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Viz  IS

1. Aktuálnost (novost) tématu
Autor – jak je ostatně zřejmé již z názvu diplomové práce – zvolil za předmět svého 
diplomového úkolu poměrně úzkou problematiku, a to v návaznosti na aktuální změny 
platného práva.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody
Náročnost téma je dána okolnostmi vyplývajícími z uvedeného zde sub 1. Zpracování 
předpokládá velmi dobrou orientaci  v problematice společného jmění manželů, 
závazků obecně a insolvenčního práva pak zvláště.

3. Formální a systematické členění práce
K systematice práce mám výhradu z hlediska proporčního. Značnou část z nevelkého 
rozsahu práce tvoří výklady institutů a pojmů, které s tématem diplomové práce souvisí 
jen obecně a  proto  nejsou nezbytné. Vlastnímu tématu práce se  tak autor věnuje 
v disproporční míře, co do rozsahu. K vlastní tématu se autor dostává teprve po těchto 
obecných a nikoli nezbytných výkladech.

4. Vyjádření k práci

V hodnocené diplomové práci však autor prokazuje dobrou orientaci ve zvolené 
problematice, i schopnost adekvátní práce s vhodně zvolenými prameny. Autorovy 
závěry se opírají o dobrou znalost judikatury, která je ve studované problematice 
relevantním pramenem.
Celkově proto hodnotím předloženou diplomovou práci jako práci, která je přes 
uvedenou výhradu způsobilá předmětem ústní obhajoby.

5. Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce 2
Samostatnost při zpracování 
tématu

1

Logická stavba práce 3
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací 

1

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)

1

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

1



Jazyková a stylistická úroveň Nedostatečná jazyková korektura (viz např. str.35 
druhý odstavec).

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Ochrana věřitelů a společné jmění manželů obecně.

        
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě

Doporučuji.

Navržený klasifikační stupeň 2
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