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Téma DP: „IDENTIFIKACE SYNERGIÍ P ŘI FÚZÍCH STROJÍRENSKÝCH 
PODNIKŮ“ 
 
Posudok na tému „Identifikace synergií při fúzích strojírenských podniků“ som spracovala na 
základe menovania dekanom Fakulty podnikatelské, VUT v Brne doc. Ing. et Ing. 
Stanislavom Škapom, PhD. zo dňa 19. septembra 2017. 
 
 
Aktuálnosť DDP. Téma doktorandskej  dizertačnej práce je  mimoriadne aktuálna. Fúzie 
sú významným spôsobom rastu podnikov, ktorý umožňuje uspieť v globálnom konkurenčnom 
prostredí o čom svedčí každoročný obrovský počet takýchto spojení a množstvo finančných 
prostriedkov, ktoré do týchto spojení boli investované.  
  
Cieľ práce.  Cieľ dizertačnej práce je v súlade s vedecko-výskumným zameraním študijného 
odboru Podnikové finance (6208V089). Hlavný cieľ, ktorým je  „navrhnúť úpravy postupu 
stanovenia hodnoty spoločnosti realizujúcich fúzie tak, aby umožnili identifikáciu synergií pre 
české podniky pôsobiace v odbore strojárenstva“ je formulovaný jasne a logicky. Päť 
čiastkových cieľov umožnilo postupne splniť hlavný cieľ. Doktorand okrem toho na základe 
literárnych rešerší naformuloval jednu výskumnú otázku, ktorú v práci preskúmal. 
 
Metodika práce a metódy skúmania.  Postupom skúmania a vhodnosťou použitých metód 
v analyzovanej problematike doktorandskej dizertačnej práce doktorand preukázal schopnosť 
vedecky pracovať a používať vhodné metódy vedeckej práce. Tretej kapitole „Metódy použité 
v práci “ venoval doktorand mimoriadnu pozornosť na str. 79 –  93, kde popísal metódy, ktoré 
budú v práci použité. 
 
Postup riešenia problému a výsledky dizertačnej práce.  Dizertačná práca je rozdelená do 
piatich kapitol. V prvej kapitole venovanej súčasnému zdôvodneniu aktuálnosti dizertačnej 
práce  sa doktorand  zameral na vývoj hodnoty transakcií M&A, závislosť transakcií na 
ekonomickom vývoji, na úspešnosť realizovaných transakcií a dôvody neúspechu transakcií. 
Druhá kapitola je venovaná teoretickým východiskám dizertačnej práce. Tu sa doktorand 
sústredil na vymedzenie fúzií a akvizícií v českej legislatíve, na historický vývoj M&A a ich 
členenie, na zdroje synergií pri spájaní a na  prístupy k meraniu synergií. V tejto časti 
doktorandskej práce doktorand preukázal rozsiahly prehľad literatúry domácej i zahraničnej. 
Subkapitola 2.3 končí kategorizáciou motívov spájania a zdrojov synergií, ktorá je 
prehľadným zhrnutím motívov spájania s vyjadrením vlastného názoru. Toto chýba v ďalšej 
subkapitole 2.4 venovanej prístupom k meraniu synergií, čo doktorand uviedol neskôr v časti 
venovanej metódam použitým v práci. V subkapitole 2.4.3 „Identifikace synergií na základe 
stanovení změny hodnoty společnosti“ sa doktorand pri stanovení hodnoty spoločnosti 
zameral na FCF model a CCF model. Koleer, T., Goedharrt, M., Wessels, D. (2005), ktorých 
prácu doktorand uvádza v zozname literatúry na str. 151 pod číslom (63) predstavujú štyri 
varianty FCF modelov FCF Entity, FCF APV, Capital CF a FCF Equity. Jednotlivé varianty 
FCF modelov odporúčajú použiť v závislosti od kapitálovej štruktúry.  Je ich CCF model 



totožný s tým, ktorý Ste  na stanovenie hodnoty spoločností  zvolili Vy? Nebol by pre fúzie 
vhodnejší model FCF APV? 
V štvrtej kapitole doktorand prezentuje výsledky realizovaného výskumu u 102 spoločností. 
V piatej kapitole sú zhrnuté prínosy dizertačnej práce. 
 
