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POSUDEK OPONENTA RIGORÓZNÍ PRÁCE 
 

Jméno rigorózanta: Mgr. Ing. Jakub Backa 

Téma práce: Zpeněžování majetkové podstaty v insolvenčním řízení 

Rozsah práce: 89 stran vlastního textu (v prohlášení uvedeno 193 446 znaků, tj. 
cca 107 normostran) 

 
 
Automatická kontrola shod provedená systémem theses.cz generuje dokument 
čítající 7610 (!) stran, představující 326 dokumentů obsahujících shody. Míra shody 
v dokumentu č. 1 vykazuje shodu v rozsahu 81 %. Tento dokument pochází z agendy 
„Závěrečné práce - is.muni.cz“. Název shodného dokumentu je „Ing. Mgr. Jakub 
Backa: Zpeněžování majetkové podstaty v insolvenci, Masarykova univerzita“. Datum 
dokumentu je 16. 06. 2015. Dalším šetřením v IS MU Brno bylo zjištěno, že se jedná o 
text práce, kterou rigorózant odevzdal na PF MU Brno jako práci rigorózní, avšak 
neobhájil ji. Vzhledem k uvedenému tedy nelze uzavřít, že by šlo o práci, která již byla 
využita k získání jiného nebo stejného titulu (rigorózant titul na PF MU Brno nezískal). 
V dalším tedy bude předložená práce posouzena z hledisek stanovených pro 
posuzování rigorózních prací na PF UK. 
 
 

1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Rigorózantem zvolené téma nelze považovat za nové, nicméně se jedná o téma 
aktuální, které vedle své teoretické roviny má i velkou praktickou reflexi. Navíc 
insolvenční zákon, i přes své četné novelizace, stále neposkytuje odpověď na všechny 
otázky, které mohou v praxi nastat a při jejichž řešení musíme čerpat z (často 
nejednotné) judikatury. 

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

použité metody 
 
Zpracování rigorózantem zvoleného tématu vyžaduje znalosti teoretické, a to 
především znalosti právní úpravy insolvenčního zákona. Přínosné zpracování tématu 
samozřejmě vyžaduje práci s odbornou literaturou včetně vyhledání relevantní 
judikatury soudů. 
Autor použil při psaní své práce zejména metody abstrakce, tj. metody spočívající 
v odlučování nepodstatných znaků sledovaného institutu od znaků podstatných, a to 
včetně metod indukce a dedukce. Dalšími metodami, které autor práce při psaní využil, 
byly metoda kritické analýzy, metoda historická a komparativní (ovšem pouze při 
srovnání předchozí a současné právní úpravy). Jeho cílem bylo analyzovat úpravu 
zpeněžování majetku v insolvenčním řízení, zejména pak upozornit na sporné otázky a 
poskytnout návrh řešení v souladu s aktuálním vývojem judikatury a doplněné 
praktickými poznatky. 
Náročnost zvládnutí těchto teoretických otázek odpovídá požadavkům, které jsou 
kladeny na práce tohoto druhu. Níže bude posouzeno, zda si rigorózant tyto teoretické 
otázky dostatečně osvojil a zda je jeho práce s těmito základními východisky 
koherentní. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Po formální stránce je práce rozčleněna do jedenácti kapitol, které se dále vnitřně 
člení, úvodu a závěru. Dále práce obsahuje seznam použitých zdrojů, abstrakt a 
klíčová slova (obojí v českém i v anglickém jazyce). 
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V úvodu autor seznamuje čtenáře s vytyčeným cílem a se strukturou práce. V první 
kapitole rigorózant popisuje insolvenční řízení a nejdůležitější subjekty, které v něm 
vystupují. Hned v navazující kapitole (kapitole druhé) se autor již zabývá vlastním 
tématem práce, kdy nejprve popisuje pojem majetkové podstaty. Posléze se zabývá 
problematikou vyloučení, vynětí a vyjmutí majetku z majetkové podstaty (kapitola třetí) 
a konečně správou majetkové podstaty (kapitola čtvrtá). Dále se věnoval rozhodování 
o způsobu zpeněžování majetkové podstaty (kapitola pátá) a nemožností nabývat 
majetek dlužníka (kapitola šestá). V kapitole sedmé popsal rigorózant postupy při 
zpeněžování majetkové podstaty. Na toto téma pak vhodně navázal problematikou 
odměny za zpeněžení (kapitola osmá), rozdělením výtěžku zpeněžení (kapitola devátá) 
a rovněž možností napadat platnost smluv o zpeněžení majetku mimo dražbu (kapitola 
desátá). Před vlastní závěr práce pak uchazeč vhodně zařadil kapitolu jedenáctou, kde 
se zaměřil na specifika zpeněžování majetkové podstaty v případě, že je úpadek řešen 
oddlužením nebo reorganizací. 
Práce je ukončena závěrem, ve kterém autor shrnuje obsah své práce a zdůvodňuje, 
proč neprovedl zahraniční komparaci. Na rozdíl od autora práce se domnívám, že 
pokud současnou právní úpravu podrobuji kritické analýze, pak mě mohou být 
zahraniční právní úpravy cenným zdrojem možných řešení. Dále v závěru postrádám 
dílčí závěry, ke kterým v průběhu psaní práce dospěl včetně vlastních návrhů de lege 
ferenda, kterými by řešil nedostatky současné právní úpravy zpeněžování majetkové 
podstaty v rámci insolvenčního řízení. Po formální stránce je práce rozčleněna 
vhodným způsobem. Jednotlivé části dostatečným způsobem vystihují témata, která 
patří do problematiky práce. 
 

