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Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti „fúzí a akvizic“. 

Zvolené téma je aktuální. 

Z formálního hlediska se diplomová práce skládá z čestného prohlášení, seznamu použitých 

zkratek, obsahu, úvodu, vymezení cíle práce a metodiky, teoretické části členěné na čtyři kapitoly 

(které jsou ještě dále členěny), aplikační části členěné na dvě kapitoly (které jsou ještě dále členěny), 

závěru, seznamu použité literatury a dalších zdrojů, názvu diplomové práce v angličtině, seznamu 

klíčových slov v češtině a angličtině, z abstraktu v češtině a v angličtině a z resumé.  

Diplomová práce splňuje předepsaný počet stran (znaků) a obsahuje všechny požadované 

formální složky a náležitosti. Citování (identifikace) literatury i dalších zdrojů je provedeno 

v dostatečné míře, zdroje jsou jednoznačně identifikovány a jsou dohledatelné. 

Obsahově zahrnuje diplomová práce v Teoretické části zejména vymezení možností spojování 

společností, definování pojmu „fúze a akvizice“ a ekonomické a právní aspekty fúzí a akvizic. 

V Aplikační části se pak diplomant zabýval nejprve vývojovými trendy fúzí a akvizic v českém 

prostředí a následně transakčním procesem fúzí a akvizic. 

Diplomová práce je psána systematicky a srozumitelným jazykem.  

Po vymezení cíle a metodiky (s. 6-8), se diplomant zabýval teoretickým rozborem tématu (s. 8-

57), kde se zabýval fúzemi a akvizicemi po ekonomické stránce (důvody, strategie, obrana proti 

převzetí) a po stránce právní (formy fúzí, právní cesty akvizic). 

Poté v Aplikační části (s. 57-92) se diplomant věnoval poměrně detailnímu rozboru kroků 

v rámci transakčního procesu (s. 63-91) 

Pro diskusi v rámci obhajoby pokládám diplomantovi následující otázku:  

Jaké změny přinese v oblasti „fúzí a akvizic“ zákon o obchodních korporacích, jehož návrh je 

nyní projednáván v Parlamentu České republiky, pokud bude schválen? 

Lze konstatovat, že z formálního i obsahového hlediska předložená diplomová práce splňuje 

požadavky na ni kladené, a proto předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a po 

celkovém zvážení ji navrhuji hodnotit známkou výborně. 
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