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a) Aktuálnost tématu disertační práce 

Podniky musí reagovat na měnící se podmínky a stále zvyšovat konkurenceschopnost, aby obstály 
na trhu, jak ukázala nedávná krize, provázená globální recesí, která zastihla ve většině oborů mnohé 
podniky nepřipravené na podobnou situaci. Tyto změny přináší sebou rizika, která je potřeba 
předem identifikovat, analyzovat a eliminovat či zmírňovat. S podnikáním jsou spojena rizika, která 
lze rozdělit na provozní a finanční. Vedení podniku by mělo umět identifikovat a měřit provozní i 
finanční rizika. Velmi důležitým faktorem, který ovlivňuje stupeň obou rizik, je přitom životní 
cyklus podniku a citlivost odvětví na hospodářský cyklus, jak správně konstatuje a zaměřuje se 
autor disertační práce. 

Disertační práce se zabývá problematikou, jejíž aktuálnost, důležitost a praktický dopad je nesporný 
a dokazuje, že autor má znalosti a přehled. 

 

b) Splnění cílů stanovených v disertační práci 

Autor v disertační práci splnil hlavní cíl a to, že navrhl a ověřil metodiku odhadu provozních a 
finančních rizik za použití nákladů vlastního kapitálu při zohlednění životního cyklu podniku a 
s přihlédnutím k citlivosti odvětví na hospodářský cyklus. Pro dosažení tohoto cíle postupně ve své 
práci naplnil i vytyčených šest dílčích cílů.  

 

c) Metody použité při vypracování disertační práce 

V disertační práci je využito standardních statistických metod vhodných pro tento typ 
ekonomického výzkumu. U jednotlivých odvětví české ekonomiky dle klasifikace CZ-NACE je 
posouzena jejich citlivost na hospodářský cyklus pomocí Spearmanova koeficientu pořadové 
korelace. V rámci statistického zpracování dat jsou v návrhové části vypočteny charakteristiky 
příslušného rozdělení pro podíl přirážek za provozní rizika s indexním vyjádřením, konkrétně byla 
použita distribuční funkce a hustota pravděpodobnosti trojúhelníkového rozdělení. 

 

d) Vyjádření k postupu řešení problému a k výsledkům disertační práce 

Disertační práce jako celek je vedená transparentně. V analýze současného stavu autor nejprve 
shrnul poznatky jednotlivých autorů na podnikatelská rizika s kterými jsou propojeny jak uvedené 
modely výpočtu nákladů vlastního kapitálu, tak i modely životního cyklu podniku s identifikací 
jednotlivých fází a souvisejících finančních poznatků. Zdrojem sekundárních informací byly 
převážně odborné knihy, vědecké práce a články publikované ve vědeckých časopisech. Následoval 



primární výzkum, který byl založen na výběrovém šetření. Použitá data byla čerpána 
z nekonsolidovaných účetních výkazů vybraných podniků dostupných na www.justice.cz, 
z analytických materiálů Českého statistického úřadu a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 
Vhodné pro tento typ práce je použití dat i ze zakoupených databází Fakulty podnikatelské, bohužel 
tak autor neučinil. Navržená metodika se skládá ze tří dílčích modelů, jejích společná 
charakteristická vlastnost se zakládá na zohlednění situace na trhu. Ověření praktické použitelnosti 
navržených modelů je na základě vyhodnocení struktury rizik u vybraných vzorků podniků, které se 
nacházejí v různých fázích životního cyklu a působících v cyklickém a neutrálním odvětví. Na 
závěr je návrh metodiky ověřen v podmínkách vybraného podniku formou případové studie. 

Takto zvolená posloupnost je smysluplná a vymezuje práci obsahově a zároveň je tím omezena šíře 
zkoumané problematiky. 

 

e) Význam pro rozvoj vědního oboru a praxi 

Předloženou disertační práci lze svým zpracováním považovat za přínosnou pro teoretickou i 
praktickou oblast. Přínos práce lze spatřit jednak v oblasti použitelnosti nákladů vlastního kapitálu 
při měření podílu provozního a finančního rizika a rovněž v oblasti identifikace jednotlivých fází 
životního cyklu podniku. Tyto poznatky jsou důležitá východiska pro snadnější měření podílu 
provozních a finančních rizik a efektivnější řízení těchto rizik. Uplatněním některých poznatků a 
doporučení, vyplývajících z disertační práce, se mohou investoři do podniků lépe rozhodovat při 
zohlednění životního cyklu podniku a míry citlivosti odvětví na hospodářský cyklus. Získané 
poznatky i vyvozené závěry mohou posloužit i pro další zkoumání v této oblasti. 

 

f) Formální úprava a jazyková úroveň 

Disertační práce je po formální úrovni zpracována pečlivě a text je uspořádán přehledně. Jazyková 
úroveň a odborný styl práce jsou na dobré úrovni a odpovídající vědecké stati. V textu uvedené 
tabulky a obrázky jsou pochopitelné a vzhledem k obsahu díla relevantní. 

 

Závěrem mohu konstatovat, že disertační práce pana Ing. Zdeňka Konečného splňuje požadavky 
kladené na disertační práce, a proto ji doporučuji  k obhajobě.  Po úspěšné obhajobě navrhuji udělit 
Ing. Zdeňkovi Konečnému akademickou hodnost doktora filosofie (philosophiae doktor – ve 
zkratce Ph.D.)    

Otázka: 

1. Vysvětlete, proč jste v práci nepoužil stavebnicový model pro výpočet nákladů vlastního 
kapitálu. 

2. Kde spatřujete omezení použití Vašeho modelu pro měření struktury podnikatelských rizik? 

 
 
V Brně dne 10. dubna 2015 

doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. 
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