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Průběh studia 

Paní Ing. et Ing. Eliška Křížovská byla přijata do prezenční formy studia akreditovaného 

doktorského studijního programu P 3917 Soudní inženýrství, studijního oboru 3917V001 

Soudní inženýrství ke dni 30. 6. 2011. Jejím školitelem byl ustanoven doc. Ing. Bohumil 

Puchýř, CSc. k tématu studia s názvem: 

Modelování vývoje hodnoty středního stavebního závodu v reálné konkurenci ČR 

Ke dni 1. 9. 2015 proběhla změna prezenční formy studia na kombinovanou. Z důvodu úmrtí 

školitele doc. Ing. Bohumila Puchýře, CSc., po projednání a schválení v oborové radě ze dne 

20. 7. 2018 jsem byl stanoven nejprve školitelem specialistou studentky s účinností od 20. 8. 

2018 a návazně, na základě projednání v oborové radě ze dne 26. 9. 2018 i školitelem 

doktorandky s účinností k výše uvedenému datu. 

Studentka v souladu se studijním plánem absolvovala všechny předměty závazné pro daný 

studijní program s těmito výsledky (zakončení předmětů ověřeno v IS Apollo): 

DSA02 Pravděpodobnost a matematická statistika 24. 4. 2012 2 

DSB01 Základy práva pro znaleckou činnost 20. 2. 2012 3 

DSC01 Soudní inženýrství – obecná metodika 29. 2. 2012 1 

DSD03 Oceňování podniků 24. 2. 2012 1 

DSE03 Speciální metodika soudního inženýrství – obecné 

zásady oceňování majetku 

29. 2. 2012 1 

DSJ01 Cizí jazyk pro doktorské studium 27. 3. 2012 1 

DSB02 Právní aspekty vědecké práce 9. 5. 2012 kol. 

DSS01 Doktorský seminář I 16. 1. 2012 kol. 

DSS02 Doktorský seminář II 20. 3. 2012 kol. 

DSS03 Doktorský seminář III 21. 1. 2013 kol. 

DSS04 Doktorský seminář IV 7. 5. 2013 kol. 

DSS05 Doktorský seminář V 4. 12. 2013 kol. 

DSS06 Doktorský seminář VI 12. 5. 2014 kol. 

DSS07 Doktorský seminář VII 30. 1. 2015 kol. 

Státní doktorskou zkoušku doktorandka vykonala dne 20. 3. 2015 a u zkoušky prospěla. 



Tak, jak vyplývá z níže uvedeného přehledu, během studia doktorandka průběžně publikovala 

řadu článků, které jsou výsledkem její vědecké a další tvůrčí činnosti. Z obsahu těchto článků 

je zřejmé, že většina z nich souvisí s problematikou řešenou v dizertační práci a zahrnuje 

postupné zveřejnění výsledků dosažených řešením práce, přičemž hlavními výstupy ve vztahu 

k řešené práci jsou publikace (2), (3) a (10). 

Články v odborných časopisech a učební texty vztahující se k dizertaci 

Články vedené v databázi Scopus 

(1) KŘÍŽOVSKÁ, E., PUCHÝŘ, B., BERÁNKOVÁ, M. The experience with the proposal 

and the evaluation of the entrepreneurial intention of the building enterprise. American 

International Journal of Contemporary Research. 2016, Vol. 6, No. 3. ISSN 2162-139X 

(Print), ISSN 2162-142X (Online). 

(2) KŘÍŽOVSKÁ, E., PUCHÝŘ, B., BERÁNKOVÁ, M. The experience with the 

assessment of the value of five competitive building enterprises of a regional significance 

in the period of a financial crisis. Review of Contemporary Business Research. 2016, Vol. 

5, No. 1., 49-72. ISSN 2333-6412 (Print), 2333-6420 (Online). 

Kniha 

(3) KŘÍŽOVSKÁ, E., PUCHÝŘ, B., BARTOŠ, M. Value of a middle-size building 

enterprise in the Czech Republic. Case studies to middle-size building enterprise 

evaluation in the Czech Republic. Saarbrűcken: Lap Lambert Academic Publishing, 2017, 

173 p. ISBN: 978-3-330-32555-5. 

