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Předmětem disertační práce je financování podniku rizikovým kapitálem v ČR. Na něj pak 
logicky navazuje hlavní cíl práce, a na něj opět logicky navazují tři cíle dílčí. V práci nejsou 
uvedeny žádné hypotézy, což není pro disertační práci příliš typické. Autorka v podstatě 
pracuje pouze s výzkumnými otázkami, které lze identifikovat v rámci prováděných výzkumů 
v příslušných částech práce. Logická provázanost předmětu práce a hlavního cíle a dílčích cílů 
je nesporná a na disertační práci dostatečně (a přiměřeně) ambiciózní. 

Metody použité při zpracování práce jsou standardní, je zřejmé, že autorka ovládá celou řadu 
vědeckých metod (jak obecných, tak konkrétních), které v práci využívá. Určitou výhradu mám 
k použití standardizovaného dotazníku, který je zpravidla využíván ke kvantitativnímu 
výzkumu. Autorka ho ale v práci používá k výzkumu kvalitativnímu, což nepovažuji za vhodné 
s ohledem na jeho nižší vypovídací schopnost (oproti např. řízenému rozhovoru). Je přitom 
otázka, zda výzkum I nemohl být koncipován (i s ohledem na použitou metodu) jako 
kvantitativní, neboť je sice pravda, že bylo osloveno 13 institucí, ale v rámci těchto institucí 
mohlo být osloveno více osob (respondentů). To platí také pro výzkum III a nic na tom nemění 
ani to, že byl koncipován jako smíšený, neboť také jeho charakter je kvantitativní. Navíc na s. 
12 nesedí počet respondentů základního souboru a výzkumného vzorku. Používat v rámci 
deklarovaného kvalitativního výzkumu statistické vyhodnocení využívající popisnou statistiku 
považuji za zavádějící a nevhodné. Závěry autorky v rámci výzkumu I tak považuji za sporné. 

Struktura celé práce je logická a její rozsah je postačující. Teoretická i praktická část vychází 
ze stanoveného předmětu práce, jsou velmi dobře koncipovány a směřují ke splnění 
vytyčených cílů. Nelze přehlédnout, že teoretické poznatky zasahují do výzkumné části, takže 
vzniká otázka, zda nebylo vhodnější obě části výrazněji oddělit a poznatky uvedené v rámci 
kapitol cíl výzkumu, event materiál a metodika výzkumu nezpracovat v rámci teoretické části 
v rámci zvláštní kapitoly. Díky tomu na mě práce působí poněkud roztříštěným dojmem. Na 
druhou stranu je však zařazení této problematiky do oblasti věnované výzkumu logické, neboť 
z ní samotný výzkum vychází, takže logická struktura práce tím není nijak narušena. 

Autorka v teoretické části správně postupuje od vydefinování obecných pojmů, přes analýzu 
současného stavu předmětné problematiky až ke konkrétním poznatkům uvedeným zvlášť pro 
jednotlivé výzkumy (s výhradou uvedenou výše). Určitou výhradu lze mít k převzatému textu 
týkajícího se problematiky Due Diligence (s. 21 – 28), který je převzat z jiné práce autorky a 
v textu působí nepatřičně. Osobně bych navrhoval celou pasáž zkrátit nebo minimálně upravit 
do standardní podoby literární rešerše, neboť části věnované charakteristice výzkumu v této 
oblasti včetně uvádění příkladů a diskuse jsou nevhodné v teoretické části práce (navíc 
věnované teoretickým východiskům). Stejnou námitku lze uplatnit také v případě kapitoly 
3.2.3, kterou v tomto směru navrhuji upravit a zkrátit tak, aby celý text práce byl 
kompaktnější. 

