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POSUDEK OPONENTA  DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

 

Jméno diplomanta: Michaela Horváthová 

Téma práce: Reorganizácia v Českej právnej úprave 

Rozsah práce: 67 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: viz IS 

1 Aktuálnost (novost) tématu:¨ 

Téma reorganizace jako způsob řešení úpadku dlužníka je sice do jisté míry tématem 

diplomových prací frekventovaným, ale na druhé straně je třeba vycházet ze skutečnost, že 

četnost reorganizací v praxi soudu je stále malá. Tento fakt vyvolává nutnost analyzovat tento 

stav a pokusit se nalézt jeho možné příčiny. Právě o to se autorka, jak vyplývá z úvodu její 

práce, pokusila. Nutno říci již v této fázi posudku, že autorka se snažila svého úkolu zhostit 

odpovědně a nejedná se o  pouhou recepci zákona, ale o snahu jej logicky vyložit. Vybrané 

téma proto hodnotím jako aktuální a z uvedeného hlediska i jako téma nové. 

 

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

metody: 

Reorganizace není jen civilním procesem, ale obsahuje v sobě i prvky ekonomické, tedy i 

znalost ekonomických znalostí a fungování obchodních vztahů. Samozřejmě nemohu po 

studentce žádat, aby se v této oblasti běžně pohybovala, ale ocenil jsem již ten fakt, že 

uvedené vazby chápe a nepodceňuje je. Autorka na sebe nevzala „břímě“ úplné analýzy 

procesu reorganizace, ale soustředila se na určité důležité fáze, zejména na sestavení, 

projednání a schválení reorganizačního plánu, ale především na samotné podmínky pro 

možnost reorganizačního řešení úpadku dlužníka. Uvedený přístup má logickou strukturu a 

autorka mě přesvědčila o schopnosti analýzy. Práce obsahuje i srovnávací grafy četnosti 

rozhodovací agendy a tato metoda dává práci rys celistvosti a vypovídací schopnost. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

Autorka poměrně rozsáhle v prvních částech analyzuje základní pojmy insolvenčního řízení, 

nicméně zbylý a nikoli malý prostor vyplnila vlastním tématem. Strukturu práce tedy 

pokládám z logickou a odpovídající cíli práce. 
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4. Vyjádření k práci: 

V první řadě odkazuji na své předchozí závěry. Na stylu a způsobu vyjadřování autorky 

oceňuji její věcnost a dovednost nalézt v aplikaci zákona to, co pokládá za důležité, a což též 

důležitým je. Autorka kriticky hodnotí v řadě případů jí vybranou judikaturu a správně 

poukazuje i na určité mezery v právní úpravě, které v zobecněné podobě uvedl v závěru práce. 

Autorka přitom nevynechá i takový „detail“ jako je existence podnikatele bez obchodního 

závodu- což je ovšem znamená nemožnost reorganizace. Dále se autorka zabývá i vlivem 

zmeškání lhůty k podání návrhu na povolení reorganizace. 

Z hlediska terminologie autorka správně poukazuje na ignoraci novel zákon k pojmosloví 

občanského zákoníku, ale sama občas , aniž cituje , užívá pojem  podnik. 

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle práce: cíl byl dosažen 

- logická stavba práce: viz předchozí stanovisko 

- práce s literaturou (využité cizojazyčné literatury) včetně citací: autorka cituje zdroje užité 

pro tvorbu práce obsažené poznámkách 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): viz předchozí stanovisko 

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

- jazyková a stylistická úroveň:  

Práce je psána dobrým právním jazykem. Obiter dictum : je psána krásnou slovenštinou 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Na straně 32 autorka poukazuje na nedostatečnou úpravu pojmu „nepoctivý záměr“. Chtěl 

bych znát názor autorky, jak tento problém uspokojivě vyřešit ? 

 

 

Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě:  

 

Navržený kvalifikační stupeň:  
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Práce oceňuji známkou Výborně 

 

V Praze dne 10. 9. 2017 

JUDr. Tomáš Pohl 

 