4. Vyjádření k práci 
 
Celkově práci hodnotím jako poměrně zdařilé zpracování zvoleného tématu. Práce je 
přehledná. Rigorózant se místy nedokázal vyvarovat popisnému zpracování, ovšem 
zvolené téma zpracoval logicky a uceleně. Předložená práce neobsahuje zásadní 
věcné chyby. Ačkoli autor na některých místech práce naznačuje problematická místa 
právní úpravy, ne vždy uvádí jejich řešení (např. na str. 10 konstatuje chybějící 
obecnou úpravu definující postavení a charakter činnosti insolvenčního správce, na str. 
35 jakým způsobem si autor představuje stanovit, jak „starý“ posudek z exekučního 
řízení může insolvenční správce využít pro ocenění majetku aj.). Zde je proto nutné 
opětovně konstatovat, že mimo prokázání schopnosti pracovat se zahraniční 
literaturou, by mu tato nutně poskytla možné východisko pro jeho chybějící závěry. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Hodnocená práce splnila cíl, který si rigorózant 
v úvodu vytyčil.  

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Rigorózant při zpracování zvoleného tématu 
prokázal schopnost samostatné práce, a to nejen 
při studiu odborné literatury a relevantní judikatury, 
ale i při sepsání vlastního textu práce. 

Logická stavba práce Z hlediska logické stavby práce nelze rigorózantovi 
nic vytknout. 
Zvolená systematika práce je vhodná. Jednotlivé 
části na sebe tematicky navazují a jejich předmět 
patří do problematiky práce. Podrobněji viz bod 3. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Součástí práce je rozsáhlý seznam použité odborné 
literatury, z něhož je zřejmé, že rigorózant pracoval 
s téměř patnácti odbornými publikacemi a s dvaceti 
články v odborné literatuře, na které v textu práce 
odkazuje formou poznámek pod čarou. 
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Uchazeč ovšem neprokázal schopnost pracovat 
s cizojazyčnou literaturou. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autor zvolené téma zpracoval zevrubně a 
důkladně. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je po formální stránce přehledná. 
K celkové úpravě práce nemám zásadních výhrad. 
Velikost písma i jeho rozpal je standardní, počet 
úhozů odpovídá průměrné normostraně. 
Lze uzavřít, že úprava odpovídá požadavkům 
kladeným na práce tohoto druhu. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce je po stránce jazykové i stylistické na 
dostatečné úrovni. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
Otázky k zodpovězení při obhajobě: 
 
 Při ústní obhajobě práce by se autor mohl zaměřit na problematiku zpeněžování 
majetkové podstaty v oddlužení, resp. jak je to s nárokem dlužníka na vyplacení „přebytku“ 
zpeněžení? 
 
 

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Závěrem lze konstatovat, že předložená 
rigorózní práce, jak po stránce formální, 
tak i obsahové, i přes výše uvedené 
nedostatky, splňuje požadavky kladené na 
rigorózní práce, tj. prokázat schopnost 
k samostatné tvůrčí činnosti a hlubší 
znalosti ze zpracovávané tématiky, a proto 
doporučuji její přijetí k ústní obhajobě. 

 
 
V Praze dne 10. března 2018 
 
 

____________________________ 
JUDr. Dita Frintová, Ph. D. 

oponent rigorózní práce 


