
O p o n e n t s k ý  p o s u d e k 
 

disertační práce Ing. Zdeňka Konečného „Náklady vlastního kapitálu jako měřítko rizik 
během životního cyklu podniku“ 

 

 

a) Aktuálnost tématu disertační práce 

Riziko je vždy spojeno s podnikatelskou činností a řízení rizik se postupně stává jednou 

z klíčových činností na všech úrovních řízení podniku. Rizikům je třeba přikládat velkou váhu 

a rizika nepodceňovat. Podnikoví manažeři musí umět rizika identifikovat a efektivně řídit. 

Z tohoto pohledu lze každý příspěvek k řešení této problematiky považovat za přínosný. 

Disertační práce se věnuje odhadu struktury podnikatelských rizik s cílem usnadnit 

rozhodování manažerů, což je téma aktuální a velmi dobře využitelné v praxi.  

b) Splnění stanovených cílů 

Hlavní cíl práce je náročný, je však formulován jasně, srozumitelnou formou. V návaznosti na 

hlavní cíl jsou stanoveny cíle dílčí, které vymezují jednotlivé kroky, kterými chce autor 

dospět k naplnění cíle hlavního. Kladem práce je systematická snaha autora o postupné 

naplňování stanovených cílů, která se prolíná celou prací. Autor dokonce znázornil 

provázanost jednotlivých cílů a posloupnost jejich naplňování v obr. č. 11. Ocenit je třeba 

úsilí, které bylo třeba vynaložit nejen na naplnění stanovených cílů, které se autorovi naplnit 

podařilo, ale i na nutnost prostudování celé řady zejména zahraničních zdrojů, což dalo dobrý 

základ pro následnou praktickou aplikaci. 

c) Zvolené metody řešení 

Autor práce vychází z různých metodických postupů již dříve publikovaných, které jsou 

v práci řádně citované, a přizpůsobuje je potřebám naplnění cíle své práce. Ocenit je třeba, že 

s návrhy jednotlivých autorů polemizuje a uvádí své vlastní názory, zdůvodňující zvolený 

metodický postup. Za výhodu lze považovat, že pro sestavení jednotlivých modelů byla 

využita veřejně dostupná data, která však mohou mít řadu nedostatků, autor je si jich vědom. 

Data jsou zpravidla zastaralá a rozhodnutí na jejich základě učiněná již nemusí být aktuální.  

d) Výsledky disertační práce 

Autor pracoval, jak již bylo uvedeno, s celou řadou materiálů a zdrojů, které využíval 

k postupnému naplňování hlavního cíle práce. Disertační práce je rozdělena v podstatě do tří 

hlavních částí.  



Část první, nejrozsáhlejší, velmi přehledně rozebírá současný stav řešené problematiky. V této 

části jsou shrnuty především poznatky o různých názorech a možnostech měření provozních a 

finančních rizik spojených s podnikáním, ať už z pohledu oceňování nákladů na kapitál, 

životního cyklu podniku, životního cyklu výrobků nebo citlivosti odvětví na hospodářský 

cyklus. Velmi pěkně je zpracován přehled modelů životního cyklu podniku, uváděný na s. 48 

až 58. 

Část druhá, zahrnující vlastní výsledky autora, opět velmi systematicky zpracovává hlavní cíl 

práce. V této části jsou navrženy tři modely, umožňující jak měření struktury rizik z pohledu 

rizik provozních a finančních, tak i identifikující fázi životního cyklu podniku, určujícího 

míru citlivosti odvětví na hospodářský cyklus. Modely jsou aplikovány na vzorku podniků 

dvou vybraných odvětví. Polemizovat je možno, zda počet podniků je dostatečný pro 

potvrzení vypovídací schopnosti navržených modelů. Rovněž je možno upozornit na úskalí 

spojování životního cyklu podniku a životního cyklu výrobku. Přínosem této části disertační 

