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1. Aktuálnost (novost) tématu  

Zvolené téma je aktuální, problematika správy majetkové podstaty v konkursu je sice na 
jedné straně tématem stálým, avšak průběžné změny právní úpravy nejen v insolvenčním zákoně a 
související praktické aplikační otázky pro dané téma znamenají neustálou potřebu věnovat mu 
pozornost z různých úhlů pohledu a reagovat na aktuální problematiku. Navíc se jedná o téma, které 
klade na autora zvýšené nároky, pokud jde o systematiku práce a volbu priorit. 

 
Hodnocení vedoucího práce: Výběr tématu práce hodnotím velmi pozitivně, téma je v rámci 

insolvenčního řízení určitým prubířským kamenem, a to jak co do obsahu, tak nároků na zpracování. 
To totiž umožňuje osvědčit, zda si diplomant úspěšně osvojí teoretické poznatky, zvládne je 
aplikovat, resp. zda rozvine své schopností v rámci vlastní tvůrčí činnosti.  
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody  

Zpracování tématu vyžaduje jak znalosti insolvenčního řízení jako takového, ale především 
zvládnutí podstatných, a to jak obecných, tak specifických otázek souvisejících se správnou majetkové 
podstaty v konkursu. To spolu s potřebou vstřebávat průběžné změny právní úpravy, resp. nové 
aplikační otázky, na autora klade vysoké nároky co do kvality zpracování a výstupu v podobě 
výsledného textu. 

Autor se při zpracování tématu uchyluje k právně hermeneutickým metodám odpovídajícím 
systematice práce, kombinuje metodu analytickou a gramatickou. Autor se věnuje obecný otázkám i 
zvláštním aspektům; s ohledem na téma autor zvolil variantu bez určitého srovnávacího pohledu na 
určité otázky, jistě v důsledku specifické povahy tématu, avšak v některých bodech by jistá 
mikrokomparace nebyla ke škodě věci a mohla by práci vhodně doplnit o další rozměr. 

 

Hodnocení vedoucího práce: Autor při zpracování tématu vyhověl požadavkům kladeným na 

práce tohoto druhu. 

3. Formální a systematické členění práce  
Formálně autor práci člení do dvou částí (vedle třetí části, samostatně koncipovaného širšího 

závěru doplněného o vlastní závěr), v nichž se věnuje obecným otázkám (již se zaměřením na to, že 
mu jde primárně o činnost při řešení úpadku dlužníka konkursem) – v části první, a následně otázkám 
specifickým, speciálním, resp. jak autor v názvu druhé části uvádí – otázkám praktickým, a to v rámci 
konkursu (z pohledu insolvenčního správce). Práce je dále po již zmíněném záběru doplněna 
seznamem použitých zkratek, pramenů, literatury, rozhovorů, výkladových stanovisek a důvodových 
zpráv (!), judikatury, právních předpisů, jednotlivých insolvenčních řízení (?) a několika přílohami, 
kterými se autor snaží dokreslit určité specifické otázky řešené v samotné práci.  

Vlastní text obou zmíněných částí práce je autorem dále podrobně členěn. V prvé části se 
práce zabývá vymezením některých základních pojmů, blížeji se zaměřuje na problematiku 
ustanovování insolvenčního správce, rozdílnosti konkursu dlužníka dle jeho formální povahy (fyzická 
vs. právnická osoba), prvním kontaktem úpadce s předběžným správcem (byť InsZ pojem úpadce 



nezná!), vztahem dlužníka a správce po prohlášení konkursu obecně a v návaznosti na některé 
procesní otázky související s procesními vztahy mezi subjekty insolvenčního řízení, na odpovědnost 
správce (vůči?) věřitelům a na součinnost (ne součinnosti!) vůči správci; na závěr je zařaen exkurz 
ohledně incidenčních (insolvenčních) sporů.  

Druhá část – dle autora nazvaná částí praktickou – se zabývá vlastním průběhem konkursu 
z pohledu insolvenčního správce – od jeho činnosti týkající se zajištění majetkové podstaty a přípravy 
na přípravné jednání, přes vliv správce na právní jednání dlužníka, nakládání s majetkovou podstatou 
(kde autor slučuje jak vlastní její správu v užším smyslu, tak její zpeněžování) až po nakládání 
s výtěžkem zpeněžení.  

Z formálního a systematického členění práce plyne, že autor se soustředil na strukturu práce, 
v níž se odráží jeho subjektivní zhodnocení významu určitých otázek, tak, aby se s jejich analýzou 
mohl dobrat potřebných dílčích závěrů, které by mohl v konečném závěru práce shrnout.  

V tomto ohledu mám snahu autora za vcelku úspěšnou, byť k míře významu jednotlivých 
pasáží lze mít výhrady – např. vlastní správa je pojednána jen na jedné straně ( s. 63), incidenčním 
sporům autor věnuje pozornost na více místech (obecně a specificky – s. 28, 48, 51 a 53), někdy se 
více zaměřuje na spíše formálnější otázky (kap. 2.1 na více místech), než aby se věnoval 
podstatnějším záležitostem (např. v rámci výkladu o zpeněžování majetkové podstaty). Určité obecné 
metodě se autorův přístup vymyká v rámci vymezení dílčích otázek – kap. 1.6-10 – viz připomínky 
výše v rámci hodnocení systematiky práce). Postihnout všechny aspekty daného komplexního tématu 
je náročné, a autoru se to vcelku daří. Pozitivně hodnotím snahu o širší pojetí závěru v podobě 
samostatné části třetí, byť se v něm autor zaměřil na vybrané otázky, kde výběr je opět otázkou 
subjektivní. S ohledem na šíři záběru je ale třeba i toto tolerovat. Samotný závěr pak zhodnocuje 
dané téma a jeho rozbor v celé šíři. 

V práci podává autor výklad jak obecných, tak zvláštních otázek, komplexním a přehledným 
způsobem.  

 
Hodnocení vedoucího práce: Uvedené členění odpovídá v zásadě zvládnutému komplexnímu 

zpracování. 
 

4. Vyjádření k práci  
Celkově je práce zpracována na odpovídající úrovni, působí přehledně a obsahuje komplexní 

řešení autora.  
Práce danou právní úpravu pouze nepopisuje, snaží se ji i analyzovat s využitím podkladů. 
 
Na základě výše uvedeného mohu konstatovat, že práce má vyhovující úroveň, úkol 

stanovený v úvodu práce byl v zásadě naplněn. Práce rovněž svým rozsahem vyhovuje požadavkům 
kladeným na práce daného druhu. 
 

 
Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce    Úspěšné 

Samostatnost při zpracování tématu  Odpovídající 

Logická stavba práce    Vyhovující 

Práce s literaturou včetně citací   Vyhovující požadavkům 

Hloubka provedené analýzy   Odpovídající  

Úprava práce     Přehledná 

Jazyková a stylistická úroveň   V zásadě vyhovující 



 
 
Předloženou práci plně doporučuji k obhajobě, v jejímž rámci kladu tyto otázky: 

 
 
 

1) Jak se autor staví k otázce možnosti věřitelů vyměnit insolvenčního správce při jejich prvé 

schůzi – při vědomí pozitiv i negativ tohoto institutu? 

 

2) Autor navrhuje řešení nejednotnosti zpracování přihlášek pohledávek, ale jen kuse – to by si 

zasloužilo rozvést včetně úvahy o obou stranách takového navrženého řešení. 
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