
Oponentský posudek diplomové práce Rudolfa Prokopa 

                                   Oddlužení – jeden ze sanačních způsobů řešení úpadku 

Předložená diplomová práce má rozsah 64 stran vlastního textu, obsahuje 

resumé (abstract)  a klíčová slova v češtině a angličtině, dále seznam literatury 

v členění na monografie, komentáře, učebnice, potom časopisecké články, 

judikaturu a internetové zdroje. Uvedená literatura je k tématu dostatečná, 

poznámkový aparát je přiměřený a prokazuje, že diplomant s literaturou i 

judikaturou pracoval. 

Samo zpracování tématu poněkud překračuje název – vlastní téma „Oddlužení“ 

začíná (s výjimkou) až na str. 23, což jen dokládá i jinak zjistitelnou silnou 

závislost na použité literatuře. Vlastní téma je však nakonec zpracováno a 

vyčerpáno úplně, bez věcných chyb, práce je napsána čtivým a přitom 

odborným jazykem. 

Volba tématu je velmi vhodná. Jde o poměrně nový institut insolvenčního řízení 

a jako takový zasluhuje, aby byl podrobně pojednáván i v akademických 

pracích. Hned v Úvodu vymezil diplomant cíle své práce – chce komplexně 

charakterizovat institut oddlužení, popsat jednotlivé fáze procesu a zaměřit se 

na některé dílčí problémy. Tento cíl autor v zásadě splnil (byť tu poslední část 

poněkud povrchně, neboť není dost jasné, které dílčí problémy má na mysli).  

Práce je popisná, i některé dílčí problémy, jichž je v této materii mnoho, jsou 

pojaty jen popisně. Autor se např. mohl více zabývat osobní působností 

institutu oddlužení (porovnat původní návrh úpravy s přijatým zákonným 

textem a posléze s jeho novelizací zákonem č. 294/2013 Sb., z hlediska 

sledovaného účelu oddlužení). Nebo mohl porovnat konkurs se zpeněžením 

majetkové podstaty v rámci oddlužení a s plněním splátkového kalendáře, a to 

z hlediska majetku nabytého v průběhu řízení – viz str. 52 práce. K tomu se 

může ještě vyjádřit při obhajobě. 

Přes uvedené připomínky hodnotím práci jako celkem kvalitní. Přitom přihlížím 

k mimořádné obtížnosti tématu, jak z hlediska zkoumaného institutu samého, 

tak i z hlediska komplikovanosti a nepřehlednosti právní úpravy. 

Práci doporučuji k obhajobě. Návrh klasifikace: velmi dobře 

 

V Praze, 19.8.2015                        Prof. JUDr Alena Winterová, CSc, oponentka 



 

 


