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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 71, nicméně jde o řádně citované zdroje, často texty zákonů či směrnic 

EU. 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce zvolila 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, šesti meritorních kapitol 

(které jsou ještě dále členěny), závěru, seznamu použitých zdrojů a shrnutí, názvu práce a 

klíčových slov v češtině a 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 a zdroje jsou dohledatelné a nezaměnitelné.  

V kapitole 1 se diplomantka zabývá teoretickým úvodem Initial Public Offering (IPO), 

vč. historie těchto nabídek, v kapitole 2 předkládá důvody realizace IPO, v kapitole 3 rozebírá 

celý proces IPO, v kapitole 4 pak post-transakční fází, v kapitole 5 právní regulacO IPO a 

v kapitole 6 je čtenáři předestřena případová studie.  

Práce je psána srozumitelným jazykem, struktura práce je systematická, diplomantka 

přesvědčivě a poutavě zpracovala předloženou práci. 

Práce není sice zcela prosta překlepů – např. na s. 16 předposl. odst. posl. věta se 

chybně odkazuje na zákon o obchodních korporacích (správně občanský zákoník) nebo na 

s. 47 druhý odst., kde se z logiky věci nabízí odkládací podmínka namísto rozvazovací (příp. 

objasnit při obhajobě) –, ale jejich výskyt je podprůměrný. 

Obsahově považuji práci za nadprůměrnou. Vyzdvihnout je třeba mimo jiné zpracování 

problematiky nastavení upisovací ceny pomocí burzy (s. 31-32) a práci s primárními zdroji 

(notářskými zápisy) při zpracování případové studie (s. 47-48).  
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Obsahové nedostatky jsou sekundárního rázu – ne zcela jasné vymezení pojmu Initial 

Public Offering (IPO), nepřesné vymezení pojmu corporate governance (s. 24).  

Při obhajobě by se diplomantka mohla pokusit o co nejúplnější a nejpřesnější definici 

Initial Public Offering (IPO), resp. uvést základní znaky IPO (viz v této souvislosti mj. i 

§ 421 písm. i) zákona o obchodních korporacích) a upřesnit, zda je například nezbytné 

v souvislosti s IPO zvyšovat základní kapitál. 

V souhrnu lze konstatovat, že si diplomantka vybrala náročné téma a, až na výhrady 

uvedené výše, naplnila očekávání na ni kladená. Z předložení práce je patrná pečlivost, snaha 

o porozumění tématu a následné proniknutí do hloubky zpracovávané materie. 

Po celkovém zvážení vedoucí diplomové práce předloženou práci doporučuje 

k obhajobě a navrhuje ji hodnotit známkou výborně. 

V Praze dne 22. června 2016 

JUDr. Ing. Aleš Borkovec Ph.D. 

    vedoucí diplomové práce 

 

 

 


