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Přístup studenta k zadanému úkolu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 

Autor využil standardních metod vědecké práce a klasických zdrojů dat. Z pohledu 
přístupu studenta k zadanému úkolu se jako zvláštní jeví kombinace problematiky financování 
a investování. Tématem předložené diplomové práce mělo být financování podniku 
prostřednictvím akcií, přesto se ve významné části diplomové práce autor zabývá 
problematikou investování, investičních instrumentů a burzovních obchodů, která 
s problematikou financování podniku souvisí pouze okrajově. Na zváženou je např. i zařazení 
pojednání o takových instrumentech jako jsou např. státní pokladniční poukázky, které 
s problematikou podnikového financování vůbec nesouvisí. 
 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Za výsledek diplomové práce lze považovat kalkulaci nákladů emise akcií, která může 
být významným zdrojem informací pro potenciální emitenty.  

Otázkou je, zda autor práce v plném rozsahu rozumí všem skutečnostem, o kterých píše, 
např. v závěru uvádí: "Mimo nákladů je ale nutné si povšimnout také výnosů, které jsou s 
tímto krokem spojeny. Takto obdržené finanční prostředky mnohonásobně převyšují 
vynaložené náklady, kdy u společnosti Fortuna Entertainment Group N.V. dosáhly téměř 8,5 
násobku celkových nákladů.". Co autor považuje za výnosy emise? Zdroje získané emisí akcií 
nelze považovat za výnos podniku.  
 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

ČSN ISO 690 - Bibliografické citace byla respektována, autor však kombinuje dva 
možné způsoby citování, a to formu poznámek pod čarou a formu hranatých závorek. Na 
škodu je rovněž skutečnost, že autor neuvádí strany, ze kterých bylo citováno a současně 
k citacím nepřistupuje jednotně ani po jejich formální stránce. 
 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Z formálního hlediska práce odpovídá požadavkům kladeným na takovýto druh práce. 
Vytknout lze několik dílčích nedostatků, a to konkrétně použití 1. osoby jednotného čísla, 



personifikování diplomové práce, publicistický styl psaní v některých částech textu, dále pak 
jedinou kapitolu 3. řádu 2.3.1. 
 

Obsahuje práce originální řešení vhodné pro autorské osvědčení, patent apod.?  NE 

      
 

Připomínky a dotazy k práci: 

Autorem knihy Úvod do podnikového hospodářství je Wöhe, nikoli Wöche, jak 
diplomant uvádí. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Definujte výnos. Jakou ekonomickou kategorii z pohledu finančních výkazů 
představují zdroje financování získané emisí akcií? 

2. Uveďte typy dividendové politiky. Zhodnoťte přístup akciových společností v ČR 
k vyplácení dividend.  
 

Práci klasifikuji stupn ěm:  Velmi dobře minus (2-) 

 

 

V Pardubicích dne 25.5.2011 . 
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doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D. 


