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Aktuálnosť témy. Oceňovanie obchodných závodov je individuálny a veľmi zložitý proces s 

prihliadnutím na mnoho faktorov pôsobiacich na súčasnú ale predovšetkým budúcu 

ekonomickú situáciu podniku. Spôsob, rozsah a zvolená metóda ocenenia podniku je závislá 

od konkrétnej situácie v ktorej sa podnik nachádza a od účelu tohto ocenenia, ktorý je 

podmienený vysokými nárokmi na znalosti jednak metód oceňovania, podnikovej ekonomiky, 

daní ale aj znalosť špecifík predmetu podnikateľskej činnosti konkrétneho oceňovaného 

podniku a pod.  

Zvolenú tému považujem za mimoriadne aktuálnu a to aj vzhľadom k tomu, že v súčasnosti 

v Českej republike nie je mi známa publikácia, ktorá by sa zaoberala vzťahom (závislosti) 

hodnoty stanovenej výnosovým prístupom a vlastným kapitálom v stavebných závodoch. 

Cieľom predloženej dizertačnej práce bolo preukázať štatistickú závislosť pomocou 

výberového súboru stavebných závodov v prostredí českej ekonomiky medzi odhadmi ich 

hodnôt stanovenými výnosovým prístupom a objemom ich vlastného kapitálu za určité časové 

obdobie a následne zostaviť empirický model. K úspešnému naplneniu cieľa práce doktorand 

vhodne stanovil štyri parciálne ciele práce a sformuloval 2 hypotézy, ktoré boli predmetom 

testovania: 

H01: V prostředí české ekonomiky je u stavebních závodů (s předpokladem going concern 

principle) mezi velikostí vlastního kapitálu, resp. účetní hodnotou na principu historických 

cen a spodní hranici hodnoty stanovenou výnosovým přístupem minimálně podstatná až velmi 

silná korelační závislost/těsnost (0,5 -0,89), jenž umožňuje aplikaci adekvátního regresního 

modelu. 

H02: V prostředí české ekonomiky u stavebních závodů (s předpokladem going concern 

principle) je větší spodní hranice hodnoty stanovené výnosovým přístupem než velikost 

vlastního kapitálu, resp. účetní hodnota na principu historických cen.  

Cieľ práce je stanovený adekvátne k náročnosti a rozsahu práce.   



Metodika práce a metódy skúmania. Doktorand v rámci spracovania práce vychádzal 

z detailného štúdia vedeckej a odbornej literatúry ako aj právnych noriem vzťahujúcich sa 

k skúmanej problematike dizertačnej práce. Pozitívne hodnotím, že doktorand k spracovaniu 

dizertačnej práce využíval aj zahraničné vedecké literárne zdroje, ktoré boli základom pre 

analýzu, syntézu a spracovanie relevantných prístupov a poznatkov skúmanej problematiky. 

Metódy ako indukcia a dedukcia bola využitá pri štatistickom spracovaní a zhodnotení 

výberového súboru údajov stavebných závodov a následne dedukciu doktorand využíva pri 

overovaní hypotéz a ich schopnosti vysvetliť skúmaný fakt. Ako metódu modelovania pre 

riešenie dizertačnej práce doktorand zvolil modelovanie abstraktné dátové a to jednoduchú 

lineárnu regresnú analýzu, výsledkom čoho je empirický model. Následne bola spracovaná 

overovacia štúdia regresného modelu na anonymnom stavebnom závode SZ6, ktorý je 

súčasťou výberového súboru (kap. 10).  

V prvej časti bol spracovaný štandardný postup ocenenia stavebného závodu a v druhej časti 

podľa navrhnutého regresného modelu (súčasťou sú metódy: „kapitalizovaných čistých 

výnosov“ ako aj „stanovenie nákladov vlastného kapitálu“ -model CAPM).  Testovacia štúdia 

potvrdila v rámci navrhnutého regresného modelu pre ocenenie stavebného závodu presnosť 

až 95% v porovnaní so štandardnou metódou ocenenia, čo možno považovať za adekvátny 

výsledok funkčnosti modelu. Konštatujem, že výsledný regresný model spĺňa predpoklady  

a zaručuje tak potrebné vlastnosti odhadov stanovených parametrov. Kvalitu údajov pre 

regresný model potvrdila aj zrealizovaná regresná diagnostika modelu. Metódy práce 

považujem za vhodne zvolené k stanoveným cieľom práce a predmetu skúmania.  

