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Autor předkládá práci  o celkovém rozsahu 140 stran (včetně seznamu zkratek, seznamu 
použité literatury, přehledu judikatury, abstraktu resumé, vedle obvyklého úvodu a závěru), čímž 
z hlediska formálního plně vyhověl požadavkům stanoveným pro práce tohoto druhu. 

Systematicky autor práci člení do 8 stěžejních kapitol.  Po úvodu a obecném a historickém 
expozé se autor stručně ohlíží za zásadní inspirační zahraniční úpravou, tedy americkou kapitolou 
11 a spolkovou úpravou německou (kap. 3. a 4.). Následně se autor zaměřuje na českou právní  
úpravu, kde po „úvodu do insolvenčního zákona“ (kap. 5) následuje zásadní část práce, totiž výklad 
samotné reorganizace. Zde se autor nejprve zabývá samotným sanačním způsobem řešení úpadku, 
zvláštní  pozornost  věnuje  problematice  reorganizačního  plánu,  následně  v kap.  8.  analyzuje 
současný  stav  a  nastoluje  východiska  de  lege  ferenda.  Stručný  závěr  pak  logicky  představuje 
obecnější  shrnutí.  V rámci uvedených kapitol,  zejména kap. 5 až 8 autor práci  velmi podrobně 
člení. 

Práce se zabývá vysoce aktuální problematikou, která se svou praktickou důležitostí stává 
v poslední  době  jednou  ze  zásadních  otázek  insolvenčního  práva  nejen  v ČR,  ale  obecně 
v globalizované společnosti počátku 21. století.

Systematika  práce vychází  ze  zvolené koncepce a  zpracování  tématu,  uvedené kapitoly 
práce jsou dále náležitě členěny. Z hlediska systematického nemám vůči práci zásadních námitek.

Z hlediska věcného hodnotím velmi pozitivně aktuální zpracování  daného tématu, velmi 
důsledně se projevující ve snaze o širší souvislosti jak hmotněprávní, tak logicky zejména procesní. 
Je třeba říci, že autor se tématu věnuje velmi pečlivě, snaží se o moderní přístup jak juristický, tak 
interdisciplinární, s jistým ekonomizujícím vkladem, který ovšem svým rozsahem představuje spíše 
pověstné granum salis, a nejde nad potřebu české právní analýzy, jak se někdy v poslední době 
občas stává. Autor danou problematiku zpracovává jak v obecné teoretické rovině, zejména však 
přínos  práce  spočívá  v aplikaci  praxe  a  autorových  vlastních  názorech,  jak  mu  rámec  práce 
umožňuje.



Způsob zpracování autora svědčí o zájmu o téma, autor se seznámil s judikaturou, tak s 
literaturou, jejíž výběr je možné pokládat za důsledný. Autor rovněž úspěšně usiluje o postižení 
všech zásadních problémů, nepřejímá dostupné závěry automaticky, ale je si vědom limitů určitých 
přijímaných či nabízených řešení a snaží se nastolit vlastní, ať dílčí,  i  koncepční závěry.  Určitou 
popisnost vykazuje např. kap. 7, avšak nejde o zásadní nedostatek.

Autor řádně dodržuje citační pravidla, prameny autor obsáhl způsobem, jež téma vyžaduje,  
vyjadřování autora je na odpovídající výši, téma je zpracováno čtivě. I z těchto hledisek je možno 
konstatovat, že autor svůj úkol zdárně naplnil.

.

Pokládám práci za plně způsobilou k ústní obhajobě. V jejím rámci nechť se autor v diskusi 
zaměří na následující problematiku:

1) Jak  autor  hodnotí  stav  právní  úpravy  tzv.  ochrany  před  věřiteli  v  rámci  zvažované 
reorganizace – i s ohlédnutím na zahraniční právní úpravy a možnou inspiraci?

2) Pokládá  autor  nástroje  k řešení  problému  odpovědnosti  managementu  dlužníka  za 
úpadek za efektivní?
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