Odborné články publikované v recenzovaných časopisech vydávaných v SR 

(4) KŘÍŽOVSKÁ, E., PUCHÝŘ, B., BERÁNKOVÁ, M. The experience with getting over 

critical phenomena in the building enterprise of a regional significance. Terra Spectra. 

2016, 2/2016, 22-29. ISSN 1338-0370. 

(5) KŘÍŽOVSKÁ, E., PUCHÝŘ, B., BERÁNKOVÁ, M. A practical use of a financial 

analysis in a middle-size building enterprise of a regional significance. Nehnuteľnosti a 

bývanie. 2016, 2/2016, 11-28. ISSN 1336-944X. 

(6) KŘÍŽOVSKÁ, E., PUCHÝŘ, B., BERÁNKOVÁ, M. A significance of a choice of a 

suitable evaluation method in a period of unfavourable economic sways. Nehnuteľnosti a 

bývanie. 2017, 1/2017, 19-29. ISSN 1336-944X. 

(7) KŘÍŽOVSKÁ, E., PUCHÝŘ, B., VAŇKOVÁ, L. A management of a risk  

of an insufficiently elaborate project documentation. Terra Spectra. 2017, 2/2017. ISSN 

1338-0370. 

(8) KŘÍŽOVSKÁ, E., PUCHÝŘ, B., ČERNÝ, M., VAŇKOVÁ, L. A value assessment  

of a middle-size building enterprise with an endeavour for a systemic access. 

Nehnuteľnosti a bývanie. 2017, 2/2017, 22-36. ISSN 1336-944X. 

(9) KŘÍŽOVSKÁ, E., PUCHÝŘ, B., ČERNÝ, M., VAŇKOVÁ, L. Manifestations  

of a financial crisis at building enterprises of a regional significance. Nehnuteľnosti a 

bývanie. 2018, 1/2018. ISSN 1336-944X. 

(10) KŘÍŽOVSKÁ, E., PUCHÝŘ, B., BERÁNKOVÁ, M. A significance of value drivers for 

building enterprises of a regional character. Nehnuteľnosti a bývanie. 2018, 1/2018.  

ISSN 1336-944X. 

(11) KŘÍŽOVSKÁ, E., PUCHÝŘ, B., VAŇKOVÁ, L. Riadenie rizika nedostatočne 

spracovanej projektovej dokumentácie. Ekonomické spektrum. 2018, 1/2018. 

ISSN 1336-9105. 



Příspěvky uveřejněné v recenzovaném sborníku v SR 

(12) KŘÍŽOVSKÁ, E., PUCHÝŘ, B., ČERNÝ, M., VAŇKOVÁ, L. Prejavy finančnej krízy u 

konkurenčných stredných stavebných závodov regionálneho charakteru v ČR.  

In Konkurencieschopnosť podnikateľských subjektov z územného a podnikového hľadiska 

– Monografický vedecký zborník. Bratislava: Statis, 2017, s. 39-71. ISBN: 978-80-85659-

81-8. 

(13) KŘÍŽOVSKÁ, E., PUCHÝŘ, B., BERÁNKOVÁ, M. Praktické využitie finančnej 

analýzy v strednom stavebnom závode regionálneho významu. In Konkurencieschopnosť 

podnikateľských subjektov z územného a podnikového hľadiska – Monografický vedecký 

zborník. Bratislava: Statis, 2017. s. 132-153. ISBN: 978-80-85659-81-8. 

(14) KŘÍŽOVSKÁ, E., PUCHÝŘ, B., BERÁNKOVÁ, M. Prekonávanie krízových javov vo 

stavebnom závodu regionálneho významu. In Konkurencieschopnosť podnikateľských 

subjektov z územného a podnikového hľadiska – Monografický vedecký zborník.  

