
oponentský posudek disertační práce Ing. Mgr. Milana Svobody

Téma : oceňování podniku a vÝzkum predikce pohvbu cen ieho akcií

Posudek je zpracován V sou|adu se zákonem č'111/1998 sb' a s. č|'. 50 odst. 8 studijního a zkUšebního

řád u zČU.

a) Formá|ní aspekty disertační práce, Wjádření k systematičnosti, přehIednosti,

formá|níúprávě a jazykové úrovni disertační práce.

Disertační práce sp|ňuje z h|ediska formá|ních aspektů Všechny ná|ežitosti, které má obsahovat:

Anotaci V češtině a dvou světových jazycích, seznam tabu|ek a grafů, obsah, cí|e a metodiku práce,

nap|něnící|ů a přínos práce Včetně použité |iteratury'

Práceje zpracována systematicky a precizně, Vycházíz teoretických aspektů oceňoVání akcjípodniku,

metodiky Ma.kovovÝch řetězců, Výběru a charakterist iky Vybraných spo|ečností pro hodnocení a

oVěřoVánímetodikV a praktické čá5tioVěřoVánímetodiky na Vybraných modeIech'

Přeh1ednost, fo.má|ní a jazyková úroveň práce je na VeImi dobré úrovni'

b) obsah disertační práce, vyjádření se k vo|bě tématu, metodo|ogickým postupům, kvaIitě

ana|ýzy a zhodnocení světového poznatkového fondu v dané ob|asti.

ZVoIené téma z h|ediska světového poznatkového fondu V o b |astj Využití M a |kovových řetězců na

stochasrický popjs VýVoje akciových trhů by|j iž dříVe popsán j inými zahraničnírni autory ( Viz použítá

Iiteraturé), kteří se Však nezabÝvali hIedáním více růŽnÝch možností definoVání stavového prostoru

nebo se zaměřiI i pouze na predikcisměru pohybu denního VÝVoje hodnoty akciových indexů'

Proto VoIba tématu oceňoVáni podniku a Výzkum predikce pohybu cen jeho akciíse jeví přínosné pro

rozÉracování této tématiky i V mezinárodním měřítku'

Dise.tační práce je č|eněna do 5-ti kapito|, které jsou VyVážené a Vhodně na sebe naVazují' V záVěru

každé kapito|y nechybíjejízhodnocení a přínos pro řešení dané probIematiky' V úVodničásti jsou

vymezenY cí|e práce _ stochastické mode|oVání krátkodobého pohybu cen akcií na 2ák|adě Využití

í\4arkovových řetězců, VYtVořenípredikčních mode|ů a obchodních 5trategií na burze'

PrVnídVě kapito|y tvoříteoretický zák|ad pro oceňování podniku a Zhodnoceníjednot|ivých metod

s navazující metodikou Výzkumu, Výběr hodnocených spoIečnostía Vytvoření datové zák|adny pro

da|ší zpracování.

stěžejní částí práce jsou da|ší kapito|Y, které jsou zaIoženy na vytvoření a zhodnocenítří mode|ů

stavového prostoru:

' na základě denních změn
- na zák|adě záVis|osti na směrodatné odchy|ce

na zák|adě kumuIativních změn a změn s f i|trací zí5kaného řetězce'



Po zhodnocení předchozích mode|ú stavového prostoru by| pro da|šízkoumánízvoIen mode| 3, ze

kterého dá|e vychází tvorba obchodních mode|ů a obchodních strategjí. Jednot|iVé obchodnÍstrategie
jsou porovnáVány s pasiVní strategií ,, kup a drž'' a strategií, která bude z h|ediska obchodování

nejIepší'

čtyřiobchodnímode]yjsou VytVářeny na zák adě různé definice stavového prostoru na základě

měnícího se k V intervaIu od o,4 do 2,2 s krokem o,2' Z nich potom Vychází 10 obchodních mode|ů,

kde na každém modeIu je provedeno hodnocení úspěšnosti obchodních strate8ií a provedena
grafická ana|ýza Vybraných Výs]edků pro jednotIiVé spo|ečnosti '  souhrnné Výs|edky čtyř mode|ů jsou

uvedeny V závěru podkapito|y. Pro zprecizněnídosažených Vý5|edků je provedena jej ich modif ikace
pomocí:

generování prodejnÍho signá|u
. generováníprodejního signá|u až po dosažení pok|esu ceny akciína předem stanovenou

h.anici
generování nákupního signá|u'

Výs|edky jsou podrobně zhodnoceny Včetně doporučení Výběru jednot|ivÝch strategií pro jednot|iVé

spoIečnosti '

