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OPONENTNÍ POSUDEK DISERTAČNÍ PRÁCE 

 
I. Autor:  Mgr. Vladěna Štěpánková 
Název: Finanční dopady rizik ve stavebnictví a jejich řízení 
 
II. Aktuálnost tématu disertační práce 
S ohledem na význam a specifika odvětví stavebnictví považuji dané téma za velmi aktuální a to 
zejména v současné době, kdy se toto odvětví pomalu vzpamatovává z následků finanční krize 
v roce 2009. Téma rizik ve stavebnictví je diskutované téma, na které existuje řada vědeckých 
publikací, nicméně finanční dopady rizik ve stavebnictví ČR z vědeckého hlediska příliš 
diskutována nejsou. 
 
III. Spln ění stanoveného cíle disertační práce 
Cíl stanovený autorkou práce byl splněn. S ohledem na nároky kladené na disertační práce obecně 
však považuji cíl stanovený autorkou za málo ambiciózní. Souhlasím, že katalog rizik je 
nástrojem, který pomáhá při řízení a eliminaci, ev. zmírňování finančních dopadů rizik ve 
stavebnictví tak, jak to autorka uvádí. Katalog rizik je však obecně znám, včetně metodiky jeho 
sestavení. V tomto směru tak autorka nepřináší nic nového (z vědeckého hlediska). Navíc je 
otázka, jak byl tento katalog tvořen (na základě výzkumu obou podniků u všech uvedených rizik 
nebo jen jednoho podniku nebo jinak) a jestli lze uvedené výsledky zobecnit. Blíže viz níže. 
 
IV. Postup řešení problému a výsledky disertační práce 
Postup řešení práce je logický a odpovídá požadavkům na zpracování vědecké práce. Na první 
pohled je také členění práce logické. Při podrobnějším pohledu však lze narazit na určité problémy 
a nedostatky. Prvním problémem je vymezení cíle, dílčích cílů a výzkumných otázek. Oceňuji 
kompaktnost a logiku sepjetí hlavního a dílčích cílů práce. Také výzkumné otázky vhodně 
doplňují uvedené cíle, resp. jejich zodpovězením se autorka blíží či přímo dosahuje jejich 
naplnění. Zde však musím uvést několik výhrad. První výzkumná otázka je hypotézou, resp. 
dvěma hypotézami. Druhá část druhé výzkumné otázky je také hypotézou. To stejné platí i pro 
výzkumné otázky tři a čtyři. Je otázka zda první část druhé výzkumné otázky, zaměřené na HDP, 
neměla být zaměřena spíše na veřejné zakázky. Je totiž otázka, jaký vztah je mezi HDP, veřejnými 
zakázkami a stavební produkcí. Souhlasím s autorkou, že stavební produkce ovlivňuje HDP, ale 
zároveň musím dodat, že veřejné zakázky ovlivňují stavební produkci a pokud k tomu doplníme 
další zjištění autorky, že HDP ovlivňuje veřejné zakázky, ocitáme se v určitém kruhu, resp. 
spirále, kterou by měla autorka rozkrýt. 
Po metodické stránce autorka uvádí použité obecné vědecké metody, přičemž oceňuji nejen jejich 
vymezení, ale i naznačení částí práce, ve kterých příslušné metody používá. Také oceňuji uvedení 
dalších konkrétních metod. Na druhou stranu však autorka do těchto konkrétních metod 
nezařadila a ani blíže necharakterizovala SLEPT analýzu ani Porterův model pěti konkurenčních 
sil. Je také otázka zda by metodika tvorby katalogu rizik (kap. 5.1) neměla být součástí kapitoly 
2. 
S ohledem na výzkum, provedený pouze ve dvou podnicích je zřejmé, že autorka nepoužila 
kvantitativní výzkum. Přesto v práci používá kvantitativní metody (statistiky), přičemž není 
zřejmé, zda k výsledkům dochází u jednoho nebo u dvou podniků nebo komparací dat těchto 
podniků (týká se zejména kap. 5). Pokud se jedná o dvě případové studie a formu kvalitativního 
výzkumu, potom vzniká otázka (na kterou prosím odpovězte), jak a zda lze zjištěné výsledky 
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výzkumu obou podniků zobecnit? Tímto se dostávám ke stěžejnímu problému práce, kterým je 
teoretický přínos pro vědní obor. Je totiž otázka, zda výsledky výzkumu dvou podniků lze 
zobecnit, resp. kdy a na základě čeho. V tomto směru také postrádám kapitolu věnovanou diskusi 
k uvedeným výsledkům. Diskuse přitom v práci citelně chybí. 
Další problémem je rešeršní část, tzn. kap. 1. V této kapitole zcela chybí identifikace a analýza 
rizik ve stavebnictví. Na druhou stranu uznávám, že minimálně identifikace těchto rizik je 
zahrnuta v kap. 3. Je však otázka zda zařazení této problematiky do kap. 1 by autorku nepřimělo 
k širšímu pohledu na tyto rizika včetně jejich klasifikace. Zaměření kap. 3 je především na 
specifika ve stavebnictví (včetně rizik) v ČR (alespoň dle uvedených zdrojů), což autorce 
zabránilo nejen v širším pohledu na rizika ve stavebnictví, ale zejména v následné komparaci 
specifik ČR a zahraničí v oblasti rizik ve stavebnictví. Také je otázka zda jsou analýzy SLEPT a 
Porterova analýza nejvhodnějšími analýzami pro identifikaci rizik. Není zřejmé, zda tyto analýzy 
v této souvislosti již někdo použil ani není zřejmé, jaké analýzy používají ostatní autoři. Navíc je 
otázka, zda oba respondenti správně chápou pojem substitut a také co je substitutem produktů 
příslušných podniků a zda jsou stejné. 
Za problém považuji také to, není dostatečně zdůvodněn výběr rizik zařazených autorkou do 
příslušného katalogu. Není zřejmé (nevyplývá to z rešeršní části ani z jinde uvedených literárních 
pramenů), proč autorka vybrala uvedených šest rizik z vnějšího okolí. Proč nejsou všechna tato 
rizika zahrnuta v katalogu rizik? Z jaké analýzy plynou vnitřní rizika, která byla zařazena do 
katalogu rizik? Proč zde nejsou zahrnuty rizika týkající se zaměstnanců (lidských zdrojů) a jejich 
práce, zmiňovaná jinými autory (viz s. 79)? V tomto ohledu je výběr a následná práce s riziky 
nepropracovaný a málo podložený. Vzniká tak otázka, zda se autorka zaměřila na správná 
(obvyklá a vážná) rizika. 
 
