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Posudek na doktorskou disertační práci  

p. Ing. Davida Ficbauera, zpracovanou na téma 

„Specifika finančního řízení holdingů“ 

 

1. Úvod – aktuálnost zvoleného téma 

Jedním z podstatných rysů, které profilují rozvoj řízení podnikatelských subjektů cca od počátku 

devadesátých let dvacátého století, jsou nové pohledy jak na cíle, nástroje a metody finančního 

řízení, tak na jejich místo v celém systému řízení. Výsledkem těchto tendencí je celá řada nových 

poznatků, jejichž reálnost potvrdila zejména finanční a na ni navazující globální krize. Jako 

nejvýznamnější z nich uveďme:   

 na straně akademické a teoretické fronty poznání, že rozvoj finančního (ale i celostně 

chápaného podnikového) řízení je třeba pragmaticky přiblížit podnikovým potřebám (a 

nikoliv abstraktním modelům, jejichž fungování je založeno na tolika předpokladech, že 

v praxi jejich aplikace ztrácí smysl), a naopak na straně praxe kritická sebereflexe, že řada 

postupů a metod řízení konkrétních podniků je až příliš zaměřena na maximalizaci ročních 

finančních výsledků, a to i v případech, kdy jejich zvyšování vede ke ztrátě konkurenčních 

výhod ve „strategickém běhu“; 

 nutnost přistupovat k otázkám podnikového řízení na systémové bázi, která integračně 

propojuje jeho organizační, plánovací, kontrolní, rozhodovací, motivační a informační 

funkce;   

 potřeba koncipovat systém řízení na bázi (nepříliš hezky česky řečeno) multidimenzionálního 

pohledu na podnikatelský proces; to vede ke stále silnější integraci všech významných 

aspektů jeho cílevědomého ovládání; nejen strategického, ale také taktického i operativního 

horizontu, výkonového, odpovědnostního, zákaznického, teritoriálního i procesního průřezu, 

organizační, plánovací, kontrolní, motivační i informační funkce a také jeho naturálně věcné 

a hodnotové podstaty; a 

 zdůrazněná potřeba interdisciplinárního pohledu na zkoumanou realitu; stručně a poněkud 

zjednodušeně řečeno: pokud si svět manažerů klade přímočarou otázku „Jak efektivně řídit 

podnik?“ aniž se zabývá tím, která z disciplín ho vede správným směrem, musí se této otázce 

přizpůsobit i - často spíše disciplinárně orientovaný – svět akademiků a koncepčně 

zaměřených odborníků.   

Je z tohoto hlediska pozoruhodné, že tyto zásadní kvalitativní změny systému řízení podniků se 

tak málo promítly do úvah a zkoumání, jakým způsobem by se měly aplikovat ve specifických 

podmínkách řízení nikoliv jednotlivých subjektů podnikové aktivity, ale složitých podnikových 

uskupení. Většina literárních zdrojů, vznikajících v této době, se zabývá spíše obchodně a 

finančně právními otázkami řízení holdingů, než motivacemi k jejich vzniku a otázkami, jak 

synergii jejich vzniku umocnit kvalitním řízením. 

V tomto ohledu hodnotím obsahové zaměření doktorské disertační práce p. Ing. Davida 

Ficbauera, která se zabývá specifiky finančního řízení podnikových uskupení s hlavním důrazem 

na jejich aplikaci v podmínkách holdingů, jako velice aktuální a potřebné. 

2. Cíl práce a zvolené metody zpracování 

Hlavním cílem habilitační práce Ing. Ficbauera bylo zhodnotit specifika řízení holdingů 

v podmínkách České republiky s akcentem na oblast finančního řízení. Autor přitom vychází z 

předpokladu, že základními důvody ke vzniku holdingu jsou synergické efekty, vyplývající 
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z centralizace řízení peněžních toků, které umožňuje minimalizaci nákladů kapitálu, a 

minimalizace finančního rizika individuálního investora z pohledu ručení jednotlivých 

společností holdingu za své závazky.   

V návaznosti na uvedený cíl pak doktorand formuluje dílčí cíle:  

 identifikovat důvody vedoucí ke vzniku holdingů, nejvyužívanější způsoby řízení a 

nejvýznamnější efekty holdingové struktury, a   

 prokázat synergický efekt holdingu vyplývající z převádění volných peněžních prostředků 

mezi jednotlivými společnostmi, případně mezi mateřskou společností a dceřinými 

společnostmi, na náklady kapitálu.   

Uvedenou strukturalizaci cílů považuji za vhodnou a adekvátní s ohledem na ústřední cíl práce, a 

to i přesto, že efektů, které jsou spojeny s tvorbou holdingových uspořádání, je výrazně více. 

