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Jazyk, ve kterém je diplomová práce zpracována, je čeština. 

Protokol o vyhodnocení podobnosti práce v Informačním systému uvedl počet podobných 

dokumentů 128, nicméně jde o řádně citované zdroje, často texty zákonů. 

Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti kapitálových trhů, 

dotýkající se však i sféry corporate governance a corporate finance. Zvolené téma je aktuální. 

Předložená diplomová práce se skládá z titulní strany, z čestného prohlášení, poděkování, 

obsahu, seznamu použitých zkratek, úvodní kapitoly, pěti meritorních kapitol (které jsou ještě dále 

členěny), závěru, seznamu použitých zdrojů, resumé, summary, abstraktu v českém jazyce, klíčových 

slov v češtině, abstractu v angličtině a keywords v angličtině. 

Diplomová práce splňuje předepsaný počet stran (znaků) a obsahuje všechny požadované 

formální složky a náležitosti. 

 Míra citování (identifikace) literatury i dalších zdrojů tak, jak je provedena v práci, je 

dostačující. Některé zdroje jsou však nedohledatelné či zaměnitelné – viz např. ppč 151 na s. 70 (zdroj 

ani není uveden v seznamu zdrojů).  

V kapitole 1. se diplomant zabývá vymezením pojmu Initial Public Offering (IPO) a historií 

těchto nabídek. V kapitole 2. je čtenáři předložena právní úprava IPO v Evropské unii a v České 

republice. Kapitola 3. rozebírá celý proces IPO, kapitola 4. pak dopady IPO na akciovou společnost 

samotnou. V kapitole 5. jsou pak popsány IPO u tři společností (case study).  

Práce je psána srozumitelným jazykem a struktura práce je systematická.  

Podkapitole 2.3. lze vytkout zbytečnou popisnost, zbytečně rozsáhlé citace textu zákonů (s. 30-

36). Některé předložené (a zajímavé) informace mohly být lépe opatřeny citačním aparátem (viz 

výše). Nedostatečná pečlivost se projevuje i například v neseřazení literatury důsledně podle 

abecedního pořádku – viz s. 94. Taktéž grafické úpravě, např. mezerám mezi odstavci, mohla být 

věnována větší pozornost. 

V souhrnu lze konstatovat, že si diplomant vybral náročné téma a, až na výhrady uvedené výše, 

naplnil očekávání na něj kladená. 

Po celkovém zvážení vedoucí diplomové práce předloženou práci doporučuje k obhajobě a 

navrhuje ji hodnotit známkou výborně. 

V Praze dne 21. dubna 2016 

JUDr. Ing. Aleš Borkovec Ph.D. 
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