
O p o n e n t s k ý  p o s u d e k 
 

disertační práce Ing. Jany Pěty „Identifikace synergií při fúzích strojírenských 
podniků“ 

 
a) Aktuálnost tématu disertační práce 

Fúze podniků je jednou z možností, jak zajistit růst jednoho podniku spojením s podnikem 
jiným buď obdobného předmětu činnosti či podniku, který je s podnikatelským subjektem 
spojen dodavatelsko-odběratelskými vztahy. Se zvyšující se globalizací trhu, ale i se zvyšující 
se konkurenceschopností podnikatelského prostředí, nabývá možnost fúzí pro mnohé podniky 
na důležitosti a stává se jednou z možností, jak zajistit rozvoj podniku a úspěšně obstát 
v konkurenci podniků jiných. 
Fúze podniků však nemusí být vždy úspěšná, neboť tento složitý proces sebou přináší řadu 
rizik pro zúčastněné strany. Tato rizika musí být před samotným zahájením procesu fúze 
objektivně zvážena, aby bylo dosaženo žádoucího kladného efektu. 
Disertační práce je zaměřena na problémy s fúzí podniků spojené jak z pohledu faktorů, které 
úspěšnost fúze podstatnou měrou ovlivňují, tak z pohledu stanovení hodnoty podniku fúzí 
vzniklého. Vzhledem ke zvyšování významu fúzí v současné době je práci možno považovat 
za aktuální. 
 
b) Splnění stanovených cílů 

Hlavním cílem disertační práce je návrh úpravy postupu stanovení hodnoty fúzujících 
podniků. Za účelem naplnění hlavního cíle je formulováno 5 cílů dílčích, jejichž postupné 
naplňování umožnilo autorovi naplnit hlavní cíl práce. Jak hlavní cíl, tak cíle dílčí jsou 
formulovány jasně, s logickou návazností.  
Kladně lze hodnotit i stanovenou výzkumnou otázku, jejíž zodpovězení, které je výsledkem 
v práci provedených analýz, potvrzuje, že ne všechny fúze podniků musí nutně vést 
k žádoucímu růstu. 
Je možno konstatovat, že cíl práce byl naplněn. Byl navržen model predikující hodnotu 
synergií plynoucí z fúzí podniku pro vybrané podniky zpracovatelského průmyslu, zabývající 
se činnostmi v oblasti strojírenství. 
 
c) Zvolené metody řešení 

Autor práce vychází z různých metodických postupů již dříve publikovaných, které jsou 
v práci řádně citovány a přizpůsobuje je potřebám naplnění cíle své práce. Využívá celou řadu 
vědeckých metod, jejichž výběr odpovídá řešenému tématu. Kladně lze hodnotit využití 
statistických metod, v nichž autor prokázal dobrou orientaci a uvedl důvody jejich využití i 
jejich vypovídací schopnost v návaznosti na hlavní cíl disertační práce. Připomínku lze mít 
k poněkud chaotickému uvedení metod. 
Analyzovaný soubor je sestaven z veřejně dostupných dat z Obchodního věstníku. Autor 
v práci rozvádí postup konečného výběru podniků do sledovaného souboru zařazených na 
základě stanovených kritérií.  
Délka zkoumané časové řady byla do značné míry ovlivněna dostupností potřebných dat a 
potřebou zajistit potřebnou vypovídací schopnost údajů za zvolený soubor podniků. Přesto 
však lze mít dotaz, zda není časová řada 2004 až 2011 příliš nehomogenní?  

 



Výsledky disertační práce 

Problematice spojování podniků se v posledních letech věnovala řada nejen tuzemských, ale 
zejména zahraničních autorů. Ti ve svých pracích vymezují různé pojmy s problematikou fúzí 
spjaté i různé pohledy na faktory, které hodnotu synergií realizovaných fúzí ovlivňují. Autor 
shrnul v první části své práce hlavní pojmy s fúzemi spojené z pohledu jejich legislativního 
vymezení i z pohledu různých autorů zkoumanou problematikou se zabývajících. Prokázal 
tak, že tato problematika je mu blízká a dobře se v ní orientuje.  
Na teoretickou část práce, která je velmi rozsáhlá, tvoří polovinu celé disertační práce, 
navazuje část metodická, rovněž rozsáhlá, která byla již uvedena.  
V kapitole 4, věnované vlastním výsledkům, se autor systematicky věnuje postupnému 
naplňování dílčích cílů, které si stanovil. Z průběhu zpracování i z formulovaných závěrů 
vyplývají některé dotazy či nepřesnosti, které by měla disertand zodpovědět v průběhu 
zpracování své práce: 

