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Autorka předložila práci na zajímavé a aktuální téma. Oceňuji zvláště skutečnost, že práce 
svým meritem vyžaduje skutečný vlastní přínos, využití věcné analýzy případu, který není 
historický a možnost úniku do mechanických citací učebnic je omezená. Tento záměr autorka 
naplnila.

Práce je logicky členěna, používá především verbální rozbor. Zatímco kapitola 2 přináší 
povinný výklad corporate governance v rysech podstatných pro práci, kapitola 3 obrací 
pozornost již případově, na správu podniků v českých podmínkách, privatizaci, zahraniční 
investice. Většinu práce pak tvoří vlastní případová studie Daewoo Avia.

Významná je volba teze, kterou si autorka k testování v případové studii zvolila. Nesrovnává 
nosnost výrobních programů, tedy restrukturalizaci existujícího tradičního podniku 
postiženého krizí s investicí na zelené louce. Volí zaměření na korejského investora per se, 
především z pohledu corporate governance. To jistě znamená zúžení analýzy a je sporné, jak 
lze výsledky generalizovat, nicméně na výpovědní hodnotě pohledu na věc to neubírá. Stejně 
tak by byl přínosný pokus zjistit váhu jednotlivých behaviorálních vlivů popsaných v kapitole 
5. Správné je takřka modelové zjednodušení rozporu mezi kvalitativním vývojem, investicemi 
do technologie a permanentním neplněním kvantitativních plánů a obchodu. S výrazným 
zjednodušením to můžeme nazvat rozdílem mezi anglosaským a východoasijským přístupem 
v odvětvích zpracovatelského průmyslu, což je explicitně vyjádřeno v kapitole 7. Jako klíčový 
je v kapitole 6 identifikován vliv krize mateřské společnosti. Zde je přímá návaznost na tezi, 
která zdůrazňuje deformovaný systém corporate governance v korejských chebolech včetně 
netransparentních vztahů s vládou jako vysoce rizikový faktor pro dceřiné společnosti 
v zahraničí, včetně investic v České republice. Dá se říci, že podobný pohled na možné 
problémy není častý. Většinové pojetí směřuje spíše k pohledu zvládnutí transformace a 
uplatnění produkce na otevřených trzích.

Oceňuji odpovídající úvod k vlastní případové studii, který autorka provedla v kapitole 3. 
Zdůraznila rysy, které jsou významné pro vlastní studii, např. podceněné mikroekonomické a 
institucionální problémy české transformace a privatizace, „český“ systém corporate 
governance... Závěr představuje adekvátní shrnutí práce. Za diskutabilní ovšem považuji 
tvrzení o stabilním a poměrně prosperujícím podniku v roce 1995. Autorka sama uvádí 
sestupnou tendenci výsledků v první polovině 90. letech, neúspěšná jednání o vstupu 
strategického investora, bezradnost v dalším rozvoji společnosti (viditelně by to vyjádřila 
jednoduchá tabulka).

Práce svým rozsahem a zpracováním naplnila požadavky kladené na bakalářskou práci. 
Využívá adekvátně dostupné literatury, včetně rešerše novinových článků, webových zdrojů a 
přímých rozhovorů. Je dobře vybavena grafy, tabulkami a obrázky.

Drobné nedostatky v textu nejsou meritorní, např. nepřesný název Hyundai, podivné slovo 
„neexekutivní“, hovorové „fabrika“, někdy nedůsledné citace, např. v textu článek označený



jako zásadní (Jensen, Meckling, 1976) není uveden v seznamu literatury, aniž by bylo zřejmé 
odkud citace článku pochází. Pochybnosti lze vznést např. nad nominálním údaji v případech 
Enron, Parmalat... Zmínka o finančních problémech Hyundai na str. 63 je zřejmě překlepem, 
jedná se o Daewoo.

Přes dílčí nedostatky autorka prokázala schopnost vypracovat kvalitní práci, která je nemusí 
být pouhým povinným cvičením pro udělení akademického stupně Bc., nýbrž je i cenným 
zdrojem pro studium a další práci v oblasti ekonomické transformace a corporate governance. 
Proto navrhuji hodnocení výborně.

V Praze 19. června 2006 Zdeněk Hrubý