Význam pre rozvoj teórie a praxe.  Dizertačná práca  môže byť využitá v pedagogickom 
procese, v ďalšom výskume a samozrejme v praxi pri využití dvoch navrhnutých modelov 
predikujúcich synergie M&A. 
 
Formálna úprava dizertačnej práce a jej jazyková úprava. Pozitívom dizertačnej práce je 
použitie množstva literatúry, osobitne zahraničnej a spracovanie veľkého množstva vstupných 
údajov.  Formálna úprava je veľmi dobrá, napriek drobným nedostatkom, napríklad vo vzorci 
č. (3) chýba vysvetlivka symbolu ik, v tabuľke  č. 25 je nesprávne označený posledný riadok. 
Jazyková úroveň, zrozumiteľnosť spôsob výkladu skúmaného problému sú na výbornej 
úrovni. 
  
Doktorandská práca Ing. Jána PĚTA ako celok  podľa môjho názoru zodpovedá nárokom 
kladeným na tento druh prác. Doktorand vytýčený hlavný i čiastkové ciele splnil, vedeckú 
otázku preskúmal. Uvedené prínosy, ktoré doktorand uvádza  v závere práce  pre rozvoj 
vednej disciplíny, pedagogickú prax i prax sú mimoriadne dôležité. 
 
V diskusii prosím zaujať stanovisko hlavne k týmto otázkam. 
 

1. Na str. 36 doktorand píše: „Teorie oceňování tvrdí, že M&A jsou prováděny 
manažery, kteří majé lepší informace než investri na kapitálovém trhu. Toto však 
odporuje teorii efektivního kapitálového trhu, podle které jsou všechny dostupné 
informace zahrnuty do ceny akcií.“  Existujú podľa doktoranda také efektívne trhy? 
Obsahujú informácie investorov aj „insider“ informácie, ktoré by boli zahrnuté do 
cien akcií? Sú pre nich dostupné? 

2. Ako sa podľa Vášho názoru prejavila rôzna kapitálová štruktúra v hodnote podnikov 
podľa Vami zvolenej metódy? 

3. Ako Ste postupovali pri kvantifikácii trhovej prémie USA (aritmetický, geometrický 
priemer alebo kombinácia)? 

4. Aký je Váš názor na bezrizikovú mieru výnosu zo ŠD v čase, keď Centrálne banky 
realizujú politiku nízkych úrokových sadzieb?  
 

Záver 
 
Záverom konštatujem, že predložená doktorandská dizertačná práca „IDENTIFIKACE 
SYNERGIÍ PŘI FÚZÍCH STROJÍRENSKÝCH PODNIK Ů“ Ing. Jána PĚTA je 
spracovaná na  požadovanej teoretickej úrovni. Obsahuje spracovanie množstva 
domácich i zahraničných teoretických zdrojov. Cenné sú odporúčania doktoranda pre 
rozvoj teórie a praxe. Cieľ doktorandskej dizertačnej práce bol splnený. Možno 
konštatovať, že predložená doktorandská dizertačná práca Ing. Jana PĚTA spĺňa 
podmienky kladené na klasifikačné práce v III. stupni VŠ. Odporúčam preto, aby po 
úspešnej obhajobe bola Ing. Jánovi PĚTOVI  udelená vedecko-akademická  hodnosť 
Philosophiae doctor - PhD. vo vednom odbore 6208V089 Podnikové finance. 
 
V Bratislave 17. 10. 2017                                     prof. Ing . Božena Hrvoľová, CSc. 
                                                                                               oponentka 



 
 


