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1. Aktuálnost zvoleného tématu 

Téma disertační práce se zaměřuje na problematiku financování podniků formou emise 

nových akcií, což je jasně vymezená oblast, které v české literatuře není věnována dostačující 

pozornost. Výzkum v této oblasti je proto aktuální a zjištěné výsledky si nepochybně zaslouží 

publicitu v odborných periodicích.  

2. Stanovené cíle a použité vědecké metody  

Hlavním cílem disertační práce je identifikovat faktory, které ovlivňují rozhodování podniku 

o vstupu na kapitálový trh prostřednictvím prvotní veřejné nabídky akcií ve vybraných 

zemích regionu CEE, a formulovat doporučení pro další rozvoj této formy financování. 

Stanovené dílčí cíle s hlavním cílem korespondují a podporují jeho splnění.  

 Pokud jde o kapitolu věnovanou použitým metodám (str. 14-15), nedomnívám se, že cílem 

popisu použitých vědeckých metod na úrovni disertační práce je přepisování jejich definic 

a vysvětlování termínů jako je analýza, syntéza, indukce, dedukce a další. Z tohoto důvodu 

považuji za vhodné vysvětlit v rámci prezentace disertační práce, jak konkrétně byly uvedené 

metody aplikovány. K postupu zpracování disertační práce připomínky nemám. 

3. Struktura práce a prezentované výsledky  

Předložená práce má tradiční strukturu, obsahuje vymezení cílů disertační práce, kapitolu 

věnovanou metodám použitým ve výzkumu i postup zpracování disertační práce, dále se 

autorka věnuje současnému stavu poznání ve zkoumané oblasti. Po analýze vybraných 

kapitálových trhů regionu CEE následuje výzkum zaměřený na zjištění, které faktory 

ovlivňují rozhodování o vstupu podniků na kapitálový trh formou IPO. Tuto kapitolu (č. 5) 

považuji za stěžejní část práce a za východisko pro formulaci doporučení uvedených 

v kapitole šesté. Práce obsahuje i vymezení přínosů z pohledu autorky a přehled vlastních 

publikací a přílohy. Rozsah obsahové části práce je 129 stran, což je standardní rozsah 

u vysokoškolských prací tohoto typu. Použití literárních zdrojů je přiměřené, citace v textu 

jsou korektní. 

Autorka dobře zmapovala současný stav poznání ve zkoumané oblasti (včetně vymezení 

pojmu primární emise, definice akcie) a zaměřila se na zásadní motivy pro implementaci IPO, 

kterými jsou v této teoretické části disertační práce: financování růstových příležitostí, 

likvidita a omezení zadlužení, publicita a image společnosti, výhody stávajícím akcionářům, 



načasování vstupu na kapitálový trh. Bariéry IPO souvisejí s náklady emise IPO, s náklady 

spojenými  s veřejnou obchodovatelností akcií a dalšími aspekty. Shrnutí motivů a bariér IPO 

autorka uvádí v tab. 1, ovšem podle uvedeného odkazu se nejedná o její vlastní souhrn, ale 

o pouhou úpravu shrnutí jiných autorů.  

Další část disertační práce se věnuje charakteristice vybraných kapitálových  trhů v rámci 

CEE, jejich vývoji a zejména IPO v období let 2004-2016. Jedná se o zajímavě podané 

informace, které by mohly být více využity při stanovování parametrů výzkumu, zejména při 

vymezení charakteristik výběrového souboru. Text je doplněn tabulkami, důležité jsou ty, 

které uvádějí údaje o emisích IPO na jednotlivých trzích. Jejich sumarizace je provedena 

v tabulce 30 (str. 83). Upozorňuji na zbytečné chyby, a to v součtech (tab. 13, tab. 25) a ve 

vyčíslení emise v ml. EUR (zjevně má být v mil., nikoli v mililitrech). 

Vlastní výzkum prezentovaný v disertační práci (str. 84-126) byl proveden formou 

dotazníkového šetření a autorka uvádí, že základní soubor tvořilo 474 podniků (tedy všechny 

společnosti realizující IPO ve sledovaných letech), výběrový soubor byl vybrán v počtu 

100 společností, a to na základě kritérií: aktivní status společnosti, aktuální obchodovatelnost 

na burze, disponibilní kontakty a ochota komunikovat. Odpovědělo 18 respondentů – je to 

dostatečně reprezentativní vzorek? Vykazuje dostatečně charakteristiky shodné se základním 

souborem (v návaznosti na tabulku 31 a zvolené charakteristiky)? Dotazníkové šetření 

probíhalo dva měsíce, ovšem podle tvrzení autorky zřejmě nebylo možné získat další vstřícné 

respondenty. Vzhledem k tomu, že zásadní část disertační práce se opírá o tento výzkum, 

považuji zodpovězení výše uvedených otázek za důležité pro akceptaci dalších zjištění. 

Prosím proto, aby toto autorka vysvětlila v rámci své prezentace nebo v rámci rozpravy 

k disertační práci. 