AdaptabiIní mode|y se zabývajínaVíc oproti předchozím stanovením,,, k ouzavé směrodatné

odchy|ky ,, a s měnící se VolatiI itou s|edovanÝch akciía zpře5ňujítak Výsledky předchozich

stacionárních mode]ů pomocíjednotLivých obchodních strategií. Pro sníženírizika investovánido
jedné obchodní strategie a jeden akciový trh ]'e Vhodné Vytvoření rnode|oVého portfoIia a kapité|

rozdě|it do třech spoIečnostía někoIika obchodních strate8ií ' Tomu je Věnována pos|ední kapito|a,

kde autor provádí ana|ýzu V' lvoje zhodnocení portfoIiových obchodních strate8ií Včetně započítání

transakčních nák|adů'

c) cí|e disertační práce, formu|ace cí|ů a jej ich naplnění

cí|e'práce obsažené V bodě b) posudku byly V každém případě splněny, naopak by|y autorem préce

během zpracování rozšířeny a tím překročeny původně stanovené požadaVky' NaIezeníVhodných

mode|ů stavového prostoru, generováním nákupních a prode].ních signáiů pomocínichžje

dosahoVáno nejen pro pasjvní drženíVyššího zhodnocení i po započitánítransakčních nák|adů'

d ) Posouzení kvaIitv a náročnosti užitého metodického aparátu k testování. zhodnocení

kva!ity empirického materiá|u

Náročným úkoIem pro disertanta bY|o nastudoVánířady zahraničních i tuzemských p!rbIikací,

seznámení5e s probIematikou akcjových trhů a získání zdrojových dat u Vybraných akciových

spoIečností' lJ užitého metodického aparátu je jasná perfektní orientace V probIematice

Markovových řetězců a úspěchem při zpracování disertační práce je bezprob|émové 5k|oubení

empirického a metodického aparátu.

e) stanovisko k ýís|edkům disertačnípráce, původnímu konkrétnímu přínosu doktoranda,

význam pro obor a možnosti da|šího zpracování



Výs|edkV disertační práce jsou prokazateIné pro obchodoVání na akciových trzÍch a dosahování na

nich co možná nej|epších Vý5|edků' Vzh|edem k zvoIenému tématu a jeho Výs|edkům lze konstatovat,

že disertační práce je na VeImi dobré úrovni nejen V čR, a|e iv 2ahraničí. Vzh|edem k apIikaci

matematického aparátu na ekonomický prob|ém dokazuje doktorand více než pouhý ekonom či

mateÍnatik a potvrzuje tak ce|osvětový trend interdiscipIinárního pojetíoboru Podniková ekonomika

management. Da|šízpracovánítématu naznačuje autor V záVěru sVé práce a určitě budou Vhodným

námětem ieho da|šího zkoumání.ledinýprob|ém,kterýsenabízíjeprakt]ckéVYuŽitjpráce.Autor
V ŽáVěru práce předesí|á jednoduchý způsob Využití pro drobného akcionáře a nezmiňuje se pro koho

bude s|oužit předchozÍ složitá metodika a jak se pak investor bude na akcjovém trhu chovát'

f) Pub|ikační aktivity doktoranda v souvis|osti s kval itou dí|a

Publikačníaktivity doktoranda jsou representativní a renomované' Neníjasné proč nebyly uvedeny

V práci V seznamu použité |iteratury. Všechny publjkace jsou Však pouze V rámci konferenciV cR a

proto doporučuji účast na mezinárodnÍch konferencích a pubIikace V zahraníčních periodikách

g) otázky k diskusi v rámci obhajoby

1] BV|a zvo|ená metodika a její Výs|edky konzu|továny s vybranýmj investory z hIediska jej ich

upIatněníV praxi. Může výběr hodnocených spo|ečností oV|ivnit metodiku zpracování?

2)V rámci práce není prokazateIné stanoveníhodnot koeficíentLl k a směrodatn.Á odchy|ky, proto je

třeba io u jednoiIivých mode|ů a strategií zdůvodnit Také u modif ikovaných strategií nenijasný

důVod pro stanovení k, které l 'e vŽdy 0,1'

3) Při jakém určitém VýVoji ceny akcií strate8ie fungují ( str ' 110) a jak uživateI bude VYbírat modeIoVá

portfol ia (str. 111)?

h) ]ednoznačné Vyjádření oponenta, zda doporučul.e či nedoporučuje disertační práci k obhajobě ( d|e

zákona č' 111/1998 sb's47)

PrQtože, obsah práce sptňuje požadavky k|adené na doktorskou disertační práci, samotná práce je

kvaIitní a autor zde prokázaI potřebné znaIosti V daném oboru a schopnost Vědecky pracovat co2

dokazuje mj' i  prezentovaná pubIikační činnost v autoreferátu, hodnotím tuto doktorskou práci

kladně a doporučujituto doktorskou prá.i k obhajobě. V případě úspěšné obhajoby naVrhu]i, aby by|

Ing' N4gr' MiIanovi svobodovi udě|en tituIdoktoř (PhD.)V oboru Podniková ekonomjka a

mandgement

v Plzn\ 25.1L.2074
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