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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta: Kristýna Ulmanová 
Téma práce: Finančněprávní aspekty fúzí a akvizic v private equity 
Rozsah práce: 115.696 znaků 
Datum odevzdání 
práce: 

30.11.2021 (v elektronické, následně 6.1.2022 v tištěné podobě) 

 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce zvolila problematiku financování akvizic 
společností, což je téma velmi prakticky zaměřené, které se nachází na pomezí právních 
oborů obchodní právo a finanční právo. Problematika financování akvizic je právě tou 
částí, která spadá do oboru práva finančního, nicméně nelze ji zpracovat odděleně   
od její obchodněprávní části. Diplomantkou zvolené téma tedy pokládám za aktuální   
a vhodné pro zpracování v podobě diplomové práce. 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování  

a použité metody 
 
Toto téma předpokládá znalosti nejen finančního práva, ale také práva obchodního, 
přičemž velice užitečné jsou i znalosti z oblasti firemních financí. Z tohoto pohledu se 
jedná o téma průřezové.  
O tomto tématu je v České republice publikován relativně vyšší počet odborných 
článků a zejména pojednání v elektronické formě na internetu, nejsem si však vědom, že 
by existovala kvalitní odborná monografie obsahující bližší analýzu otázek akvizic  
a jejich financování v českém právním prostředí. Vstupní údaje jsou 
tedy relativně v rozumné míře dosažitelné.   
Diplomantka při zpracování své práce použil zejména metodu analýzy a deskripce. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Vlastní práce splňuje svým rozsahem požadavky kladené na diplomové práce, když má 
115.696 znaků vlastního textu. 
Její vnitřní členění je vcelku podrobné, práce má mimo úvodu a závěru, které diplomant 
nečísluje, celkem pět kapitol, které jsou dále vnitřně členěny. Názvy jednotlivých kapitol 
této práce jsou následující: Úvod; 1) Pojem private equity; 2) Pojem fúzí a akvizic; 3) 
Deriváty v rámci M&A; 4) Daňové konsekvence M&A; Závěr. 
Práce je doplněna seznamem citované a použité literatury a dalších zdrojů, českým  
a anglickým abstraktem a seznamem klíčových slov v českém a anglickém jazyce, 
prohlášením autorky, obsahem. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Diplomantka svou práci napsala na zajímavé téma, zaměřila se přitom nejen na deskripci 
oblasti M&A, ale také na jí vymezené nedostatky aplikační praxe. Tato problematika je 
přitom pávě z prohledu praxe velmi zajímavá. 
Diplomantka ke zpracování své práce přistoupila samostatně, sama si určoval rozsah  
a způsob zkoumání. V rámci zpracování práce pak však podrobně svou práci také 
konzultovala. 
Za nejzajímavější považuji část, která je věnována derivátům, které se v rámci akvizic 
používají. U části daňových souvislostí pak některé části nepřinášejí podstatnější nové 
informace. 
V souhrnu hodnotím práci jako velmi zpracovanou, co se týká obsahové stránky. Také 
z hlediska formálního zpracování je práce napsána pečlivě, obsahuje také několik grafů 
a dokonce (což u absolventských prací z právních oborů není obvyklé) i rovnice. 
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5. Kritéria hodnocení práce 

 
Splnění cíle práce Cíle práce, které si diplomantka před sebe postavila, 

považuji za dosažené. 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz 

Toto téma není nijak často zpracováváno, i když 
v posledních dvou letech přichází i v tomto změn. 
Konkrétní zpracování tohoto tématu obsažené 
v posuzované práci považuji za autentické. 
Systémem Thesis bylo nalezeno 256 dokumentů, 
které vykazují shodnost s předkládanou prací. 
Systémem Turnitin bylo nalezeno 103 dokumentů, 
které vykazují shodnost s předkládanou prací. 
Většinou se však jedná o shodu s texty zákonů nebo 
jiných oficiálních dokumentů, nikoliv však myšlenek, 
závěrů jiných autorů, proto se nedomnívám, že by 
autorka jakkoliv porušila podmínky originality svého 
textu, z tohoto důvodu považuji práci za původní. 

Logická stavba práce Logická stavba práce je vhodně zvolená. 
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Autorka při zpracování své práce použil odpovídající 
rozsah vhodných zdrojů informací, mohla se však 
pokusit alespoň u obecných otázek více využít  
i literární zdroje zahraniční.  
K formě citací nemám podstatnější připomínky. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Rozsah provedené analýzy považuji za dostačující. 
Její hloubka však není nijak výrazná. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Formální úprava práce je na vcelku dobré úrovni. 
Práce textová, prosta grafických prvků. Osobně bych 
upřednostnil například začátky hlavních kapitol na 
nových stránkách, jednoslabičné předložky nebo 
spojky neponechávat jako poslední slova na řádcích. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková úroveň práce je taktéž dobrá, počet chyb 
a překlepů není nijak výrazný. 

 
6) Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
1)  Mohla by diplomantka porovnat výhody a nevýhody financování akvizice společnosti 

prostřednictvím bankovního úvěru a prostřednictvím investičních nástrojů? Pro jaké 
situace je vhodnější první nebo druhé financování? 

 
2)  Jak diplomantka hodnotí potřebu provedení právní due diligence při akvizici 

společnosti? Je vždy nutné, nebo vhodná? Lze její provedení nahradit jinými prostředky? 
 
 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Za podmínky kvalitní obhajoby práce navrhuji 
hodnocení známkou velmi dobře. 

 
 
V Praze dne 5. ledna 2022 
 
 
                doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

_________________________ 
vedoucí diplomové práce 


