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ÚVOD 

Počátky používání pojmu „Business Angel“ pro soukromé osoby, které jsou 

ochotny se zejména finančně, ale i např. svými kontakty či manažerskými 

zkušenostmi podílet na realizaci projektů třetích osob, jsou spojovány s účastí 

soukromých investorů při financování uvádění nových her na Broadway na konci 

19. století. Přestože předmět zájmu neinstitucionalizovaných investorů (Business 

Angel investorů) je dnes značně odlišný - je směřován zejména k novým, často 

převratným způsobům užití technologie, organizace apod. k uspokojování lidských 

potřeb nebo jejich zapojení do výrobního procesu především v oblasti informačních 

technologií, telekomunikací, medicíny aj. - princip vztahu Business Angel investora 

a jím podpořeného podnikatele zůstává stejný. Aby soukromý investor podpořil 

konkrétní projekt konkrétního podnikatele, musí jít, vzhledem k výši 

podstupovaného rizika, o projekt s významným potenciálem a soukromý investor 

potřebuje umět rozeznat tento potenciál. Úspěšné realizace takových projektů jsou 

pak schopny měnit obchodní zvyklosti, způsoby rozhodování, nakupování atd. 

v celých oborech hospodářské činnosti a mají tak značný společenský přesah. 

Změny, které tyto projekty mají potenciál vytvářet, mění konkurenční pozice 

ekonomických subjektů na trhu. Je tedy zřejmé, že schopnost přicházet s takovými 

změnami je jedním ze základních atributů dlouhodobé konkurenceschopnosti firem, 

ale i zvyšování ekonomického blahobytu obyvatelstva prostřednictvím přebytku 

spotřebitele. 

Pro podnikatele ucházející se o získání podpory, zejména finanční, pro rozvoj 

svých start-up projektů, má podstatný význam pochopení, jakým způsobem 

soukromí investoři hodnotí a vybírají tyto projekty, co je pro ně důležité a v čem 

spatřují významná rizika. Prostřednictvím poznání a přizpůsobení se požadavkům 

soukromých investorů v těch parametrech, které jsou ze strany podnikatele 

ovlivnitelné, může dojít k podstatnému zvýšení atraktivity projektu pro 

potencionální investory, a tedy ke zvýšení pravděpodobnosti jeho skutečné 

realizace. 

1  TEORETICKÁ VÝCHODISKA A ANALÝZA SOUČASNÉHO 

STAVU PROBLEMATIKY 

Posláním finančních trhů je přemísťovat peníze od přebytkových subjektů k 

subjektům deficitním, a to především k těm, jež pro ně mají nejefektivnější využití 

(Rejnuš, 2014). Rozhodování v oblasti podnikového financování se přitom dotýká 

opatřování peněžních prostředků ke krytí potřeby kapitálu vyplývající z provozní, 

investiční a finanční činnosti a nezbytnosti zachovat finanční rovnováhu (Geyer, 

Hanke, Littich, Nettekoven, 2006). 

V raných fázích rozvoje podnikatelských projektů má zásadní význam vlastní 

kapitál, neboť vzhledem ke značné nejistotě a riziku bývají z pohledu cizího kapitálu 

těžko uchopitelné. Zvláštní kategorií projektů v rané fázi rozvoje jsou tzv. start-up 

projekty, jejichž potenciál značně převyšuje počáteční investice. Tento jejich 

potenciál je často odvozen z inovativního přístupu k uspokojování potřeb zákazníků 
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nebo zajišťování výrobního procesu, a tedy jejich schopnosti zásadně měnit stávající 

podmínky na trhu. Ukazuje se, že pro schopnost těchto projektů prosadit se na trhu 

je často v těchto raných fázích zcela zásadní získání financí či jiné formy podpory 

od vnějšího investora, který kromě financí může přinášet i určité zkušenosti, know-

how nebo kontakty (Bradley, Benjamin, Margulis, 2002). 

Private Equity (PE, byvá-li překládáno do češtiny, pak obvykle jako „soukromý 

kapitál“) dle Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) 

představuje střednědobé až dlouhodobé financování poskytované za získání podílu 

na základním kapitálu podniků, jejichž akcie nejsou obchodovány na burze a které 

mají potenciál pro tvorbu hodnoty v budoucnu. Pod kategorii Private Equity 

podřazuje CVCA i Venture Capital (VC, bývá-li překládáno do češtiny, pak obvykle 

jako „rizikový a rozvojový kapitál“). CVCA pojem Venture Capital definuje jako 

kapitál investovaný do založení a rozběhu podniku a upozorňuje na to, že v 

některých evropských zemích se pro všechny fáze tohoto typu investování používá 

pojem „Venture Capital“, který je pak synonymem pojmu Private Equity. 

Soukromý kapitál vstupuje do podniků ve dvou základních podobách: v 

institucionalizované podobě (prostřednictvím fondů) a prostřednictvím 

neinstitucionalizovaných investorů. V případě fondů do nich investují primární 

investoři, kteří se však nijak aktivně nepodílejí na chodu podpořeného projektu. 

Primárními investory do těchto fondů mohou být soukromé osoby, stejně jako 

investoři institucionální. Investiční Private Equity fondy shromažďují prostředky od 

těchto investorů. (Dvořák, Procházka, 1998) 

Čím nižší je stádium rozvoje projektu, tím vyšší je význam 

neinstitucionalizovaného soukromého kapitálu, neboť pro institucionalizovaný 

soukromý kapitál je riziko investice do projektu příliš velké (Dvořák, Procházka, 

1998). Business Angel investoři tak mohou sehrávat podstatnou roli v možnosti 

realizace řady nadějných projektů (Nývltová, Režňáková, 2007). Rozvoj těchto 

projektů může mít pak podstatný význam pro konkurenceschopnost jednotlivých 

odvětví, jakož i makroekonomické dopady v podobě vlivu na ukazatele 

zaměstnanosti, produktivity a celkové ekonomické úrovně. Předmětem teoretického 

zkoumání se tak staly faktory ovlivňující ochotu neinstitucionalizovaných 

soukromých investorů vstupovat do takových projektů. Z realizovaných výzkumů, 

zejména v zahraničí, vyplývá, že si soukromí investoři všímají řady atributů 

zvažovaných investic (např. Miloud, Aspelund, Cabrol, 2012). Jde zejména o 

charakteristiky prostředí a jejich vhodnosti pro Business Angel investice, možnosti 

exitu investice, z přímých charakteristik projektu si pak nejvíce všímají osoby 

podnikatele a složení jeho týmu. 

Investora typu Business Angel popisují Bradley, Benjamin a Margulis (2002) jako 

individuálního investora, aktivně vyhledávajícího příležitosti k investování svých 

finančních prostředků, ale kromě toho také svých odborných znalostí a zkušeností, 

do podniků v počátečních fázích rozvoje. Na trhu soukromého kapitálu je jedinečný 

tím, že investuje do projektů, kterým se „hlavní proud“ investorů vyhýbá. Vzhledem 
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k tomu, že investuje zejména do počátečních fází rozvoje podniků, přebírá v rámci 

investic soukromého kapitálu největší míru rizika. 

Částky investované Business Angel investory bývají řádově nižší než částky 

investované prostřednictvím investičních Private Equity fondů, shromažďujících 

prostředky od primárních investorů a dosahujících tedy v souhrnu na podstatně vyšší 

investice. Neinstitucionalizovaní investoři přitom nemusí investovat vlastní kapitál – 

mohou působit i pouze jako bankovní záruka svou osobností. Business Angel 

investoři vytvářejí také tzv. Business Angels sítě. (Nývltová, Režňáková, 2007) 

Due diligence je procesem, který má ověřit, že chystaná transakce přinese 

investorovi zamýšlený efekt. Lze ji chápat jako faktické ověření skutečností, jež jsou 

předmětem jednání, ale také seznámení se se situací a potencionálními problémy, jež 

mohou bránit v dosažení požadovaného efektu akvizice. (Hunt, 2004) 

Aspektem, který soukromí investoři při svém rozhodování o poskytnutí 

investování danému podniku zvažují, jsou kromě informací vyplývajících z due 

diligence projektu v předinvestiční fázi a podmínek, za nichž má být financování 

poskytnuto (např. předpokládaný výnos poskytnutého kapitálu, kontrola, podíl na 

obchodním vedení apod.) vážících se již k investiční fázi též okolnosti týkající se 

předpokládaného ukončení investice, tedy fáze tzv. exitu. 

Výsledek hodnocení jednotlivých oblastí pak promlouvá do rozhodnutí investora 

o vstupu do investice. O důležitosti jednotlivých oblastí hodnoceného projektu pro 

rozhodnutí Business Angel investora do projektu vstoupit však nepanuje všeobecná 

shoda (někteří autoři zdůrazňují vliv prostředí, např. Gompers, Lerner, 1998; 

Romain, van Pottelsberghe de la Potterie, 2004 nebo Cumming et al., 2006, jiní 

osobu podnikatele, např. Osnabrugge, Robinson, 2000 nebo Ge, Mahoney, 

Mahoney, 2005; Sudek, 2006). 

Součástí procesu due diligence je hodnocení předmětu investice. Při hodnocení 

podnikatelských projektů v rané fázi rozvoje (start-up), které jsou často předmětem 

zájmu soukromých investorů, se setkáváme při použití běžných metod s řadou 

potíží. 

Podle přístupu obecně užívaného v teorii financí je hodnota investice spatřována v 

současné hodnotě jejích budoucích peněžních toků (např. Brealey, Myers a Allen, 

2011). V případě hodnocení start-ups, u nichž je k dispozici málo informací pro užití 

výše uvedených metod, dochází k poměrně značnému rozptylu výsledků (Miloud, 

Aspelund, Cabrol, 2012). Problém nedostatku relevantních informací pro užití 

uvedených metod v případě start-ups, jako je nedostatek historických dat, nejistoty o 

faktorech, ovlivňujících jejich budoucnost, nejasnost budoucího cash-flow, růstu 

apod. zmiňují i jiní autoři (např. Peemöller, 2001) a upozorňují na potřebu metody, 

která jak podnikatelům, tak financujícím subjektům pomůže nalézt kompromis při 

jednáních. 

V odborné literatuře lze nalézt několik přístupů, jak řešit problematiku nedostatku 

dat pro běžně užívané metody v případě start-ups. Někteří autoři navrhují modifikaci 

současných metod. Výzkum se také zaměřuje na odhad hodnoty start-ups z 



 8 

vybraných parametrů start-ups na základě empirické zkušenosti promítnuté do 

ekonometrického modelu. 

Business Angel investoři při vyjednávání s podnikateli o financování jejich 

projektů čelí situaci, kdy hlavním zdrojem informací o projektu jsou samotní 

podnikatelé. To uvádí Business Angel investora do pozice slabší strany v rámci 

kontraktační teorie v důsledku informační asymetrie. Business Angel investor stojí 

před selekčním problémem (Hillier, 1997). Investoři musí počítat s tím, že 

podnikatelé mohou zatajovat informace týkající se rizika projektu pro zvýšení svých 

šancí získat financování projektu (Eckermann, 2006) nebo pokračování ve 

financování. 

K vyrovnání asymetrického postavení se Business Angel investoři mohou zaměřit 

na vyhledávání signálů, které by mohly ukazovat na skutečné kvality projektu nebo 

důvěryhodnost tvrzení podnikatele (popř. jeho osoby jako celku). Business Angel 

investoři se mohou chránit prostřednictvím uzavírání poměrně detailních kontraktů s 

podnikateli o podmínkách financování jejich projektů. Jak však ukazuje teorie 

neúplných kontraktů, inicializovaná zejména koncem minulého století pracemi 

Grossmana a Harta (1986), Harta a Moora (1990) nebo Harta (1995), uzavírané 

kontrakty nejsou schopny popsat všechny možné varianty budoucího vývoje a jsou 

tedy ze své povahy neúplné. 

