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1. Aktuálnost (novost) tématu
Zvolené téma je značně aktuální, oddlužení je samo o sobě velmi živým institutem v rámci
nového insolvenčního zákona, byť už nelze hovořit o zcela novém fenoménu, spíše jde o fenomén
velmi živý a podléhající jak změnám v právní úpravě, tak tvárné aplikační praxi, a to i po poslední
novelizaci. Práce je vcelku úspěšným pokusem o komplexní uchopení daného tématu, pro něž
odpovídající zpracování zatím absentuje.
Hodnocení oponenta: Výběr tématu práce hodnotím velmi pozitivně. Zpracování tématu
umožňuje osvědčit, zda si rigorozantka úspěšně osvojí teoretické poznatky, zvládne je aplikovat, resp.
zda rozvine své schopností v rámci vlastní tvůrčí činnosti.
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody
Zpracování tématu vyžaduje jak znalosti insolvenčního řízení jako takového, tak související
dílčí znalosti z oboru hmotného práva, což zvyšuje náročnost na kvalitu zpracování a výstup v podobě
výsledného textu.
Autorka se při zpracování tématu uchyluje jak k právně hermeneutickým metodám
odpovídajícím systematice práce, převažující metodou je pak metoda analytická v kombinaci s
metodou gramatickou. Autorka se věnuje i historii české právní úpravy, škoda, že obdobně se neohlíží
po cizích vzorech, jež byly inspirací nejen v minulosti, ale jsou jí nadále i nyní, o to možná s ohledem
na kritiku právní úpravy více. V naznačeném směru mohla více využít získaný materiál k dílčím
závěrům než u historického popisu.
Hodnocení oponenta: Autorka při zpracování tématu vyhověla požadavkům kladeným na
práce tohoto druhu.
3. Formální a systematické členění práce
Formálně autorka práci člení do osmi kapitol (vedle úvodu a závěru), doplněných seznamem
použitých zkratek, seznamem použité literatury, a konečně cizojazyčným shrnutím a seznamy
klíčových slov.
Z formálního a systematického členění práce plyne, že autorka se velmi pečlivě soustředila na
strukturu práce, aby rovnoměrně postihla všechny aspekty komplexního tématu. Práce se zaměřuje
v každé z kapitol na specifické otázky, základem práce je pak kapitola 8, která se věnuje vlastnímu
oddlužení a je podrobně dále velmi podrobně členěna. Práce postrádá komparativní alespoň
ohlédnutí, které by dané téma rozhodně obohatilo.
Dílčí kapitoly se věnují obecným otázkám, jako jsou historický vývoj včetně ZKV z roku 1991,
definicím úpadku a hrozícího úpadku, stručnému popisu řízení před rozhodnutím o úpadku a
způsobům řešení úpadku dlužníka, vlastní výklad k oddlužení je obsažen v již citované kapitole 8, kde
se autorka věnuje ve 23 oddílech dílčím otázkám, a to jak po teoretické stránce, tak z hledisek ryze
praktických. Kapitola předcházející vlastnímu závěru shrnuje aktuálně projednávanou novelu ins.
zákona věnovanou rovněž oddlužení. Zde mohla autorka vytěžit více ve vztahu ke komplexnímu
zhodnocení právní úpravy.
V práci podává autorka výklad jak obecných, tak zvláštních otázek, komplexním a přehledným
způsobem.

Závěr shrnuje dílčí výsledky autorčina zkoumání, jež není ke škodě věci doprovázeno
obohacením ze srovnání se zahraničními úpravami. Rovněž bych více očekával ve vztahu k dopadu
poslední revizní novely, resp. připravené právě projednávané novely insolvenčního zákona.
Hodnocení oponenta: Uvedené členění plně odpovídá úspěšně zvládnutému komplexnímu
zpracování.
4. Vyjádření k práci
Celkově je práce zpracována na odpovídající úrovni, působí přehledně a obsahuje komplexní
řešení autorky.
Práce danou právní úpravu nepopisuje, ale analyzuje a hodnotí, což činí s aktivním využitím
podkladů, jež nachází svůj výraz v poznámkovém aparátu.
Na základě výše uvedeného mohu konstatovat, že práce má velmi dobrou úroveň a velmi
aktuální dopad. Práce rovněž svým rozsahem vyhovuje požadavkům kladeným na práce daného
druhu.
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Předloženou práci plně doporučuji k obhajobě, v jejímž rámci kladu tyto otázky:

1) Autorka se zabývá mj. způsoby oddlužení včetně kombinace, kde se naše úprava stále liší
od některých zahraničních; co lze v tomto směru u nás zlepšit?

2) Oddlužení se nově otevřelo pro další kategorie dlužníků – typicky pro podnikatele – je
v tomto směru úprava ideální, resp. jaké má limity, jež by bylo třeba dále řešit?
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