
Konzultantský posudek na bakalářskou práci 
Jany Kábrtové

Korejský investor v českém podniku. 
(Případová studie společnosti Daewoo Avia, a. s . )

Jana Kábrtová zvolila pro případovou studii analýzu působení korejského strategického 
investora Daewoo po jeho vstupu do českého podniku Avia. Záměrem studie autorky je 
osvětlení okolností a způsobů necitlivého zavádění principů korejského typu corporate 
governance v procesu privatizace českého podniku. Avia je podnik s dlouhodobou tradicí, 
podnik přežil dřívější různá státoprávní a institucionální uspořádání a v transformačním 
procesu ztroskotal na zvolené cestě privatizace. Ohniskem zájmu autorky je kritická analýza 
destrukčních účinků tvrdošíjného prosazování počáteční zvolené strategie investora. Studie se 
zabývá rozborem procesu nepřizpůsobivého zavádění neadekvátních principů v prostředí 
s odlišnou kulturou účastníků privatizace.

Autorka v první části bakalářské práce podává přehled různých koncepčních pojetí typů 
corporate governance, včetně zrodu a vývoje české „hybridní“ formy správy privatizovaných 
korporací. Snad bude na místě připomenout, že někteří architekti privatizační strategie 
původně považovali za žádoucí anglosaský typ. V začátku privatizace v souvislosti s volbou 
IPF, jejichž úlohu autorka popisuje, změnili volbu typu corporate governance a v realitě se 
zrodila ona původně neuvažovaná „hybridní“ forma správy korporací v české ekonomice. 
Autorka v přehledu uvádí soudobé problémy selhání evolučně vyvinutých typů a úskalí 
českého typu corporate governance.

Hlavní příspěvek autorky vidím v kapitolách 4.3. 1993 -  1996: hledání nového vlastníka, 
vstup Daewoo, zejména pak kap. 5. a 6., kde kriticky analyzuje zklamání z původního 
optimismu, neuspokojivých změn a následný boj o přežití. Tuto analýzu velmi příznivě 
oceňuji a výklad považuji za přesvědčivý. V průběhu čtení a konzultační diskuse předběžných 
i finálních verzí jsem si znovu oživil studijní zážitky z osobní návštěvy řady velkých 
korporací v Koreji. Poznatky autorky jsou v souladu s kritickým výkladem korejských 
chaebolů, který před několika lety v našem Ekonomickém Klubu IES přednesl Ing. Pavel 
Kavánek. V přehledu se autorka zmiňuje o korejských chaebolech. Škoda, že zmíněná rizika 
chaebolů více organicky nespojila s vlastní kritickou analýzou působení korejského 
zahraničního investora v Avii a závěrečnou diskusní otázkou, zda se tomu všemu dalo 
zabránit (viz kapitola 7). Uvědomuji si však, že tento nárok přesahuje požadavky na 
bakalářské studium, v jehož programu není adekvátní specializace hlubšího studia corporate 
governance a bankovnictví.

Závěr: Případová studie Jany Kábrtové splňuje požadavky na bakalářskou práci. 
Studii považuji za cenný příspěvek k diskusi o problému rizik volby privatizace cestou 
FDI. Užitečnost kritické analýzy Jany Kábrtové oceňuji zejména s vědomím dosti 
jednostranných výkladů bezesporných pozitivních přínosů vstupu zahraničních 
strategických investorů do české ekonomiky.

Bakalářskou práci Jany Kábrtové doporučuji ocenit známkou výborně.
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