2  CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavním cílem disertační práce je identifikovat charakteristiky a proces 

investičního rozhodování výběrového souboru neinstitucionalizovaných 

soukromých investorů v prostředí České republiky a navrhnout model rozhodování 

Business Angel investorů o výběru projektů k bližšímu zkoumání.  

Prvním z dílčích cílů disertační práce je navázat na provedené studie (např. 

Zinecker, Koppitz, Režňáková, 2013; v zahraničí např. Stedler, Peters, 2003) a 

identifikovat charakteristiky výběrového souboru Business Angel investorů v České 

republice. To představuje provedení kroků směřujících k bližší identifikaci, zejména 

prostřednictvím sociodemografických parametrů, charakteristik - kdo jsou osoby, 

vystupující v roli neinstitucionalizovaného soukromého investora v České republice. 

Jak vyplývá z řady studií (Benjamin, Margulis, 2005; Ramadani, 2012), činnost 

(přítomnost) soukromých investorů má pozitivní vliv na zvyšování ekonomické 

úrovně, konkurenceschopnost, zaměstnanosti a uvádění vědecko-technických 

poznatků do praxe.  

Činnost neinstitucionalizovaných soukromých investorů je ve srovnání s 

institucionalizovanými investory mnohem méně zdokumentovaná. Business Angel 

investoři často pracují v anonymitě, ve většině případů nestojí o popularitu. V České 

republice je možno se opřít jen několik málo známých jmen, řada těchto investorů 

pracuje skrytě, neformálně, z jejich strany to také obvykle není práce na „plný 

úvazek“, ale jen jedna z více či mnoha aktivit. Dle literatury (např. Ramadani, 2011; 

Nývltová, Režňáková, 2007), jsou však neinstitucionalizovaní soukromí investoři 

velice důležití v nejranějších fázích rozvoje projektu; lze říci, že často přicházejí již 

ve fázi samotného nápadu bez existující formální podnikatelské struktury a pro další 
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rozvoj projektu mohou být určující (neinstitucionalizovaní soukromí investoři 

zpravidla předcházejí financování prostřednictvím institucionalizovaného 

soukromého kapitálu).  

Druhým dílčím cílem disertační práce je identifikovat eliminační kritéria a postup 

při procesu due diligence a vliv atributů projektu na rozhodování Business Angel 

investora o přijetí projektu k bližšímu zkoumání. Poznání tohoto procesu a významu 

jednotlivých posuzovaných faktorů je důležité např. pro start-up podnikatele, kteří se 

snaží získat financování pro realizaci nebo pokračování svého podnikatelského 

projektu. Due diligence a posouzení start-up projektů naráží na řadu úskalí při 

použití běžných metod zabývajících se touto problematikou u zavedených 

obchodních korporací. Literatura (např. Stanvičienė, Žinytė, 2011; Miloud, 

Aspelund, Cabrol, 2012; Festel, Wuermseher, Cattaneo, 2013) uvádí řadu 

modifikačních postupů, jak se vypořádat s nedostatkem dat, např. účetních dat, dat z 

trhu k ocenění. Data jsou nahrazována určitými atributy start-up projektů, jednak z 

pohledu jejich potenciálu ovlivnit úspěšnost projektu, a dále též tím, jakým 

způsobem jsou nahlíženy ze strany soukromých investorů. Rozhodování o takové 

investici tedy ovlivňuje celá řada aspektů, popsaných různými autory. Tyto aspekty 

lze rozdělit na vnitřní (ovlivnitelné podnikatelem) a vnější (podnikatelem 

neovlivnitelné). Váhy jednotlivých aspektů jsou však v uváděné literatuře 

stanovovány arbitrárně, či na základě expertního odhadu. Zpracování informací o 

významu jednotlivých aspektů start-up projektů z dotazování 

neinstitucionalizovaných soukromých investorů při jejich rozhodování může 

napomoci stanovit důležitost jednotlivých aspektů start-up projektů při jejich 

hodnocení soukromými investory. Vlastníci start-up projektů se pak budou moci 

více soustředit na zvládnutí těchto aspektů při jejich snaze získat financování jejich 

projektů.  

Úsilí v rámci tohoto dílčího cíle tedy směřuje v kontextu České republiky na 

základě dotazování Business Angel investorů k rozpoznání aspektů ovlivňujících 

rozhodnutí Business Angel investorů ohledně start-up projektů v rámci procesu due 

diligence investičních projektů. Současné návrhy modifikačních postupů hodnocení 

start-up projektů sice monitorují oblasti, kterým soukromí investoři, na základě již 

provedených empirických šetření v zahraničí, věnují pozornost a hodnotí je, 

nicméně tyto přístupy nenabízejí žádná vodítka, jakým způsobem stanovit důležitost 

těchto oblastí. Výsledky zpracovaných odpovědí Business Angel investorů o jejich 

rozhodování o financování projektů by mohly posloužit ke stanovení významnosti 

jednotlivých oblastí pro hodnocení start-up projektů (např. v prostředí 

francouzských start-up projektů byla testována důležitost jednotlivých atributů 

těchto projektů prostřednictvím regrese atributů projektů na výsledné hodnocení 

těchto projektů při získání financování (Miloud, Aspelund, Cabrol, 2012)).  

Literatura (např. Groh, Lichtenstein, Lieser, 2010; Månsson, Landström, 2006) 

upozorňuje dále ještě na důležitost prostředí, v němž se investice do start-up 

projektů odehrává. Vhodnost prostředí lze chápat v obecné rovině jako jeho 

vhodnost pro podnikání (Donnelly, Gibson, Ivancevich, 1997), ale též jako prostředí 
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pro specifické investice do start-up projektů. Součástí výzkumu je tak zjištění, jaká 

omezení vyplývající z vlivů prostředí Business Angel investoři ve svém souhrnu 

považují při svých investicích do start-up projektů jako nejvíce limitující a 

podvazující jejich ochotu investovat do dalších projektů. Závěry těchto zjištění 

mohou být pak podnětem pro hospodářsko-politické úvahy o možnostech podpory 

aktivity neinstitucionalizovaných soukromých investorů v České republice. 

Za podstatnou okolnost ovlivňující rozhodnutí o realizaci investice lze považovat 

i možnosti jejího monitorování, kontroly a ovlivňování (popř. ukončení) ze strany 

soukromého investora. Na tuto oblast se zaměřuje třetí dílčí cíl disertační práce, 

kterým je popsat přístup Business Angel investorů k monitorování a kontrole svých 

investic v post-investiční fázi a vyrovnání se s informační asymetrií. Podstatným 

způsobem souvisí s náklady a riziky transakce, a tedy významným způsobem 

ovlivňuje rozhodnutí o investici. Informační asymetrie podnikatele a investora je 

redukována procesem due diligence, následující uspořádání mezi podnikatelem a 

soukromými investory je však důležité pro průběžné monitorování a kontrolu. Na 

problematiku vztahu investora a managementu upozorňuje literatura věnující se 

organizační struktuře a corporate governance (např. Jensen, 2003). Na základě teorie 

zastoupení (model agent-principál, např. Holmström, 1979) musí investor počítat s 

určitými náklady a potřebou motivace manažera. Některé studie (např. Norton, 

1995; Landstäm a další, 1998; Harrison a Mason, 2002) se však přiklánějí k pohledu 

na kontrakty uzavírané Business Angel investory jako na neúplné (Hart, 1995). 

Čtvrtým dílčím cílem této disertační práce je navrhnout model rozhodování 

Business Angel investorů o výběru projektů k bližšímu zkoumání. Naplnění tohoto 

dílčího cíle vychází z naplnění dílčích cílů dříve uvedených, když ke konstrukci 

modelu budou využity výsledky šetření výběrového souboru Business Angel 

investorů. V rámci šetření jsou mj. zjišťovány preference Business Angel investorů 

při výběru projektů k bližšímu zkoumání a zároveň eliminační kritéria, na jejichž 

základě Business Angel investoři jednotlivé projekty z výběru bez dalšího vyřadí a k 

bližšímu zkoumání nepřijmou. Kombinace požadavků Business Angel investorů 

umožňuje stanovit šance, že podnikatelský projekt nebude okamžitě po oslovení 

Business Angel investora odmítnut. Model výpočtu těchto šancí nabídne současně 

možnost reflexe parametrů projektu podnikatele a jejich úpravy tak, aby se zvýšila 

šance přípustnosti pro Business Angel investora, dále bude využitelný pro Business 

Angel investory samotné a konečně uplatnění může najít i v oblasti hospodářsko-

politické. Touto disertační prací prezentovaný rozhodovací model může být nadto i 

upraven a využit v jiných oblastech. 

Naplnění cílů této disertační práce je prezentováno v kapitolách 5 a 6. 

3  POSTUP ZPRACOVÁNÍ DISERTAČNÍ PRÁCE 

Postup zpracování této disertační práce proběhl v následujících částečně se 

překrývajících etapách: volba tématu disertační práce, formulování teoretického 

rámce, rešerše zdrojů, výzkum a publikování článků, obhajoba pojednání 

k disertační práci (státní doktorská zkouška), rozpracování konceptu disertační práce 

v návaznosti na doporučení z průběhu státní doktorské zkoušky, koncept 
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rozhodovacího modelu, příprava rozhovorů, sběr dat, analýza a zpracování dat, 

vyhodnocení dat, návrh rozhodovacího modelu, dokončení disertační práce. 

4  POUŽITÉ METODY 

V disertační práci je využito primárních i sekundárních dat. Zdrojem primárních 

dat jsou informace získané prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů (např. 

Smith, Flowers a Larkin, 2009) s identifikovanými neinstitucionalizovanými 

soukromými investory. 

Z důvodu ztížení přístupnosti těchto osob byla zvolena pro získání preferencí 

Business Angel investorů metoda sněhové koule, neboli snowball sampling method 

(Krippendorff, 2013; Miovský, 2003). Metoda je zařazována mezi výběrová šetření. 

Jde o nepravděpodobnostní, záměrný výběr. Touto metodou se realizuje výběr 

jedinců z málo početných, hůře dostupných nebo i utajovaných populací. Výběr 

probíhá tak, že nejprve jsou osloveni jedinci, o nichž je známo, že patří do 

zkoumané populace. Ti jsou následně požádáni o nominování dalších osob patřících 

do zkoumané populace.  

Přes jedinečnou možnost přístupu k osobám, jejichž populace je obvykle skryta, 

metoda sněhové koule je náchylná ke zkreslením, a to zvláště v případech, kdy se 

jedná o velmi citlivá témata, účastníci mohou být vystaveni negativním důsledkům 

svých sdělení nebo vzájemné vztahy mezi vyšetřovanými osobami jsou slabé 

(Waters, 2015). 

Zdrojem sekundárních dat jsou zejména publikované výstupy provedených 

odborných výzkumů, již provedená charakteristika neinstitucionalizovaných 

soukromých investorů zkoumaná jak v tuzemských, tak zahraničních podmínkách. 

