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      Předložená práce s názvem „Náklady vlastního kapitálu jako měřítko rizik během  
životního cyklu podniku“ rozsahem a členěním odpovídá požadavkům kladeným na  
disertační práce. Obsahuje 179 stran včetně seznamu obrázků,  tabulek a zkratek, použité 
literatury, 17 příloh, strukturovaného životopisu a přehledu publikační činnosti. Text práce je 
členěn do sedmi částí, které jsou v souladu se zadáním disertační práce.    
 
Aktuálnost tématu disertační práce 
      Zvolené téma, zabývající se náklady vlastního kapitálu během životního cyklu podniku při 
zohlednění rizik, je pro podniky aktuální z hlediska jejich finančního řízení. Právě rizika, 
ovlivňující náklady na kapitál, se během životního cyklu mění a proto jejich kvantifikace 
v jednotlivých fázích vývoje podniku je velmi žádoucí. Znalost jednotlivých složek rizik 
umožní optimalizovat náklady na kapitál a účelně ovlivňovat kapitálovou strukturu podniku. 
Řešené téma je tak přínosné pro všechny podniky, bez ohledu na odvětví a velikost. Proto 
příspěvek k řešení uvedené problematiky považuji z hlediska teorie i praxe za velmi potřebný. 
 
Splnění cílů stanovených v disertační práci 
      Hlavním cílem disertační práce je vytvoření metodiky odhadu provozních a finančních 
rizik za použití nákladů vlastního kapitálu při zohlednění životního cyklu podniku a citlivosti 
odvětví na hospodářský cyklus. Stanovený cíl je značně rozsáhlý a náročný, neboť metodika  
zahrnuje tvorbu tří modelů, vzájemně na sebe navazujících. K dosažení cíle práce bylo určeno 
šest dílčích cílů, tvořících logický postup řešení. Pro ověření navržené metodiky  
u vybraného vzorku podniků byly stanoveny dvě hypotézy.  Výsledky jednotlivých částí 
uvedené problematiky jsou obsaženy v  příslušných částech práce. Po jejich prostudování 
mohu konstatovat, že všechny cíle i stanovený výzkum byly splněny na požadované odborné 
úrovni. 
 
Metody použité při vypracování disertační práce 
      Pro řešení zvoleného tématu a stanovených cílů autor použil vhodné metody vědecké 
práce v závislosti na charakteru zkoumané problematiky. Z použitých metod, popsaných ve  
3. kapitole, lze uvést především analýzu, modelování, syntézu, analogii a případovou studii. 
Pro řešení hlavního cíle – vytvoření metodiky, dominuje metoda modelování, použitá ve třech 
samostatných oblastech. K určení závislosti určených jevů byla správně použita korelační 
analýza.  Pří řešení cílů práce tak autor prokázal schopnost volit správné vědecké metody 
a používat je v praxi. 
 
Postup řešení problému 
      Postup řešení problému považuji za adekvátní.   Východiskem pro  řešení byla  podrobná 
rešerše současného stavu zkoumané problematiky. Autor v ní podrobně teoreticky vymezil 
základní pojmy a vztahy  podnikatelských rizik, nákladů na kapitál, životního cyklu podniku, 
Bostonské matice a citlivosti odvětví na hospodářský cyklus.  Počet použitých 105 odborných 
pramenů, převážně zahraničních, je dostatečný k osvětlení zkoumané problematiky i určení 
správného postupu řešení.  Postup řešení vychází ze shrnutí dosavadní úrovně vědeckého 



poznání (viz str. 86) a je znázorněn v konceptuálním schématu provázanosti cílů  
a posloupnosti jejich naplňování (viz str. 89), obsahující logické kroky řešení od tvorby 
modelů až po doporučení pro manažery a investory.  
 
