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Název disertační práce: Specifika finančního řízení holdingů 
 
Ing. David Ficbauer je studentem kombinované formy studia doktorského studijního 
programu Ekonomika a management na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v 
Brně. Ve své publikační činnosti se věnuje mezinárodním účetním standardům a daňovým 
systémům a specifikům finančního řízení holdingů. Je spoluautorem pěti odborných knih, 
autorem dvou příspěvků ve sbornících, které jsou výstupem doktorandského workshopu a 
mezinárodní vědecké konference. Publikoval rovněž jeden článek v časopise zařazeným do 
databáze SCOPUS. Publikační výstupy v relevantních vědeckých časopisech vydávaných 
zahraničí autor v IS VUT v Brně neuvádí. 
 
Předložená disertační práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol a v souladu s uzancemi 
zahrnuje všechny části, které má tento typ vědeckých prací obsahovat. 
 
K vybraným částem disertační práce připojuji následující komentáře, doporučení a dotazy: 
 
Aktuálnost tématu disertační práce 
Domnívám se, že zvolené téma disertační práce je vzhledem k narůstající ekonomické síle 
podnikatelských uskupení typu holding tématem vysoce aktuálním a výzkum vybraných 
aspektů jejich finančního řízení si v kontextu českého prostředí zaslouží zvýšenou pozornost, 
a to ze strany teorie i praxe. Autor se opírá o relativně rozsáhlou literární rešerši, která je ve 
větší míře zaměřená na otázky spojené s mezinárodními standardy účetního výkaznictví a 
podnikové finance. Bohužel, v seznamu použité literatury lze nalézt velmi nízký počet odkazů 
na studie, které se věnují finančnímu řízení holdingů (koncernů), a které by byly výstupem 
původních výzkumů realizovaných v podmínkách jak vyspělých tržních ekonomik, tak i např. 
regionu střední a východní Evropy. Za problémovou považuji v tomto smyslu skutečnost, že 
celá teoretická část se primárně opírá o odborné knihy, přičemž zastoupení aktuálních článků 
v relevantních odborných časopisech indexovaných na Web of Science je minimální. 
 
Analýza současného stavu poznání 
V první části analýzy se autor věnuje významu holdingů z pohledu světové ekonomiky. Uvádí 
přehled nejvýznamnějších holdingů a porovnává jejich obrat s úrovní HDP vybraných zemí. 
Ekonomický význam holdingů by však bylo možné demonstrovat i řadou dalších ukazatelů, 
jejichž zařazení do kontextu kapitoly by bylo více než přínosné (např. vývoj počtu holdingů 
v čase, podíl jejich obratu na státních rozpočtech vybraných zemí, počet pracovních míst 
závislých na existenci koncernů, podíl holdingů na světovém obchodu a přímých zahraničních 
investicích, aj.). Naskýtá se rovněž otázka, proč autor do přehledu nejvlivnějších holdingů 
světa nezahrnul hedgové fondy, které se v současnosti vyznačují mnohem vyšší koncentrací 
ekonomické moci, než je tomu v případě tradičních bankovních institucí. 
 
Následující části teoretického přehledu jsou zaměřeny na otázky identifikace a vymezení 
holdingu, jeho druhy, důvody k vytvoření a vybrané aspekty finančního řízení. Pozornost 
autora by si nepochybně zasloužily i další oblasti, jakými je např. postavení holdingů ve 



světle soudobých obchodně-politických ekonomických teorií, nebo zhodnocení pozitivních a 
negativních aspektů jejich činnosti z pohledu hostitelských zemí. 
V závěrečné části teoretických východisek postrádám shrnutí, ze kterého by jednoznačné 
vyplynulo, které aspekty finančního řízení holdingu dosud nebyly předmětem výzkumu, a 
které tak v sobě skrývají potenciál nových přínosů pro rozvoj vědního oboru.  
 
Splnění cíle disertační práce a postup jeho naplňování 
Hlavním cílem disertační práce je „výzkum specifik řízení holdingů v ČR s akcentem na 
oblast finančního řízení“. Na cíl hlavní navazuje vymezení cílů dílčích. 
 