Rozhovor (interview) se uplatňuje jak v případě kvalitativních, tak i 

kvantitativních přístupů. Konkrétní podoba se pak liší především mírou své 

standardizace. V kvalitativním zkoumání většinou provádí rozhovory jediná osoba, 

zatímco při kvantitativních šetřeních se do sběru dat běžně zapojuje skupina 

tazatelů. Největší stupeň volnosti představuje volný, nestrukturovaný rozhovor, kdy 

otázky nejsou předem dány a vznikají až během přirozené komunikace s 

informantem. Opakem je strukturovaný neboli řízený rozhovor (Hendl, 2005), kdy 

jsou předem určeny jak otázky, tak i jejich pořadí, často též v předem určené, 

závazné formulaci. Výhodou je srovnatelná tematická struktura a rozsah. (Reichel, 

2009) 

Pro sběr dat jsem zvolila metodu polostrukturovaného rozhovoru (Smith, Flowers 

a Larkin, 2009). Otázky jsou zde pracovními pomůckami, nikoliv „pravdami“, které 

se ověřují. Výzkumník v průběhu rozhovoru může otázky přizpůsobovat tomu, co se 

v rozhovoru objevuje jako signifikantní. Základem metody jsou podle Gulové a Šípa 

(2013) otevřené otázky, které nechávají co největší prostor pro vyjádření k danému 

tématu a které jsou dále doplňovány otázkami, jež podporují rozvíjení a konkretizaci 

odpovědí. Podstatou je vytvoření prostoru a podmínek pro sebevyjádření. Podle 

Reichla (2009) může v rámci polostrukturovaného rozhovoru tazatel formulace 

pokládaných otázek částečně modifikovat, nezbytné ale je, aby byly probrány 
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všechny. Polostrukturovaná varianta rozhovoru pak v podstatě kombinuje výhody a 

minimalizuje nevýhody volného, resp. strukturovaného rozhovoru. 

Vědecké metody se např. dle Demjančuka (2002) rozdělují na metody explanační 

a interpretační. Klasifikace se však u různých autorů různí. V této disertační práci 

jsou použity metody explanační, kterými jsou analýza, syntéza, dedukce, indukce, 

komparace a analogie. 

Kvalitativní primární data získaná rozhovory s identifikovanými soukromými 

investory jsou vyhodnocována metodou obsahové analýzy (Krippendorff, 2013). 

Jedná se o metodu zaměřenou na analýzu obsahu dokumentu (záznamu rozhovoru). 

Je založena na předpokladu, že určité významy a fráze, které se nejčastěji opakují, 

jsou také těmi nejdůležitějšími složkami sdělení (dokumentu, výpovědi apod.). Na 

základě definování určitých vlastností projektů a jejich slovních vyjádření lze dále 

sledovat jejich důležitost v promluvách tázaných investorů. 

Disman (2011) definuje obsahovou analýzu jako kvantitativní, objektivní analýzu 

sdělení jakéhokoliv druhu, která se může zabývat, jak obsahem sdělení, tak i jeho 

formou, autorem nebo adresátem.  

Jiní autoři obsahovou analýzu dělí na kvalitativní a kvantitativní. Kvantitativní 

obsahová analýza je podle Neuendorfa (2002) systematická, objektivní kvantitativní 

analýza charakteristik sdělení. Kvalitativní obsahovou analýzu charakterizují Hsieh 

a Shannon (2005) jako subjektivní interpretaci obsahu textových dat prostřednictvím 

systematického třídicího procesu kódování a identifikování témat nebo vzorů. Podle 

Dismana (2011), který uvažuje obsahovou analýzu pouze jako objektivní, 

kvantitativní metodu analýzy sdělení, je konstrukce dobrých kategorií, do kterých 

bude obsah sdělení kódován, asi nejcitlivější operací v procesu obsahové analýzy. 

Podle Hendla (2015) je statistika naukou, jak získat informace z numerických dat. 

Moore (1997) dělí statistickou praxi na získávání dat zahrnující metody sběru dat, 

analýzu dat (popisnou statistiku), která představuje organizaci dat a jejich popis a 

konečně statistické usuzování, které provádí závěry a dodává k nim zhodnocení 

jejich spolehlivosti (inferenční statistika). Hendl (2015) analýzou dat nazývá jak 

analýzu dat ve smyslu Moora, tak i používání metod statistického usuzování. 

Pro tuto disertační práci byly použity běžné metody popisné statistiky (Hindls, 

1995). Jedná se o popis kvantitativních dat prostřednictvím charakteristik polohy, 

variability, šikmosti apod. Dále byly v této práci použity metody matematické 

statistiky. Získaná kvantitativní data byla podrobena explorační analýze (Tukey, 

1977) – souhrnu metod zaměřených na průzkum dat a hledání hypotéz. Užitím 

postupů statistické inference (Budíková, Králová, 2010; Hendl, 2015) byly testovány 

navržené hypotézy, prováděny odhady a usuzováno o vlastnostech základního 

souboru neinstitucionalizovaných soukromých investorů a jejich vlastnostech. 

Metoda modelování je v disertační práci použita pro naplnění čtvrtého dílčího 

cíle, kterým je návrh rozhodovacího modelu Business Angel investorů o přijetí 

projektu k bližšímu zkoumání. Hendl (2015) rozlišuje při modelování následující 

fáze: základní formulace modelu, přizpůsobení modelu datům (parametrizace 

modelu), kritiku modelu, vyhodnocení a interpretaci modelu. 
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Široký (2011) popisuje modelování jako vědeckou metodu, kdy prostřednictvím 

formulace problému, vytváření modelu a výzkumu modelu přenáší modelování 

znalost o modelu, jakožto zjednodušeného obrazu skutečnosti, zpět na realitu. 

5  IDENTIFIKACE CHARAKTERISTIK A PROCESU 

INVESTIČNÍHO ROZHODOVÁNÍ VÝBĚROVÉHO 

SOUBORU NEINSTITUCIONALIZOVANÝCH 

SOUKROMÝCH INVESTORŮ V PROSTŘEDÍ ČESKÉ 

REPUBLIKY 

Tato disertační práce se opírá o osobní polostrukturované rozhovory, které jsem 

provedla s jedenatřiceti Business Angel investory v období od počátku roku 2017 do 

poloviny roku 2018. Výběrový soubor Business Angel investorů působících v České 

republice byl získán metodou sněhové koule. 

K rozhovorům s Business Angel investory byly využity předem (na základě 

literární rešerše) podle převažujícího předmětu zájmu připravené okruhy otázek. 

Otázky ze stejného okruhu byly kladeny (až na výjimky) odděleně od ostatních 

tematických okruhů. Cílem kladení otázek bylo zjistit určité skutečnosti, kterých 

bylo uvažováno jako o budoucích proměnných.  

Okruhy otázek byly následující: 

1. demografické údaje vztahující se k Business Angel investorovi, 

2. zkušenosti s Business Angel investicemi a investiční zvyklosti, 

3. význam podmínek prostředí pro realizaci investice, 

4. podnikatel, projekt a produkt, 

5. finanční kritéria, 

6. monitoring investice. 

Struktura rozhovoru na základě tématických okruhů, seznamu zjišťovaných 

skutečností a příkladů otázek kladených Business Angel investorům je uvedena 

v příloze disertační práce. 

Rozhovory byly nejprve pro otestování provedeny se dvěma Business Angel 

investory. Tito Business Angel investoři byli v rámci rozhovoru požádáni o 

vyjádření k a) celkové koncepci rozhovoru a b) k tomu, zda některé otázky nebo 

okruhy otázek považují za irelevantní, popř. c) k tomu, zda struktura rozhovoru 

vynechává některé důležité okruhy, kterými se podle jejich názoru Business Angel 

investoři zabývají. 

Na základě těchto pilotních rozhovorů došlo k určité redukci otázek v oblasti 

makroekonomického vlivu na chování Business Angel investorů. Některé otázky 

byly přeformulovány nebo sloučeny. Role těchto Business Angel investorů 

účastnících se pilotního dotazování lze chápat jako roli klíčových osob (Yin, 2014) 

s vhledem do zkoumané oblasti včetně z jejich strany poskytnutí možnosti realizovat 

rozhovory s dalšími Business Angel investory. 

Po dokončení fáze provádění rozhovorů byla provedena obsahová analýza všech 

rozhovorů. Dále byly s konečnou platností na základě provedení obsahové analýzy 

všech realizovaných rozhovorů a s využitím explorační analýzy definovány 
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proměnné (znaky), vycházející ze zjišťovaných skutečností, a to jak kvantitativní, 

tak i kvalitativní. 

Shromážděná data, která byla zapsána do formulářových archů, byla po 

definování proměnných zaznamenána do datové matice (Hendl, 2015). Při 

zpracování dat bylo použito kódování. Po vytvoření datové matice byla provedena 

kontrola dat. Na základě Hendla (2015), byla použita základní strategie pro 

minimalizaci výskytu chyb, kterou je určení jednotlivých fází, kdy se mohou objevit, 

a pokus jim předejít nebo je odstranit. 

Upravená datová matice, jejíž proměnné nabývají již pouze kategorizovaných 

hodnot, byla dále vyhodnocena prostřednictvím metod popisné statistiky. Níže 

shrnuté výsledky jsou v disertační práci prezentovány zejména formou 

komentovaných tabulek. 

Zkoumaní Business Angel investoři jsou obvykle muži, nejčastější je věková 

kategorie od 40 do 60 let, silné je ale i zastoupení nad 60 let. Jsou nadprůměrně 

vzdělaní, časté je manažerské vzdělávání (např. MBA). Business Angel investoři 

mají velmi často zkušenost s vedením vlastního podnikání nebo s vedením podniků 

jako najatí manažeři. Zkušenosti mají ale obvykle z více (uvádějí dvou až tří) 

pracovních pozic. Velmi často mají zkušenost se zakládáním vlastního podnikání. 

Zkušenosti obvykle získávali v oblasti IT, telekomunikací, častá je také zkušenost s 

realizací určitých projektů. Sami sebe nejčastěji považují za vedoucí osoby, méně 

často za manažery, dále též za podnikatele, bývalé podnikatele nebo investory. 

Poslední kategorie je častější u vyšších věkových kategorií. Ty také častěji považují 

úroveň svých příjmů a bohatství za dostatečné. Obecně se Business Angel investoři 

považují za majetkově zabezpečené nebo alespoň za nadprůměrnou příjmovou 

skupinu. V dotazované skupině Business Angel investorů byli nadproporcionálně 

zastoupeni zejména Business Angel investoři z Jihomoravského kraje. 

Business Angel investorům, kteří se účastnili mého výzkumu, je obvykle více než 

40 let, nejčastější věková kategorie je 50 až 60 let. Dotazovaní Business Angel 

investoři měli zkušenosti se svou činností průměrně v délce 6 až 7 let. S růstem 

zkušeností roste obvykle jejich aktivita. Průměrný Business Angel investor realizuje 

ročně cca 2 investice a posuzuje cca 13 projektů. Méně zkušení Business Angel 

investoři mají častěji tendenci rozsah činnosti zvýšit nebo snížit. Nejčastějším 

zdrojem pracovních zkušeností Business Angel investorů je obor IT a 

telekomunikací. To jsou také obory, kam nejčastěji investují. Bez ohledu na obor 

mají největší tendenci investovat Business Angel investoři se zkušeností na projektu 

nebo výzkumu. Business Angel investoři nejčastěji do Business Angel projektů 

investují do 20 % svého majetku. Často je však jejich investice do projektu 

doprovázena dodatečným financováním projektu ze strany banky. Tím využívají 

finanční páku. Častým jevem je také vstup do projektu realizovaný společně více 

Business Angel investory, někteří Business Angel investoři svůj vstup takovým 

vstupem podmiňují (jde zejména o ty, kteří investují menší částky). Podstatná část 

Business Angel investorů se vyhýbá projektům, které jsou v krizi. Nižší ochota je 
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také vstupovat do projektů, které jsou teprve ve svých úplných počátcích a dále těch, 

které vyžadují podstatné zvýšení rozsahu (a tedy i financí).  

