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,,oceňování podniku a ýzkum pohybu cen jeho akcií,,

DoktorskádisertačnípráceMiIanasvobodysezab'i.r 'ájednímzmjmořádněaktuálních
a neustále znovu a znovu nasto|ovaných témat, kterým je Vypracování mode|u predikce

pohybu cen akcií. Toto téma stále |áká ; je přitažlivé, neboť ten, kdo vypracuje mode|, který

i"u",io|.o"i zaručí investorovi požadované zhodnocení kapitá|u, bude jistě kandidátem na

Nobe|ovu cenu. Vtomto oh|edu Vnimám cí| před|ožené doktorské práce na potřebný a

spoIečen5kY poptávaný."'-.- 
,ul" i-uoa" orá ukončenídoktorského studia před|ožiI práci, jejíž významnost by|a již

v úvodu jednoznačně 5pecifikována. Autor práci rozdě|iIdo celkem pěti kapito], mimo úVodu

a závěru. zvotená stavba práce je lo8ict<á a plně odpovídá požadavkům.p|ynoucím z cí|e práce

.l" ňi'" i '"o dokladem uy'borné orientace autoia V předmětné problematice. V úVodních

""*ii.r ' 
i-" jednoznačně definovány cíle práce, které se nás|edně staly pÍo auÍora

;ff.*"' ň 'ň;;ult"uuu " 
roeil.u uvl.|adu. v souIadri s pravidly pro zpracování prací je

;;;;;i;;;; uěnouán" t"oreiicko-metodo|ogickým ýchodiskům práce. Zde musím

konstatovat, že je poněkud překvapující vstup do této části pÍáce,"kde autor začíná vlastni

ii,i'il;*.;iž,]'il"l".*". ei""jr,de n"|erne Velmi sevřený \4lčet metod, aniŽ bY autor

řo'n-n";ne definoval objekt ocenění. Mimo jiné na stí. 18 autor uvádí deskIipci tržních

i."ii'pi*ai",o, a|e postrádám zde zaiazení ;ásobite|e s EB|TDA, se kterým autor dále

" 
apli[at"i t;sti píacuje' Dá|e doporučuji, abY by| u obhajoby jednoznačně Wmezen a

definován objekt, resp. subjekt o."ncni,1l. podnik, dnes pod|e nové legis|ativy obchodní

závod. Tomuto pojmu vůbec n"oyt" uěnouán. pozornost, ačkoliv doktoíand. obhajuje práci

v oboru Podniková ekonomika a management' Také bych uvíta|a, kdyby"autoř, alespoň ve

stručnosti, přib|íži|, pojem hodnota a jaké h|adiny hodnoty jsou- rozlišovány. Autor zde

;;;ě*ffi; ;;tazi z předpoktadu, ie každý ví, že pokud oceňuje akcie, výs|edkem je

hodnota pro akcionáře, tj. hodnota viastního kapitá|u. opět se zde pro 
'doplněni 

tohoto

.iJ"ň" r.i.oi.iw"i;tí obh;joby doktorské práce. V rámci teoreticko-metodo|ogické části by

rovněž bylo vhodné uvést, Že existuji určité standardy' Podstata práce sice 'spočívá 
v tvorbě

."l".r.', 
'""s"r. 

obecný rámec by mě| tyto skutečnosti ref|ektovat lviz,napi práce Tomáše

*..i."J ' iu," *.ií' ky týkající se dopInění teoretického, ale i praktického rámce prace jsou

v souvis|osti s názvem práce, kterým je oceňování pod niku.....--- 
pokud se jednj o výsledky doktorské diseÍtační práce, pak je nutné konstatovat, Že

"uto...p,".ou"l 
u"Iké mnoiství empirického mateíiá|u' Vý5|edkem práce je ana|ýza a syntéza

i.i, '|. l ia ,r*z' '" mimo jiné kiověřování mode|ů, které jsou vyvrcholením práce M.

svobody. za Velmi podstatnou 5oučást práce považuji názor 1ut-o," '.n. 
wužitelnost

iednotli\^ých mode|ů v praxi, t.te.a oyia ouiiouan" na příkladu spo|ečnosti čEz, Komerční

