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Předmětem disertační práce jsou fúze jako jedné z možností prorůstové transformace 

obchodních korporací. Patří mezi nástroje organizační koncentrace, která je mnohem méně 

časově náročná v porovnání s formami organického rozvoje spojeného s výstavbou nových 

provozů či závodů nebo s restrukturalizací již existující korporace. S postupující globalizací 

nabývají fúze na významu i v českém regionu, zejména v odvětví průmyslu. Z tohoto pohledu 

považuji téma disertační práce za aktuální a vyžadující pozornost nejen po stránce 

ekonomického ale i po stránce teoretického přístupu a zajištění procesu fúzí v oblasti daňové, 

účetní, obchodní i právní.   

Hlavním cílem disertační práce bylo navrhnout úpravy postupu stanovení hodnoty 

korporací realizujících fúze tak, aby bylo možné predikovat vznik synergického efektu. Student 

měl na mysli vytvořit jakýsi systém včasného varování před neúspěšnou fúzí, která by nemohla 

nastat, pokud by byla předem stanovena kladná hodnota finanční synergie. Zde je třeba 

podotknout, že existuje mnoho motivů pro fúze, které nejsou spojeny s bezprostředními 

finančními efekty. Výstupem z disertační práce jsou modely predikující, zda nastanou synergie 

a v jaké hodnotě, které byly následně zahrnuty do oceňovacího modelu korporace, před 

realizací fúze. Vytčený hlavní cíl i podpůrné dílčí cíle se podle mého názoru studentovi podařilo 

splnit.  

Metodika řešení vytčeného problému se opírala o empirický výzkum založený na datech 

obchodních korporací působících v oboru strojírenství v letech 2004 – 2011. Východiskem byla 

klasifikace transakcí podle indikátorů tržeb a provozního výsledku hospodaření do skupiny 

úspěšně realizovaných fúzí a skupiny neúspěšných fúzí. Testováním finančních indikátorů byly 

identifikovány statisticky významné rozdíly v indikátorech finanční analýzy mezi korporacemi 

realizujícími úspěšné a neúspěšné transakce. K predikci synergie byly použity metody 

klasifikačních a regresních stromů a metoda lineárního regresního modelu. Statisticky 

významné rozdíly byly zjištěny u poměrových indikátorů mzdových nákladů k tržbám, odpisů 



k tržbám a obrátkovosti aktiv. Všechny zkoumané korporace (zanikající, pokračující i nově 

vzniklé) byly oceněny metodou diskontovaného kapitálového cash flow. Na základě tohoto 

ocenění byly identifikovány faktory, které ovlivňují hodnotu dosažené synergie již před 

realizací fúze. Jako statisticky významné byly stanoveny indikátory rentability aktiv (ROA), 

krátkodobého finančního majetku k aktivům (KFM/A), cash flow k aktivům (CF/A) a cash flow 

k nákladovým úrokům (CF/NÚ). Uvedené indikátory byly následně použity k tvorbě 

predikčních modelů, které přinášejí novou aplikaci metod finanční analýzy. Predikční modely 

představují vlastní přínos doktoranda. K metodice výzkumu mám připomínku ohledně období, 

které by mělo být aktuální tedy zahrnovat alespoň roky 2015 a 2016. Pokud jde o počet transakcí 

ve vzorku měl by splňovat podmínku reprezentativnosti, aby mohl být výsledek zobecněn. 

Sledované období po fúzi je příliš krátké, neboť úspěšná implementace nového strategického a 

operativního systému řízení a vlastní integrace zanikajících subjektů do nástupnické společnosti 

se často realizují do čtyř až pěti let po zahájení fúze.  

Výstupy z disertační práce jsou určeny především pro praxi, neboť usnadňují 

rozhodování managementu i investorů ve fázi přípravy fúze i ve fázi due diligence. Práce 

představuje i specifický informační pramen a studijní literaturu v pedagogickém procesu. 

Po formální stránce práce splňuje požadavky jak z hlediska grafické, tak i jazykové 

úpravy až na některé drobné chyby např. na s. 73.     

 

Závěry 

 

Disertační práce obsahuje původní i uveřejněné výsledky z oblasti fúzí jako jednoho z nástrojů 

organizační koncentrace obchodních korporací. Student prokázal svojí disertační prací tvůrčí 

schopnosti v oblasti statistického zpracování empirických dat a tvorby nových predikčních 

modelů na bázi očekávaných finančních synergií. Přispěl tak k rozšíření spektra použití metod 

finanční analýzy. Práce splňuje požadavky kladené na disertační práce v daném oboru.  

Doporučuji práci přijmout k obhajobě a v případě úspěšného obhájení navrhuji, aby Ing. Janu 

Pětovi byla udělena vědecko-akademická hodnost PhD. 
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