O investičních příležitostech se Business Angel investoři dozvídají obvykle 

zprostředkovaně. Přímé oslovení ze strany neznámého podnikatele nepatří k 

nejobvyklejším způsobům oslovení. Nejčastěji se o nových kontaktech dozvídají 

prostřednictvím osobních známostí a obchodních kontaktů. Většina Business Angel 

investorů nezvažuje více než 10 projektů ročně, průměrný Business Angel investor 

jich však zvažuje cca 13. Pokud projekt postoupí k bližšímu zvažování, je zde asi 

16 % šance, že projekt získá od Business Angel investora financování. Nejčastěji 

investované částky ze strany Business Angel investorů jsou do 10 mil. Kč, nicméně 

investice v řádech vyšších desítek miliónů Kč nejsou výjimkou. 

Při zvažování investice a při procesu due diligence se Business Angel investoři 

zajímají zejména o hospodářské výkazy a na nich postavené prognózy, dále též si 

informace ověřují rozhovory se zainteresovanými osobami, zkoumána je smluvní 

dokumentace, dokumentace majetku, závazků, možných rizik. Předmětem zájmu je 

zejména business plán a jeho předpoklady a právní vztahy subjektu, zejména otázka 

ochrany produktu. Due diligence Business Angel investor jen velmi zřídka provádí 

sám. Často najímá specialisty, popřípadě postupuje ve spolupráci s dalšími Business 

Angel investory zainteresovanými na projektu. Samotný proces due diligence trvá 

obvykle do 2 měsíců, delší období než 6 měsíců je výjimkou. Zvažování investice je 

však obvykle delší. Přestože je o financování téměř 1/2 projektů rozhodnuto do půl 

roku, v případě 1/5 projektů trvá takové rozhodnutí déle než 1 rok. Toto období je 

doprovázeno jednáními s podnikatelem. Je obvyklé, že těchto kol bývá více. Jednat 

více než 7 kol je však neobvyklé. S délkou zvažování investice počet kol podstatně 

neroste. 

Naprostá většina Business Angel investorů připouští nějakou spolupráci s dalšími 

investory (od získávání referencí po společné investování). Za největší přínos takové 

spolupráce Business Angel investoři považují získání dodatečných znalostí nebo 

kontaktů pro projekt. Sdílení rizika (snížení vlastního vkladu) je méně významné. 

Pro Business Angel investory není makroekonomický vývoj rozhodujícím 

faktorem při hodnocení projektů. Ukazatele makroekonomického vývoje při 

rozhodnutích považují za druhotné. (Tím není dotčen závěr některých zahraničních 

studií o souvislosti makroekonomického vývoje a Business Angel aktivity. Pokud v 

případě dotazovaných Business Angel investorů k této souvislosti dochází, jejím 

zdrojem je spíše dopad makroekonomické situace na očekávané vyhlídky 

konkrétních hodnocených projektů, např. očekávaného růstu tržeb, než rozhodování 

Business Angel investorů dle skutečných nebo očekávaných makroekonomických 

veličin.)  

Při rozhodování Business Angel investorů nehraje patrně podstatnou roli ani 

politika ČNB, v otázce jejího vlivu na hospodářství jako celek.  Politika ČNB se 

Business Angel investorů a jejich rozhodování dotýká bezprostředněji v případě 

ovlivnění nákladů cizího investovaného kapitálu, protože vstup Business Angel 

investora do projektu také často znamená bankovní financování projektu. Business 
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Angel investoři relativně příznivě hodnotí daňovou politiku v České republice. 

Výslovné připomínky má asi 10 % dotazovaných Business Angel investorů. Za 

hlavní požadavek v této oblasti lze považovat neměnnost nebo transparentnost 

změn. Business Angel investoři hodnotí poměrně příznivě pro svoji činnosti i 

legislativní prostředí. Nespokojenost projevuje pouze cca 1/4 až 1/5 Business Angel 

investorů. Největší část Business Angel investorů by s podmínkami byla patrně 

spokojena, pokud by nedocházelo k jejich postupným změnám (nebo kdyby byly 

pomalejší). Hodnocení legislativních podmínek své činnosti a podnikání obecně se v 

případě Business Angel investorů významně překrývá s jejich hodnocením ochrany 

investic (vymahatelnosti) a daňových podmínek. 

V otázce institucionálních podmínek Business Angel investoři nijak nepostrádají 

aktivní (z pohledu IPO) kapitálový trh a problematice prakticky nevěnují pozornost. 

Značná část Business Angel nepociťuje podstatné překážky pro rozvoj své činnosti 

(rozvoj Business Angel projektů). Nejčastěji zmiňovaná jsou omezení vyplývající ze 

situace na trhu práce a profilu veřejného vzdělávání. Část Business Angel investorů 

se vyjadřuje kriticky k legislativě a státní správě. V případě úvah o zahájení určitého 

projektu se nejdůležitějším limitem jeví časová náročnost. Business Angel investoři, 

kteří zmiňují administrativní náročnost projektů, se také často negativně vyjadřují k 

legislativní úpravě. Nejčastěji pociťovaná zátěž v rozvoji projektů je oblast 

monitorování změn v legislativním prostředí s nutností implementace 

přizpůsobovacích procesů, která brání soustředění se na obchodní cíle projektů. 

Nespokojenost panuje s výší hrozících sankcí za porušení některých předpisů, 

podmínky dotační politiky a některými Business Angel investory je opakovaně 

zmiňována daňová politika. 

Business Angel investoři předpokládají, že podnikatel bude jednou z hlavních 

osob, které budou realizovat podnikatelský plán. Zásadní je pro ně tedy otázka 

důvěryhodnosti této osoby a její schopnosti. Pro vyjasnění si těchto otázek a snížení 

s nimi souvisejících rizik usilují o získání referencí o podnikateli. Prvotními zdroji 

jsou sociální sítě a osobní kontakty, v pokročilejší fázi jednání pak spolupracovníci a 

obchodní partneři podnikatele. Velká většina Business Angel investorů také 

požaduje finanční a osobní spoluúčast podnikatele. Business Angel investoři také 

hodnotí širší vedení projektu a míru jeho dosavadního úspěchu a nasazení. Předchozí 

osobní znalost podnikatele snižuje bariéry, které je třeba překonat pro získání 

Business Angel investora pro projekt. 

Business Angel investoři při hodnocení projektu (produktu) vyhledávají 

(požadují) určitou výhodu, o kterou by se projekt mohl v konkurenci s ostatními 

poskytovateli opřít. Pro část Business Angel investorů je důležitá z tohoto pohledu 

zajištěná ochrana duševního vlastnictví. Postoj k této otázce se liší dle oborů, ve 

kterých jsou Business Angel investoři aktivní. Všichni Business Angel investoři 

však nepřistupují k požadavku ochrany duševního vlastnictví stejně. Zdroje 

budoucích perspektiv podnikatele odvozují např. od jeho vedoucího postavení na 

trhu, rychlého získání pozic, příznivého vývoje celého trhu nebo absenci podstatně 

větších (významnějších) konkurentů na trhu. 
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Dále byly velmi podrobně zkoumány důvody, pro které Business Angel investoři 

odmítají vzít projekty k bližšímu zvažování. Jejich odpovědi na tuto otázku byly 

roztříděny do několika kategorií, přičemž většina z nich uvedla více kategorií 

najednou. Jako nejčastější důvod odmítnutí je uváděna nedůvěra v osobu 

podnikatele. Tato nedůvěra je však často vyslovována ve spojitosti s dalším 

důvodem odmítnutí, kterým je nedostatečná předpokládaná participace podnikatele 

na projektu. V rozhovorech Business Angel investoři výslovně uvedli kritéria, při 

jejichž neplnění (nebo naopak splnění) projekty bez dalšího zkoumání odmítají. 

Z odpovědí jednotlivých Business Angel investorů na další otázky lze však odvodit i 

další kritéria, která mohou vést, bez dalšího zkoumání, k odmítnutí projektů 

jednotlivými Business Angel investory. 

Někteří Business Angel investoři se zaměřují pouze na určitou oblast, do které 

investují. Nabídky investovat do jiných oblastí odmítají. Někteří Business Angel 

investoři podmiňují investici i určitou fázi rozpracovanosti a pokročilosti projektu 

vzhledem k jeho komerčnímu využití. Jako zásadní se jeví spoluúčast podnikatele 

nebo jeho týmu na financování projektu. Business Angel investoři kladou také (byť 

navzájem rozdílné) požadavky na vlastnosti produktu, se kterým má podnikatel přijít 

na trh, a též na vlastnosti samotného trhu a míry jeho růstu, na kterém má nacházet 

svůj odbyt. Business Angel investoři kladou určité požadavky na návratnost a 

zhodnocení svých investic do projektů, časový rámec investice a možnosti její 

kontroly. Pro některé Business Angel investory je splnění některých jimi 

stanovených hodnot kritérií podmínkou přípustnosti dalšího zvažování projektu. 

Všichni dotazovaní Business Angel investoři však nemají nastaveny stejné hodnoty 

kritérií nebo dokonce naplnění některých kritérií nepovažují za nezbytně nutné. 

6  NÁVRH MODELU ROZHODOVÁNÍ BUSINESS ANGEL 

INVESTORŮ O VÝBĚRU PROJEKTŮ K BLIŽŠÍMU 

ZKOUMÁNÍ 

Projekty předkládané Business Angel investorům ke zvážení mají celou řadu 

aspektů, jež mohou nabývat různých hodnot. Všezahrnující procedura výběru 

projektů postihující zvážení všech aspektů projektu (přičemž každý aspekt může mít 

odlišnou váhu, jež se může měnit s jím nabytými hodnotami) může být značně 

(zejména výpočtově) náročná. Při zvažování projektů musí nutně docházet (alespoň 

v určité fázi) k volbě mezi přesností a úsilím vynakládaným na rozhodovací proces 

(Payne et al. 1988). Jednou z rozhodovacích procedur snižujících náročnost celého 

rozhodovacího procesu (při snížení jeho přesnosti) je alespoň v určité fázi zvažování 

eliminace některých možností dle určitých (nevyhovujících) aspektů (Tversky, 

1972). Jedná se o poměrně nenáročnou proceduru, která rozhodovací proces 

podstatně zjednodušuje. Její skutečné uplatnění je podepřeno empirickými 

pozorováními. V případě rozhodování Business Angel investorů využívání této 

metody dokumentují např. Maxwell et al. (2011), v případě rozhodování skupiny 

Business Angel investorů dokumentují určitou formu před-výběru Carpentier a Suret 
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(2015), v případě Venture Capital investorů před-výběr a stupně procesu zvažování 

dokumentují Petty a Gruber (2011). 

Základ konceptu metodologie užité v návrhové části disertační práce vychází z 

Tverského (1972) teorie volby za pomoci vyřazování variant podle aspektů. 

Předpokládejme, že T ={x, y, z…} je konečná množina možných variant rozhodnutí. 

A, B, C… jsou pak neprázdné podmnožiny T a Ai, Bj, Ck… označuje proměnné 

vyskytující se v neprázdných množinách. { Ai | Ai ⊇ B…} je pak množina všech 

podmnožin, které obsahují B. Počet prvků množiny A je označen a. Prázdná 

množina je označena ϕ. Pravděpodobnost výběru varianty x z nabízené množiny A 

⊆ T je P(x, A). Pro každé A platí, že P(x, A) ≥ 0, ∑P(x, A) = 1 pro všechna x z A a 

P(x, A) pro všechna x, která nejsou z A. Zápis P(x; y, z) s využitím středníku je 

užíván jako zkrácené označení pro P(x, {x, y, z}). 

Pravděpodobnost výběru jednotlivých variant rozhodovatelem je v Tverského 

přístupu určována přiřazením určitého měřítka (důležitosti) každému aspektu. Pro 

aspekt α1 lze takovouto míru označit jako u(α1). Sumu těchto měr přes všechny 

aspekty, vyjma aspektu společného všem variantám, označme K. 

