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A. Aktuálnost zvoleného tématu 
 

Zvolené téma je vysoce aktuální, neboť hospodářský cyklus začíná vykazovat známky 

zpomalování a je jen otázkou času, kdy se z růstu stane pokles. Právě tehdy bude vhodně 

zpracovaná analýza hospodářského výsledku a vlivu jednotlivých faktorů na jeho podobu pro 

podnik významná. 

 

 

B. Cíle práce 
(zhodnocení vytčených cílů práce a zhodnocení, jak disertant stanovené cíle splnil) 

 

Hlavním cílem disertační práce bylo zjištění faktorů ovlivňujících změnu výsledku 

hospodaření ze zisku do ztráty a dále zjištění příčin těchto změn. Dílčími cíli pak bylo 

provedení jednotlivých analýz, jejichž výstupy měly zásadní vliv na splnění hlavního cíle. 

Hlavní cíl i cíle dílčí byly v disertační práci naplněny. 

Za nedostatek považují závazek disertanta v oblasti přínosů disertační práce pro teorii. 

Stanovil si zjistit vliv přírodních faktorů na výsledek hospodaření podniku. Tomuto závazku 

se však v práci dále nevěnuje.  

 

 

C. Zvolené metody zpracování a postup řešení 
(vyjádření ke zvoleným metodám a k postupu řešení problému) 

 

Zvolené metody zpracování lze hodnotit pozitivně, jelikož disertant použil kombinaci 

několika metod. Postupoval od jednodušších výpočtů (rozdílové ukazatele hospodaření 

podniku) k sofistikovanějším metodám (regresní a diskriminační analýza).  

Metodika práce má logický sled jednotlivých částí a mezi jednotlivými kapitolami také 

existuje dostatečná provázanost. Postup řešení je z celkového pohledu správný, ale disertant 

se nevyvaroval několika nepřesností. Subkapitola 1.5 má obsahovat hypotézy, ale nejsou zde 

ani precizní hypotézy (např. o příčinách, či důsledcích), ani zde není uvedeno, na základě 

jakých podnětů byly "hypotézy" formulovány.  

Rešeršní část disertační práce zaměřenou na současný stav poznání považuji za slabší, neboť 

jsou jí věnovány jen dvě strany textu. Nesouhlasím s disertantem, že v případě vlivu 

ekonomických faktorů na dosahované výsledky hospodaření existuje pouze omezený počet 

publikovaných článků.  

 

 

 



D. Zhodnocení výsledků dosažených disertantem 
(vyjádření k výsledkům disertační práce s uvedením konkrétního přínosu studenta) 

 

Disertant v analytické části provedl podrobnou analýzu hospodaření podniku v 6 lokalitách za 

období 6 let. Pro tyto účely použil jednoduchý matematický aparát spočívající ve využití 

rozdílových ukazatelů vybraných faktorů. Jednoduchost výpočtu může být považována za 

výhodu pro další využití v praxi. 

Pozitivně hodnotím shrnující tabulky pro každou lokalitu, které umožňují přehledně porovnat 

zjištěné výsledky mezi jednotlivými roky. Pro každé časové období disertant navíc v textu 

vhodně uváděl příčiny vybraných výsledků, vybrané TOP ukazatele a obecné závěry pro 

každou lokalitu. Naopak za méně vhodné považuji rozepisování mnoha číselných údajů na 

stránkách, které předcházely tabulkám se změnami výsledků hospodaření v jednotlivých 

lokalitách. Je na zvážení, zda a případně které mzdy, platy a daně lze pro potřeby analýzy 

považovat za fixní náklady. 

Disertantovi se podařilo na základě analýz provést zobecnění příčin pozitivních i negativních 

změn výsledků hospodaření podniku, které následně převedl do grafického zobrazení na str. 

83 a 87, a navrhl hlavní faktory ovlivňující změnu výsledku hospodaření podniku. 

Pomocí sofistikovaných metod analýzy (regresní a diskriminační analýza) následně disertant 

ověřil, že jím navrhované faktory mají ve většině zkoumaných případů zásadní vliv na změnu 

výsledku hospodaření podniku. 