- Bylo by možno upřesnit, proč fúze by měla vést ke snížení mzdových nákladů? Je 
logické, že efektivnější využívání zdrojů by mělo mít za následek pokles nákladů. Je 
však v oblasti personální politiky hlavním motivem podniku pouze snížení počtu 
pracovníků nebo zkvalitnění podmínek práce a tím zajištění vyšších mezd a získání 
kvalifikovaných pracovníků, zejména v období růstu tržeb? 

- V tabulkách 10, 11, 13, 14 nejsou údaje v %, jak je uvedeno v záhlaví tabulek. 

- Jak je možno logicky vysvětlit vliv poměru krátkodobého majetku k celkovým 
aktivům na tvorbu synergií? 

- Rovněž je možno zdůvodnit, proč po realizaci fúze je předpokládáno, že změna cash 
flow bude vyšší než změna tržeb? S čím je cash flow ve vztahu k tržbám spojeno? 

- Zpracování podkladových údajů vyžadovalo složité propočty a individuální úpravy 
dat. Např. na s. 117 je uvedeno, že bylo třeba blíže zkoumat oběžný majetek i závazky 
jednotlivých společností. Upravené koeficienty pro provedené prognózy vykázaly 
podstatně změněné hodnoty. Na jaké úrovni probíhala konzultace autora práce 
s příslušnými podniky při úpravách dat? 

- Na s. 144 je uvedeno, že navržené modely synergií využívají poměrové ukazatele, kde 
ukazatel cash flow k nákladovým úrokům zahrnuje 3 roky před realizací fúze a 
ukazatel krátkodobého finančního majetku k aktivům 2 roky před fúzí. Proč byla 
zvolena rozdílná časová období? 

-  V přínosech práce v oblasti pedagogické autor zmiňuje přínos práce pro předměty již 
vyučované, které uvádí, i pro předměty doposud nevyučované. Které má na mysli? 

 
 
d) Vlastní přínos disertanta pro rozvoj vědního oboru a praxi 

Praktickým přínosem práce je získání ucelenějšího pohledu na problematiku fúzí jako jedné 
z možnosti přispívající k efektivnímu růstu podniku v současném tržním prostředí. Autor si 
pro zpracování své práce vytyčil složitý cíl, jehož naplnění a celý postup zpracování musel do 
značné míry přizpůsobit údajům, které získal. Podařilo se mu však navrhnout model stanovení 
hodnoty provedených synergií pro podniky ve vymezeném oboru podnikání, což lze 



považovat za hlavní přínos práce. Navržený metodický postup může být následně upřesňován 
a rozpracováván i pro další obory činnosti.  
Velmi dobré využití mohou mít výsledky disertační práce v oblasti pedagogické, zejména 
z důvodu uceleného pohledu na problematiku fúzí jako jedné z možností růstu podniku. 

e) Formální úprava a odborná úroveň 

Disertační práce je zpracována na přiměřené úrovni z pohledu struktury i z pohledu využívání 
odpovídajícího odborného názvosloví. Velmi negativně je však třeba hodnotit velké množství 
překlepů a jazykových chyb v práci se vyskytujících. Této stránce zpracování měl autor 
věnovat daleko větší pozornost. 
  
Závěr 

Předložená disertační práce splňuje podmínky kladené na práce tohoto druhu. Cíl práce tak 
jak byl stanoven, byl naplněn. Výklad je z hlediska nároků na disertační práce odpovídající. 
Struktura práce i rozsah jednotlivých kapitol je přiměřený jejich významu. Autor pro dosažení 
vytyčených cílů použil adekvátních metod. Prokázal tak schopnost tvůrčí práce a návrhu 
adekvátních řešení zvoleného problému.  
 
Na základě všech uvedených skutečností konstatuji, že disertační práce naplňuje požadavky 
standardně kladené na tyto práce podle § 47 odst. 4 zákona č. 11/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).  
 
Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji, aby po úspěšné obhajobě byl Ing. Janu Pětovi udělen 
akademický titul 
 

doktor ve zkr. Ph.D. 

 

 

 

V Brně dne 16. října 2017  

                     prof. Ing. Iva Živělová, CSc. 
       FRRMS MENDELU 