práce je ověření možnosti vyvozování zásadních doporučení ze zjištěných rizik pro 

rozhodování o případných opatřeních v podniku. Ověření bylo provedeno formou případové 

studie na datech konkrétního podniku. Součástí byl i dotazník, zjišťující názory jednoho 

z vedoucích pracovníků podniku na použitelnost navržených metod měření struktury 

podnikatelských rizik na základě navržených modelů. Upozornit je možno nejen na to, že 

odpovědi jednoho respondenta nelze zobecnit, ale také na to, že zodpovězení kladených 

otázek vyžaduje hlubší teoretické znalosti. Stanovený hlavní cíl práce i dílčí cíle však byly 

bezesporu naplněny.  

Ve třetí části jsou uvedeny závěry a doporučení autora, kde upozorňuje i na slabá místa 

v práci navržených postupů a naznačuje další možné směry výzkumu, které by mohly řešenou 

problematiku dále rozvíjet. Ocenit je třeba, že autor disertační práce se řešené problematice 

dlouhodoběji věnuji, o čemž svědčí i řada jeho publikací. 

e) Vlastní přínos disertanta pro rozvoj vědního oboru a praxi 

Přínos práce k teorii lze spatřovat jednak v systematickém zpracování souboru přístupů 

k měření provozních a finančních rizik v podnikatelské sféře, jednak v aplikaci užívaných 

přístupů k měření podnikových rizik a jejich propojení s přístupnými informačními zdroji 

z podnikové sféry. Pro praxi z výsledků práce vyplynuly konkrétní postupy pro měření rizik i 

identifikace oblastí, kterým je třeba v podnikovém rozhodování věnovat z pohledu snahy o 

minimalizaci provozních a finančních rizik největší pozornost. 

 



f) Formální úprava a jazyková úroveň 

Práce je pečlivě zpracovaná jak po stránce formální, tak jazykové. Autor využívá odpovídající 

odborné názvosloví, disertační práce je zpracována přehledně, systematicky, na požadované 

vědecké úrovni. Pouze drobný překlep je v tab. č. 16, kde u podniku 03 v neutrálním odvětví 

je chybně uveden podíl finančního rizika. 

Otázky do diskuse: 

1. Výzkumný vzorek podniků vybraných pro aplikaci navržené metodiky posouzení 

struktury rizik i citlivosti na životní fázi podniku byl vybrán na základě objemu tržeb. 

Nemůže konečný výsledek ovlivnit naprosto rozdílný objem tržeb podniků do vzorku 

zařazených? Autor se sice snaží eliminovat některé faktory, objem tržeb ovlivňující, 

přesto však se může projevit vliv celé řady dalších faktorů, které zohledněny nejsou.  

2. Na s. 95 autor uvádí, že v literární rešerši bylo prokázáno, že provozní a finanční rizika 

závisejí do značné míry na životním cyklu podniku. Může autor upřesnit, jak bylo 

prokázáno? 

 

Závěr 

Předložená disertační práce splňuje podmínky kladené na práce tohoto druhu. Cíl práce, tak 

jak byl stanoven, byl naplněn. Výklad je z hlediska nároků na disertační práce odpovídající. 

Struktura práce i rozsah jednotlivých kapitol je přiměřený jejich významu. Autor pro dosažení 

vytyčených cílů použil adekvátních metod.  

Na základě všech uvedených skutečností konstatuji, že disertační práce naplňuje požadavky 

standardně kladené na tyto práce podle § 47 odst. 4 zákona č. 11/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).  

Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji, aby po úspěšné obhajobě byl Ing. Zdeňku 

Konečnému udělen ve studijním oboru „Pod finance“ akademický titul 

 

doktor ve zkr. Ph.D. 

 

V Brně dne 12. dubna 2015  

                     prof. Ing. Iva Živělová, CSc. 

          Fakulta regionálního rozvoje 
  a mezinárodních studií  
  Mendelovy univerzity v Brně 

 