Významnými důvody, které v práci nejsou zmíněny, a kterým by proto podle mého názoru mohla 

být věnována diskuse v rámci obhajoby, jsou snahy realizovat efekt z rozsahu a budování 

profesní kompetence útvarů a pracovníků zajišťujících inovační fázi podnikatelského cyklu 

(strategický marketing, výzkum, vývoj, technická příprava výroby) a tendence k vytváření center 

sdílených služeb pro zajišťování servisních činností včetně informačních potřeb řízení holdingů. 

Zajímavou otázkou do diskuse by mohl být i názor autora práce na to, kde spatřuje parametry 

optimalizace pro rozhodnutí, zda subjekt ekonomické aktivity organizačně uspořádat jako jediný 

podnikatelský subjekt, v oblasti finančního řízení volných peněžních prostředků řízený 

vnitropodnikovou bankou, či zda jej organizovat a posléze i řídit jako holding, pro jehož řízení 

volných peněžních prostředků je vhodné využít cash pooling.  

Návaznou otázkou pak může být i úvaha, které z oblastí finančního řízení holdingu je podle 

názoru autora vhodné spíše centralizovat na úrovni mateřské společnosti, a u kterých naopak 

ponechat pravomoc a odpovědnost za jejich realizaci na dceřiných společnostech, resp. – pokud 

se domnívá, že na takovou otázku nelze odpovědět obecně – jaká by volil návazná kritéria, která 

míru centralizace a decentralizace finančního řízení holdingů umožňují stanovit.  

Základní metody dosažení výše uvedených cílů jsou – podle mého názoru adekvátně jejich 

objektivně vzájemně spjaté podstatě a empirickému ověření – rozděleny na ty, které jsou využity 

nejprve při formulování obecných poznatků a následně v rámci empirického výzkumu.  

Podle mého názoru v souladu s výčtem metod, uvedeným na stranách 64 – 65 disertační práce, je 

obsahová podstata práce založena zejména na aplikaci metod kritické syntézy a analýzy, 

induktivním a deduktivním způsobu myšlení a na aplikaci vzájemných vztahů mezi obecnou 

podstatou a konkrétní jevovou formou předmětu zkoumání.    

Empirická část práce pak vychází z dotazníkového šetření, aplikovaného na zdánlivě nepříliš 

velkém vzorku 15 holdingů, jejichž součástí však je celkem 188 právně samostatných podniků. 

V tomto směru se ztotožňuji s tvrzením autora práce, že k dosažení cílů práce není významná 

kvantita zkoumaného vzorku, jako spíše kvalita vstupních dat; ta je podle mého názoru dána 

zejména individuálními rozhovory s představiteli holdingů, u nichž byla primárně zkoumána 

jejich profesní kompetence a návazná schopnost poskytnout relevantní a pravdivé informace o 

fungování zkoumaného vzorku holdingů.   

Nad rámec těchto metod, které autor explicitně uvádí v práci, je z textu zřejmé, že doktorand 

aplikoval i další metody, zejména 

 dialektický přístup, projevující se jednak v odděleném zkoumání jevů, ovlivňujících kvalitu 

řízení holdingů, jednak v tom, že tyto parametry jsou hodnoceny také ve vzájemných 

vztazích a protikladech,  
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 na něj navazující systémová analýza, která autorovi práce dala možnost postihnout podstatu 

řešených problémů ve vzájemných souvislostech,  

 dedukce, umožňující Ing. Ficbauerovi postupovat od obecných poznatků k individuálním 

jevům, a na praktických příkladech dokumentovat platnost formulovaných závěrů, 

 popisné (explicitní) metody zobrazení systému, uplatňované zejména v úvahách o tom, jaké 

jsou výhody holdingového uspořádání z hlediska jejich finančního řízení, a 

 zobecnění, které je využito zejména při formulaci závěrů jednotlivých dílčích částí práce i 

jejího celkového závěru. 

Uplatněným metodám pak dominuje systémový přístup.  Ten lze v práci sledovat ve dvou 

základních průřezech: 

 v obsahovém vymezení řešené problematiky, kde jsem dospěl k závěru, že – kromě výše 

uvedených oblastí inovačního cyklu podnikatelského procesu a center sdílených služeb -  

autora neopomněl analyzovat žádnou z podstatných charakteristik finančního řízení holdingů;    

 při zobrazení vazeb mezi zkoumanými oblastmi a diskusí výsledků a vědeckého přínosu 

práce, který má charakter syntézy – vyjádřených systémových vazeb mezi jednotlivými 

problémovými oblastmi, které jsou v práci podrobně řešeny. 

