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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
Diplomová práce si zvolila tradiční téma s netradičním a svým způsobem i originálním zaměřením. 
Zabývá se jevem IPO undrepricing, kterému je věnována poměrně rozsáhlá teoretická i empirická 
literatura. Původní je na práci snaha aplikovat některé standardní poznatky na ruském trhu a tím 
přispět k odpovědi na otázku, jak dalece se ruský akciový trh vzdaluje či přibližuje fungování vyspělých 
akciových trhů. Autorka dochází k odpovědi, že akciový trh Ruské federace se ve zkoumaném 
segmentu dostává na vyšší kvalitativní úroveň, což jistě může vyvolávat živou debatu.  

Úvod do zkoumané problematiky však v práci není nejšťastnější. Jakoby zde byly směšovány dva 
jevy. Na jedné straně klasický efekt IPO underpcicing, jehož obvyklá doba trvání je několik málo dní a 
který patří k realitě vyspělých akciových trhů, a na druhé straně autorkou práce deklarované 
dlouhodobé fundamentální podhodnocení ruských akcií. V dalším výkladu naštěstí tato druhá a 
chybná interpretace efektu podhodnocení akcií při jejich emisi není sledována. 

Diplomová práce má přehlednou a logickou strukturu. Začíná bližším objasněním pojmu, pokračuje 
přehledem relevantní literatury, jasně formuluje zkoumané hypotézy, specifikuje aplikovaný model a 
jeho proměnné, snaží se o interpretaci obdržených výsledků. V tomto ohledu práci nelze nic 
zásadního vytknout. Pro řadu čtenářů práce může mít nespornou přidanou hodnotu v podání 
zajímavých informací o aktivitě IPO na ruském akciovém trhu. 

Uvést se dají i některá slabší místa či poukázat na nejasnosti: 

� Některé pasáže trpí nedostatkem odkazů na zdroj informací. Patrné je to např. v části 2, kdy 
není jasné, zda autorka čerpá z nějaké učebnice či z právního předpisu. 

� Čeština není vždy dokonalá, což lze ale omluvit autorčinou národností. U studenta IES, který 
absolvoval kurz pokročilé mikroekonomie, je nicméně zarážející, že termín lemon je 
v kontextu morálního hazardu překládán jako citrón a nikoli jako ojetina (str. 24). Najít by se 
daly i jiné perličky (vzorek místo vzorec, návrat místo výnos). Celkově však tato čeština není o 
nic horší než průměrná psaná angličtina mnohých českých studentů. 

� Na str. 33 není srozumitelné, co je v tabulce obsahem uváděné třetí fáze. 
� Závěr práce připomíná spíše rozšířené resumé než shrnutí a vyhodnocení obdržených 

výsledků. 

Celkově lze shrnout, že práce splňuje stanovené požadavky a může být připuštěna k obhajobě. Po 
zvážení všech hledisek je navrhována známka chvalitebně.  
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Literature                     (max. 20 points) 10 

Methods                      (max. 30 points) 22 
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 
 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
  
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  

 
 
Overall grading: 
 

TOTAL POINTS GRADE   
81 – 100 1 = excellent = výborně 
61 – 80 2 = good = velmi dobře 
41 – 60 3 = satisfactory = dobře 
0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě 

 


