
Resumé 

Diplomová práce: Stakeholder´s value 

Cílem práce je zhodnotit stakeholder theory, jako jeden ze způsobů řízení korporace. V 

současné době dominují modelům řízení korporace shareholder model a stakeholder model. 

Ve své podstatě jsou oba dva modely považovány za navzájem si konkurující. Způsob řízení 

korporace je z velké míry ovlivněn historickým vývojem právních a ekonomických vztahů v 

určitém státě. Proto před řešením samotné podstaty stakeholders theory předchází krátký 

historický exkurz do obou modelů. Práce je koncipovaná do šesti kapitol, prví kapitole 

předchází krátký úvod a za šestou kapitolou následuje závěr práce.  

V první kapitole stručně popisuji corporate governance jako obor zastřešující stakeholders 

theory. V druhé kapitole představuji shareholder theory včetně její historie. Zároveň se 

snažím soustředit na ty aspekty shareholder theory, které jsou v přímém kontrastu vůči 

stakeholder theory. Ve třetí kapitole popisuji stakeholder theory, včetně historického kontextu 

vývoje tohoto modelu. 

Ve čtvrté kapitole se zaměřuji na problém, který stakeholders theory provází: Je účelem 

korporace vytvářet hodnoty pouze pro své akcionáře nebo i pro stakeholdery? Nejprve se však 

zaměřím na to, co je účelem korporace. Po rozboru v této kapitole jsem dospěla k závěru, že 

základním účelem korporace je vytvářet hodnoty pro akcionáře a až sekundárně je možné 

vytvářet hodnoty pro stakeholdery. Stakeholders theory tak není třeba stavět do protikladu k 

shareholder theory, ale je třeba ji vnímat jako jistou nadstavbu shareholder theory.  

V páté kapitole se zaměřím na obecnou právní úpravu vztahů mezi stakeholdery a korporací. 

Cílem této kapitoly je zhodnotit potřebnost a důslednost právní úpravy vztahů mezi 

stakeholdery a korporací. Obě teorie vycházejí z volného trhu a ve své podstatě by teoreticky 

měly fungovat bez zásahu legislativy, přesto docházím k závěru, že regulace vztahů mezi 

korporací s stakeholdery je potřebná a odkazuji na jisté aspekty této regulace. Šestá kapitola je 

věnována vybraným stakeholderům a jejich právnímu zakotvení. U vybraných stakeholderů 

popisuji nejdůležitější interakce s korporací.  Cílem této kapitoly je posoudit, zda a jakým 

způsobem mohou korporace a stakeholdeři benefitovat se vzájemného vztahu. Závěrem 

shrnuji mnou zjištěné poznatky o stakeholders theory. 