 

 

E. Význam pro praxi nebo pro rozvoj vědního oboru 
(vyjádření k významu pro praxi nebo pro rozvoj vědního oboru) 

 

Předložená disertační práce přináší nové poznatky a může mít reálný přínos pro analyzovaný 

podnik. Dle mého názoru má disertační práce význam spíše pro praxi, neboť pomocí 

jednoduchých matematických postupů a základní sekundární analýzy účetní evidence byly 

definovány důležité faktory mající vliv na změnu výsledku hospodaření podniku, které může 

podnik využít při řízení fixních a variabilních nákladů. Zároveň se podařilo odhalit, příp. 

potvrdit, vliv jednotlivých případů, jako např. nesprávné zaúčtování nafty v letech 2014 a 

2015 (viz str. 25). 

Pro rozvoj vědního oboru mohou být zajímavá schémata na str. 83 a 87, pomocí nichž 

disertant graficky vyjádřil zobecnění příčin pozitivních i negativních změn výsledků 

hospodaření podniku. 

 

 

F. Publikační aktivita disertanta 
(vyjádření publikační aktivitě disertanta) 

 

Celkový počet vydaných publikací disertanta je dostačující. Kromě příspěvků z konferencí 

disertant disponuje článkem v impaktovaném časopise. Je jen škoda, že se publikační výstupy 

blíže nezabývají tématem disertační práce, což lze pochopit vzhledem ke změně tématu 

disertační práce v průběhu studia. 

 

 

 

 

 

 



G. Formální úprava disertační práce a jazyková úroveň 
(vyjádření ke struktuře disertační práce, k formálnímu zpracování a k jazykové úrovni) 

 

Formální úprava disertační práce je celkově vyhovující. Jazyková úroveň textu odpovídá 

odbornosti disertační práce. Na konci disertační práce chybí jakákoli příloha. 

Za největší nedostatek považuji práci disertanta s citovanými zdroji. Jedná se především o 

malý počet zdrojů v teoretických subkapitolách (např. 2.3 jeden zdroj, 2.4 dva zdroje) a 

nepřesnosti v citování, kdy se někdy zdroje v textu formálně neshodují se zdroji uvedenými 

v seznamu citací na konci disertační práce (např. Král a kol. vs. Král). Nevhodně působí dle 

citační normy nesprávný (např. používání kurzívy) nebo navzájem odlišný zápis u 

jednotlivých zdrojů v seznamu citací a v seznamu publikací disertanta (např. používání 

velkých písmen, celých jmen nebo zkratek jmen autorů). Některé citované zdroje v textu 

nejsou navíc v seznamu citací uvedeny vůbec (např. legislativa). 

 

 

H. Připomínky k disertační práci 
(konkrétní připomínky k disertační práci) 

 

V disertační práci byla použita řada metod, je jen škoda, že se disertant kromě lineární regrese 

nepokusil využít jiné typy regrese, především logistickou regresi, o které se zmiňuje 

v teoretické části nebo regresi vícerozměrnou, která by mohla přinést nový pohled na 

současné působení několika faktorů na hospodářský výsledek. 

Disertant se v disertační práci dopustil několika obsahových a formálních nepřesností, jako 

např.: 

- na str. 9 uvádí kapitolu Diskriminační analýza pod číslem 5, zatímco v práci se jedná o 

6. kapitolu, 

- na str. 18 je uveden nesprávný počet lomů a pískoven analyzovaného podniku v ČR, 

jelikož disertant uvádí stav z roku 2018, i když disertační práci odevzdal v roce 2019, 

kdy podle volně dostupných webových stránek analyzovaného podniku je počet 

odlišný, 

- na str. 31 obrázek 2 (graf lokality 1) nekoresponduje s tabulkou 1 na straně 29. 

Navrhuji k obhajobě tyto otázky: 

1) Kdy podle vašeho názoru lze zařadil mzdy, platy a daně mezi fixní náklady a jaký 

mělo toto rozhodnutí vliv na dosažené výsledky analýzy disertační práce? 

2) Proč jste v analytické části nevyužil i jiné typy regresní analýzy, než je pouze lineární 

regrese? 

 

 

Závěrečné zhodnocení 
(celkové zhodnocení disertační práce a jednoznačné vyjádření, zda oponent práci doporučuje 

nebo nedoporučuje k obhajobě) 

 

Disertační práci hodnotím jako původní a aktuální. Disertant naplnil stanovené cíle, a proto 

disertační práci doporučuji k obhajobě. 
 

 

V Ostravě dne 25. července 2019 

 

................................................... 

jméno a podpis oponenta 