Štruktúra práce. Spracovanie dizertačnej práce je rozčlenené do desiatich kapitol, obsahuje 

190 strán textu (vrátane použitej literatúry, zoznamu obrázkov, tabuliek, skratiek, príloh, 

skráteného životopisu a publikačnej činnosti autora v závere práce). Teoretická časť práce 

prináša teoretické poznatky, ktoré sú zdrojom pre jej aplikačnú časť.   

Formálna a obsahová stránka. K formálnej a obsahovej stránke práce nemám zásadné 

pripomienky. Dizertačná práca je veľmi dobre spracovaná, je zrozumiteľná a má logickú 

štruktúru. K vysokej úrovni práce prispela aj jej precízna grafická úprava formou prehľadných 

 tabuliek a grafických výstupov.   

Prínosy dizertačnej práce.  Najdôležitejšie prínosy predloženej záverečnej práce je  možno 

vidieť v troch oblastiach: 

1. Oblasť teórie: preukázanie závislosti medzi vlastným kapitálom a zvolenou 

výnosovou metódou  kapitalizovaných čistých výnosov, zmapovanie vývoja dvoch 

spôsobov stanovenia hodnoty stavebných závodov v podmienkach českej ekonomiky, 

možnosť využitia modelovania v procese stanovenia hodnoty stavebného závod ako aj 

aplikácia vhodne zvolenej transformácie empirických dát s využitím modelu 

jednoduchej lineárnej regresie s odhadom parametrov metódou najmenších štvorcov. 



2. Oblasť praxe: rýchlosť a jednoduchosť riešenia stanovenia odhadu výnosovej 

hodnoty stavebného závodu na základe veľkosti vlastného kapitálu a využiteľnosť  

aj v prípade neznalosti procesu ocenenia. 

3. Oblasť pedagogiky: vhodnosť implementovania výsledkov dizertačnej práce do 

výukového procesu - predovšetkým do predmetov zameraných na problematiku 

oceňovania podnikov, manažérskych predmetov ako napr. podniková ekonomika, 

financie, modelovanie a spracovanie dát a pod. 

 

 V rámci diskusie sa prosím vyjadriť k nasledujúcej otázke:   

Aký je Váš názor na aplikovateľnosť uvedeného modelu v stavebných podnikoch Slovenskej 

republiky? 

 

Záver 

Záverom konštatujem, že doktorand preukázal tvorivé schopnosti v skúmanej oblasti 

výskumu, cieľ dizertačnej práce považujem za úspešne splnený a stanovené hypotézy boli 

potvrdené nasledovne: 

H01: „medzi účtovnou veľkosťou vlastného kapitálu resp. účtovnou hodnotou na princípe 

historických cien a hodnotou stanovenou výnosovým prístupom existuje silná štatistická 

závislosť“. 

H02: „spodná hranica hodnoty stanovená výnosovým prístupom je väčšia ako veľkosť 

vlastného kapitálu, resp. účtovná hodnota na princípe historických cien“. 

 

Dizertačná práca, ktorú predložil Ing. et Ing. Miloš Bahenský spĺňa požiadavky 

kladené na úroveň doktorandských prác v študijnom programe P3917 Soudní inženýrství, 

obor 3917V001 Soudní inženýrství v § 47 odst. zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách  

v znení neskorších predpisov.  Dizertačnú prácu    

 

o d p o r ú č a m  k  o b h a j o b e  

 

a po jej úspešnom obhájení  navrhujem udeliť doktorandovi vedecko-akademickú hodnosť  

Doctor philosophie (Ph.D). 

 

 

 

V Bratislave dňa 10.2. 2019  

Doc. Ing. Daniela ŠPIRKOVÁ, PhD. 

           


