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Cílem bakalářské práce je analýza obchodní politiky, a od nich 
odvozených bankovních poplatků, mateřské banky KBC Group NV a 
dceřiné Československé obchodní banky 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Liběna Černohorská, Ph.D. 

 

náročnost tématu na úroveň 
nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti X    
praktické zkušenosti  X  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 X    

 

kriteria hodnocení práce úroveň 
nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 

stupeň splnění cíle práce  X    
samostatnost při zpracování tématu   X   
logická stavba práce  X   
práce s českou literaturou včetně citací X    
práce se zahraniční literaturou včetně citací X    
adekvátnost použitých metod   X    
hloubka provedené analýzy X     
stupeň realizovatelnosti řešení  X   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)   X   
stylistická úroveň X    
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
  X   

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
  X   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
 X   

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
  X   

 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
Bakalantka si zvolila velmi obtížné téma, které vyžadovalo pracovat i se zahraničními zdroji. 
Bakalářská práce je rozdělena do čtyř kapitol, v prvních dvou jsou uvedena teoretická 
východiska pro další části práce, třetí kapitola je věnována privatizaci českých bank, resp. 
vstupu KBC Bank na český bankovní trh. Čtvrtá kapitola je věnována samotné komparaci 
bankovních produktů vybraných bank. Bakalářská práce nemá formální ani obsahové 
nedostatky. 
 

1. Jaká byla pozitiva a negativa privatizace bank v České republice?  
2. Bakalantka uvádí v závěru práce, že velké rozdíly u běžných účtů KBC Bank a ČSOB 

jsou v poplatcích za vedení účtu. Co je důvodem odlišné strategie ve stanovení 
poplatků za vedení účtu u těchto bank? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
Navržený klasifikační stupeň: výborně 
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