analyzovat jak základní otázky, 
tak dílčí problémy, ať teoretické, tak vybrané praktické otázky; zpracování je na odpovídající úrovni;

 

                - použité metody: autor zpracoval téma v rámci analýzy komplexní právní úpravy, aktivně pracuje 
s relevantní literaturou i judikaturou, vybírá si k bližšímu zkoumání specifické dílčí problémy, a to zdařile.

 

 
Kritéria hodnocení práce

 
Cíl práce byl splněn;

 
Autor prokazuje odpovídající samostatnost, a to jak v rámci naplňování dílčích cílů práce, tak při 

komplexním  zpracování  tématu,  práce  zachycuje  podstatné  teoretické  i  praktické  otázky,  výklad  není 
popisný, ale autor do něj vkládá i vlastní úvahy; v závěru práce se autor snaží o analýzu platné právní úpravy;

 
Práce je systematicky vystavěna odpovídajícím způsobem, k systematice práce nemám zásadních 



námitek;

 
Autor  pracuje  aktivně  s literaturou  i  s  judikaturou,  citační  úzus  je  řádně  dodržen,  výklad  je 

komplexní, autor řádně postihuje všechny zásadní otázky;

 
Provedená analýza odpovídá danému typu práce, autor naplňuje i v tomto směru dílčí cíle práce;

Požadavky na úpravu práce (stavba textu a další) byly dodrženy;

 
Práce má solidní jazykovou a stylistickou úroveň.

 

 
Práci doporučuji k ústní obhajobě

 
Připomínky a otázky k obhajobě:

 

                V rámci obhajoby nechť se autor vyjádří k těmto otázkám:

 

                1) Jak autor hodnotí vztah soudního řízení o prodeji zástavy a veřejných dražeb?

 

                2) Jak autor rozumí dopadu novely ohledně střetu exekuce a insolvence po 1. 1. 2014 – viz str. 47,  
zejména co do dopadu na střet činností správce a exekutora?

 

 

 

Předběžný návrh hodnocení:

                Výborně
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