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Název práce: 

Kapitálová struktura českých akciových společností a její determinanty. 

Cíl práce: 

1. Zpracování dat z databáze Albertina a Amadeus. 
2. Zmapování zadluženosti českých společností za vybraná odvětví. 
3. Empirické zpracování zadluženosti se zaměřením na české společnosti. 
4. Vymezení možných determinant kapitálové struktury a posouzení jejich vlivu 

i v souvislosti se současnými teoriemi kapitálové struktury. 

Úvod: 

Problematika kapitálové struktury, jejího vlivu na tržní hodnotu podniku, a faktorů, 
které tuto kapitálovou strukturu ovlivňují, se stala předmětem výzkumu a teoretické 
diskuse již na samotném počátku existence teorie podnikových financí. V současné 
české vědecké literatuře nicméně není těmto otázkám věnována odpovídající pozornost. 
Empirickým zjišťováním kapitálových faktorů se zabývá jen několik málo příspěvků a 
testování platnosti tezí obou dvou hlavních teorií kapitálové struktury, tj. kompromisní 
teorie (angl. trade-off theory) a teorie hierarchického pořádku (angl. pecking-order 
theory), se v podstatě vůbec neobjevuje. A právě tyto problémy si jako téma, patřící 
ovšem spíše mezi témata disertační, vybrala pro svoji diplomovou práci studentka 
Bc. Lucie Poulová. 

Předložená diplomová práce obsahuje vše, co se jinak obvykle očekává u disertačních 
prací: obsáhlou rešerši odborné literatury založenou na studiu většího počtu vědeckých 
článků, přesné vymezení podmínek studie, korektní formulace vědeckých hypotéz, 
statistické testování jejich platnosti a vyslovení logicky odůvodněných závěrů. 

Musím přiznat, že výsledná podoba nakonec předčila mé očekávání. Spíše jsem totiž 
předpokládal, že bude nutné zadané téma zúžit a některé původně stanovené cíle 
opustit. To v tomto případě naštěstí nebylo nutné, a práce přinesla výsledky, které by si 
jednoznačně zasloužily opublikování ve vědecké literatuře, nejlépe v impaktovaných 
časopisech.  

Předložená práce splňuje proto podle mého názoru všechny požadavky pro hodnocení 
„výborně“, a doporučuji ji proto přihlásit do soutěže ESOP (Excelentní Studentské 
Odborné Práce) o nejlepší diplomové práce na Vysoké škole ekonomické v Praze. 

Kritéria hodnocení práce: 

A. Pravopis 

 1 ⇒ Bez problémů. 

B. Formální náležitosti 

 1 ⇒ Bez problémů, formální náležitosti jsou splněny. 
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C. Práce s literaturou 

 1 
 

⇒ Seznam zdrojů uvádí 5 knižních titulů (z toho 4 české a 1 anglický), 24 
vědeckých článků (z toho 20 anglických a 4 české) a 2 další internetové 
stránky. Studentka rovněž pracovala se 2 databázemi, a to s Albertinou 
a Amadeem, jež nicméně popsala pouze v textu a neuvedla v seznamu 
zdrojů. Rozsah použité literatury lze z hlediska nároků na diplomovou 
práci označit jako nadprůměrný, z hlediska zpracovávaného tématu jako 
odpovídající. Struktura bibliografické citace splňuje všechny požadavky 

vyplývající z české státní normy.  

D. Stylistická úroveň 

 1 ⇒ Práce je napsaná příjemným stylem, čtivější pasáže převažují. Autorce 
se podařilo převést složité vědecké postupy a závěry do srozumitelného 
českého jazyka. 

E. Logická stavba práce 

 1 ⇒ Jednotlivé kapitoly a podkapitoly na sebe logicky navazují, jednotlivým 
problémům je věnován odpovídající prostor.  

