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 Cílem práce diplomantky bylo „zmapovat druhy financování a to jak cizí, tak i 
vlastní a postihnout právní souvislosti, které se k jednotlivým formám vážou“. 
 

Diplomantka nejprve vymezila a provedla utřídění základních zdrojů financování 
podniku podle kritérií účelu financování, resp. časového hlediska a dělení podle způsobu 
řízení financí. Autorka popsala základní pravidla financování podniku, a to včetně limitů 
daných právními předpisy. 
 

V další části diplomové práce provedla diplomantka popis majetkové struktury a 
vazby na finanční zdroje, včetně vazeb na účetní normy. Dále pak provedla popis různých 
finančních instrumentů podle dělícího kritéria vlastního a cizího kapitálu a alternativních 
způsobů financování mimo tyto struktury (leasing, faktoring, forfaiting, dotace…). 
 

Problematika financí podniku je v kombinovaném právně-ekonomickém pohledu 
spíše ojedinělým fenoménem, a v tomto pohledu je práce autorky nesporně přínosná.  

  
 Zvolené téma diplomové práce je proto vzhledem k šíři tématu a nutnosti 
mezioborových znalostí určitě náročné na teoretické znalosti, protože vyžaduje jak 
znalosti právního rámce, tak i znalosti ekonomické, ale i určité zkušenosti z praxe, bez 
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kterých by práce nebylo možné takto komplexně práci pojmout. Jako zdroje práce byly 
použity dominantně národní monografie, ale i články a zdroje cizojazyčné. 
  

Z metod použitých v diplomové práci je možné uvést zejména indukci, syntézu i 
analýzu a také komparaci. 
  
     Lze uzavřít, že cíl – popsat problematiku financování podniku z právního a 
ekonomického pohledu - posuzovaná diplomová práce naplňuje, a to podle mého názoru 
vyváženě a úspěšně. 
 

Práce podává strukturovaný a logický přehled problematiky oceňování podniku. 
Svým rozsahem – 98 stran psaného textu, práce bohatě splňuje formální požadavky na 
diplomovou práci. Autorka podle mého názoru využila dostatečně i dostupnou literaturu, 
včetně zahraničních zdrojů. Možná by stálo za úvahu doplnit i téma základního kapitálu u 
jiných druhů korporací (s.r.o. nebo družstva – autorka se v kapitole 3. věnuje výhradně 
akciové společnosti), ale vzhledem k stávajícímu rozsahu práce by to zřejmě práci 
neúměrně rozšířilo. Stejně tak, jakkoli je to z textu zřejmé, tak by bylo vhodné zmínit, že 
pojem „firma“ je v ekonomické oblasti chápan odlišně od právního řádu. 
 
 Úprava, grafická část i tabulky jsou provedeny na nadstandardní úrovni, stejně 
jako je výborná stylistická a jazyková úroveň diplomové práce. 

 
Otázka k zodpovězení: Má kategorie základního kapitálu z ekonomického hlediska 

stále ještě význam pro financování podniku? 
 
Vzhledem k úrovni zpracování diplomové práce po stránce formální, kde práci 

hodnotím jako dostatečně rozsáhlou a na dobré grafické úrovni, tak i kvalitě práce po 
obsahové stránce, navrhuji práci k obhajobě a podle úrovně zodpovězení doplňujících 
otázek, doporučuji práci ohodnotit jako výbornou, případně velmi dobrou. 
 
  
V Praze dne 15. dubna 2013  
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