Bratislava: Statis, 2017, s. 154-175. ISBN: 978-80-85659-81-8. 

(15) KŘÍŽOVSKÁ, E., PUCHÝŘ, B., ČERNÝ, M., VAŇKOVÁ, L. Systémové poňatie 

stanovenie hodnoty stredného stavebného závodu regionálneho charakteru v období 

finančnej krízy. In Konkurencieschopnosť podnikateľských subjektov z územného a 

podnikového hľadiska – Monografický vedecký zborník. Bratislava: Statis, 2017, s. 193-

206.  

ISBN: 978-80-85659-81-8. 

(16) KŘÍŽOVSKÁ, E., PUCHÝŘ, B., BERÁNKOVÁ, M. Význam voľby vhodné oceňovacie 

metódy v strednom stavebnom závodu regionálneho významu. In Konkurencieschopnosť 

podnikateľských subjektov z územného a podnikového hľadiska – Monografický vedecký 

zborník. Bratislava: Statis, 2017, s. 214-224. ISBN: 978-80-85659-81-8. 

Příspěvky uveřejněné v recenzovaném sborníku v ČR 

(17) KŘÍŽOVSKÁ, E., BERÁNKOVÁ, M. The experience with the assessment of the value  

of the competitive building enterprises of a regional significance in the period of a 

financial crisis. In PBE PhD FORUM 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 

Fakulta stavební, 2016. ISBN: 978-80-214-5407-1. 

(18) KŘÍŽOVSKÁ, E., PUCHÝŘ, B., BERÁNKOVÁ, M., ŠIMÁČKOVÁ, K. Finanční krize 

a její dopad na stavební podniky v ČR. In Mezinárodní Masarykova konference pro 

doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014 – Sborník příspěvků. Hradec Králové: 

Magnanimitas, 2014. ISBN: 978-80-87952-07-8. 

Příspěvek publikovaný v cizojazyčném sborníku v zahraničí 

(19) KŘÍŽOVSKÁ, E., PUCHÝŘ, B., BERÁNKOVÁ, M., ŠIMÁČKOVÁ, K. Vplyv 

finančnej krízy na hodnotu stavebných podnikov v ČR. In Oceňovanie a riadenie 

stavebných projektov 2014 – Zborník vedeckých prác. Brusel: Wambeek, Belgium 

EuroScientia vzw, 2014. ISBN: 978-90-822990-1-4. 

Přednášky na konferencích a seminářích 

(20) KŘÍŽOVSKÁ, E., BERÁNKOVÁ, M., ŠIMÁČKOVÁ, K. Modelování konkurenčního 

prostředí pro stanovení hodnoty stavebního podniku. In Juniorstav 2013 – Sborník 

anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013. s. 390-390.  

ISBN: 978-80-214-4669-4. 

(21) KŘÍŽOVSKÁ, E., BERÁNKOVÁ, M., ŠIMÁČKOVÁ, K. Hodnota stavebního podniku 

regionálního typu v reálném konkurenčním prostředí. In Junior Forensic Science 



Brno 2013 – Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního 

inženýrství, 2013. s. 83-83. ISBN: 978-80-214-4704-2. 

(22) KŘÍŽOVSKÁ, E., BERÁNKOVÁ, M., ŠIMÁČKOVÁ, K. Vliv makroekonomického a 

mikroekonomického prostředí na hospodářské výsledky stavebních podniků. In Junior 

Forensic Science Brno 2014 – Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 

Ústav soudního inženýrství, 2014. s. 65-65. ISBN: 978-80-214-4935-0. 

(23) KŘÍŽOVSKÁ, E., PUCHÝŘ, B., BERÁNKOVÁ, M., ŠIMÁČKOVÁ, K. Finanční krize 

ve stavebnictví a její průběh v ČR. In Juniorstav 2015 – Sborník anotací. Brno: Vysoké 

učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. ISBN: 978-80-214-5091-2. 