Dotazník osahuje tři otázky, na které autorka hledá odpovědi formou hodnocení dílčích 

tvrzení zaměřených na to, které faktory motivovaly IPO, jaké nevýhody či bariéry se vztahují 

k IPO a jaký vliv na IPO má vnější prostředí a jeho vývoj. K hodnocení je využita 

pětistupňová Likertova škála a formulace tvrzení vychází z poznatků o současném stavu 

prezentovaných v teoretické části disertační práce. Oceňuji otevřenost každé otázky, což 

dokládá, že autorka správně připouští i další okolnosti, které mohou respondenti podle 

vlastních zkušeností doplnit a tím výsledky výzkumu obohatit. Bohužel v disertační práci není 

uvedeno žádné doplňující tvrzení, ani sdělení, zda se v některém z dotazníků objevilo. 

Ve výzkumu je při vyhodnocení opominuta odpověď na otázku 3, písm. K  – Uskutečnili jsme 

IPO, protože jiné dobré společnosti vstoupily na veřejný trh. Podle mého názoru není toto 

tvrzení adekvátní pro posouzení makroekonomických ukazatelů, takže se nejspíš jedná 

o chybu při tvorbě dotazníku, která nebyla při finalizaci práce odstraněna. Využití 

statistických metod, v podstatě charakteristik polohy, vyhovuje.  

Statistické testování významných vztahů mezi dílčími tvrzeními je zajímavé a umožnilo např. 

nalézt závislost mezi tvrzeními, že „status veřejně obchodovatelné společnosti je vhodným 

nástrojem pro získání perspektivních zaměstnanců“ a „veřejně obchodovatelné akcie jsou 

nástrojem kompenzace vybraných skupin zaměstnanců“.  



Kapitola věnovaná doporučením pro emitenty a další rozvoj prvotních veřejných nabídek 

akcií obsahuje nejprve údaje o struktuře financování podniků ve vybraných zemích, což podle 

mého názoru nebylo nutné uvádět. Autorka považuje za klíčový předpoklad úspěchu IPO 

postavení potencionálního emitenta v rámci odvětví. S tímto tvrzením souhlasím a zajímal by 

mě její názor to, zda existuje kauzalita mezi tímto tvrzením a provedeným výzkumem.  

Dalším doporučením je snížení informační asymetrie, což souvisí také s návrhem týkajícím se 

marketingové kampaně. Doporučení „využít underpricing“ považuji za realizovatelné, ale 

nikoli obecně, pouze ve specifických případech. 

 Po grafické stránce je disertační práce zpracována na odpovídající úrovni, ovšem po jazykové 

stránce obsahuje zbytečné chyby a nejasné formulace (např. str. 101 – v případě českých 

společností emitujících na pražské burze cenných papírů je tento motiv poněkud jasný, str. 

111 – společnosti vnímali, překlepy – viz např. str. 134 a 135).  

4. Přínosy disertační práce, splnění cíle 

Vědecký přínos je spojen se zpracováním současné úrovně poznání o IPO, získáním údajů 

o trzích v regionu CEE a také s vymezením důvodů pro IPO, bariér omezujících IPO 

a makroekonomických faktorů, které s problematikou IPO souvisejí. Za přínosy pro praxi 

považuji zejména odpovědi získané na základě empirického šeření, protože východiskem jsou 

zkušenosti manažerů ze společností, které IPO již uskutečnily. Využitelnost poznatků 

obsažených v disertační práci při výuce předmětů zaměřených na kapitálový trh je přínosem 

v pedagogické oblasti. Cíl disertační práce lze považovat za splněný.  

 

Závěr 

Předložená disertační práce Ing. Sylvii Plottové s názvem Perspektivy vývoje IPO v regionu 

Střední a Východní Evropy splňuje nároky, které jsou kladeny na vysokoškolské práce tohoto 

typu. I přes uvedené připomínky se domnívám, že autorka prokázala, že je schopna 

nastudovat a zpracovat rozsáhlý odborný materiál, samostatně vědecky pracovat a řešit 

odborné problémy.  

Po úspěšné obhajobě doporučuji, aby Ing. Sylvii Plottové byl udělen vědecký titul 

Philosophiæ Doctor, ve zkratce Ph.D. 

Otázky: 

Některé připomínky jsou uvedeny v textu výše, dále pokládám tyto otázky:  

1) V disertační práci používáte současně výrazy podhodnocení emisního kurzu 

a podcenění cenných papírů. Jsou to podle Vás synonyma?  

2) Na str. 27 se zabýváte náklady emise IPO.  Můžete konkretizovat jejich výši?  

3) Na str. 89 se zabýváte vyhodnocením kritéria snížení nákladů na dluh a vlastní kapitál. 

Můžete vysvětlit, jak (v jaké míře) přispívá IPO ke snížení N na dluh a jak ke snížení 

N na cizí kapitál?   



4) Vysvětlete, jak implementace IFRS snižuje náklady kapitálu (str. 136). 

5) Na str. 137 uvádíte, že jedním z faktorů podporujících IPO ….. je lákavá šance na 

dividendy při růstu prodejů. Můžete toto blíže vysvětlit, případně doplnit další, 

související faktory? 
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