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na téma „Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení“

Autor předkládá práci na uvedené téma v rozsahu celkem 56 stran samotného textu
práce  a  seznamu  literatury.  Tímto  práce  z hlediska  formálního  vyhovuje  požadavkům
kladeným na práce tohoto druhu.

Z hlediska systematického člení kandidát práci do 4 částí vedle úvodu a závěru. Po
úvodní obecné kapitole spíše historického charakteru se se autor nejprve zabývá výčtem,
resp. Kategorizací pohledávek pro účely insolvenčního řízení, v následující části se podrobně
zabývá  problematikou  zjišťování,  resp.  popírání  pohledávek,  v části  4.  následuje  výklad
týkající  se  uspokojování  pohledávek  v insolvenčním řízení.  Uvedená  systematika  v zásadě
odpovídá vlastní  právní úpravě i  aplikační praxi, členění práce autor věnoval  dostatečnou
pozornost, vůči členění práce tak nemám zásadních námitek.

Z hlediska  věcného  hodnotím  autorův  zájem  o  praktické  a  významné  téma,  kdy
uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení představuje v praxi stále významnější způsob
relativně efektivního uspokojení práv věřitelů, u něhož se s ohledem na praktické souvislosti
vyskytují četné a velmi rozličné jak teoretické, tak praktické problémy vyžadující pozornost
nejen aplikační praxe.

Autor pracuje s literaturou či judikaturou, v zásadě samostatně a aktivním způsobem,
snaží se zaujímat vlastní stanoviska. Z hlediska účelu práce však závěr působí poněkud stroze
a lze vytknout,  že s ohledem na šíři  tématu mohl autor být sdílnější.  Snaha o postižení  i
praktických otázek by ovšem neměla autora vést k užívání profesního argotu (byť respektuji
praktický pojem „zapodstatové“ pohledávky, z hlediska právnické češtiny nelze tento pojem
akceptovat,  jakkoli  nejde  o  boj  s germanismy  v právním  jazyce).  Z věcného  hlediska  lze
autorovi  vytknout  snad  to,  že  v rámci  přezkumu  či  zjiš´tování  pohledávek  se  omezil  na
samotný  přezkum  a  nereflektuje  problematiku  incidenčních  sporů  či  vlastní  zakončení
dotčené procesní mikrofáze, tedy samotné zjištění pohledávek. Možná mohl více pozornosti
věnovat v rámci další kapitoly otázce uspokojování podmíněných pohledávek.

Autor  v  zásadě  téma  ovládá,  snaží  se  pracovat  s prameny  aktivně,  byť  se  místy
nevyhne určité popisnosti. Je třeba uvést, že dané téma je na zpracování dosti náročné. Cíli
práce  však  autor  v zásadě  dostává,  byť  závěr  práce  působí  –  jak  výše  uvedeno  -  spíše
formálně.

Práce  je  způsobilá  k obhajobě,  v jejímž  rámci  nechť  se  kandidát  vyjádří  k výše
uvedeným věcným  námitkám. 
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