Tversky (1972) na základě těchto měr kalkuluje pravděpodobnost výběru 

varianty. Pravděpodobnost výběru varianty x, P(x, T) je stanovena jako výsledek 

eliminačního procesu, ve kterém jsou postupně vyřazeny ostatní varianty. Výhodou 

Tverského eliminačního modelu je, že svou konstrukcí na předpokladu postupného 

vyřazování preferovaných variant řešení rozhodovacího problému se patrně více 

přibližuje jednání skutečných lidských bytostí, jak bylo výše dokumentováno 

empirickými studiemi. Tím, že výběr variant nezávisí pouze na úrovni hodnot 

jednotlivých variant, ale na jejich relativních hodnotách vzhledem k jiným 

variantám, napravuje nedostatky založené na sledování pouze absolutního užitku 

plynoucího z jednotlivých variant. Zejména však odstraňuje požadavek, že všechny 

varianty ve všech svých aspektech musí být hodnoceny rozhodovatelem současně, a 

umožňuje postupný opakující se proces vyřazování jednotlivých variant vedoucí ke 

zjednodušení rozhodovacího problému. 

Plná aplikace Tverského modelu (t. j. až do výběru jediné varianty řešení) však 

naráží na předpoklad vyčíslení hodnoty jednotlivých aspektů variant, popř. 

stanovení vzájemné relace mezi sebou navzájem. Následný způsob výpočtu 

pravděpodobnosti volby varianty jako poměru určité hodnoty aspektů varianty k 

hodnotě všech aspektů přepokládá u rozhodovatelů určité rozložení postupů 

eliminace dle aspektů variant v relaci k hodnotovému vyjádření variant. Je otázkou, 

zda je takový předpoklad důvodný (proč by měly být preferovány podřadné aspekty 

vzhledem k hodnotnějším aspektům alespoň v určité relaci odpovídající jejich 

poměrům hodnot). 

Studiemi zachycený postup Business Angel investorů, postup organizací 

sdružujících Business Angel investory nebo postup Venture Capital investorů při 

rozhodování o umístění investic se také liší od výše popsaného Tverského 

eliminačního postupu. Za nejdůležitější odlišné momenty považuji následující: 
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- v případě rozhodování Business Angel investorů o výběru projektů k bližšímu 

zkoumání není celý hodnotící proces založen pouze na metodě eliminace variant dle 

aspektu. Eliminace dle aspektu je pouze jeho součástí. Je pouze první fází, po které 

následuje komplexní hodnocení, kdy může docházet ke kompenzaci mezi hodnotami 

jednotlivých aspektů. Je tedy pouze prvotním výběrem projektů k bližšímu 

zkoumání. 

- zvolena nemusí být žádná varianta. Zatímco Business Angel investor se 

nemusí (a často tomu tak je) rozhodnout pro žádnou z variant, Tverského eliminační 

metoda vychází z předpokladu nutného výběru z dostupných variant. 

Při formulaci mnou navrhovaného modelu rozhodování Business Angel investorů 

o výběru projektů k bližšímu zkoumání využívám skutečnost, že způsoby, jakými 

Business Angel investoři, organizované skupiny Business Angel investorů nebo 

Venture Capital investoři užívají při svém rozhodování rozhodovací metodu 

eliminace variant dle aspektu, značně zjednodušují nutné předpoklady pro její užití. 

Protože Business Angel investoři metodou eliminace variant dle aspektu 

nedocházejí až k finálnímu výběru variant a ani nemusí některou variantu nutně 

vybrat, odpadá nutnost pracovat s poměry vzájemných hodnot jednotlivých aspektů 

pro investory.  

Pokud se zabýváme problematikou na úrovni jednotlivého investora, můžeme jím 

požadovaný set aspektů x´, např. x´= {α1, α2, … αn}, který musí být splněn, aby 

varianta prošla do dalšího zkoumání, chápat jako jeho individuální nastavení získané 

minulými zkušenostmi a znalostmi. Pokud je hlavním motivem užití této metody 

(která na škále přesnosti není výše než hodnocení zahrnující vzájemné působení 

nebo kompenzaci aspektů) zjednodušení a urychlení rozhodování (snížení nákladů 

na rozhodování), lze předpokládat, že množství a úrovně požadovaných aspektů se 

budou měnit i s ohledem na počet variant, které tímto procesem nebudou vyloučeny. 

Pokud jsou z pohledu Business Angel investora v daném okamžiku eliminační 

aspekty dané (a není nutné nalézt právě jedno řešení), není třeba se zabývat 

hodnotovými vztahy eliminačních kritérií (pořadím jejich důležitosti pro Business 

Angel investora). Výsledkem takové eliminace jsou pouze varianty, které mají 

požadovaný set aspektů x´. 

Eliminační aspekty jednotlivých Business Angel investorů však nejsou stejné. 

Jsou utvářeny jejich vlastními zkušenostmi, vlastním pozorováním a odhady. Po 

Business Angel investorovi I1 s eliminačním setem x´= {α1, α2, … αn}, může 

podnikatel oslovit Business Angel investora I2 s eliminačním setem y´= {β1, β2, … 

βn} atd. s žádostí o financování u Business Angel investora I2 uspět, přestože u 

investora I1 neuspěl. 

Pravděpodobnost, že bude projekt pro nedostatek v určitém aspektu ve fázi 

předvýběru odmítnut, je závislá na počtu Business Angel investorů, kteří toto 

eliminační kritérium uplatňují. Z pohledu podnikatelů usilujících o získání 

financování svých projektů je pak nejdůležitějším aspektem ten, na jehož splnění 

trvá nejvíce Business Angel investorů. Hodnotu splnění aspektu u(α) můžeme 

definovat jako: 
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           (30) 

kde u(α) je hodnota splnění aspektu α, BAα je počet Business Angel investorů 

uplatňujících eliminační aspekt α, BAT je počet všech Business Angel investorů a G 

je rostoucí funkce. 

V případě různých Business Angel investorů mohou mít eliminační aspekty 

podobu různých úrovní hodnot parametrů stejných vlastností. Z pohledu podnikatele 

je tak vhodné převést eliminační problém na eliminaci dle vlastností a jim 

příslušných parametrů. Eliminační set Business Angel investora (i) pak bude mít 

podobu: 

xI´ = {v1(pi1), v2(pi2), ..., vn(pin)}       (31) 

kde xI´ je eliminační set i-tého Business Angel investora, v1 až vn jsou první až n-

tá zvažovaná vlastnost zvažovaného projektu, který je předmětem eliminace a pi1 až 

pin jsou realizace sledovaných vlastností, které i-tý Business Angel investor 

požaduje. 

Požadované realizace dané určité vlastnosti z množiny vlastností v1 až vn mohou 

být uspořádatelné do určitého hierarchického hodnotového pořadí, kdy požadovaná 

hodnota vlastnosti pin Business Angel investora (i) dominuje požadované hodnotě 

stejné vlastnosti pjn jiného Business Angel investora (j), jiné hodnoty vlastností být 

uspořádatelné nemusí a některé hodnoty si mohou dokonce vzájemně odporovat. 

V případě, že zvolený Business Angel investor (i) danou vlastnost vn neuplatňuje, 

je hodnota požadovaného parametru dané vlastnosti nastavena na nejnižší (či 

nejširší) hodnotu tak, aby všechny realizace dané vlastnosti byly pro Business Angel 

investora (i) přijatelné. Doplněním tak získáme stejný počet zvažovaných vlastností 

ze strany Business Angel investorů při vyhodnocování projektů. Hodnoty n 

eliminačních aspektů vyžadovaných od k Business Angel investorů pak můžeme 

zapsat jako eliminační matici E o rozměru k x n: 

       (32) 

Pokud (izolovaně) uvažujeme o možném úspěchu podnikatele se svým projektem, 

jehož vlastnost vj dosahuje hodnoty vj(pI), pak jeho úspěch závisí na počtu Business 

Angel investorů, kteří se s touto hodnotou vlastnosti spokojí, nebo se dokonce 

spokojí s hodnotou nižší (pokud je takové srovnání možné). Takovou množinu 

označme Sj a počet jejích prvků sj. Pravděpodobnost splnění tohoto eliminačního 

kritéria tedy dosahuje: 

 

       (33) 

Stejným způsobem můžeme odhadnout pravděpodobnost úspěchu podnikatele se 

svým projektem v případě vyhodnocování všech dalších eliminačních vlastností, 

které Business Angel podnikatelé uplatňují na hodnocené projekty. V případě, že 

předpokládáme, že eliminační pravidla Business Angel investorů nejsou vzájemně 

podmíněna, můžeme z těchto dílčích pravděpodobností, že projekt I uspěje 
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v jednotlivém eliminačním pravidle, odhadnout celkovou pravděpodobnost, že 

projekt I získá od Business Angel investora financování, takto: 

         (34)  

V případě, že podnikatel se svým projektem neuspěje v některém eliminačním 

pravidle (jakékoliv PvjI = 0), celková pravděpodobnost PI úspěchu v získání 

financování je také nulová. To odpovídá principu rozhodovací metody eliminace dle 

aspektu. 

Pokud je hodnota PI z intervalu (0;1) výpočtový vztah je také vodítkem, ve které 

vlastnosti hodnoceného projektu by měl usilovat o zlepšení dosažené hladiny 

přijatelnosti, aby co nejvíce zvýšil celkovou pravděpodobnost přijetí hodnoceného 

projektu. 

 Předpokládáme-li, že a a b jsou kladné hodnoty (a, b > 0), přičemž platí, že b > a, 

pak jejich celkový součin se zvýší více, pokud dojde ke zvýšení menší hodnoty o 

kladnou hodnotu d (d > 0), než v případě zvýšení o kladnou hodnotu d větší hodnoty 

b, tedy: 

    (35) 
Protože vztah (34) lze opakovaně rozdělit na součiny dvou kladných hodnot, lze 

pro maximalizaci efektu na hodnotu PI projektu doporučit pro podnikatele usilovat 

nejprve o zlepšení těch dosažených hodnot vlastností projektu, ve kterých projekt 

dosáhl nejnižší pravděpodobnosti na úspěch. 

Hodnoty požadovaných vlastností projektu ze strany Business Angel investorů 

však nemusí být vzájemně nezávislé. Sdružená relativní četnost Business Angel 

investorů, kteří se spokojí s hodnotou jedné určité vlastnosti, a zároveň se spokojí s 

hodnotou jiné určité vlastnosti, nemusí být pouhým součinem relativních četností 

obou vlastností v celkové populaci Business Angel investorů. Vyslovený požadavek 

určité hodnoty eliminační vlastnosti projektu ze strany dotazovaných Business 

Angel investorů můžeme chápat jako realizaci binomického rozdělení X ~ Bi (n, p), 

kde n je počet zkoumaných Business Angel investorů a p je pravděpodobnost 

daného jevu. Kovarianci dvou binomických rozdělení X, Y (požadované přítomnosti 

cílových hodnot dvou vlastností projektu, podle kterých Business Angel investor 

eliminuje projekty), můžeme zapsat jako: 

                                                             (36) 

kde E(XY) je střední hodnota součinu náhodných veličin a μX a μY jsou střední 

hodnoty náhodných veličin X a Y. 

V případě binomického rozložení můžeme vztah (36), kdy veličiny X a Y 

nabývají pouze hodnot 1 (v případě přítomnosti vlastnosti) a 0 (v případě 

nepřítomnosti požadované vlastnosti) převést do podoby: 

                            (37)                                                          

kde pS je sdružená pravděpodobnost požadování hodnoty X první vlastnosti a 

hodnoty Y druhé vlastnosti, n je počet pozorování Business Angel investorů, pX a pY 

jsou pravděpodobnosti spokojení se s hodnotou vlastnosti X a Y ze strany Business 

Angel investorů. 

