
a)

oponentní posudek disertaění práce

.Ing. Kateíiny Mičudově (Pitrové)
na téma: ,,Ilpadky podnikú - vyažití predikčních modelŮ,,.

Formální aspekty disertační práce, vyjádŤení k systematičnosti, pŤehlednosti, formální
ripravě a jarykavé rirovni disertační práce;

Disertační pr ce je qtracovtÍna systematicky, pŤehledně aform lně dobfe. Iazykové
nedostatky jsem neshledal Celkou!,form lní dojem je velmi dobr!,.

obsďr disertační práce, vyjádŤení se k volbě tématu, metodologick;im posfuprim,
kvalitě analyzy a zhodnocení světového poznatkového fondu v dané oblastí;

Autorka disertační pr ce zvolila vhodně téma, které je rpracov no metodglogiclr!,mi
postupy dle obhdjen ch tezí. obsah odpovídd tématu prdce. Světou!, poznatkou! Íond
je zohledněn pŤiměíeně tématu Doktorandka na z kladě rešerše odborné literatury,
pžedevším zahraniční, analyzovala principy fungovdní predikěních modelň.
objasněny byly pŤíčiny krize podniku, pr vně vymezen padek poďniku a
definovdny n klady padka

Cíle disertační práce, vyjádŤení se k formulaci stanovenych cílťr a k jejich naplnění;

Cílem disertační pr ce je analyzovut pfiesnost uybranj,ch predikčních model a
jejfuh uyužív ní v podnikové praxL CíI pr ce byl naplněn. Pro splnění z ktadního
cíle jsou postupně plněny ndsledující dílčí cíle: a) zpracov ní pfehleda st vajících
poznatk a metod vztahujících se kJinaněnímu zdraví podniku a jeho hoďnocení, k
padkúm podniku a jejich predikce, b) provedení u!,zhumu, kter! je zaměíen na

ana$,zu tinančních ukazatel zastoupen!,ch v predikěních modelech a zhodnocení
finančního zdraví vybran!,ch podnikťt, c) realizace dotauíkového šetŤení, které
poskytne informace o mííe uyužití predikčních modela v podnikové praxL I dílčí cíle
jsou naplněny na požadované rovni" Konkrétně pomoeí vhodn!,ch ndstrojft je
provedena komparace spolehlivosti jednotliu ch modelú. Dagí člÍst pr ce je
věnov na uj,zkumu zaměŤenému na rhodnocení uyužív ní predikčních modelft v
podnikové praxL Pr ce pod vtÍ širok!, pohled a doporučení pži praktickém uyužív ní
podnikouych predikčních modelú.

Na z věr této části hodnocení disertační prdce lze konstatovat, že uytyčenj cíl pr ce
v podobě analj,zy pfesnosti uybran ch predikěních modelťt a jejich uyužívání v
podnikové praxi byl splněn. Pfestože kapitola 9. ,,Využív ní predikčních modelu v
podnikové praxi,, není ani rorsahem, ani hloubkou u!,zkumu srovnateln .
s pžedchozími, m pro naplnění cíte prdce velkj, uluam a z disertační pr ce uytv rí
ucelen!, monograftchil celek, Rovněž byly naplněny i stanovené díIčí cíle.
PíedkltÍdan disertační pr ce pžin ší v takovéto komplexní podobě dosud
nepublikovan!, pŤístup k hodnocení ftnančního zdraví podnik promocí predikčních
modelfii

d) V pŤípadě, že pnlce obsďruje formulace hypotéz a jejich testoviíní, musí obsahovat
vyjádŤení se k relevantnosti pdatych hypotéz vzhledem k Ťešenému problému,
posouzení kvality a naročnosti užitého metodického aparátu kjejich testování,
zhodnocení kvality a rczsahu empirického materiálu;

b)

c)

b



\

Mohu konstatovat, že disertační pr ce se opír o velmi propracovan!, metodick!
apar t. Ve své odborné praxi jsem se setkal s desítkami disertačních prací na
rňzn ch univerzit ch v čn fl v zahraničí, ale tato prdce svott metoďickou
dúsledností, systematičností a logiěností argumentú teoretického i praktického
charakteru patŤí k nejlepším, které jsem hodnotil riž ta skutečnost, že pr ce se opírd
t02 liter rních a jin ch pramen vydan!,ch nejen v ČR, ale i v zahraničí, potvrzuje

zodpovědn pfístup a snahu o preciznosL D le o velmi kvalitním rpracov ní
zadaného tÍkolu svědčí rorsah prdce, 278 stran je naďstandardním rozsahem
disertační pr ce. PťíIohov čtÍst je mimof dně prúkauá a dokumentaje n ročnost a
d slednost zpracov ní poznatk nutn!,ch k na plnění cílti a k ověFení hypotéz
uymezen!,ch na poč tku prdce.

