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Hlavním cílem předložené disertační práce je navrhnout a ověřit regresní model pro 
stanovení hodnoty stavebního závodu zvolenou výnosovou metodou ocenění, na základě velikosti 
vlastního kapitálu a vytvořit metodu, která by mohla být doporučena znalecké nebo odhadcovské 
praxi pro stanovení hodnoty stavebního závodu (str. 18). V návaznosti na hlavní cíl práce autor 
formuloval čtyři dílčí cíle. Na základě vytyčených cílů byly stanoveny dvě hypotézy (str. 19): 

H1: 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 hranicí hodnoty stanovenou výnosovým přístupem minimálně podstatná až 
velmi silná korelační závislost/těsnost (0,5-0,89), jenž umožňuje aplikaci adekvátního 
regresního modelu. 

H2: V prostředí české ekonomiky u stavebních závodů (s předpokladem going concern 
principle) je větší spodní hranice hodnoty stanovené výnosovým přístupem než velikost 
vlastního kapitálu, účetní hodnota na principu historických cen. 

K dílčím cílům odpovídá i struktura disertační práce, která má logickou stavbu a je členěná do 11 
navazujících kapitol včetně úvodu a závěru v podobě zhodnocení výsledků disertační práce. 
Posuzovaná práce má adekvátní rozsah (189 stran) a je vybavená požadovanými formálními 
náležitostmi. Po stránce věcné reprezentuje ucelené dílo. 

Oceňování obchodních závodů je sice v České republice již rozvinutou disciplínou, která má 
k dispozici několik přístupů a metod, ale zdaleka nebyly všechny aspekty této problematiky rozvinuty. 
Zpracování disertační práce na dané téma považuji za velmi potřebné a aktuální. Význam zjištění 
hodnoty obchodních závodů vychází i z dostupných tuzemských odborných zdrojů, jak v dostatečné 
míře dokládá autor v teoretické části práce (kap. 3) a v přehledu použité literatury. Velmi pozitivně 
hodnotím zařazení kapitoly 3.1 teorie systémů a systémového přístupu a též prvků soustavy 
systémových disciplín, včetně systémového přístupu aplikovaného na oceňovací znalectví. Logické je i 
strukturování kapitol 3.2, 3.3 neboť pozornost je v první řadě věnována definování pojmu obchodní 
závod (podnik) a jeho aspektům z pohledu soudobých právních, ekonomických, systémového 
vymezení obchodního závodu a stavebního závodu, včetně klasifikace  CZ-NACE. Následně jsou 
osvětleny termíny, jakými jsou finanční a kapitálová struktura obchodního závodu, vlastní kapitál 
obchodního zvodu i stavebního závodu a cizí zdroje obchodního závodu. Dále se autor v  kapitole 3.6 
věnuje předpisům vztahující se k oceňování obchodního závodu, a to z pohledu českého i 
mezinárodního práva. V kapitole 3.7 se autor zabývá pojmy cenou a hodnotou v oceňovacím 
znalectví, kategoriemi hodnoty vztahující se k ocenění obchodního závodu (kap. 3.8.). Poslední 
kapitola uzavírá teoretickou část, a to přístupy a metody pro stanovení hodnoty obchodního závodu. 
Pro obohacení některých kapitol teoretického poznání by byly vhodné formulace vlastního stanoviska 
k prezentovaným teoriím, což lze považovat za podstatný přínos k současnému stavu poznání. 
Bohužel musím konstatovat, že v práci chybí světové odborné zdroje vztahující se k obecné 
problematice stanovení hodnoty podniku/společnosti. Podle mého názoru by bylo velmi cenné a 



nové autorovo rozvinutí problematiky stanovení hodnoty ve vztahu k vlastnímu kapitálu vycházející 
ze světových odborných zdrojů, popřípadě jiných formulovaných závěrů ze světových článků. 

V části „Metodika vědeckého zkoumání a metody řešení problému“ (kap. 6) jsou nejprve 
uvedeny výzkumné metody, včetně  systémového pojetí (model, modelování) užívané primárně 
v oblasti společenských věd; ty jsou následně zúženy tak, aby poskytly základ metodických přístupů 
pro potřeby naplnění výzkumného cíle disertační práce.  Prvním krokem bylo definování výzkumného 
vzorku, který tvoří 35 stavebních závodů aktivně působících na trhu ČR, stanovení velikosti vlastního 
kapitálu a zjištění hodnoty pomocí výnosové metody kapitalizovaných čistých výnosů (KČV) za období 
2007-2014 (kap. 4). Na základě těchto výsledků bylo zjištěno, že za období šest let je vyšší hodnota 
KČV než účetní velikost vlastního kapitálu, přičemž KČV nezahrnuje budoucí růstový potenciál.  
Druhým podstatným krokem bylo stanovit závislost hodnoty stavebního závodu na velikosti vlastního 
kapitálu na základě systémového přístupu, byly stanoveny podstatné veličiny a podmnožiny systému, 
tento přístup považují za velmi přínosný pro řešení disertační práce. Z tohoto pohledu použití 
systémového přístupu v předložené práci je inspirativní a vysoce podnětné. 