Cíl disertační práce je naplňován v následujících krocích: 

1) Dotazování, které se opírá o dotazník zařazený do přílohy 1 DP. Cílem dotazování je 
zmapovat specifika řízení holdingu, především pak z pohledu finančního 
managementu. Lze konstatovat, že autor dospěl k řadě přínosných původních 
výsledků, které osvětlují důvody pro vznik holdingu v podmínkách ČR, vnímání 
výhod a nevýhod holdingových struktur z pohledu respondentů a také jejich 
stanoviska ke specifikům finančního řízení holdingu. Na druhé straně zastávám názor, 
že z pohledu naplnění cíle DP prezentované výsledky zaostávají za očekáváními, a to 
zejména vzhledem k avizovanému explorativnímu charakteru výzkumného konceptu. 
Výsledky na jedné straně přinášejí poznatek o tom, že „většina respondentů“ 
v holdingovém uspořádání považuje za zcela zásadní nutnost stanovení transferových 
cen a převody finančních prostředků mezi jednotlivými společnostmi. Na druhé straně 
se však již nelze dozvědět nic o tom, jaké metody stanovení transferových cen a řízení 
finančních prostředků koncerny preferují a jak hodnotí výhody/nevýhody jednotlivých 
přístupů. Za slabší považuji metodickou stránku dotazníkového šetření. Využití škály 
pro zhodnocení míry významnosti odpovědí na položené otázky by umožnilo aplikaci 
sofistikovanějších metod statistického zpracování dat. Ne příliš šťastná je také 
prezentace týchž výsledků formou absolutních četností v tabulkách a barevných 
koláčových grafů. 

2) Finanční analýza. V kapitole 4.3 (str. 98) autor prezentuje ekonomické výsledky 
vybraného vzorku podniků s cílem „demonstrovat specifika finančního řízení 
holdingů“. Pro tento účel používá účetní data a vybrané elementární metody finanční 
analýzy. Je na škodu, že se autor omezil pouze na komentáře týkající finanční situace 
zkoumaných holdingů a nevyužil možnosti, které mu pro identifikování specifických 
rysů jejich finančního hospodaření nabízejí matematicko-statistické metody. 
Formulování hypotéz a ověřování jejich platnosti by nepochybně podpořilo reliabilitu 
prezentovaných závěrů. 

3) Případová studie. Kapitola 4.4 je věnována „specifikaci jednotlivých možností 
finančního řízení holdingu a jeho vlivu na řízení a výsledek hospodaření jednotlivých 
společností a celého uskupení“ a dále pak „simulaci a prokázání kvantifikovatelných 
efektů holdingu“. Za přínosnou považuji snahu autora modelovat dopad převodu 
volných peněžních prostředků na náklady kapitálu vybraného holdingu, avšak 
charakter ostatních zjištění v rámci kapitoly (výplata dividend, ovládací smlouva a 
riziko holdingu) se mi jeví jako příliš obecný. Aspirací autora bylo zpracovat celou 
kapitolu formu případové studie. Aplikace tohoto konceptu vědecké práce se mi však, 
bohužel, jeví z větší části jako nevyhovující.  

 
Formální stránka pojednání 
Z hlediska formálních náležitostí a jazykové úrovně předložená disertační práce splňuje 
požadované standardy. 



 
Význam disertační práce pro praxi a vědní obor, závěr 
Domnívám se, že výsledky předložené disertační práce v zásadě přispívají k lepšímu poznání 
otázek spojených s řízením holdingových struktur v podmínkách ČR a jsou tak příspěvkem 
pro rozvoj vědního oboru i praxe. Nelze ovšem opominout i skutečnost, že autor ne zcela 
využil prostor, který se mu v průběhu zpracování jednotlivých témat nabízel, a zejména 
metodická stránka disertační práce by měla být v průběhu její obhajoby předmětem diskuse. 
V případě, že doktorand uspokojivým způsobem připomínky formulované v tomto posudku 
zodpoví a vysvětlí  
 

doporučuji, 
 

aby mu byl udělen titul philosophiæ doctor (Ph.D.). 
 
 
 
 
V Brně dne 8. května 2014 
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