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 Cílem diplomové práce bylo podle autora objasnit ekonomické a právní souvislosti, 
které ovlivňují průběh transakce typu fúze a akvizice u akciových společností a 
společností s ručením omezením v České republice a osvětlit jak se tyto operace v běžné 
obchodní praxi realizují. 
 

Diplomant podle mne tento svůj vytčený cíl splnil, neboť po úvodní pasáži 
věnované vymezení pojmů, specifikoval jak právní, tak i ekonomické aspekty fúzí a 
akvizic, včetně makro i mikroekonomických pohledů, resp. státního dohledu v části 
věnované právnímu pohledu. V aplikační části práce pak autor popsal vývoj a trendy 
zkoumané problematiky a závěrečné třetině práce i detailně celý transakční proces fúze, 
resp. akvizice. 

 
K práci diplomanta lze uvést, že zkoumaná problematika fúzí a akvizic je 

samostatně z pohledu právní úpravy, tak i samostatně ekonomických aspektů relativně 
častým tématem zkoumání. Na práci diplomata je však přínosná (a do jisté míry 
jedinečná) kombinace ekonomických a právních obsahů pojmů fúzí a akvizic v českém 
prostředí. 

 
Lze konstatovat, že zvolené téma diplomové práce je poměrně náročné na 

teoretické znalosti, protože vyžaduje jak znalosti právní úpravy institutů, tak samozřejmě 
i znalost ekonomické podstaty zkoumaného fenoménu. 

  
Z metod použitých v diplomové práci je možné uvést zejména komparaci, 

abstrakci, indukci, syntézu i analýzu. Z hlediska koncepce textu má diplomová práce 
požadovanou strukturu a úroveň.  
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Práce podává podle mého názoru strukturovaný a logický přehled zkoumané 

problematiky. Svým rozsahem – 86 stran psaného textu - práce bohatě splňuje 
požadavky na minimální rozsah diplomové práce.  
 
 Úprava diplomové práce je provedena na požadované úrovni, stejně jako 
stylistická a jazyková úroveň diplomové práce. Autor využil dostatečně i dostupnou česky 
psanou i cizojazyčnou literaturu.  
 

Otázka k zodpovězení:   
 

 Jaké strategie obrany proti nepřátelskému převzetí jsou použitelné podle českých 
právních předpisů? 

 
Vzhledem k úrovni zpracování diplomové práce po formální stránce, kde práci 

hodnotím jako dostatečně rozsáhlou a na dobré grafické úrovni, i po stránce obsahové, 
doporučuji práci k obhajobě. Po zodpovězení doplňující otázky práci doporučuji hodnotit 
jako výbornou. 
 
  

V Praze dne 10. ledna 2012  
                                                          

                           ……………………………………… 
                    JUDr. Ing. Zdeněk Hraba 

 