Naopak závěr práce, který má spíše charakter doslovu, mohl být podle mého názoru více využit 

ke zobecnění závěrů a k šířeji koncipované odpovědi na otázku, jaké jsou specifika řízení 

holdingů v porovnání s finančním řízením byť velkých a vnitřně složitých jednotlivých podniků.     

Cíl práce, jeho obecná konkretizace i způsob ověření výsledků svědčí o tom, že autor doktorské 

disertační práce má široké povědomí o otázkách, profilujících úspěšné řízení finanční řízení 

podnikatelských subjektů i jejich uskupení, a to včetně těch, k jejichž řešení by měla přispět 

teoretická fronta.   

Celkově lze konstatovat, že cíl, který si autor práce vytkl, je zaměřen na rozpoznání nových 

poznatků v analyzované oblasti a Ing. Ficbauer zvolil pro jeho dosažení adekvátní metody.   

3. Způsob zpracování práce 

Práce je nesporně pozitivním a přínosným příspěvkem do diskuse o nástrojích a metodách 

finančního řízení holdingů. Základním charakteristickým prvkem předkládané práce je šíře jejího 

záběru. Také způsob logického uspořádání jednotlivých problémových okruhů, který vychází 

z výše uvedené konkretizace cíle práce, a jejich systémové propojení však přinášejí řadu 

inspirativních námětů.  

Základem uvedeného pozitivního hodnocení je zejména skutečnost, že autor vychází při 

zpracování zvoleného tématu ze značného rozsahu literárních pramenů, jejichž šíře, variabilita 

přístupů a doba vzniku reflektují stavební kameny a vývoj hodnocené problematiky. Pozitivně 

hodnotím však nejen tuto šíři, ale zejména způsob zpracování těchto podkladů; ten totiž svědčí o 

tom, že nešlo jen o letmé seznámení s velkým počtem pramenů, ale o dlouhodobý systematický 

zájem doktoranda o uvedenou problematiku; ten mu umožnil pochopit přínos jednotlivých autorů 

ke zpracované problematice a také ho přesvědčivým způsobem vyjádřit a strukturovat.  Velice 

jsem v tomto směru ocenil také autorovu poctivost v citacích a v odkazech na inspirační zdroje.  

Hlavním pozitivem hodnocené práce je však – podle mého názoru – vlastní přínos autora 

k řešenému tématu. Konkrétní příspěvky do diskuse o finančním řízení holdingů, rozvíjející 

náměty jiných autorů nebo vycházející z autorových originálních úvah, vesměs svědčí o 

vytříbených názorech na analyzovanou problematiku; tyto názory jsou navíc podpořeny věcnými 
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argumenty, které je přesvědčivě obhajují. Tuto skutečnost mimochodem potvrzuje i relativně 

rozsáhlá publikační činnost doktoranda.   

Prakticky se všemi těmito významnými příspěvky do diskuse jsem se obsahově ztotožnil. Spíše 

drobné výhrady lze mít snad pouze k některým zjednodušením, z nichž stojí za zmínku 

 na str. 68 ne zcela přesné vymezení čistého pracovního kapitálu, jednak ve vztahu k jeho 

odlišení od pracovního kapitálu, jednak z hlediska vymezení rozdílu mezi krátkodobými a 

neúročenými závazky;   

 na str. 69 měření obrátkovosti majetku (aktiv?) na bázi podílu tržeb (pravděpodobně spíše 

výnosů z prodeje) a celkových aktiv.      

Na základě celkového zhodnocení se však domnívám, že Ing. David Ficbauer zpracoval velice 

solidní práci, která splnila cíle, formulované v jejím úvodu. Oceňuji nejen výše uvedenou 

syntézu problémů, ale také úspěšnou snahu o tvůrčí, hodnotící přístup, výrazně nadprůměrný 

rozsah literatury, kterou prostudoval, a také vědeckou poctivost vyjádřenou při všech citacích a 

převzatých myšlenkách, uvedených v práci.  

Kladem doktorské disertační práce Ing. Ficbauera je i její solidní jazyková a stylistická úroveň a 

kvalitní formální úprava. 

4. Závěr 

Doktorská disertační práce Ing. Davida Ficbauera zpracovaná na téma „Specifika finančního 

řízení podniků“ splňuje veškeré požadavky na práce tohoto typu.  

Doporučuji ji k obhajobě a v případě úspěšné obhajoby doporučuji, aby Ing. Ficbauerovi byla 

udělena vědecko – pedagogická hodnost Ph.D. 

 

Praha 8. května 2014 
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