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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 DP 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 DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
X    

 
Připomínky a otázky k obhajobě: 

Předložená diplomová práce se zabývá velmi aktuálním tématem z oblasti bankovnictví, 
při jehož zpracování bylo nutné vycházet z velkého množství teoretických východisek. Práce 
je logicky členěna. Větší část práce je věnována teoretickým východiskům z toho důvodu, aby 
bylo možné provést vlastní analýzu v závěru práce, která je věnována vývoji kapitálové 
přiměřenosti v České republice (včetně predikce tohoto ukazatele pro Českou republiku a 
Slovensko).  

Nutno vyzdvihnout část práce, která se věnuje vývoji kapitálové přiměřenosti a 
implementaci Basel II (Basel III) u vybraných bank – Komerční banky, která je součástí 
mezinárodní skupiny Sociéte Générale, a PPF banky, která poskytuje služby pouze pro střední 
podniky a jejím vlastníkem je holdingová společnost PPF Group z Nizozemí. Tyto banky 
reprezentují velké a malé banky působící v České republice. Z provedené analýzy je naprosto 
zřejmý odlišný přístup při implementaci nařízení kapitálové přiměřenosti bank Basel II, resp. 
Basel III. Veškeré závěry z provedených analýz jsou vhodně shrnuty v závěru diplomové 
práce. 



  
Po formální stránce používá diplomantka standardní citační aparát, práce je doplněna 

vhodnými tabulkami a obrázky, včetně odkazů na ně. Některá anglická slova jsou psána bez 
mezery (str. 56) a v jednom případě chybně uvedený odkaz na literaturu (str. 66). 

Po obsahové stránce splňuje veškeré náležitosti, které jsou kladeny na diplomovou práci.   
 
V rámci obhajoby doporučuji zodpovědět následující otázky: 

1. Na základě provedených analýz dochází diplomantka k závěru, že Komerční banka se 
již soustředí na implementaci Basel III, zatím PPF banka nikoli. Dá se tento závěr 
zobecnit pro celý český bankovní sektor, tj. pro velké (příp. i střední banky) a malé 
banky? Z jakého důvodu má Komerční banka odlišný přístup oproti PPF bance? 

2. Z jakého důvodu bylo nutné zavést kapitálovou přiměřenost bank? Kdo dohlíží na 
banky v České republice, zda splňují kritérium kapitálové přiměřenosti a Basel II? 
 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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