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Dizertační práce je zaměřená na řešení insolvenčních řízení prostřednictvím vágních heuristik. 
   
 

� Aktuálnost tématu disertační práce 

Předložená doktorská dizertační práce se zabývá velmi obsáhlou a aktuální problematikou, 
řešení insolvenčních řízení prostřednictvím vágních heuristik. Pro analýzu je využito teorie 
rozhodovacích stromů. Důležitost řešené problematiky spočívá v tom, že narůstá počet 
insolvenčních řízení, které je obtížně vyhodnotit pro svoji různorodost a vágnost.  

 

Splnění cílů disertační práce 

Primárním cílem disertační práce je navrhnout a implementovat model integrující proměnné 
z insolvenčního řízení a makroekonomie, dále pomocí trendové analýzy aplikovat 
rozhodovací procesy pro umoření dluhu a determinovat možné výplatní hodnoty pro každou 
možnost nabízenou insolvenčním zákonem. Použité matematické prostředky jsou použity 
adekvátně a tvořivě. Lze říci, že cíl byl splněn v plném rozsahu.  

 
 
� Postup řešení problému, výsledky a přínos dizertační práce  
Práce je rozdělena do patnácti kapitol s bohatým členěním, včetně úvodu a závěru. Po 
úvodu a uvedení hlavního a dílčích cílů dizertační práce se třetí kapitola zabývá postupem 
a řešením disertační práce. Čtvrtá kapitola se zabývá právními aspekty insolvenčního 
procesu, indikátory platební neschopnosti, modely predikce insolvenčních řízení, jejich 
hodnocením a alternativními rozhodovacími metodami. Pátá kapitola se zabývá 
rozhodovacími stromy, vodní pravděpodobností, fuzzy rekonciliací, trendovými metodami 
a rozhodováním. Šestá kapitola řeší výzkum pomocí heuristik rozhodovacích stromů 
s využitím vodní pravděpodobnosti a rekonciliací. Kapitola sedmá se zabývá expertním 
šetřením. Kapitola osmá uvádí případovou studii. Jsou uvedeny přínosy dizertační práce i 
důsledky a limity výzkumu. Literatura je v dostačujícím rozsahu. Výsledky jsou uvedeny 
ve formě případové studie v kapitole osm. Přínos dizertační práce je uveden v kapitole 
devět. 

  
� Význam pro praxi a rozvoj vědního oboru  
Současné metody insolvenčního řízení lze hodnotit jako složité. Navržená metoda se jeví 
jako perspektivní. Obtížná a rozsáhlá metodika insolvenčních řízení je ovlivněna dnešními 
chaotickými a turbulentními jevy. Vytvoření metodiky za těchto uvedených podmínek 



s využitím rozhodovacích stromů, vodní pravděpodobnosti, fuzzy rekonciliace a trendové 
metody, považuji za přínos v rozvoji vědního oboru a spatřuji v ní význam pro praxi. 

 

 
� Formální úprava dizertační práce 
Po formální stránce je dizertační práce zpracovaná na velmi dobré úrovni a vyhovuje 
úpravám kladeným na doktorské disertační práce. Jazyková úroveň je dobrá. Popis os na 
obr. 14 (str. 78) je nekvalitní.    

 
 

 
� Připomínky 
Není jasný způsob zavedení metodiky do praxe pro zájemce navržené metody. 
 Doporučil bych více případových studií. 
 

 
� Otázky: 
Jakým způsobem bude metoda zavedena do praxe? 

 

 

  
� Závěr posudku 
Práce je napsaná na velmi dobré odborné a vědecké úrovni. Doktorand v práci prokazuje 
zvládnutí vědecké formy práce a schopnost samostatně tvořivě vědecky pracovat. 
 
Na základě výše uvedeného hodnocení a skutečnosti, že předložená dizertační práce 
„Rozhodování založené na částečně známých rozhodovacích stromech“ přináší nové 
poznatky pro rozvoj vědního odboru a praxi  
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disertační práci k obhajobě a po úspěšném obhájení udělit Ing. Tomáši Poláčkovi titul Ph.D. 
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