(24) KŘÍŽOVSKÁ, E., PUCHÝŘ, B., BERÁNKOVÁ, M. Zkušenosti s překonáním 

krizových jevů u stavebního závodu regionálního významu. In Expert Forensic Science 

2016 – Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního 

inženýrství, 2016.  

s. 181-197. ISBN: 978-80-214-5321-0. 

(25) KŘÍŽOVSKÁ, E., PUCHÝŘ, B., BERÁNKOVÁ, M. Zkušenosti s oceněním stavebního 

závodu regionálního významu v období finanční krize. In Juniorstav 2016 – Sborník 

abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. s. 329-329.  

ISBN: 978-80-214-5312-8. 

(26) KŘÍŽOVSKÁ, E., PUCHÝŘ, B., BERÁNKOVÁ, M. Praktické využití majetkového a 

výnosového způsobu ocenění ve středních stavebních závodech regionálního významu. In 

Expert Forensic Science 2017 – Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické 

v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2017. s. 224-237. ISBN: 978-80-214-5459-0. 

(27) KŘÍŽOVSKÁ, E., PUCHÝŘ, B., BERÁNKOVÁ, M. Podnikatelský záměr středního 

stavebního závodu regionálního významu. In Juniorstav 2017 – Sborník abstraktů.  

Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 236-236.  

ISBN: 978-80-214-5462-0. 

(28) KŘÍŽOVSKÁ, E., PUCHÝŘ, B., VAŇKOVÁ, L. Finanční analýza a její praktický 

přínos pro střední stavební závod regionálního významu. In Junior Forensic Science 

Brno 2017 – Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního 

inženýrství, 2017. s. 167-175. ISBN: 978-80-214-5486-6. 

(29) KŘÍŽOVSKÁ, E., PUCHÝŘ, B., VAŇKOVÁ, L. Zkušenosti s využitím finanční analýzy 

ve středním stavebním závodu regionálního významu. In Junior Forensic Science Brno 

2017 – Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního 

inženýrství, 2017. s. 176-188. ISBN: 978-80-214-5486-6. 

(30) KŘÍŽOVSKÁ, E., PUCHÝŘ, B., ČERNÝ, M., VAŇKOVÁ, L. Význam generátorů 

hodnoty pro stavební závody regionálního charakteru. 

In Juniorstav 2018 – Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 

stavební, 2018. s. 964-969. ISBN: 978-80-86433-69-1. 

(31) KŘÍŽOVSKÁ, E., PUCHÝŘ, B., ČERNÝ, M., VAŇKOVÁ, L. Systémové pojetí 

oceňování středního stavebního závodu regionálního významu. In Expert Forensic 

Science 2018 – Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního 

inženýrství, 2018. s. 384-398. ISBN: 978-80-214-5600-6. 

(32) KŘÍŽOVSKÁ, E.; PUCHÝŘ, B.; VAŇKOVÁ, L. Praktické zkušenosti s řízením rizika 

projektové dokumentace středního stavebního závodu regionálního významu. In Junior 

Forensic Science Brno 2018 – Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 

Ústav soudního inženýrství, 2018. s. 121-129. ISBN: 978-80-214-5621-1. 



Pedagogická činnost 

Studentka se zapojila do pedagogické činnosti a podílela se na zajištění předmětů 

vyučovaných jak v celoškolských studijních programech zajišťovaných na ÚSI, tak i ve 

studijních programech Fakulty stavební: 

 Oceňování věcí movitých a podniků, předmět v NMSP Soudní inženýrství, 

 Ekonomika stavebního podniku, předmět v NMSP Stavební inženýrství 

 Ekonomika investic, předmět v NMSP Stavební inženýrství. 

Během studia studentka vykonávala též další aktivity, které úzce souvisejí se zajištěním 

výuky na VUT v Brně: 

 spolupracovala při přípravě přednášek a získávání podkladů pro inovace v předmětu 

Oceňování věcí movitých a podniků pro obor Realitní inženýrství 

 prováděla překlady ze zahraniční literatury pro potřeby zajištění výuky (především 

publikací Aswatha Damodarana), 

 zpracovávala cizojazyčné pomůcky v anglickém a německém jazyce do výuky,  

 konzultovala se studenty přípravu jejich závěrečných prací v bakalářském a 

magisterském studiu, které měly souvislost s tématem řešeným studentkou v dizertační 

práci. 