                                          (38)          
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Kovarianci můžeme za pomoci obecného vztahu vyjádřit v podobě:  

         (39)  

V případě binomických rozdělení pak kovarianci můžeme vyjádřit v podobě: 

                                  (40) 

Ze vztahů (38) a (40) pak můžeme vyjádřit sdruženou pravděpodobnost, že pro 

Business Angel investory bude dostatečná zvolená kombinace hodnot vlastností 

projektu, takto: 

    (41) 

Pokud tedy opustíme předpoklad o vzájemné nezávislosti požadovaných hodnot 

dvou vlastností ze strany Business Angel investorů a připustíme, že jejich sdružená 

relativní četnost výskytu se může odlišovat od součinu relativních četností 

jednotlivých požadovaných hodnot vlastností, nahradíme pro dvojici vlastností 

součin  vztahem:  

( ). 

Pravděpodobnost   předpokládající nezávislost požadovaných 

hodnot různých vlastností pak pro zohlednění vzájemné závislosti násobíme 

podílem:  

       (42) 

pro každý pár hodnot vlastností X a Y, kde předpokládáme pozitivní nebo negativní 

souvislost mezi volbou požadovaných vlastností ze strany Business Angel investorů. 

Pokud bychom vztah (34) upravili pro každé dvě hodnoty různých vlastností, vztah 

pro výpočet pravděpodobnosti, že náhodně oslovený Business Angel investor 

projekt ihned neodmítne, bude mít při zobecnění následující podobu: 

  (43) 

Pokud mezi volbou dvou požadovaných hodnot vlastností ze strany Business 

Angel investorů není patrná souvislost, pak ρik nabývá hodnoty nula a čitatel ve 

výrazu (42) se opět zjednoduší do původního tvaru. Jmenovatel výrazu (42) je pak 

jen úpravou, která z původního výrazu (34) nezatíženého vzájemnými vztahy 

požadovaných vlastností odstraňuje opakované užití hodnoty pi pro vyjádření 

sdružené pravděpodobnosti v čitateli. 

Návrh modelu pro rozhodování Business Angel investorů o výběru projektů k 

bližšímu zkoumání, který jsem formulovala ve vztahu (43), vychází z jednotlivých 

pravděpodobností, že při náhodném oslovení Business Angel investora 

podnikatelem nebude projekt pro realizované hodnoty daných vlastností projektu 

odmítnut. Podkladem je odhad hodnocení realizace konkrétní vlastnosti projektu 

Business Angel investorem. Takový odhad může vycházet z šetření mezi Business 

Angel investory v otázkách jejich postojů při hodnocení Business Angel investic 

nebo ze zkoumání jejich minulého chování. Po přiřazení pravděpodobnosti, že daná 

realizace vlastnosti bude považována za dostačující, lze odvodit hodnotu realizace 

dané vlastnosti v závislosti na zvýšení šance na úspěch při žádosti o financování. 

Hodnota daných realizací není v tomto modelu vyjádřena a priori.  Vyjádření 
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relativní důležitosti jednotlivých vlastností a jejich realizací je proměnlivé v 

závislosti na konečné realizaci všech zvažovaných vlastností, dle kterých probíhá 

eliminace. Pokud by hodnoty vlastností byly spojité, bylo by možné ji vyjádřit 

derivací: 

(δPI)/(δsj )          (44) 

Tu lze chápat jako přírůstek celkové pravděpodobnosti úspěchu projektu v 

případě zvýšení hodnoty realizace vlastnosti sj. Jak bylo ukázáno výše, vlastnosti 

projektů, které jsou nejméně uspokojivé, budou mít při zvýšení hodnot největší 

pozitivní vliv na zvýšení celkové pravděpodobnosti úspěchu projektu při získávání 

financování. Pokud tento posun ve zvýšení pravděpodobnosti úspěchu vztáhneme k 

úsilí (času, nákladům), které musí podnikatel vynaložit pro zlepšení dílčí vlastnosti, 

můžeme určit, které vlastnosti by podnikatel měl věnovat pozornost nejdříve.  

Zdroj nejistoty v navrhovaném modelu vychází z nejistoty v otázce preferencí a 

podmínek kladných Business Angel investory při vyhodnocování projektů.  

Preference jednotlivých Business Angel investorů se liší. Při aplikaci Tverského 

modelu je nejistota výsledku eliminačního procesu dosahována prostřednictvím 

relativních poměrů hodnot jednotlivých aspektů. Více hodnotné aspekty získávají 

větší váhu a jsou častěji vybírány. Pokud jsou však takovéto hodnotové stupnice 

všeobecně sdíleny, proces eliminace variant je pak bez složky nejistoty.  

Model, který navrhuji, řeší také otázku možné vzájemné závislosti nastavených 

hodnot vlastností sloužících pro eliminaci projektů ze strany Business Angel 

investorů. Tato skutečnost může v některých případech podstatně ovlivňovat 

očekávanou přijatelnost podnikatelských projektů pro další zvažování. 

Odchylné sdružené pravděpodobnosti vyhovujících hodnot vlastností projektu od 

běžného součinu samostatných pravděpodobností nemusí být bezpodmínečně 

výsledkem inklinace Business Angel investorů právě k těmto vlastnostem projektu. 

Pravděpodobnosti, že hodnota dané vlastnosti projektu bude vyhovovat, je 

kalkulována jako podíl počtu Business Angel investorů, pro které je daná vlastnost 

dostačující, nicméně nemusí nabývat dané konkrétní hodnoty. Odchylné sdružené 

pravděpodobnosti vyhovujících hodnot vlastností tak mohou vznikat i jako důsledek 

inklinace Business Angel investorů i k variantám, které jsou z pohledu hodnocených 

hodnot vlastností podřadné. 

V rámci empirického výzkumu, jehož výsledky byly prezentovány v kapitole 5, 

byli Business Angel investoři na eliminační kritéria (důvody odmítání projektů) 

dotazováni přímo a další eliminační kritéria vyplynula z jiných částí rozhovorů.  Na 

základě jejich odpovědí lze sestavit odhad pravděpodobnosti, že konkrétní projekt 

nebude odmítnut, který je v disertační práci prezentován prostřednictvím tabulky 

katalogu eliminačních kritérií. 

Při úsudcích, zda požadované hodnoty různých vlastností spolu vzájemně souvisí, 

můžeme vyjít ze skutečně požadovaných hodnot vlastností projektů ze strany 

dotazovaných Business Angel investorů. Chápeme-li požadavek na přítomnost 

určité hodnoty určité vlastnosti jako realizaci alternativního rozložení (1 – 

požadavek na danou hodnotu vlastnosti je přítomen; 0 – požadavek na danou 



 24 

hodnotu vlastnosti není přítomen), můžeme v případě hodnot dvou odlišných 

vlastností sledovat korelaci požadavků ze strany Business Angel investorů na 

hodnoty těchto vlastností. Do tabulky sestavený katalog souvztažností, prezentovaný 

v disertační práci, pak uvádí korelační koeficienty mezi požadovanými hodnotami 

odlišných vlastností projektu v případě, že na hladině významnosti α = 5 % lze 

zamítnout nulovou hypotézu, že korelační koeficient mezi požadovanými hodnotami 

páru odlišných vlastností má hodnotu nula. Při nulové hypotéze předpokládáme, že 

korelační koeficient r je roven nule: H_0:r=0. Alternativní hypotéza předpokládá, že 

korelační koeficient je odlišný od nuly: H_A:r≠0. Kritická hodnota testovacího 

kritéria při α = 5 % a n = 31 je r = +/- 0,36. Páry požadovaných hodnot různých 

vlastností, u nichž došlo k překonání kritické hodnoty testovacího kritéria, jsou 

uvedeny v tabulce katalogu souvztažností. Doplnění údajů o vzájemných korelacích 

přípustných hodnot vlastností projektů hodnocených Business Angel investory do 

vztahu (43) umožňuje zpřesnit celkový výsledek odhadu pravděpodobnosti, že 

projekt po oslovení náhodného Business Angel investora bude přijat k bližšímu 

zvažování. 

Ověření modelu je v disertační práci prezentováno formou modelového příkladu. 

7  PŘÍNOSY A OMEZENÍ DISERTAČNÍ PRÁCE 

Přínosem této disertační práce je (prostřednictvím zpracování vyjádření Business 

Angel investorů o důležitosti jednotlivých oblastí pro ohodnocení projektu) získání 

eliminačních pravidel a pravděpodobnosti jejich uplatnění v případě hodnocení 

projektů v rámci jejich prvotního screeningu: rozhodnutí, zda projektu věnovat bližší 

pozornost, či projekt odmítnout. 

 Určení významu jednotlivých oblastí pro celkové hodnocení projektu v této fázi 

vede ke zpřesnění odhadovaného výsledného hodnocení. Přínosné pro ekonomickou 

teorii by mělo být také objasnění mechanismu rozhodování Business Angel 

investorů o investicích do jim předkládaných podnikatelských projektů. Přestože se 

závěry týkají pouze prostředí České republiky a jsou odvozeny z omezeného vzorku 

Business Angel investorů, není je tedy možné přímo zobecnit, mohou patrně přispět 

jako jeden z parciálních poznatků k vyvození obecně platných tendencí. 

Představený návrh modelu rozhodování Business Angel investorů o výběru 

projektů k bližšímu zkoumání by mohl být patrně aplikovatelný i v dalších oblastech 

rozhodování ekonomických subjektů, u kterých náklady získávání informací, jejich 

zpracování, vzájemné srovnávání a vyhodnocování mohou být ve vztahu k 

potencionální hodnotě jednotlivého zkoumaného objektu značné. K volbě takového 

procesu rozhodování budou patrně inklinovat subjekty, které musí vybírat z velkého 

množství objektů, které mají velké množství znaků, ale jen velice malý podíl objektů 

z celkového počtu objektů získá pozitivní hodnocení. 

Výsledky této disertační práce mají praktické využití především pro podnikatele 

ucházející se o financování svých start-up projektů. Z literatury a realizovaného 

dotazování je zřejmé, že Business Angel investoři kromě samotné základní 

myšlenky start-up projektu posuzují řadu aspektů (např. personální, organizační 

připravenost atd.), které ve výsledku ovlivní jejich rozhodnutí, zda do projektu 
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investovat, či nikoliv, ale také, zda mu vůbec věnovat určitou pozornost. Znalost 

důležitosti jednotlivých posuzovaných oblastí, znalost pravděpodobnosti, s jakou je 

projekt pro Business Angel investora přípustný (popř. jakým způsobem tuto 

pravděpodobnost zvýšit) je pro podnikatele ucházejícího se o financování důležitou 

pomůckou v jeho jednání. Při vědomí omezených možností a zdrojů mu umožní se 

soustředit na ty aspekty, kterým tito investoři přikládají největší důležitost (a které je 

zároveň schopen ovlivnit s minimálním úsilím). 

Výsledky této disertační práce by měly umožnit zpřesnit odhad výsledku 

hodnocení start-up projektu na základě provedené due diligence ze strany Business 

Angel investora. To by mohlo vést k určitému sladění vzájemných očekávání 

Business Angel investora a podnikatele a vést ke snazší domluvě mezi investory a 

start-up podnikateli na ceně jejich vstupu do projektu. Lepší pochopení východisek a 

na ně navazujících požadavků Business Angel investorů (tak, jak jsou v disertační 

práci zdokumentována) ze strany podnikatelů by mělo přinést pokles transakčních 

nákladů spojených s vyjednáváním podmínek vstupu Business Angel investora do 

projektu. Lze také uvažovat, že nedostatečná schopnost podnikatele vcítit se do 

požadavků Business Angel investora a připravenost upravit některé parametry 

projektu tak, aby pro Business Angel investora byl projekt přípustný nebo aby byl 

projekt akceptovatelný pro širší okruh Business Angel investorů, mohla být v praxi 

u řady projektů příčinou toho, že nedošlo k jejich realizaci. 

