
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
 
Jméno a příjmení studenta:  Bc. Lucie Poulová 
 
Název práce: Kapitálová struktura českých akciových společností a její 
determinanty. 
 
Cíl práce: Cílem této diplomové práce je posouzení kapitálové struktury akciových 
společností působících v České republice.   
 
Kritéria hodnocení práce: 
 
A. Pravopis 
1 ⇒ Práce je v pořádku bez vážnějších pravopisných chyb.   
 
B. Formální náležitosti 
1 ⇒ Po formální stránce práce splňuje požadované náležitosti a i grafická úprava 
práce je na solidní úrovni. 
 
C. Práce s literaturou 
1 ⇒ Citace jsou použity správně v souladu s obecnými požadavky. Rozsah použité 
literatury je dostatečný.  
 
D. Stylistická úroveň 
1 ⇒ Stylistická úroveň práce je na solidní úrovni, studentka byla schopen dobře 
vyjádřit své myšlenky a názory.    
 
E. Logická stavba práce 
1 ⇒ Práce má celkem jasně vymezenou logickou stavbu s vymezením teoretických 
předpokladů a jejich aplikace na konkrétním podniku. Teoretické předpoklady jsou 
využity v praktické části a následně prezentovány do konkrétních závěrů.  
 
F. Hloubka provedené analýzy 
1 ⇒ Hloubka provedené analýzy je v podstatě nadstandardní, kdy testuje platnost 
dvou teoretických modelů na datech České republiky. Byl analyzován velký vzorek 
1 531 společností za roky 2010 – 2014. Analýza byla provedena důkladně a byly 
vyvozeny příslušné závěry.   
 
G. Originální prvky 
1 ⇒ Práce je svým způsobem v českých poměrech naprosto originální a přesahuje 
vysoce nároky kladené na diplomové práce.     
 
I. Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry 
1 ⇒ Studentka prokázala vynikající analytické schopnosti s následnou syntézou 
získaných poznatků a jejich vyhodnocením.    
 
J. Stupeň splnění cíle práce 
1 ⇒ Vytyčený cíl práce byl splněn v plném rozsahu. 



 
K. Využitelnost výsledků práce v praxi či v teorii 
1 ⇒ Práce má vysoký přínos pro rozvoj finanční teorie a doporučuji proto, aby její 
závěry byly publikovány v časopise s nenulovým impakt faktorem.    
 
Otázky k obhajobě: 
 
1. Na s. 75 Vaší práce uvádíte, že ukazatel věřitelského rizika se během let 
významně nemění.  Domníváte se, že by mohly být stanoveny v jednotlivých oborech 
tzv. „oborové standardy“ charakterizující průměrnou zadluženost v odvětví, tak jak se 
o to např. i oponent této práce pokouší?  
 
2. Na s. 79 uvádíte, že chování společností lze vysvětlit pomocí teorie hierarchického 
pořádku (Pecking Order Theory) nebo pomocí kompromisní teorie (Trade-off 
Theory), přičemž každá z nich se uplatňuje v jiných situacích a v jiných okamžicích. 
Můžete stručně charakterizovat situace a okamžiky, kdy se uplatní každá z nich?   
 
 
Práce je doporučena k obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň: výborně 
 
V Praze, dne 28. 1. 2017 
 
 
  
 
Doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. 
KFOP, FFÚ, VŠE Praha 


