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1. Aktuálnost zvoleného tématu 

Předložená disertační práce se zabývá tématem řešení insolvenčních řízení prostřednictvím 
vágních heuristik. Jedná se o aktuální téma, které je významné pro současný stav dluhových 
pastí a zefektivnění umoření dluhu. Výběr tématu je navíc podpořen skutečností, že počet 
prací orientovaných na insolvenční řízení je stále nedostatečný a neodpovídá jejich významu. 
Navíc se domnívám, že byť je téma poměrně úzce definované a vysoce specializované, tak lze 
najít jeho přesah do dalších oblastí výzkumu v rámci ekonomicky orientovaných disciplín. 
Proto příspěvek k řešení uvedené problematiky v podobě zpracované disertační práce 
považuji z hlediska teorie i praxe za velmi potřebný. 
 
2. Stanovené cíle a použité vědecké metody 

Vymezení cílů práce je věnována druhá kapitola. Hlavním cílem disertační práce je zachytit 
komplexní́ pojetí insolvenčního procesu a implementovat model integrující proměnné́ z 
insolvenčního řízení a makroekonomie.  K dosažení hlavního cíle bylo vhodně formulováno 6 
dílčích cílů, které ovlivnily další strukturu disertační práce. Metodám použitým pro 
zpracování disertační práce je věnována třetí kapitola. Autor nejprve obecně popisuje metody 
vědecké práce a jejich konkrétní použití pro naplnění stanovených cílů. Po prostudování 
disertační práce lze konstatovat, že k dosažení stanovených cílů autor vybral a aplikoval 
vhodné metody vědecké práce.  

3. Struktura práce  

Disertační práce obsahuje 135 stran. Práce má logickou strukturu a obsahuje všechny 
kapitoly, které jsou standardem pro tento typ prací, tj. stanovení cílů, současný stav 
vědeckého poznání, metodiku disertační práce, prezentaci vlastního výzkumu, shrnutí a 
zhodnocení přínosů práce.  

Po formulování cílů práce a metod použitých k jejich dosažení následuje kapitola shrnující 
současný stav poznání zkoumané problematiky. Autor nejprve vymezuje pojmy insolvenčních 
mechanismů a poté prezentuje výsledky literární rešerše v oblasti insolvenčních procesů 
v EU, indikátorů platební neschopnosti, modelů pro predikci insolvenčního řízení a rešerší na 
téma alternativního rozhodování pro řešení insolvenčního řízení. Jedná se o poměrně kvalitně 
zpracovanou rešerši tuzemské i zahraniční literatury. Následující kapitola se zabývá 
metodikou disertační práce a použitých metod. Jedná se o dobře a přehledně zpracovaný text, 
který navazuje na předchozí rešerši stavu poznání a použité metody jsou vhodné pro použití 
na dané problematice.  

Šestá kapitola je věnována představení výsledků výzkumu, jehož cílem bylo vyhodnocování 
insolvenčního řízení pomocí heuristiky rozhodovacích stromů. Klíčovým metodickým 
nástrojem bylo rozhodovaní za úplné znalosti pravděpodobností v procesu, úplné neznalosti 
pravděpodobností a částečné neznalosti pravděpodobnosti na uzlech náhod v rozhodovacím 
stromě. V sedmé a osmé kapitole se práce zabývá vyhodnocování alternativnější metodou a to 



trendovou analýzou, kde autor prvně pomocí polo strukturovaných rozhovorů s experty 
v oboru nadefinoval vhodné proměnné a ty pak tvořili základ pro determinaci modelů 
v trendové analýze. Výsledky byly vhodně vyhodnoceny s využitím vybraných metod. Tuto 
část disertační práce hodnotím jako originální a velmi přínosnou, neboť podobné výzkumy 
dosud nebyly publikovány nebo byly publikovány jen minimálně. Po prostudování lze 
konstatovat, že výzkumem uvedeným v těchto kapitolách byl naplněn hlavní cíl disertační 
práce. V závěrečných kapitolách disertační práce autor formuluje přínosy dizertační práce 
společné s důsledky a limity zvolených metod.  
 
4. Výsledky a přínosy disertační práce, splnění cíle 

Vzhledem k limitovanému počtu studií, které se problematice insolvencí věnují, lze poznatky 
prezentované v kontextu této disertační práce považovat za přínosné z hlediska rozvoje 
současné úrovně poznání v oborech ekonomika a řízení podniku. Za hlavní přínosy pro praxi 
lze považovat celkové zefektivnění práce insolvenčního správce a tudíž celého insolvenčního 
řízení. Získané poznatky lze využít i při výuce předmětů zaměřených na manažerských 
postupech pro realizaci rozhodovacích činnostı́ v oboru Bankovnictví́, Ekonomiky podniku a 
pochopenı́ vlivu makroekonomie jako celku. Ale zde bych více ocenil, kdyby v práci bylo 
detailněji naznačeno, jak lze řešené téma i detailní zjištěné poznatky využít v širším spektru 
sociálních a zejména ekonomických disciplín. Co třeba v rámci přístupů, které se zabývají 
obecně úpadkem firem, úspěchem firemních strategií, životním cyklem firem a celých 
odvětví? Nebo v rámci aktuálně populárních témat zařazených do behaviorální ekonomie, jež 
mj. sledují principy rozhodování či investování individuálních aktérů i firem?  Myslím, že 
všude zde je téma potenciálního neúspěchu firmy či odvětví (a tedy v konečném důsledku 
insolventního řízení) zcela relevantní. 

 
5. Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň  

Disertační práce je zpracována na standardní kvalitativní úrovni, která je požadována pro 
tento typ prací. Z hlediska formálního nepřevyšuje četnost překlepů a pravopisných chyb 
obvyklý průměr. Použité literární zdroje jsou řádně citovány.  

Dílčí postřehy (náměty): v práci jsou některé obrázky a grafy převzaty z jiných zdrojů. U 
prací této úrovně by bylo vhodnější je vždy přepracovat na vlastní autorský výstup pouze 
s využitím původních dat (samozřejmě s citací původního zdroje). Obecně popisky grafů, 
obrázků a tabulek by mohly být více vypovídající a přesnější (např. k jakému roku se vztahují 
údaje v obrázku 14? k 2018?). Také si myslím, že by v česky psané práci všechny údaje 
v obrázcích měly být primárně v českém jazyce a to přesto, že se pohybujeme ve vysoce 
specializovaném odborném textu (viz obrázek 5 a 6). Řešením je pokus o český překlad 
termínu a v závorce uvést původní anglický výraz. Výše zmíněné postřehy jsou však pouze 
drobnosti a nesnižují zásadně kvalitu textu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Závěr  

Předložená disertační práce se zabývá aktuálním tématem a přináší nové poznatky ve 
zkoumané oblasti. Cíle, které byly vytyčeny v práci, byly splněny. Disertační práce, která mi 
byla předložena k oponentuře, odpovídá požadavkům kladeným na její zpracování, a proto ji 
doporučuji k obhajobě.  
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