Zapojení do znalecké činnosti 

V průběhu studia se studentka zapojila i do řešení obtížných znaleckých posudků řešených na 

FAST. Pro účely zpracování těchto posudků prováděla jednak rešeršní činnost, pod odborným 

vedením se podílela na přípravě znaleckého posudku HS 121N10101 (Věcné břemeno, 

pozemky Litovel), řešila problematiku cenových nabídek pro řešení znaleckého posudku pro 

Jihomoravskou plynárenskou, a.s. (posouzení hodnoty věcného břemene) a získávala i další 

zkušenosti při spolupráci na znaleckých posudcích řešených s doc. Puchýřem. 

Zahraniční stáže 

V průběhu studia doktorandka absolvovala 4 zahraniční stáže v celkové délce 16. týdnů 

v USA, Dánsku a Německu v zahraničních pobočkách českých firem Fibertex Nonwovens, 

a. s. a P-D Refractories CZ, a.s., které jsou hlavními obchodními partnery (investory) jednoho 

ze sledovaných stavebních závodů. V rámci těchto zahraničních pobytů se podílela na 

přípravách studií proveditelnosti, sledovala ekonomické a technické parametry výstavby, 

hodnotila ekonomickou efektivnost zakázek a získávala další podklady pro řešení své 

dizertační práce. 

Stanovisko školitele k disertační práci 

Studentka se v rámci doktorského studia od roku 2011 svědomitě připravovala na zpracování 

dizertační práce. Při studiu musela překonat i jisté problémy, které provázely její studium a 

byly vynuceny změnou školitele. 

Z předložené dizertační práce je zjevné, že studentka založila své zkoumání na výsledcích 

mimořádně rozsáhlého ekonomického experimentu, při kterém hodnotila chování celého 

lokálního trhu a obchodních závodů na něm působících v reálných, měnících se podmínkách 

po dobu 12 let. Pro některá vyhodnocení zpracovávala hospodářské výsledky až za dobu 17 

let. V tomto období sledovaný trh, ve vazbě na změny vnějších podmínek, prošel všemi 

fázemi hospodářského cyklu, tedy obdobím expanze až po vrchol s následnou recesí a depresí 



ústící v krizi až po následné oživení a růst. Ke zkoumání obchodních závodů přistupuje 

novým a v odborné literatuře dosud nepublikovaným způsobem a využívá současných 

poznatků z oblasti teorie systémů. Na obchodní závody nahlíží jako na složité soustavy tvořící 

podstatné prvky makrosoustavy, kterou je pro ni sledovaný lokální trh. Z hlediska potřeb 

výzkumu vytváří na těchto dílčích soustavách i na makrosoustavě potřebné systémy 

podstatných veličin. Vhodně využívá systémových atributů. Při realizaci ekonomického 

experimentu též vhodně využívá metody a postupy vytvořené především pro oblast realizace 

technických experimentů. Při popisu a hodnocení chování sledovaných závodů posuzuje 

zejména charakteristiky, které jsou považovány za určující pro stanovení hodnoty závodů. 

Prostřednictvím komparace obchodních strategií stavebních závodů poukazuje na jednotlivé 

problémy, se kterými se tyto potýkají. Z výsledků tohoto zkoumání pak dovozuje nové 

poznatky potřebné pro oceňování daného typu závodů dobře použitelné jak v oblasti teorie 

oceňování, tak i ve znalecké praxi a v oblasti pedagogické. 

Závěrečné stanovisko školitele 

Podle mého názoru jako školitele, předložená dizertační práce odpovídá požadavkům 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle § 47, odst. 4) zákona č. 111/1998 Sb., o 

vysokých školách. 

Předloženou dizertační práci Ing. et Ing. Elišky Křížovské proto doporučuji k obhajobě. 

 