V. Význam pro praxi a rozvoj vědního oboru 
Práce má nepopiratelný význam pro stavební podniky v ČR a z tohoto pohledu (přes výše uvedené 
připomínky) je přínosná pro praxi. Je však otázka, zda je tato práce také přínosná pro vědní obor. 
Přes nesporný přínos praxi a velké množství odvedené práce mě osobně není teoretický přínos 
příliš zřejmý. Pro úspěšnou obhajobu disertační práce je tedy pro mě nutné zodpovědět následující 
otázku: Můžete prosím vymezit (a zdůvodnit) teoretický přínos Vaší práce k vědnímu 
oboru? Kapitola 6 pro mě takovým vymezením a zdůvodněním není, neboť se jedná (pouze) o 
shrnutí dosažených výsledků. 
 
VI. Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 
Po formální stránce je práce zpracována velmi dobře. Práce je přehledná, zejména v kapitole 3 
autorka dokazuje odbornou erudici. Stejnou erudici prokazuje při práci se statistickými nástroji. 
Počet pramenů literatury odpovídá nárokům kladeným na tento typ práce. Otázka však zní, zda 
autorka použila nejvhodnější prameny. Kapitola 1 je zpracována především s využitím učebnic, 
převážně českých (Tichý), což jsou v dnešní době zdroje pro disertační práci nevhodné. Kapitola 
1.4.1 je zcela převzatá. Kapitola 3 je pojatá z makro pohledu, přičemž je otázka, zda by tento 
makro pohled autorky nebylo vhodné konfrontovat z pohledem zkoumaných dvou podniků. 
Dalším problémem je absence diskuse výsledků v kontextu světové vědecké literatury, takže 
v podstatě nelze posoudit specifičnost či jedinečnost dosažených výsledků a nelze ani vyvrátit 
domněnku o správnosti vybraných rizik (viz výše). 
 
VII. P ůvodnost dosažených výsledků 
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Výsledky dosažené v disertační práci jsou původní. Mohu konstatovat, že autorka v rámci 
disertační práce odvedla velký kus práce a výsledky, kterých dosáhla, jsou určitě publikovatelné. 
Je však otázka (více viz výše), nakolik jsou přínosné pro vědní obor, což by nejlépe podpořil 
článek v časopise s impakt faktorem. Publikační činnost autorky je co do počtu publikací velmi 
dobrá, při bližším pohledu však převažují články ve sbornících s poměrně širokým záběrem. 
Pouze jedna publikace je v časopise z databáze Scopus a pouze část článků je věnována 
problematice disertační práce. Členění uvedených publikací bych očekával dle metodiky RIV, 
které je v současné době standardem. Členění používané autorkou je nepřehledné a zmatené (např. 
uvedená kapitola v knize je ve skutečnosti příspěvkem ve sborníku, to stejné platí i pro jeden 
článek v časopise). 
 
VIII. Záv ěr 
Předložená disertační práce splňuje, při uvedených výhradách, požadavky standardně kladené 
na disertační práce v daném oboru, přičemž studentka prokázala tvůrčí schopnosti v dané 
oblasti výzkumu. Na základě toho doporučuji  po úspěšné obhajobě doktorandce udělit titul 
Ph.D. 
 
 
 
        doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. 
 
V Brně dne 3. 10. 2017 