Výsledky disertace a přínos doktoranda 
      Výsledkem disertační práce je navržená metodika, umožňující stanovit podíly provozních     
a finančních rizik v závislosti na životním cyklu podniku a citlivosti odvětví na hospodářský 
cyklus. V rámci metodiky autor vypracoval modely pro měření struktury rizik, identifikaci 
jednotlivých fází cyklu a stanovení míry citlivosti. 
K určení struktury podnikatelského rizika byl vytvořen modifikovaný model oceňování 
kapitálových aktiv (CAPM),  zahrnující odhad koeficientu beta v závislosti na stupni rizika. 
Pro určení podílu povozního rizika byl použit poměr koeficientů beta nezadluženého  
a zadluženého podniku. Zbývající podíl podnikatelského rizika se vztahuje na finanční riziko. 
Přitom při výpočtu koeficientu beta nezadluženého podniku byla nově použita volatilita cash 
flow a rentabilita vlastního kapitálu počítaná rovněž z cash flow. Modifikace Bostonské 
matice spočívá v navržení algoritmu pro určení hraničních hodnot pro růst tržeb podniku a na 
daném trhu. To umožňuje přesněji stanovit jednotlivé kvadranty matice pro vybrané produkty 
podniku  Podíly provozních rizik v cyklickém a neutrálním odvětví byly určeny pro jednotlivé 
fáze vývoje podniku. Pro aplikaci navržené metodiky byl zpracován sekundární výzkum 
s využitím reálných dat 17 podniků z cyklického a neutrálního odvětví. 
Uvedené řešení a popsané výsledky disertační  práce jsou původní a jsou konkrétním 
přínosem autora práce. 
 
 Význam pro rozvoj vědního oboru a praxe. 
      Disertační práce rozšiřuje teoretické znalosti v oblasti řízení provozních a finančních rizik 
v propojení na životní cyklus podniku a citlivost odvětví na hospodářský cyklus. Práce 
prohlubuje poznatky o nákladech na vlastní kapitál a využití modelu oceňování kapitálových 
aktiv. Nové teoretické poznatky umožňují podnikovým manažerům lépe řídit finanční 
strukturu podniku a náklady na kapitál i rychleji reagovat na aktuální fáze životního cyklu 
podniku. Poznatky také mohou využít investoři a investiční poradci. Přínosy práce v rovině 
teoretické, praktické a pedagogické jsou shrnuty v páté kapitole a ztotožňuji se s nimi. 
Výsledky práce tak přispívají k rozvoji vědního oboru Řízení a ekonomika podniku. 
 
Formální úprava disertační práce 
    Formální úprava disertační práce je na požadované úrovni. Jazyková úroveň a odborný styl 
práce jsou na velice dobré úrovni a odpovídající charakteru vědecké stati. Texty, grafy, 
tabulky a schémata jsou srozumitelná a k obsahu díla relevantní.  Formální  nepřesností se 
nevyskytují. 
 
Připomínky a dotazy k obhajobě 
   Při obhajobě disertační práce doporučuji, aby autor reagoval na následující dotazy: 
1. V modelu CAPM se používá bezriziková výnosová míra rf, která ovlivňuje výsledné 

ocenění hodnoceného aktiva. V odborné literatuře i v disertační práci se za tuto sazbu 
uvádí výnos státních dluhopisů (viz str. 27), obvykle desetiletých, nebo výnos 
pokladničních poukázek (viz str. 34). Který z  těchto dluhopisů by se měl z hlediska doby 
splatnosti, volatility a likvidity použít v modelu CAPM jako bezrizikové aktivum? 

 
2. Lze při finančním řízení podniku  propojit navrženou metodiku určení složek  

podnikatelského rizika s využitím pákových efektů? U provozní páky jde o působení 
fixních nákladů, projevujících se v investicích do dlouhodobého hmotného majetku a tím 
mající vztah k podnikatelskému riziku. U  finanční páky jde o působení na rentabilitu 



vlastního kapitálu účelným zapojováním cizího kapitálu. Je možné sladit řízení rizik podle 
navržené metodiky s využitím provozní a finanční páky k určení optimálních nákladů na 
kapitál a finanční struktury podniku? 

 
Závěrečné hodnocení 
      Předložená  práce  po obsahové a formální stránce splňuje požadavky kladené na   
disertační práce. Autor splnil hlavní i dílčí cíle práce. Má znalosti vědeckých  
a statisticko-matematických metod, potřebných k řešení zvolené problematiky. Vypracovaná 
metodika potvrzuje schopnost autora samostatné vědecké práce. Disertační práce má široký 
odborný rozsah, požadovanou kvalitu a hodnotím ji za zdařilou. Publikační činnost autora 
splňuje požadovaný rozsah a dokládá, že se dané problematice systematicky věnuje.         
      Doporučuji proto disertační práci k obhajobě a po jejím úspěšném ukončení navrhuji 
udělit Ing. Zdeňku Konečnému akademickou hodnost doktora filosofie ( philosophiae 
doktor – ve zkratce Ph.D.)    
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