Rozpoznání charakteristik Business Angel investorů a dále též okolností, které 

spatřují důležité pro realizaci svých investic (např. prostředí investice, daňový 

systém apod.) dávají prostor k úvahám o možných opatřeních hospodářské politiky k 

jejich podpoře. 

Výhodou navrhovaného modelu model rozhodování Business Angel investorů o 

výběru projektů k bližšímu zkoumání je jeho snadná použitelnost – výpočet odhadu 

šancí, že projekt nebude náhodně osloveným Business Angel investorem zamítnut 

bez bližšího zkoumání lze snadno provést pomocí programu MS Excel. 

Získané poznatky a výsledky této disertační práce bude možno využít v rámci 

výuky a cvičení z předmětů jako je makroekonomie, mikroekonomie, ekonomika 

podniku nebo investiční rozhodování. 

Za určité omezení přínosu disertační práce lze chápat ztotožnění „spravedlivého“ 

ohodnocení start-up projektu s tím, jakým způsobem ohodnocují start-up projekt 

Business Angel investoři. Vnímanou hodnotu je sice třeba chápat jako subjektivní 

kategorii, hodnota start-up projektu však může být nahlížena i z pohledu různých 

subjektů, např. samotných podnikatelů, ale i subjektů mimo předpokládanou 

potencionální financující operaci. Použitím pouze hlediska Business Angel investorů 

jistým způsobem předpokládáme, že nabídka start-up projektů k financování je 

neomezená a limitujícím faktorem je pouze ochota osoby Business Angel investora 

do projektu vstoupit (což zřejmě platí v řadě případů, nicméně mohou nastat i 

případy, kdy se více investorů zajímá o tentýž start-up projekt, a pak do jeho 

hodnocení promlouvá i pohled podnikatelů ucházejících se o financování Business 

Angel investory). 
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Dále je třeba mít především na zřeteli, že získané odhady jsou založeny pouze na 

omezeném souboru Business Angel investorů působících v České republice. 

Vybraný soubor však nemusí být vzhledem k metodě oslovování Business Angel 

investorů a neurčitosti základního souboru nejvhodnějším reprezentantem 

základního souboru (ať již v České republice, nebo i jejím širším okolí). Získané 

výsledky se tak vztahují k osloveným Business Angel investorům, nicméně 

vzhledem k základnímu souboru Business Angel investorů působících v České 

republice jde pouze o určité přiblížení, které však nemusí být plně vystihující. 

Podle Dismana (2011) obecně závěry sociálních výzkumů mohou mít téměř vždy 

jen pravděpodobnostní charakter. Korektní důkaz kauzality v sociálních situacích je 

krajně obtížný a v naprosté většině případů nemožný. K tomu Reichel (2009) 

vymezuje, že uvedené platí všude tam, kde se jedná o empirická zkoumání prvků, 

jevů a procesů a jejich vzájemných vztahů jako součástí sociální skutečnosti. 

Omezení vyplývají i z použitých metod interpretace dat. Na výsledky výzkumu 

mohou mít vliv některá rozhodnutí související s použitými metodami, jako např. 

volba jednotlivých kategorií u kvalitativních dat, volba podrobnosti členění. 

Výsledky těchto rozhodnutí mohou být často subjektivní nebo arbitrární. Další 

omezení pro širší zobecnění získaných výsledků vyplývá z toho, že cílem dotazování 

byli pouze tuzemští neinstitucionalizovaní soukromí investoři. Jejich uvažování, 

rozhodování může být podmíněno určitou historickou zkušeností, 

socioekonomickými podmínkami. Důraz, který pak kladou na určité charakteristiky 

jimi hodnocených projektů, může být odlišný od způsobu, jakým projekty hodnotí 

Business Angel investoři v zahraničí. Odlišnosti se mohou objevit také v jejich 

socioekonomickém zázemí. Odlišnosti lze také spatřovat ve skutečnosti, že přestože 

existují v České republice určité snahy o organizaci neinstitucionalizovaných 

soukromých investorů a vzájemnou komunikaci, je na mnohem nižší úrovni než v 

zemích s rozvinutou podnikatelskou kulturou. Výsledky této disertační práce tak 

mohou být dobrou indikací, jakým způsobem hodnotí tuzemští Business Angel 

investoři start-up projekty, do kterých hodlají investovat. Výsledek disertační práce 

je podkladem pro hlubší srovnání charakteristik, postojů a rozhodování Business 

Angel investorů z jiných zemí, k výzkumu zabývajícímu se identifikaci společných a 

odlišných rysů Business Angel investorů a jejich hodnocení projektů. 

ZÁVĚR 

Business Angel investoři sehrávají důležitou roli v počátečních fázích rozvoje 

projektů, které mohou mít významný dopad na způsoby uspokojování potřeb 

zákazníků nebo organizaci produkční činnosti. Činnost těchto investorů je však 

často neformální a není obvykle (i v jiných zemích) zachycena oficiálními 

statistikami. Důležitost těchto osob při podpoře projektů v rané fázi rozvoje je však 

podnětem k získávání informací o těchto subjektech a k snaze pochopit proces jejich 

rozhodování v případě úvah o potencionální investici do start-up projektu. 

V případě výzkumu realizovaného v rámci této disertační práce byl způsob 

zjišťování informací o Business Angel investorech založen na široké rešerši zejména 

zahraniční literatury věnující se problematice Business Angel investorů, jejich 
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charakteristikám, jednání, rozhodování, organizování apod., které potom sloužily 

jako tematický podklad pro rozhovory s Business Angel investory působícími 

zejména v České republice. Protože nejde o formálně organizované subjekty, 

voleným postupem bylo oslovení několika osobně známých identifikovaných osob 

prostřednictvím osobního rozhovoru a pokračování dále užitím metody tzv. 

„sněhové koule“ k dalším osobám, které je možné podle obecně přijímaných měřítek 

označit jako Business Angel investory. S takto identifikovanými osobami byl veden 

polostrukturovaný rozhovor na základě okruhů témat získaných rešerší odborné 

literatury vztahující se k problematice Business Angel investorů. Odpovědi Business 

Angel investorů byly pro naplnění prvních tří dílčích cílů zachyceny, 

kategorizovány a zpracovány nástroji popisné a matematické statistiky. 

Kromě socioekonomického zázemí, zvyklostí Business Angel investorů, oblastí 

ovlivňujících jejich aktivitu, způsobu podílení se na projektu a jeho kontroly, byla 

pozornost věnována především kritériím, která Business Angel investoři uplatňují 

při výběru projektů, v kterých se budou angažovat.   

K simulaci rozhodování Business Angel investorů o přistoupení k bližšímu 

zkoumání projektu nebo jeho zamítnutí byl k naplnění čtvrtého dílčího cíle navržen 

rozhodovací model vycházející z pravidel eliminace jednotlivých variant projektů. 

Model vychází z předpokladu založeného na odborných studiích a na odpovědích 

Business Angel investorů o jejich činnosti, že v případě výběru z velkého množství 

variant je výběr prováděn alespoň dvojstupňově. Nejprve jsou dle jednodušších 

kritérií vyřazeny některé varianty (většina variant), zbývajícím variantám je pak 

věnována větší pozornost a jsou hodnoceny zevrubněji. Takovýto přístup, přestože 

může opominout nejvhodnější variantu řešení, zohledňuje náklady hledání vhodné 

varianty řešení, tím, že za minimálního úsilí vyřazuje varianty, které s vysokou 

pravděpodobností (nikoliv však s jistotou) nepřinesou Business Angel investorovi 

užitek z dalšího zkoumání. 

Navržený model rozhodování Business Angel investorů o výběru projektů k 

bližšímu zkoumání vychází z obecnějšího eliminačního rozhodovacího modelu 

navrženého Tverskym (1972), který předpokládá eliminaci všech konkurenčních 

variant až na jednu konečnou a předpokládá znalost užitkové funkce jednotlivých 

variant rozhodovatele. 

V disertační práci navržený rozhodovací model v souladu s chováním Business 

Angel investorů předpokládá ve srovnání s modelem Tverského eliminaci variant 

pouze do určité míry. Není tedy konečným rozhodovacím pravidlem. Výsledek 

eliminačního procesu není deterministicky založen na znalosti užitkové funkce, ale 

je prezentován ve formě modelu vycházejícího ze znalostí preferencí jednotlivých 

Business Angel investorů. Kombinace požadavků Business Angel investorů pak 

umožňuje stanovit šance, že podnikatelský projekt nebude okamžitě po oslovení 

Business Angel investora odmítnut. Model stanovení těchto šancí nabízí také 

možnost reflexe parametrů projektu podnikatele a jejich úpravy tak, aby se zvýšila 

šance přípustnosti pro Business Angel investora. 
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Zpracování pořízených primárních dat přispělo nejen k poznání, kdo jsou 

Business Angel investoři realizující svoji činnost v České republice, ale také 

přispělo k bližšímu porozumění rozhodovacímu procesu těchto investorů, ve fázi 

prvotního seznamování s parametry projektu, předcházejícímu hlubšímu due 

diligence zvažovaného start-up projektu. Z výzkumu vyplynuly klíčové 

charakteristiky projektu, které jsou podstatné pro rozhodnutí Business Angel 

investora o jeho investici a citlivost na tyto charakteristiky. Tyto pak vstupují do 

rozhodovacího modelu jako eliminační kritéria. Parametry modelu jsou propustnosti 

start-up projektů jednotlivými eliminačními pravidly. Jejich hodnoty jsou získány na 

základě výpovědí jednotlivých Business Angel investorů. Disertační práce pak v 

rámci ověření modelu demonstruje aplikaci rozhodovacího eliminačního modelu na 

příkladu projektu s konkrétními parametry. 

Výsledky výzkumu mohou sloužit jako vodítko pro ohodnocení start-up projektů 

před procesem due diligence ze strany Business Angel investora. Pro start-up 

podnikatele mohou být vodítkem v úsilí pro zatraktivnění svého projektu, aby dosáhl 

potřebného financování a start-up projekt mohl být realizován (nebo mohlo být 

pokračováno v jeho realizaci).  Výsledky mohou být i podkladem pro návrhy 

hospodářsko-politických opatření pro podporu činnosti soukromých investorů v 

České republice. 

LITERÁRNÍ ZDROJE 

BENJAMIN, G. A., MARGULIS, J. B. Angel Capital: How to Raise Early-Stage 

Private Equity Financing. Hoboken: John Wiley & Sons, 2005. 373 p. ISBN 978-0-

471-69063-4. 

BRADLEY, W. J., BENJAMIN, G. A., MARGULIS, J. Angel Capital. Oxford: 

Express Exec. Capstone Publishing, 2002. 106 p. ISBN 978-1-8411-2235-9. 

BREALEY, R. A., MYERS, S. C., ALLEN, F. Principles of Corporate Finance. 

Global ed of 10th revised ed Edition. McGraw-Hill/Irwin, 2011. 944 p. ISBN 978-

00-7131-417-6. 

BUDÍKOVÁ, M., KRÁLOVÁ, M., MAROŠ, B. Průvodce základními 

statistickými metodami. Praha: Grada Publishing, 2010, 272 s. ISBN 

9788024775111. 

