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Ing. Tomáš Poláček studuje doktorské studium na Fakultě podnikatelské po předchozím studiu 
na Ústavu soudního inženýrství, kde již jako diplomovou práci zvolil téma, které si vyžadovalo 
vedení ze strany prof. Dostála z Fakulty podnikatelské. Od roku 2014/2015 nastoupil doktorský 
program v oboru Řízení a ekonomika podniku, kde se specializuje na řešení úpadku v 
rámci českého právního sytému. 
 
Z výzkumné činnosti je důležité vyzdvihnout publikace v recenzovaných vědeckých 
časopisech i na mezinárodních vědeckých konferencích, kde Ing. Tomáš Poláček nejen 
zveřejňoval a diskutoval o svých dosavadních výzkumných poznatcích a závěrech, ale také 
získával cenné informace pro svou další práci. Ing. Tomáš Poláček se účastnil a publikoval také 
v rámci výzkumných grantů jako např. Výzkum ekonomických faktorů a jejich dopad na 
konkurenceschopnost podniku, Makroekonomické vlivy na minimalizaci počtu insolvenčních 
řízení, Vývojové trendy ekonomického řízení podniku v prostředí evropské ekonomiky a 
Rozhodování o vstupu na kapitálové trhy s využitím metod kvalitativního modelování.  
 
Zahraniční stáže Ing. Poláček absolvoval celkem 3, a to v letech 2014 – 2016, kdy pravidelně 
navštěvoval laboratoř pro optimalizaci rozhodování „The Laboratory of Artificial Intelligence 
and Decision Support“ na univerzitě v Portu, kde konzultoval výsledky své dosavadní práce 
s prof. Pavlem Brázdilem a assoc. prof. Joao Gama.  Kde se taktéž zúčastnil kurzu Data minig 
a přednášel svůj dizertační projekt před akademickým představenstvem výše zmíněné 
laboratoře. 
 
Pedagogicky působí v předmětech Mirkoekonomie I, II a Markoekonomie II. Od února 2018 je 
taktéž zaměstnancem Fakulty podnikatelské na Ústavu ekonomie. 
 
Předkládaná dizertační práce, jejímž tématem je, mimo jiné, návrh modelu insolvence pro 
umoření dluhu z pohledu obou zainteresovaných stran, vychází z výzkumné činnosti studenta 
a Ústavu ekonomie na Fakultě podnikatelské VUT v Brně a průběžné publikační aktivity. Práce 
přispívá k rozšíření vědeckého poznání především v propojení požadavků z praxe s vědeckými 
a výzkumnými postupy. Přínos pro praxi je zaměřený zejména na použití metodiky 
v insolvenčním prostředí a na návrhy opatření v rámci procesů spojených s umořováním dluhu 
a ochrany proti exekuci. 
 
Dizertační práce je zpracované na velice dobré úrovni. Autor prokázal, že je schopný vědecky 
pracovat, tj. používat vhodné výzkumné metody ke zpracování dat a ověření teoretických 
předpokladů. Z uvedených důvodů doporučuji dizertační práci Ing. Tomáše Poláčka k 
obhajobě.   
 
V Brně  3. 12. 2018            prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. 
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