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Téma dizertační práce bylo zvoleno v návaznosti na výzkumné projekty řešené na školícím 
pracovišti, jako další příspěvek k výzkumu faktorů ovlivňujících rozhodování o vstupu 
podniku na kapitálový trh formou IPO. 

Cílem disertační práce bylo identifikovat faktory, které ovlivňuji rozhodování o vstupu 
podniků na kapitálový trh ve vybraných zemích regionu CEE a formulovat doporučení pro 
další rozvoj této formy financování. 

Autorka v úvodu práce zdůvodňuje aktuálnost tématu, formuluje hlavní a dílčí cíle práce a 
metody, které povedou k jejich dosažení. Další část práce je věnována současnému stavu 
poznání v oblasti IPO. Po vymezení pojmu „Initial Public Offering“ následuje systematické 
shrnutí poznatků v oblasti motivů a bariér pro vstup společností na kapitálový trh formou IPO. 
Následuje kapitola „Analýza vybraných kapitálových trhů regionu CEE“, jejímž cílem je 
zhodnotit vývoj počtu a objemu IPO ve vybraných zemích regionu střední a východní Evropy. 
Mezi zkoumané trhy byly zařazeny burzy cenných papírů v Praze, ve Varšavě, v Budapešti, v 
Bukurešti, v Sofii, v Lublani a v Záhřebu. V závěru této kapitoly je uvedena souhrnná tabulka 
a komentář k vývoji počtu a objemu IPO na vybraných trzích regionu CEE v letech 2004–
2016.  

Další část práce je věnována výsledkům primárního výzkumu, jehož cílem bylo identifikovat 
motivy a bariéry pro vstupu podniků na kapitálový trh ve vybraných zemích regionu CEE a 
identifikovat externí faktory, které mohou mít významný vliv na aktivitu v oblasti IPO. Jedná 
se o stěžejní část disertační práce. Pro účely sběru primárních dat bylo zvoleno dotazníkové 
šetření, které umožnilo získat zcela nové poznatky o emitujících společnostech a postojích 
jejich managementu k realizaci IPO. Výzkumný vzorek reprezentují společnosti, které 
uskutečnily IPO na vybraných národních burzách regionu střední a východní Evropy v letech 
2010–2016. V závěru práce jsou formulovány doporučení pro emitenty a další rozvoj 
primárních emisí akcií. 

Ing. Plottová přistupovala ke studiu i zpracování disertační práce zodpovědně. Dílčí výsledky 
práce již publikovala formou 4 článků v recenzovaných časopisech a 4 příspěvků na 
mezinárodních konferencích. Na dalších publikacích průběžně pracuje. Pedagogicky působí 
v předmětech Makroekonomie, Ekonomika podniku, Bankovní produkty a služby.  

Závěrem konstatuji, že předložená dizertační práce je zpracována na dobré úrovni. Autorka 
prokázala schopnost samostatně vědecky pracovat, tj. používat vhodné výzkumné metody ke 
zpracování dat a ověření teoretických předpokladů. Z uvedených důvodů doporučuji 
dizertační práci Ing. Plottové k obhajobě.   
 
 
V Brně, 22. října 2018     doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D.  
   


