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Jazyk, ve kterém je diplomová práce zpracována, je čeština. 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce zvolila problematiku týkající se 

financování podniku a zdrojů tohoto financování. Zvolené téma lze považovat za aktuální. 

Předložená diplomová práce se skládá z čestného prohlášení, poděkování, abstraktu 

v češtině a angličtině a klíčových slov v češtině a v angličtině, obsahu, úvodu (vč. vymezení 

cíle práce), pěti meritorních kapitol, členěných na podkapitoly (které jsou případně ještě dále 

členěny), závěru, seznamu použité literatury (zahrnujícího i další zdroje). 

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

požadované formální složky a náležitosti. Míru citování (identifikace) literatury i dalších 

zdrojů tak, jak je provedena v práci, lze považovat za nadprůměrnou. Zdroje jsou jednoznačně 

identifikovány a jejich počet je rovněž nadprůměrný. Z formálního hlediska lze práci vytknout 

pouze zařazení abstraktu a klíčových slov na začátek práce, zatímco podle opatření děkana 

č. 4/2008 by shrnutí práce a klíčová slova měly být zařazeny jako poslední stránka (viz čl. 5 

posl. odst.). 

Diplomová práce je obsáhlá. Autorka rozčlenila svoji práci na část zabývající se 

financováním obecně, na část popisující majetkovou a finanční strukturu „podniku“, jeho 

financování z cizích a vlastních zdrojů a na alternativní způsoby financování. Základní 

strukturu práce lze označit za víceméně vhodnou.  

Jazyk používaný v práci je odpovídající. Víceméně ojediněle se objevují chyby, které 

lze zařadit mezi „překlepy“ – viz například termín „základní jmění“ uvedený v kap. 3.1.1., 

první věta. 

Argumentace při výkladu jednotlivých zdrojů financování je však poněkud slabší a 

některé části práce vyvolávají řadu otázek, z nichž některé pokládám diplomantce přímo, aby 

je mohla odpovědět při obhajobě (viz dále). Taktéž propojení právních a ekonomických 

aspektů řešené problematiky mohlo být intenzivnější a diplomantka mohla častěji odkazovat 

na zákonnou úpravu, případně přímo na jednotlivá ustanovení právních předpisů (zákonů). 

 

 



Pokládám diplomantce následující otázky: 

1. Jak by diplomantka definovala „podnik“ pro potřeby své diplomové práce?  

2. Dle kterých ustanovení právních předpisů se realizuje postoupení pohledávky? 

3. Jaký způsobem dopadají odpisy na financování podniku, jakým způsobem zvyšují 

zdroje podniku? Jak dopadají odpisy na bilanční sumu (celková aktiva/pasiva), resp. 

na majetek podnikatele (§ 6 odst. 1 ObchZ)? 

4. Jaký je rozdíl mezi leasingem a nájmem, zejména z ekonomického pohledu 

(financování podniku)? 

5. Jaký je dopad realizace faktoringu a forfaitingu na bilanční sumu (celková 

aktiva/pasiva), resp. na majetek podnikatele (§ 6 odst. 1 ObchZ)? 

6. Jaký je dopad realizace „manažerských odkupů“ na bilanční sumu (celková 

aktiva/pasiva), resp. na majetek podnikatele (§ 6 odst. 1 ObchZ)? 

7. Proveďte komparaci postavení tichého společníka s postavením (i) akcionáře a (ii) 

věřitele. 

 

Předpokládám při obhajobě relativně obsáhlou diskusi ohledně výše uvedených otázek.  

Po celkovém zvážení předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji 

ji ohodnotit (v případě, že diplomantka řádně odpoví výše uvedené otázky a obstojí v diskusi 

při obhajobě) známkou velmi dobře. 

 

V Praze dne 18. dubna 2013 

Mgr. Ing. Aleš Borkovec 

oponent diplomové práce 

 

 