Podstatným přínosem disertační práce je kapitola 7, která je věnována realizaci algoritmů 
metod řešení stanovení závislosti hodnoty stavebního závodu na velikosti vlastního kapitálu na 
základě konstrukce regresního modelu, vycházející z adekvátních statistických metod. Statistické 
metody jsou v této kapitole velmi podrobně teoreticky popsány, včetně praktických výpočtů a 
podrobného statistického řešení od normality dat, popisné statistiky a analýzy závislosti dat KČV a VK, 
včetně transformace datových řad KČV a VK, odlehlých dat až po konstrukci regresního modelu. 
Stanovené hypotézy byly v této kapitole statisticky potvrzeny. Tématika využití statistických metod je 
probrána dosti komplexně a na jejich základě s využitím metody nejmenších čtverců (MNČ) byl 
vytvořen regresní model závislosti transformovaných veličin kapitalizovaných čistých výnosů na 
vlastním kapitálu. 

Možností využití navrhovaného regresního modelu se zabývá kapitola 10. Ověření proběhlo 
na základě navrženého regresního modelu závislosti transformovaných veličin kapitalizovaných 
čistých výnosů na vlastním kapitálu na praktickém příkladu stavebního závodu srovnáním s metodou 
kapitalizovaných čistých výnosů. V případě přesnějšího stanovení nákladů na vlastní kapitál je vhodné 
použít vážený průměr, a to dle výpočtu CAMP, stavebnicového modelu a nákladů na vlastní kapitál 
odvozených z nákladů na úročený cizí kapitál. 

V této souvislosti se domnívám, že autor by se v navazujícím výzkumu mohl zaměřit na další 
zpřesnění a úpravu modelu v rámci dalších sektorů, např. zpracovatelského průmyslu nebo v sektoru 
finančních institucí. 

Přestože celkově práci hodnotím velmi pozitivně a považují ji za přínosnou pro rozvoj teorie i 
praxe, mám k ní několik dílčích připomínek (které nesnižují hodnotu práce) a námětů na diskusi, z 
kterých vybírám tyto:  

Z jakého důvodu nebyly využity světové odborné zdroje k danému výzkumu? 

Proč si autor vybral právě metodu kapitalizovaných čistých výnosů ve vztahu k velikosti 
vlastního kapitálu, souvisí tato metoda s analyzovanými stavebními podniky?  Pro srovnání by bylo 
možná vhodné použít v disertační práci metodu EVA nebo nejpoužívanější metodu DCF entity? 

Lze vysledovat odlišný přístup k určení hodnoty stavebních závodů působících v tuzemsku a 
subjektů působících v zahraničí?  

Jakými směry se doktorand ve svých navazujících výzkumných aktivitách uvažuje ubírat? 

V závěrečné části disertační práce jsou formulovány přínosy disertační práce pro vědu, praxi i 
vzdělávací činnost. Z formálního a jazykového hlediska je disertační práce zpracována na dobré 
úrovni, počet překlepů v práci nepřesahuje obvyklý standard.  



Závěr: Doktorand prokázal, že je schopen samostatného tvůrčího myšlení a vědeckého 
přístupu, které se staly základem pro zpracování původní disertační práce. Domnívám se, že výsledky 
předložené disertační práce i přes výše uvedené připomínky přispívají k lepšímu poznání otázek 
spojených s oceňováním obchodních závodů v závislosti na velikosti vlastního kapitálu v podmínkách 
českých stavebních obchodních závodů. V tomto směru považuji cíl disertační práce za splněný. 

Doporučuji proto práci k obhajobě a po úspěšné obhajobě navrhuji, aby Ing. et Ing. Miloši 
Bahenskému byla udělena vědecko-akademická hodnost 

„doktor“ 

ve vědním programu Soudní inženýrství a vědním oboru Soudní inženýrství 

 

 

V Brně dne 1. 3. 2019 

         

prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. 

         