CARPENTIER, Cécile a Jean-Marc SURET. Angel group members' decision 

process and rejection criteria: A longitudinal analysis. Journal of Business Venturing 

[online]. 2015, 30(6), 808-821 [cit. 2018-07-12]. DOI: 

10.1016/j.jbusvent.2015.04.002. ISSN 08839026. 

CUMMING, D., FLEMING, G., SCHWIENBACHER, A. Legality and Venture 

Capital exits, Journal of Corporate Finance, 2006, 12, pp. 214-245. ISSN: 0923-

1199. 

CZECH PRIVATE EQUITY AND VENTURE CAPITAL Association. [online]. 

http://www.cvca.cz. 

DEMJANČUK, N. Filosofie a vědecké myšlení. Proměna obrazu vědy 

v analytické tradici. Brno: Aleš Čeněk, 2002. 245 s. ISBN 80-86473-8. 



 29 

DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum Press, 2011. 

374 s. ISBN 978-80-2461-966-8. 

DONELLY, J. H, GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J. M. Management. 1. vyd. 

Praha: Grada, 1997, 821 s. ISBN 80-7169-422-3. 

DVOŘÁK, I., PROCHÁZKA P. Rizikový a rozvojový kapitál. 1. vyd. Praha: 

Management Press, 1998. 169 s. ISBN 978-80-85943-74-3. 

ECKERMANN, Matthias. Venture Capitalists' Exit Strategies Under Information 

Asymmetry: Evidence from the US Venture Capital Market. Springer Science & 

Business Media, 2007. 

FESTEL, G., WUERMSEHER, M., CATTANEO, G. Valuation of Early Stage 

High-tech Start-up Companies. International Journal of Business, 2013, 18(3), pp. 

216-231. ISSN: 1083-4346. 

GE, D., MAHONEY, J. M., MAHONEY, J. T. New Venture Valuation by 

Venture Capitalists: an Integrative Approach. Federal Reserve Bank of New York. 

New York, 2005. 

GEYER, A., HANKE, M., LITTICH, E., NETTEKOVEN, M. Grundlangen der 

Finanzierung. 2. Auflage. Wien: Linde Verlag Wien, 2006. 349 s. ISBN 978-3-

7143-0041-4. 

GOMPERS, P., LERNER, J. What Drives Venture Fundraising?  Brooking 

Papers on Economic Activity: Macroeconomics, 1998, pp. 149-192. 

GROH, A. P., LICHTENSTEIN, V. H., LIESER, K. The European Venture 

Capital and Private Equity country attractiveness indices. Journal of Corporate 

Finance, 2010, Vol. 16, No. 2, pp. 205-224. 

GROSSMAN, Sanford J.; HART, Oliver D. The costs and benefits of ownership: 

A theory of vertical and lateral integration. Journal of political economy, 1986, 94.4: 

691-719. 

GULOVÁ, L., ŠÍP., R. Výzkumné metody v pedagogické praxi. Praha: Grada 

Publishing, 2013. 248 s. ISBN 978-80-2474-368-4. 

HARRISON, R. T., MASON, C. M. Backing the Horse or the Jockey? Agency 

Costs, Information and the Evaluation of Risk by Business Angels. Frontiers of 

Entrepreneurship Research, Babson College, Welleley MA, 2002. 

HART, O. Firms, Contracts, and Financial Structure. Oxford University Press, 

1995. 

HART, Oliver; MOORE, John. Property Rights and the Nature of the Firm. 

Journal of political economy, 1990, 98.6: 1119-1158. 

HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: 

Portál, 2005, 407 s. ISvffffffff                                    BN 80-736-7040-2. 

HENDL, Jan. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. Páté, 

rozšířené vydání. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0981-2. 

HILLIER, Brian. The Economics of Asymmetric Information. London: Palgrave 

Macmillan International Higher Education, 1997, 208 p. ISBN 978-0-333-64750-9. 

HINDLS, R. Statistické metody v tržním hospodářství. Victoria Publishing, 1995, 

Praha, 1995, 435 s. ISBN 9789071870586. 



 30 

HOLMSTRÖM, B. Moral hazard and observability, The Bell Journal of 

Economics, 1979, Vol. 10, Issie 1, pp. 74-91. 

HSIEH, Hsiu-Fang; SHANNON, Sarah E. 2005. Three Approaches to Qualitative 

Content Analysis, Forum:  Qualitative Health Research, Vol.  15, No. 9,  November 

2005, pp. 1277 - 1288. 

HUNT, Peter A. Structuring mergers: a guide to creating shareholder value. 2nd 

ed. New York: Aspen Publishers, 2004, 744 s. ISBN 07-355-4204-X. 

JENSEN, M. C. A theory of the firm: governance, residual claims, and 

organizaton forms. Second printig, First Harvard University Press, 2003, 311 p. 

ISBN 0-674-01229-1. 

KRIPPENDORFF, K. Content analysis: an introduction to its methodology. 3rd 

ed. Los Angeles: SAGE, 2013, xiv, 441 s. ISBN 978-1-4129-8315-0. 

LANDSTRÖM, H., MANIGART, S., MASON, C. M., SAPIENZA, H. J. 

Contracts Between Entrepreneurs and Investors: Terms and Negotiating Process. 

Frontiers of Entrepreneurship Research, Babson College, Wellesley MA, 2006 

MÅNSSON, N., LANDSTRÖM, H. Business Angels in a Changing Economy: 

The Case of Sweden. Venture Capital, 2006, Vol. 8, No. 4, pp. 281-301. ISSN: 

1369-1066. 

MAXWELL, Andrew L., Scott A. JEFFREY a Moren LÉVESQUE. Business 

Angel early stage decision making. Journal of Business Venturing [online]. 2011, 

26(2), 212-225 [cit. 2018-07-12]. DOI: 10.1016/j.jbusvent.2009.09.002. ISSN 

08839026. 

MILOUD, T., ASPELUND, A., CABROL, M. Startup valuation by Venture 

Capitalists: an empirical study. Venture Capital, 2012, Vol. 14, Nos. 2-3, pp. 151-

174. ISSN:1369-1066. 

MIOVSKÝ, M. Příručka k provádění výběru metodou sněhové koule (snowball 

sampling). 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2003, 108 s. ISBN 80-858-

3460-X. 

MOORE, D. S. Basic practice of statistics. New Yourk: W. H. Freeman, 1997. 

NEUENDORF, K. A. The Content Analysis Guidebook. Thousand Oaks, London, 

New Delhi: Sage Publications, 2002. 

NORTON, E. Venture Capital as an Alternative Means to Allocate Capital: An 

Agency Theoretic View. Entrepreneurship Theory and Practice, 1995, Vol. 20, 

Issue 2, pp. 19-29. 

NÝVLTOVÁ, R., REŽŇÁKOVÁ, M. Mezinárodní kapitálové trhy – zdroj 

financování. Praha: Grada Publishing, 2007. 224 s. ISBN 978-80-247-1922-1. 

OSNABRUGGE, V. M., ROBINSON, R. J. Angel investing: Matching Startup 

Funds with Startup Companies: The Guide for Entrepreneurs, Individual Investors, 

and Venture Capitalist. Jossey-Bass. San Francisco, 2000. 448 p. ISBN 978-07-879-

5202-0. 

PAYNE, John W., James R. BETTMAN a Eric J. JOHNSON. Adaptive strategy 

selection in decision making. Journal of Experimental Psychology: Learning, 



 31 

Memory, and Cognition [online]. 1988, 14(3), 534-552 [cit. 2018-07-12]. DOI: 

10.1037/0278-7393.14.3.534. ISSN 02787393. 

PEEMÖLLER, V. H., GEITER, T., BARCHET, H. Bewertung von Early-Stage 

Investment im Rahmen der Venture Capital Finanzierung, Finanz Betrieb, 2001, 5, 

pp, 334-344. ISSN: 1437-8981. 

PETTY, Jeffrey S. a Marc GRUBER. �In pursuit of the real deal. A longitudinal 

study of VC decision making. Journal of Business Venturing [online]. 2011, 26(2), 

172-188 [cit. 2018-07-12]. DOI: 10.1016/j.jbusvent.2009.07.002. ISSN 08839026. 

RAMADANI, V. The Importance Of Angel Investors In Financing The Growth 

Of Small And Medium Sized Enterprises. International Journal of Academic 

Research and Social Sciences, 2012, Vol. 2, No. 7, pp. 306-322. ISSN: 2222-6990. 

REICHEL, J. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada Publishing, 

2009. 184 s. ISBN 978-80-2473-006-6. 

REJNUŠ, O. Finanční trhy. 4., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2014. 760 s. ISBN 978-80-247-3671-6. 

ROMAIN, A., VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE, B. The 

determinants of Venture Capital: a panel analysis of 16 OECD countries. Université 

Libre de Bruxelles Working Paper WP-CEB 04/015, 2004. 

SMITH, J. A., FLOWERS, P., LARKIN, M. Interpretative phenomenological 

Analysis: Theory, Method and Research. London: Sage Publications, 2009. 

STANEVIČIENĖ, J., ŽINYTĖ. Valuation model of new start-up companies: 

Lithuanian case. Business: Theory and Practice, 2011, 12(4), pp 379-389. ISSN: 

1648-0627. 

STEDLER, R. H., PETERS, H. H. Business Angels in Germany: an empirical 

study. Venture Capital, 2003, 5(3), pp. 269-269. 

SUDEK, R. Angel Investment Criteria, Journal of Small Business Strategy, 2006, 

17, pp. 89-103. ISSN: 2380-1751. 

ŠIROKÝ, J. at al. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Brno: Computer Press, 

2011. ISBN 978-80-251-3510-5. 

TUKEY, J. V. Exploratory data analysis. Reading, MA: Adison-Wesley, 1977. 

WATERS, Jaime. Snowball sampling: a cautionary tale involving a study of older 

drug users. International Journal of Social Research Methodology [online]. 2015, 

18(4), 367-380 [cit. 2018-08-02]. DOI: 10.1080/13645579.2014.953316. ISSN 

13645579. 

TVERSKY, Amos. Elimination by aspects: A theory of choice. Psychological 

Review [online]. 1972, 79(4), 281-299 [cit. 2018-07-12]. DOI: 10.1037/h0032955. 

YIN, Robert K. Case study research: design and methods. 5th ed. Los Angeles: 

SAGE, 2014. ISBN 978-1-4522-4256-9. 

ZINECKER, M. Private Equity and Venture Capital: investment fund structures 

in the Czech republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae 

Brunensis, 2011, LIX, No. 7, pp. 541-552. ISSN: 1211-8516. 

ZINECKER, M., KOPPITZ, D., REŽŇÁKOVÁ, M. Investigaton of Busines 

Angels and Issues with Innovative Entrepreneurship in the Czech Republic. 



 32 

International Journal of Economics and Statistics, 2013, Vol. 1, Issue 2. pp. 37-48. 

ISSN 2309-0685. ISSN: 2309-0685. 

ABSTRACT 

This Ph.D. thesis examines characteristics of Business Angel investors in the 

Czech Republic and their attitudes to evaluation of investment projects. The research 

is based on primary data obtained by interviewing active Business Angel investors 

operating in the Czech Republic. The characteristics of Business Angel investors 

and their attitudes in investment decision making and subsequent monitoring of 

investments are analysed. Business Angel investors were also asked how they 

perceive external environment. The topics and questions listed in the interviews 

result from an in-deep literature research. Based on the results of the interviews, an 

elimination model was developed to capture the preferences of individual Business 

Angel investors. The model represents a tool supporting entrepreneurs while 

determining the probability that their project will not be rejected without a deeper 

examination. Therefore, the model supports entrepreneurs to set the parameters of 

their projects to increase the likelihood that a Business Angel investor will undergo 

a detailed due diligence process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


