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Připomínky a otázky k obhajobě: 

Studentka zpracovávala diplomovou práci zabývající se insolvenčním řízením a dopady, které 

jsou s ním spojené. Cílem práce bylo analyzovat proces oddlužení v rámci insolvenčního 

řízení a zhodnotit přínosy a negativní dopady tohoto procesu na jednotlivé účastníky řízení 

v soukromém i veřejném sektoru. Práce byla rozdělena do čtyř kapitol, které na sebe logicky 

navazují. V první kapitole je charakterizováno insolvenční řízení. Druhá kapitola se zabývá 

procesem oddlužení. Třetí část práce porovnává vývoj počtu návrhů na oddlužení od roku 

2008 a zabývá se důsledky rostoucího trendu v počtu podaných insolvenčních návrhů. 

Studentka prezentuje data u vybraného krajského soudu, ale neuvádí, jaký soud byl pro 

analýzu vybrán. Čtvrtá část práce se zabývá hodnocením přínosů a negativních dopadů 

oddlužení.  

 



Analýza byla provedena na základě ukazatelů, které mají souvislost s daným tématem. Je však 

založena spíše na slovních komentářích, pro zvýšení přehlednosti a zdůraznění závěrů by bylo 

vhodné například využívat ve větší míře grafického aparátu.  

 

Předložená diplomová práce splňuje náležitosti kladené na diplomovou práci po obsahové i 

po tematické stránce. Na základě výše uvedeného hodnocení doporučuji diplomovou práci 

k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře 

 

V rámci diskuze doporučuji položit následující dotazy: 

 

1) V závěru práce je konstatováno, že by bylo vhodné zvyšovat finanční gramotnost 

občanů (zejména starší generace), komparujte jednotlivé možnosti zvyšování finanční 

gramotnosti a porovnejte je i s ohledem na způsob financování.  

 

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 

 

Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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