
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Jméno diplomanta: Petr Chytil 

Téma práce: Komparace české a německé úpravy insolvenčního práva s náhledem do praxe 
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1 Aktuálnost (novost) tématu: Téma je velmi aktuální a ne příliš frekventované, když se 

autor zabývá zejména srovnáním sanačních řešení úpadku dlužníka 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody: Autor čerpá ze svého zahraničního studia a užívá metodu srovnání styčných a 

rozdílných částí právní úpravy v obou státech. To znamená poměrně rozsáhlou znalost 

německého právního řádu, a to i po stránce praktické aplikace 

3. Formování a systematické členění práce: Práce je logicky členěny, když u tématu řešení 

úpadku dlužníka reorganizací a oddlužením autor nejprve analyzuje jednu právní úpravu, poté 

druhou a ve třetí části provádí srovnání 

4. Vyjádření k práci: 

Text práce je velmi přehledný a svědčí nejen o dobrých teoretických základech autora, ale i o 

jeho praktických zkušenostech ze soudní praxe obou států. Autor věnuje tématu převážnou 

část práce, když jen v míře nezbytně nutné analyzuje i vazby na obecné procesní principy. 

Autor proto velmi dobře zvládl diplomový úkol 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle práce: autor splnil cíl práce 

- logická stavba práce: viz bod 3 

- práce s literaturou (využité cizojazyčné literatury) včetně citací: autor pracuje 

s četnou zahraniční literaturou i judikaturou, kterou v práci cituje 

- hloubka provedené analýzy (text, grafy, tabulky) : Autor vedle vlastního textu 

práce užívá i srovnávací statistické tabulky, práce tedy není jen pouhým popisem 

- jazyková a stylistická úroveň: velmi dobrá 

 

 



6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 

V rámci obhajoby se měl autor zamyslet nad tím, zda by systém německé úpravy oddlužení 

byl aplikovatelný na české právní vztahy 

Doporučení (nedoporučení) práce k obhajobě: Práci doporučuji k obhajobě 

Navržený kvalifikační stupeň: Výborně 
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doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 

oponentka diplomové práce 

 

Za správnost vyhotovení: 
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