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POSUDEK VEDOUCÍHO  DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Jméno diplomanta: Ondřej Syllaba 

Téma práce: Postavení manželů v insolvenčním řízení 

Rozsah práce: 76 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: viz IS 

1 Aktuálnost (novost) tématu: 

Autor, jak z názvu práce vyplývá, se chtěl zabývat postavením manželů v insolvenčním řízení 

jako celkem. Nicméně, a to vyplývá ze struktury práce, nejvíce prostoru je věnováno 

postavení manželů v oddlužení. Zcela jistě to nebyl subjektivní názor autora, ale tento závěr je 

logicky dán soudní praxí. I po tzv. revizní novele, která některé problémy, počínaje 

vymezením manželů jako účastníků řízení, do jisté míry odstranila, zbývá dosti neřešeného. 

Z tohoto hlediska je práce velmi aktuální a téma je relativně nové. 

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

metody: 

Jak je téma náročné, vyplývá zejména z některých částí práce, v nichž je poukazováno na 

skutečnost, že téměř po deseti létech účinnosti zákona, stále dochází k různým stanoviskům 

v rozhodovací praxi i v teorie, a celé je to podtrženo tím, že vlivem revizní novely je část 

pracně vytvářené judikatury nepoužitelná. Proto bez znalosti vývoje judikatury, odborné 

literatury a v neposlední řadě i praktických poznatků z činnosti soudu, nelze práci napsat tak, 

aby minimálně nastolila základní otázky aplikace zákona. Autor z metodického hlediska 

vychází z hmotně právní úpravy SJM, která je s procesem pevně svázána a jak jsem uvedl, 

věnuje větší prostor oddlužení, neboť konkursní řízení prakticky existuje od účinnosti zákona 

bez větších novelizací. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

Zde odkazuji na závěry v bodu 2) posudku a dodávám, že autor v systematice práce ji 

v základních rysech dělí práci do dvou části. V první krom právní úpravy SJM se stručně 

zabývá strukturou insolvenčního procesu a druhy řešení úpadku dlužníka. 

 

4. Vyjádření k práci: 

Zde odkazuji na bod 2) práce , kterou hodnotím jako velmi zdařilou. K práci mám jen několik 

připomínek : 

- na straně 9 druhý odstavec shora je patrně písařská chyba, kdy má být namísto výrazu „ 

restrukturalizace je proces právně neukotvený“ uvedeno „reorganizace „ 
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- na straně 25 a 26 je uvedeno, že oddlužení podnikatelů řeší judikatura, ale řeší jej i novela 

zákona 

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle práce: cíl byl splněn 

- logická stavba práce: viz předchozí body 

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

Práce odkazuje na užité zdroje citované v poznámkách 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu):  

Viz předchozí body 

- Úprava práce (text, grafy, tabulky): Adekvátní. 

- jazyková a stylistická úroveň:  

dobrá 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Viz bod 4  

Při obhajobě by se autor mohl zmínit, jaký dopad má insolvenční řízení na podnikání manželů 

? 

 

Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě:  

Práci doporučuji k obhajobě 

Navržený kvalifikační stupeň:  

Navrhuji známku : Výborně 

 

V Praze dne 20.4. 2017 

 

JUDr. Tomáš Pohl 


