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Téma dizertační práce bylo zvoleno v návaznosti na výzkumné projekty řešené školícím 
pracovištěm, jako další příspěvek k výzkumu faktorů určujících hodnotu podniku. Hodnota a 
počet realizovaných fúzí a akvizic celosvětově roste, obdobný trend lze zaznamenat i v ČR 
V tomto procesu má nezastupitelnou roli správné určení hodnoty slučovaných společností a 
odhad budoucího přírůstku hodnoty spojených podniků, tzv. synergie.  

Autor se v dizertační práci nejdříve věnoval zdůvodnění aktuálnosti tématu a vymezení forem 
spojování podniků dle českého právního řádu. V další části se zabýval výzkumem a 
systematizaci motivů fúzí a akvizic, které umožňují pochopit inspiraci vlastníků případně 
managementu podniků ke spojením. V další části se autor zabýval studiem přístupů 
k ohodnocování efektů spojení podniků v tuzemské a zahraniční literatuře.  
Následně byly definované cíle práce a odpovídající metodologie. Hlavním cílem dizertační 
práce bylo navrhnout úpravy postupu stanovení hodnoty společností realizujících fúze tak, 
aby bylo možné předem identifikovat vznik synergie.  
V praktické části dizertační práce se autor věnoval výzkumu fúzí v podnicích strojírenského 
průmyslu, které proběhly v letech 2004 – 2011 a jejich akcie nejsou veřejně obchodované. 
Nejdříve se zabýval analýzou výsledků společností s cílem zjistit, jestli všechny fúze vedli ke 
zlepšení výsledků spojených společností. V dalším kroku se věnoval zjištění rozdílů ve 
výkonnosti podniků, které realizovali úspěšné fúze a těch, které realizovali neúspěšné fúze. 
Autor se pak věnoval stanovení hodnoty synergie, která vznikla spojením podniků. Ke 
stanovení hodnoty společností použil model kapitálového cash flow. V dalším kroku se 
zabýval identifikací finančně poměrových ukazatelů, které by mohly být použity k predikci 
vzniku synergie. Tyto ukazatele/prediktory pak použil k vytvoření dvou modelů: jednak 
modelu predikce synergie, tj. jestli vznikne, nebo nevznikne synergie a pak k predikci 
konkrétní hodnoty vzniklé synergie. Druhý z modelů byl pak zakomponován do modelu 
určování hodnoty sloučené společnosti. Vytvořené modely byly otestované na čtyřech fúzích, 
které nebyly zařazeny do výzkumného vzorku.    

Ing. Pěta přistupoval ke studiu zodpovědně. Dílčí výsledky dizertační práce již publikoval na 
konferencích a v časopisech zařazených v seznamu RVV, jeden článek publikoval v časopise 
zařazeném do databáze SCOPUS. Na dalších publikacích pracuje. Pedagogicky působí 
v předmětech Účetnictví, Finance podniku a od ak. r. 2017/18 i v předmětu Finanční řízení 
pro informatiky.  

Předložená dizertační práce je zpracované na velice dobré úrovni. Autor prokázal, že je 
schopný vědecky pracovat, tj. používat vhodné výzkumné metody ke zpracování dat a ověření 
teoretických předpokladů. Z uvedených důvodů doporučuji dizertační práci Ing. Jana Pěty k 
obhajobě.   
 
 
V Brně, 3. září 2017     prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. 


