Poznámky pod čarou
–

–

–

na každé straně práce jsou tzv. poznámky pod čarou (ve Wordu 2010 se vkládají
přes: Reference – Vložit pozn. pod čarou) – je však možné tyto poznámky vkládat
také případně za text kapitoly či celého dokumentu
první odkaz (poznámka pod čarou) by měl obsahovat všechny údaje, které zajistí
propojení citace s textem – pokud daný informační zdroj v práci citujeme poprvé,
píšeme celou citaci (zpravidla doplněna o konkrétní stranu, ze které právě
čerpáme); pokud zdroj využíváme znovu, daný odkaz na zdroj můžeme zkrátit
s uvedením použité strany – např. „Novák, ref. 5, s. 55“ nebo „BRINLEE et al.
Educating Entrepreneurs on Angel Venture Capital Financing Options, s. 151“.
Pokud stejný zdroj citujeme opětovně ihned za sebou (bez přerušení, není mezi
těmito odkazy citace jiného zdroje), využíváme slovo „Tamtéž“ nebo „Ibid“.
pokud je součástí práce i seznam použité literatury, literatura je řazena
abecedně, nečísluje se.

Text
Financování malých a středních firem je možné několika způsoby. Poslední dobou se rozmáhá
financování prostřednictvím rizikového kapitálu. Zde se také řadí tzv. Business Angels. „Business
Angels investice je prakticky obdobou rizikového kapitálu, jen její realizace probíhá v menších
objemech a prostřednictvím jednoho investora“ 1. K formě financování prostřednictvím Business
Angels dochází nejčastěji až poté, co firmy vyčerpají své vlastní firemní prostředky a hledají další.
Finanční kapitál poté nejčastěji nachází u rodiny, přátel a kolegů. Obecně se pro tuto kategorii
„sponzorů“ vžila zkratka FFF (family, friends and fools). Pokud je i tento typ financování vyčerpán
nebo je pro zúčastněné příliš riskantní, poté, zvláště podnikatelé v USA, hledají své další finanční
prostředky nejčastěji prostřednictvím půjček od agentur nebo firem specializujících se na rizikový
kapitál.2 Aktivní investoři ve stylu Business Angels ve Spojených státech poskytují v raných fázích
společností 90 % všech kol financování.3 Spolupráce s Business Angels přináší i přidanou hodnotu,
nejčastěji ve formě trochu větší důvěryhodnosti daného podnikatele.4
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