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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
Autor si zvolil určitě aktuální a užitečný předmět výzkumu insolvenci a úpadek firmy a 

následné konkurzní řízení. Dominantní metodou v celé práci je spíš důkladná analýza právní 

úpravy a porovnání empirické ukazatelů, získaných náročným dohledáním a následným 

zpracováním dat ze soudních statistik, než teoretický mikroekonomický přístup (jakkoliv se 

bez pochyby skutečně jedná o ukončení činnosti firmy a s tím spojené transakční náklady). 

Z tohoto pohledu působí název práce poněkud matoucím dojmem. 

Po výstižném úvodu následuje část tří kapitol věnovaných podstatě insolvence a úpadku 

firmy, základním pojmům z této problematiky, jejich definicím a také typologii, a obvyklým 

podmínkám jednotlivých typů úpadku. I když jsou tyto informace pro čtení zbytku práce 

užitečné a mají návaznost na další části, přijde mi poněkud nepřiměřený rozsah 12 stran, 

které tato část zabírá. Autor zde mohl být stručnější a méně didaktický.  

Další dvě kapitoly (asi 15 stran) jsou věnovány insolvenčnímu zákonu obecně a zejména 

právní analýze nového insolvenčního zákona. Tato činnost je jistě přínosná v obecném 

smyslu, ale vzhledem k předmětu práce nepřiměřeně rozsáhlá. Pro problémy diskutované 

v následujících kapitolách (ekonomická analýza úpadku) nemají některé, byť jinak zajímavé 

pasáže významnou relevanci. I zde bych doporučil autorovi oddělit svou právní analýzu 

problému a ponechat pouze ty její části, které jsou bezprostředně provázané s ekonomickou 

analýzou a dalšími kapitolami práce. 

Kapitola věnovaná transakčním nákladům má přiměřený rozsah i strukturu a je správně 

zaměřena zejména na transakční náklady spojené s úpadkem. Je vhodným úvodem 

k následující kapitole věnované ekonomické analýze dat insolvenční agendy v ČR.  

Nejvýznamnější část práce z hlediska zadání je kapitola 7, která zkoumá insolvenční řízení a 

úpadek firem z ekonomického hlediska (efektivnost, časové náklady jednotlivých fází, 

finanční náklady, přínosy pro věřitele). Autor vytvořil poměrně unikátní soubor dat, který 

podrobil analýze základními statistickými metodami. I když závěry této analýzy jsou 

podstatné a přínosné k posouzení efektivnosti právní úpravy úpadku firem, autor mohl použít 

i sofistikovanější metody empirického výzkumu na tyto data, které by průkazněji odhalily 

závislost mezi jednotlivými typy konkurzního řízen a jejich právní úpravou na jedné straně a 

efektivností procesu úpadku na straně druhé. V tomhle směru zůstal autor poněkud za 

očekáváním. 
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Přes tyto výhrady které se týkají jak struktury, tak i použitých metod považuji práci za 

přínosnou a splňující požadavky na bakalářskou práci a navrhuji přijmout k obhajobě 

s hodnocením velmi dobře.  
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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 

 