F. Hloubka provedené analýzy 

 1 
 

⇒ Analytická část práce se skládá ze dvou základních částí: z empirické 
studie zadluženosti a z testování platnost tezí dvou teoretických modelů 
na českých společnostech. 
Empirická studie byla zpracována na vzorku 1 531 společností ze šesti 
hlavních sekcí (A-F) a v rámci sekce zpracovatelského průmyslu dále 
třinácti oddílů (C01-C13) dle NACE rev. 2. Pro účely analýzy vlivu typu 
vlastnictví musel být počet sledovaných společností zúžen na 624. Do 
vzorku nebyly zahrnuty společnosti, které by mohly výslednou studii 
významně zkreslit, neboť se nacházely např. v likvidaci či v insolvenčním 
řízení nebo vykazovaly třeba záporný vlastní kapitál. Jako zdroj dat 
posloužila databáze Albertina, a velmi omezeně i databáze Amadeus, 
sledováno bylo období let 2010 až 2014. Rezervy byly pro účely studie 
považovány za vlastní zdroj. 
Součásti studie tvoří vertikální analýza aktiv a pasiv s bližším rozborem 
struktury vlastních zdrojů (na 6 položek) a cizích zdrojů (na 5 položek), 
propočet a vyhodnocení pěti finančních ukazatelů: krytí dlouhodobého 
majetku dlouhodobými zdroji, věřitelského rizika, rentability aktiv, 
rentability vlastního kapitálu a pohotové likvidity. U ukazatele krytí 
dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji byla rovněž zjišťována 
závislost hodnoty tohoto ukazatele na velikost bilanční sumy v rozlišení 
společností podle dolního a horního kvartilu na malé, střední a velké. 
Rovněž byl analyzován vliv typu převládajícího vlastnictví na strukturu 
vlastních a cizích zdrojů a na hodnotu ukazatele věřitelského rizika. Pro 
tyto účely byly rozlišovány jednak vlastníci domácí a zahraniční a 
jednak vlastníci v podobě korporací, jednotlivců, finančních institucí a 
státu. 
V rámci hodnocení ukazatelů rentability aktiv a rentability vlastního 
kapitálu byla ověřována hypotéza o lineárním vztahu mezi hodnotou 
těchto ukazatelů a hodnotou věřitelského rizika. Současně byl zjišťován 
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vztah mezi hodnotou pohotové likvidity a hodnotou věřitelského rizika. 
Druhá analytická část práce spočívala v testování platnosti tezí dvou 
hlavních teorií kapitálové struktury, tj. kompromisní teorie (angl. trade-
off theory) a teorie hierarchického pořádku (angl. pecking-order theory). 
Pro tyto účely byly použity dva modely: Shyam-Sunderův a Myersův 
z roku 1999 a jeho modifikace Singhem a Kumarem z roku 2008. Podle 
povahy byla pro modelování panelových dat použita buď metoda 
náhodných efektů, nebo metoda fixních efektů. Aby bylo možné studii 
provést, musela autorka přistoupit k určitým nezbytným úpravám 
ohledně náplně některých analyzovaných položek, např. náklady na 
výzkum a vývoj byly nahrazeny procentuální změnou dlouhodobého 
hmotného majetku, z provozního cash flow byla vypuštěna krátkodobá 
část dlouhodobých závazků k počátku období, apod. Domnívám se, že 
všechny provedené změny jsou v souladu s danými modely, koneckonců 
i ostatní autoři, kteří používali tyto modely k testování, prováděli 
podobné úpravy. Dosažené výsledky naznačují spíše platnost tezí 
kompromisní teorie, nicméně neplatí to obecně pro všechny společnosti 
a pro všechna odvětví. V některých případech pak nelze zamítnout ani 
platnost tezí teorie hierarchického pořádku. 

G. Originální prvky  

 1+ ⇒ Práce přináší celou řadu originálních výsledků i originálních postupů. 
Různé empirické studie na zadluženost českých společností se čas od 
času v naší literatuře objevují, nicméně tato práce přináší proti průměru 
mnohem hlubší poznatky, např. o vlivu typu převažujícího vlastnictví 
na strukturu vlastních a cizích zdrojů. Ale úplně největší přínos vidím 
v aplikování Shyam-Sunderova a Myersova, stejně jako Singhova a 
Kumarova modelu na české podmínky. Je pro mně záhadou, že ačkoliv 
jsou tyto modely ve světě běžně používány, v české vědecké literatuře 
jsou až dosud opomíjeny. Tato práce tak do určité míry zaplňuje toto 
chybějící místo. 

H. Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry 

 1 ⇒ Vzhledem k tomu že autorka použila ve své práci vědecké metody, 
měla samozřejmě i lepší výchozí situaci pro interpretování svých 
výsledků. A této možnosti také v plné míře využila. 

I. Stupeň splnění cíle práce 

 1 ⇒ Náročnost práce se z hlediska stanoveného cíle nachází na vysoce 
nadprůměrné úrovni. Cílem práce bylo „1. zpracování dat z databáze 
Albertina a Amadeus, 2. zmapování zadluženosti českých společností 
za vybraná odvětví, 3. empirické zpracování zadluženosti se zaměřením 
na české společnosti, 4. vymezení možných determinant kapitálové 
struktury a posouzení jejich vlivu i v souvislosti se současnými teoriemi 
kapitálové struktury“. S potěšením mohu konstatovat, že všechny 
zadané cíle byly v plné míře splněny. 
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J. Využitelnost výsledků práce v praxi či v teorii 

 1 ⇒ Práce má vzhledem k použité metodice vysokou teoretickou úroveň. 
Dosažené výsledky mohou být inspirací pro další výzkum. Proto 
doporučuji autorce, aby výsledky své práce po menší úpravě zveřejnila 
ve vědeckých časopisech, nejlépe s odpovídajícím impakt faktorem. 

Otázky k obhajobě: 

1. Které determinanty nejlépe podle Vašeho názoru vysvětlují zadluženost českých 
společností? 

2. Čím se liší výsledky Vaší empirické studie od podobných studií provedených 
v zahraničí? A měla na výsledky Vaší studie nějaký vliv skutečnost, že české 
společnosti vykazují v průměru nižší zadluženost než společnosti ve většině 
ostatních evropských zemích? 

3. V závěru své práce uvádíte, že „chování společností lze vysvětlit oběma 
představenými teoriemi, přičemž každá se se uplatňuje v jiných situacích či 
okamžicích týkajících se rozhodování o financování či struktuře kapitálu“. 
Vysvětlete, které různé situace a různé okamžiky jste tím měla na mysli! 

Práce je doporučena k obhajobě.  

Navržený klasifikační stupeň: výborně 
 

                                                                                             
V Puerto de la Cruz, dne 5. 1. 2017   prof. Ing. Petr Marek, CSc.   

 
 
 