#ilil';;;;;i' 
"j 

výuo, .por"ino.tije uveden v kap. 2.3 nazvané Datová zák|adna,

kde jsou formulována kritéria pro woei. ij" se neztotožňuji s názoíy M. svobody, neboí

podle mého názoru, kritéria jsou nejednoznačná, viz např. spoIečnost' obchodovaná de|ší

dobu (laká doba je zde myš|ena?;,1ariy měl b,ít definoVán dostatečný objem obchodů, opět

nejednoznačné'
Pro zPracovanl

použita časová řada,
dat bv|a vvužita nejen určitá struktura spo|ečností, a|e rovněž je

r.to;' ooate,mého názoru, opět poněkud ne|ogicky končí již vÍoce



2012, ačko|iv nvní jsme již na prahu roku 2015' Má toto nějakou příčinnou souvislost,

oV|ivniIo bV prodIouženÍčasové řady Wpovídací schopnost mode|ů?

otázky do diskuse k obhajobě práce:
]' ' Konzu|tovaI autor práce \ryužiteInost

potenciá|ní uživateIi z praxe?
mode|ů a strategií smakléři nebo da|šími

2. ' laký je názor autora na vypovidací schopnost, resp. schopnost
strategii sohledem na fáze ekonomického cYk|u, resp. VýVoj
spoIečnost pohybuje.

3' lsou navržené mode|y a strate8ie využite|né jen V podmínkách ceské repub|iky nebo

mají univerzá|ní charakter?

Dotaz 2. je vyvolán záVěrem autora na str' 91, kde konstatuje, že obchodnÍ strategie

definované na homogenních mode|ech ÍMarkových řetězců dosáhly v některých případech

ve|mi dobrého zhodnocení. Pro investory je zde Významná i definovaná příčina této

skutečnosti, která spočíVá V neadaptivnosti používaných postupů na měnící se vo|áti|itu

akciových trhů.
DříVe, než přistoupím ke shrnutí záVěrů, bYch ráda doporuči|a Ing. M8r' lúi|anu

svobodovi, aby poznatky získané studiem a zpracováním záVěrečné doktorské disertační

oráce pub|ikova| a dal Ve známost investorské obci. Pokud je opravdu tak jednoduché pro

uživateIe pracovat sjím naVrženým aparátem, |ze očekávat veIký zájem o jím zpracovanou
problematiku.

Na zák|adě oodrobného prostudování doktorské disertační práce konstatuji, že In8.

M8r' MiIan Svoboda předk|ádá kobhajobě kvaIitní práci, která odpovídá požadavkům

k|adeným na práce tohoto druhu (Viz zákon 111/1998 sb' s 47)' cíle práce povaŽuji za
jednoznačně spIněné. Autor přispíVá k rozvoji Vědní discip|íny Podniková ekonomika a

management a přináší noVé možnosti hIediska ana|ýzy a predikce pohybU cen akcií'

tormá|ní stránku předložené práce |ze hodnotit jako Vysoce peč|ivou. Práce je zpracována
přehledně, postup lo8ický a ja5ný dáVající potřebný Vhled čtenáře do předmětné
prob|ematiky' Určité Výhrady |ze mít k citacím, které se zde omezují opravdu na nutne

minimum a dá|e krozsahu práce. Ten je definován minimálním požadavkem 120

normostran' tj. 12oo znakú na stránce, tato práce je práVě na této do|ní hranici ' Nicméně

autor jednoznačně prokázal nejen potřebné teoretické znaIosti, aIe i potřebnou mírU erudice
přizpracovánírozsáh|ého empiřického materiá|u itvorbě a modifikaci mode|ů' Výše uVedené
poznámky a připomínky kpráci mají s|oužit spíše jako podněty pro další směíy výzkumu

v této náročné discip|íně, stejně jako da|ší drobné poznámkY.

závě|
Práci pana Ing. Mg. MiIana svobody doporučuji k obhajobě a po jeiím úspěšném zv|ádnutí
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odvětvi V němž se
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