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Aktuálnost (novost) tématu
Diplomantkou zvolené téma pokládám za aktuální, neboť se jedná o významné
samostatné téma moderního insolvenčního práva v rámci sanačních způsobů řešení úpadku.
Význam zkoumání tématu pak posilují recentní novelizace, s nimiž se rovněž musí autorka
v rámci svého zkoumání vypořádat, a které přes svůj přínos je třeba podrobit rovněž
kritickému zkoumání.
Hodnocení vedoucího práce:
Vzhledem k výše uvedenému hodnotím téma práce jako velmi vhodné a způsobilé
k tomu, aby v jeho rámci diplomantka získala a prokázala svou schopnost k vlastní tvůrčí
duševní činnosti.
Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody
Dané téma je v odborné literatuře již poměrně bohatě zpracováno, což klade na
autorku nárok se s ní vypořádat, avšak k aktuálním otázkám či ke kritickému zpracování
práce požaduje od ní i vlastní přínos, resp. vhodnou volbu pracovních metod.
Hodnocení vedoucího práce: Náročnost tématu na jeho zpracování odpovídá
požadavkům, které jsou na práce tohoto druhu kladeny.
Formální a systematické členění práce
Po formální stránce je práce členěna do jednotlivých kapitol, celkem tří, svým
rozsahem a vnitřním členěním spíše v případě té poslední, částí (a to včetně úvodu a
závěru). V úvodu si autorka vytyčuje cíle práce a seznamuje s důvody, které ji vedly ke
zpracování tohoto tématu. V kapitolách 1 a 2 se práce zabývá obecnými otázkami
insolvenčního řízení, i v rámci kapitoly/části třetí se problémům práce věnuje až po obecném
výkladu. O svá doporučení či závěry se autorka snaží ve vlastním závěru.
Hodnocení vedoucího práce: Systematika předložené práce jako celku, jakož i jejích
jednotlivých kapitol odráží specifičnost tématu, jež si autorka zvolila.
Vyjádření k práci
Předloženou práci hodnotím jako vyhovující, byť je třeba konstatovat, že je svou
povahou spíše popisnou a zachycuje spíše povšechné zkoumání tématu. Do značné části je
to důsledek náročnosti tématu, které přináší potřebu zabývat se jak procesními, ale i
hmotněprávními otázkami, zachytit zásadní problémy, případně vhodně zvolit další,
sekundární dílčí témata. V zásadě je téma zpracováno pečlivě, autorka se však poměrně
často uchyluje k popisu. Výběr témat mohl být rovněž pečlivější a jejich zpracování mohlo
vést k předkládání vlastních názorů a kritické práci s prameny.

Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce
Cílem diplomové práce dle autorky podrobněji přiblížit institut oddlužení a to
především z hlediska zákonné úpravy, doplněného o odbornou literaturu a
nejvýznamnější judikáty.
V rámci tohoto vymezení se autorka při svém popisu snaží téma vyčerpat; lze
konstatovat, že v rámci naplnění cíle práce byla autorka vcelku úspěšná.
Samostatnost při zpracování tématu
Autorka při zpracování prokázala odpovídající samostatnost, byť místy je popisnost
výraznější.
Logická stavba práce
Z hlediska logické stavby práce nemám vůči práci zásadních námitek. Autorka si
všímá vybraných zásadních otázek, celkovou systematiku i vnitřní členění dílčích kapitol
pokládám za správné. Otázkou je míra proporcí obecnějšího a popisnějšího výkladu.
Mám za to, že logická stavba práce byla zvolena vhodně a že práce i z tohoto
hlediska splňuje odpovídající požadavky.
Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací
Autorka s dostupnou literaturou pracuje, vychází z dostačujícího okruhu pramenů.
S ohledem na odpovídající požadavky je i z tohoto hlediska práce vyhovující.
Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)
Autorka zadané téma zpracovala v zásadě uspokojivě. V práce místy převládá
popisný charakter.
I z tohoto hlediska lze mít za to, že autorka v zásadě zpracovala téma řádně.
Úprava práce (text, grafy, tabulky)
Úprava práce co do formálních požadavků vyhovuje, je přehledná. Rovněž v tomto
ohledu úprava práce odpovídá požadavkům kladeným na práce tohoto druhu.
Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Během obhajoby autorka vyjádří svůj vlastní názor k této otázce:
1) Jakou podobu musí mít souhlas věřitele u dluhu z podnikání s oddlužením?
2) Jaký má v případě společného oddlužení manželů jeho povolení dopad do jejich
práv k jejich nezletilým dětem?
Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě
Na závěr konstatuji, že předložená diplomová práce splňuje odpovídající požadavky,
a to jak po stránce obsahové, tak po stránce formální. Z tohoto důvodu doporučuji její přijetí
k ústní obhajobě.
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