Autorka- práce dle popsané metodiky v tivodních č stech Íextu a v souladu se
stanoven!,mi cíli deJinuje pro čely ui,zkumu n sledující hypotézy:
HYPOTEZA l: Moďely predikce finanční tísně nejsou v rdmci Jinanční anal zy
v p o dnic íc h ?pracoviltels kéh o pr ňmys lu uy užív dny.
HYPOTEZA 2: Modely predikce ftnanční tísně založené na dkkriminační anal!,ze
nejsou spěšné pži predikci padku a hoďnocení Jinančního zdraví podniku
?pracovatelského pr myslu v české republice. Predikční síIa těchto moďelň je nízktí
i v období těsně pžed paďkem.

obě hypotézy lze považovat jako relevantní k žešenému problému Realizovanj,
teoretickj, a empirickj, uj,zkum umožnil ověŤení platnosti hypotéz stanoven ch na
zač tku pr ce. Hypotéza 1 nebyla zamítnata Hypotéza 2 však byla zamítnuta

V práci byla dodržena a naplněna kritéria kvality zkoum ní uymezená v kapitole 2.2
- platnost, spolehlivost, reprezentativitu Požadavek relevance mezi cílem, postupem
a dosažen!,mi uj,sledky (neboli platnost) byl naplněn. Zvolené postupy vedly k
naplnění cílu pr ce. St lost získon ch u!,sledkú (neboli spolehlivost) byla u
někter ch vj,sledk ověfena pomocí jejich komparace s dostupn!,mi u!,stupy
obdobn ch uÍzkumu. U mnohj,ch uj,sledk nebylo možně komparaci z ditvodu
neexktence u!,stup jin ch autorň provésL Komparace íady u sledku s dostupn!,mi
uystupy jinj,ch autora naplřuje i kritérium možnosti zobecnění z věrÍt, neboli
reprezentativity.

e) Stanovísko k vfsledk m disertační práce a privodnímu konkrétnÍmu pŤínosu
doktorandky / doktoranda, zhodnocení 'v..fznamu pro obor' posorrzení možností dalšího
rozpracování témafu;

Disertační pr ce m z hlediska u!,zkumu a ulvaje v oboru podnikové ekonomiky a
managementu několik pŤínosú. Zpracov ní uceleného teoretického pohledu v
oblasti modelťl padku poďnikft a možnosti predikce jejich padku i9 nŤínosné pro
obohacení dosavadních znalostí. Pr ce pžindší mnohé poznatky v Ceské republice
dosud nepubtikované. Empirick!, u!,zkum a z věry z něj uych zející pÍispívají
k dalšímu rozšífení možností uÍzkumu v oblasti predikce padku podnikú. V!,sledky
provedené analj,zy proměnn!,ch predikčních modelft najdou uplatnění pfedevším píi

pravě st vajících nebo konstrukci nouilch podnikouych predikčních moďelň.
Metody používané v empirické člÍsti je možné aplikačně využít také pfi dalších
anal zdch Jinančního zdraví poďnikil



s)

Disertační pr ce je uyužitelnd jak pro odbornou (akudcmickou) veÍejnost, tak pro

manažery jednotliu ch podnikŮ. Pžínosy dkertační pr ce existují také v oblasti
pedagogické činnosti, poutatky je možně prezentovat formou obohacení učebních
textú apod.

VyjádŤení se k publikačním aktivitám doktorandky / dokÍoranda v souvislosti
s kvalitou díla;

Autorka disertaění m jeden čl nek v odborně veÍejnosti uzndvaném časopise E+M,
Ekonomie a manÍIgemenL D le doktorandka je autorkou nebo spolaautorkou 10
pŤíspěvkŮ ve shornících. (Iveďen!, počet a zaměžení publikačních počin pavažuji za
pžiměíené. DíIčí č sti této disertační pr ce byly rovněž prezentov ny na
mczin rodních vědeckiich konferencích. Autorka phÍnuje uveňejnění u stupu
praktické čtísti pr ce v odborn!,ch časopisech, pňípadně í s impakt faktorem,
Pubtikace ztÚvěrft pr ce muže pčedstavovat podklad pro další vědeckou diskuzí

otázky k diskusi v rámci obhajoby;

1. PÍed kterj,mi riab nekritické aplikace modelň padku podnikň je tžeba varoval
o ď bo r n o u praxi (manažery, četní, ftnanční analytilcy apo d") ?

2. s ohledem nu turbulence na trzích není možné jen se opírat o ana$,zy ex post

ftnančních ukazatelú podnikú. s kter!,mi prognostickj,mi či upertrtími metodami
nebo modely hy se dola aplikace model padku podnikťt skombinovat, aby
c hy bov ost pÍ edpov ědí p ad k by la minimalizov dna?

VyjádŤení oponenta, ktery doporučuje disertační práci k obhajobě (dle zákona č.
lrUIeeS Sb. $ a7):

Protože, obsah prdce splřuje požadavky kladeně na doktorskou disertační pr ci,
samotnd pr ce je kvalitní a autorka zde prok zala potňebné znalosti v daném oboru
a schopnost vědecky pracovat, což dokazuje mj. i prezentovan publikaění činnost,
hodnotím tuto doktorskou pr ci kladně a doporučuji tuto doktorskou práci
k obhajobě. V pfípadě uspěšné obhajoby navrhuji, aby byl Ing. Katefině Mičudové
udělen titul doktor (PhD.) v oboru Podnikovd ekonomika a managemcnL

h)

ostrav4 22. zě í2012
,il-

Prof' I'g. Zd"mik"láš, CSc..
oponent


