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1. Hodnocení práce (označte křížkem): 

Kritérium:
Stupeň hodnocení

výborně velmi dobře dobře nevyhovující
Stanovení cílů práce a jejich 
naplnění

x

Práce studenta v průběhu 
zpracování práce
(konzultace)

x

Vhodnost použitých metod x
Práce s literaturou a citacemi x
Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

x

Hodnocení zpracování 
teoretické části práce

x

Hodnocení zpracování 
praktické části práce

x

Využitelnost výsledků práce 
v praxi

x

2. Další hodnocení a připomínky k práci:

Autorka si vybrala ke zpracování velmi zajímavé a aktuální téma, a to zejména v souvislosti 
s hospodářskou krizí, která s sebou přináší i dobrovolný či nedobrovolný zánik obchodních 
společností. Autorka prokázala, že se v dané tématice dobře orientuje a napsala zajímavou 
komparační práci. K práci nemám zásadní připomínky. Práce se zdroji a odbornou literaturou 
je také na dobré úrovni.
Vyzdvihnout lze výborně a přehledně zpracovanou praktickou část a závěry přijaté na konci 
práce a množství tabulek a grafů díky kterým se výklad a následná analýza problému stává 
přehlednější a lépe srozumitelná.
Závěrečná práce je prosta většího množství gramatických chyb a překlepů a odpovídá citační 
normě i standardům kladeným na tento typ závěrečné práce.
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3. Otázky ke zodpovězení při vlastní obhajobě práce:

a) Základní odlišnosti v úpravě likvidace obchodních společností ve zkoumaných zemích.
b) Co je dle autorky příčinou zvýšeného zániku obchodních společností? Je příčinou krize 
nebo neprofesionalita podnikatelů a nepřipravenost („nevytváření zásob“) v době konjunktury 
na okamžik recese, který musí jednou nutně nastat.

4. Práce je doporučena k obhajobě (ano, ne):

Na základě výše uvedeného doporučuji předkládanou diplomovou práci k obhajobě.

5. Navržený klasifikační stupeň (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):

Kvalifikační práci hodnotím známkou: VÝBORNĚ

Datum a místo vyhotovení posudku:   Podpis vedoucího práce:
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