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Cílem práce diplomanta byla podle jeho slov „explikovat financování podniku,
základní kritéria rozhodování o zdrojích financování a kapitálové výstavbě podniku, dále popsat
jednotlivé způsoby financování podniku, vymezit jejich základní dopad na podnikové finance a
jiné aspekty podniku, např. případná omezení rozhodovací autonomie společnosti….. Druhým
cílem pak …. popsat základní právní problematiku jednotlivých zdrojů financování, a to zejména
s ohledem na rekodifikaci soukromého práva k 1. 1. 2014 a případné změny právní úpravě
jednotlivých institutů...“
Po nutném vymezení používaných pojmů, diplomant popsal základní
charakteristiky kapitálové a majetkové struktury podniku (entity), včetně pravidel pro její
optimalizaci. V dalším textu se pak diplomant věnoval podrobnějšímu popisu vlastních a
cizích zdrojů financování (dluhopisového programu a úvěrových operací, včetně zajištění
práv věřitelů). Téma financování diplomant rozšířil i o problematiku odpisů a jejich
významu pro finanční management podniku (entity).
Závěr práce diplomant věnoval popisu jak leasingu, tak i dotačních možností a
příležitostí pro financování podniku (entity), tj. financování z evropských strukturálních a
investičních fondů.
S autorem lze souhlasit v jeho názoru – prezentovaném v závěru jeho práce, že
nejpoužívanější česká ekonomická literatura je mnohdy neaktuální, neboť nereflektuje
například rekodifikaci soukromého práva v České republice.
Problematika financování podniku je velmi obsáhlé téma, kde každý
z potenciálních finančních zdrojů by zasloužil samostatné zpracování a důkladnou analýzu
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- a to jak z ekonomického pohledu, tak z pozice právní úpravy každého takového
institutu.
Zvolené téma diplomové práce je proto vzhledem ke značnému rozsahu a nutnosti
mezioborových znalostí nepochybně náročné na teoretické znalosti, a vyžaduje jak
znalosti právního rámce, tak i znalosti ekonomické. Jako zdroje práce bylo použito jak
národních monografií, tak i článků a zdrojů internetových, českých i cizojazyčných.
Z metod použitých v diplomové práci je možné uvést zejména indukci, syntézu i
analýzu a také komparaci.
Ačkoli tzv. „Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce“ vyhotovený
systémem Theses.cz uvádí 15 shod (u všech z nich však méně než 5% z textu), je nutné
konstatovat, že všechny tyto shody jsou buď citace textu právního předpisu anebo shody
řádně jako citace označené. V tomto smyslu je tedy práce provedena maximálně
korektně.
Lze uzavřít, že cíle, který si diplomant v úvodu své práce určil, posuzovaná
diplomová práce naplňuje, a to podle mého názoru vyváženě a úspěšně.
Práce podává strukturovaný a logický přehled problematiky financování podniku a
svým rozsahem – 54 stran, resp. 100685 znaků psaného textu splňuje formální
požadavky na diplomovou práci. Autor podle mého názoru využil dostatečně i dostupnou
literaturu.
Úprava, grafická část práce i tabulky jsou provedeny na standardní úrovni, stejně
jako je dobrá stylistická a jazyková úroveň diplomové práce.
Otázka k zodpovězení:
crowdfundingu?

Je

možné

k financování

podniku

použít

koncept

Vzhledem k úrovni zpracování diplomové práce po stránce formální, kde práci
hodnotím rozsahem jako sice minimalistickou, avšak na dobré grafické i obsahové úrovni,
navrhuji práci k obhajobě a doporučuji práci ohodnotit jako velmi dobrou.
V Praze dne 16. května 2016
………..………………………………………
JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
Katedra národního hospodářství PFUK
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