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Výborně Velmi dobře Dobře Neprospěl 

 I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem: 
 Splnění cíle práce  X    
 Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu  X    
 Hloubka provedené analýzy  X   
 II. Hodnocení struktury a obsahu práce: 
 Přehlednost a logická stavba (struktura) práce  X   
 Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů X    
 Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady  X   
 Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce  X    
 Formulování vlastních názorů diplomantem X    
 III. Hodnocení formy a stylu práce: 
 Formální úprava práce (text, tabulky, grafy)  X   
 Stylistická úroveň práce  X   
 Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací  X    
 Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací X    
 
 Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG  Posouzeno bez výhrad X 

 Posouzeno s výhradami  
 
Otázky k obhajobě diplomové práce: 
V práci naznačujete jako jeden z výrazných motivů pro vstup francouzského investora na český trh 
nízké mzdové náklady (str. 50). Altran ale po provedení fúze českým zaměstnancům mzdy dorovnal 
na úroveň mezd francouzských zaměstnanců (str. 65). Co bylo tedy pro francouzskou mateřskou 
společnost klíčovým podnětem pro vstup na český trh? 
 
Práci DOPORUČUJI k obhajobě. 
 
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: VÝBORNĚ MÍNUS 
 
Datum: 3. května 2019 

………………………………………………… 
Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. 
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Vyjádření vedoucího k diplomové práci: 
Diplomová práce pana Bc. Michala Podroužka se věnuje stále aktuální a pro českou ekonomiku 
mimořádné významné problematice vstupu zahraničního investora do českého podniku formou přímé 
zahraniční investice. Diplomant na tuto problematiku pohlíží z perspektivy hledání potíží a problémů 
způsobených sociálními a kulturními odlišnostmi mateřské společnosti a dceřiného podniku, což lze 
považovat za zajímavý a unikátní přístup. Autor diplomové práce v tomto směru navazuje na svoji 
bakalářskou práci věnovanou kulturním a sociálním rozdílům mezi Japonskem a Českou republikou a 
jejich vlivu na mezinárodní obchod, téma ale posouvá výrazněji do podniko-ekonomické sféry a 
aplikuje jej na problematiku akvizic a fúzí českých a zahraničních společností. 
Bc. Michal Podroužek svůj text celkem tradičně člení na teoretickou a aplikační část, které tvoří zázemí 
a základ pro dvě praktické kapitoly věnované detailní analýze průběhu fúze české a francouzské 
společnosti. Diplomant postupuje systematicky, v aplikační a praktické části vhodně demonstruje 
uplatnění teoretických principů a metod v podnikové praxi a formuluje řadu zcela konkrétních, dobře 
obhájených a v práci jasně ukotvených závěrů. 
Bc. Michal Podroužek předkládá text, jenž svým rozsahem i kvalitou splňuje nároky kladené 
na diplomové práce, a lze jej doporučit k obhajobě. 