Výzkumná část práce je opět koncipována logicky a v souladu s teoretickou částí. Autorka svůj 
výzkum rozdělila na tři části, což považuji s ohledem na předmět práce a uchopení tématu za 
vhodné. Pozitivně hodnotím jednotný styl (formu) zpracování výzkumů, obsáhlou diskusi a 
shrnutí, které obsahuje nejdůležitější závěry (z nich lze přitom vyvozovat přínos práce). 
V rámci výzkumu I (kromě výše uvedených připomínek) lze mít výhradu k tabulce 7, která 



svým rozsahem patří spíše do příloh. Stejnou výhradu lze uplatnit i vůči tabulce č. 11, 12 a 15-
19. V rámci výzkumu II mám výhradu k návrhu autorky připustit investice do rizikového 
kapitálu fondům pojišťoven a penzijním fondům. Osobně to považuji za nešťastné s ohledem 
na bezpečnost těchto fondů. Na druhou stranu tím není nijak dotčena analytická práce autorky 
v rámci výzkumu ani další závěry z výzkumu plynoucího. Naopak mohu konstatovat, že 
s dalšími závěry v rámci výzkumu II se mohu ztotožnit. S ohledem na množství odvedené 
práce je kapitola 7, kterou lze považovat za jednu ze stěžejních částí práce, díky jejímu 
syntetickému charakteru, zpracována povrchně. Očekával bych, že autorka pojme tuto kapitolu 
daleko obsáhleji a podrobněji. Na druhou stranu je nepropracovanost této kapitoly zřejmě 
důvodem nedostatečného vymezení přínosů práce (viz níže). 

Pokud se jedná o přínosy disertační práce, což je úhelný kámen tohoto typu práce, považuji 
jejich vymezení v příslušné kapitole 8 za nedostatečné. Zejména vymezení teoretických 
přínosů v oblasti rizikového kapitálu není uvedeno vůbec (je pouze zmíněno). Nemohu přitom 
souhlasit s tím, že teoretický přínos spočívá v rozšíření poznatků o alternativním způsobu 
financování podniku bez obsáhlejší konkretizace těchto poznatků a jejich ucelenému 
představení v práci (viz otázka k obhajobě). Také podmínění přínosů práce jejich publikací 
nepovažuji za šťastné, nebo´t za tuto publikaci lze považovat již disertační práci. Na druhou 
stranu, zejména díky několika obsáhlým výzkumům, které autorka provedla, a které ve své 
disertační práci prezentuje, nepochybuji o tom, že tato práce má nesporné teoretické přínosy. 
Jen je doporučuji blíže rozvést. 

Autorka řádně citovala všechny použité zdroje literatury, přičemž uvedený způsob citování 
v textu je běžný a správný, snad s výjimkou čísla strany, které v citaci v textu chybí, což 
snižuje orientaci čtenáře práce. Použité literární zdroje jsou adekvátní disertační práci, neboť 
obsahují velký počet monografií a vědeckých článků, převážně zahraničních. Při hlubším 
prostudování teoretické části práce je přitom zřejmé, že autorka čerpala rovnoměrně 
z uvedených zdrojů tak, jak je to pro disertační práci typické. 

Ze seznamu publikační činnosti plyne, že autorka se úzce specializuje na předmětnou 
problematiku, takže své publikace mohla využít a využila při zpracování práce. Počet publikací 
autorky lze hodnotit jako nižší, nicméně autorka počet publikací vyvažuje jejich kvalitou, která 
je velmi vysoká díky publikacím v časopisech v tzv. pozitivním seznamu neimpaktovaných 
českých periodik a zejména ve vědeckém časopise vedeném v databázi SCOPUS. 

 

Otázky k obhajobě: 1. Můžete prosím konkretizovat teoretické přínosy Vaší práce tak, jak 
plynou z Vámi provedených výzkumů uvedených v disertační práci? 

 

Domnívám se, že autorka věnovala své disertační práci značné úsilí a strávila jejím psaním 
velké množství času. Je zřejmé, že se jedná o obtížně uchopitelné téma, což se projevuje i 
absencí ucelené literatury na tuzemském trhu. Zejména díky provedeným výzkumům se 
domnívám, že předložená práce splňuje parametry disertační práce, takže předloženou práci 
doporučují k obhajobě a doporučuji také, aby byla autorce udělena vědecká hodnost Ph.D. 

 

 
        doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. 
V Brně dne 18.6. 2012 


