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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak):

Předložená bakalářská práce zpracovává téma bankrotu, úpadku nebo jaká další synonyma se pro to 
dají použít (viz. kapitola 2), které je zásadním fenoménem fungování firem potažmo kapitálu jako 
faktoru v tržních ekonomikách. Kvalita úpadkového procesu totiž rozhoduje o efektivitě alokace 
neproduktivního kapitálu bankrotující firmy a zároveň o celkovém investičním prostředí ekonomiky. 
Úpadkový proces a jeho zákonné zakotvení je v ČR pod vlivem neustálých změn a proto je třeba 
zkoumat dopady jednotlivých zákonných úprav a jejich vlivu na kvalitu a rychlost úpadku.

Větší část bakalářské práce je věnována různým členěním a popisu insolvenčního zákona. Bohužel 
toto všechno není ukotveno do širšího teoretického rámce, který by tak mohl vtisknout větší 
ekonomický smysl všem popisným kapitolám 1 – 6 a ozřejmil důležitost zkoumání legislativní úpravy 
úpadku v ČR.

Velmi oceňuji práci, kterou si autor dal s kompilací datového souboru. Je totiž opravdu nelehké dát 
takový datový soubor dohormady, protože informační povinnost firem je snad jedno z 
nejporušovanějších pravidel podnikání v ČR. Osobně mám za to, že to je snad pouze v důsledku 
nepochopení jeho role.

Pokud už autor má takový datový soubor k dispozici, tak je velmi škoda, že i v bakaláské práci skončil 
pouze u reportování descriptivních statistik a nepokusil o sofistikovanější ekonometrický přístup, který 
by posloužil k zodpovežení některé otázky, které jsou spojeny s úpadkovým procesem v ČR, popř. 
zapojení do té doby relativně nesouvisející kapitoly 3.

Každopádně tato bakalářská práce je dobrý základem pro další sofistikovanější rozpracování v 
magisterské práci už díky unikátnosti zkompilovaného datového souboru.
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE:

LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way.

Strong Average Weak
20 10 0

METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed. 

Strong Average Weak
30 15 0

CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis.

Strong Average Weak
30 15 0

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography.

Strong Average Weak
20 10 0

Overall grading:

TOTAL POINTS GRADE

81 – 100 1 = excellent = výborně
61 – 80 2 = good = velmi dobře
41 – 60 3 = satisfactory = dobře
0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě


