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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 aktuálním tématem z oblasti bankovnictví, 
konkrétně bankovními systémy v České republice, Finska a Švédska. Ostatní skandinávské 
země nebyly zahrnuty do diplomové práce, jelikož je tam situace obdobná jako u Finska a 
Švédska. Na základě provedených charakteristik jednotlivých bankovních systémů jsou patrné 
rozdíly v uvedených zemí a v závěru práce je uvedeno srovnání těchto bankovních systémů. 
Komparace bankovních systémů je pouze na 7 stranách, ačkoli by se mělo jednat o stěžení 
část práce. Některé dílčí analýzy (např. kap. 5.3) nejsou provedeny do větší hloubky. Přesto 
považuji za nezbytné vyzdvihnout zpracování kapitol 3 a 4, při jejichž zpracování musela 
diplomantka vycházet pouze z dostupných pramenů v anglickém jazyce. Bohužel časová 
náročnost při zpracování těchto kapitol již neposkytl diplomantce dostatek času na zpracování 
původně zamyšleného srovnání bankovních sektorů pomocí finančních ukazatelů. 
Diplomantka pouze vymezila finanční ukazatele pro hodnocení bank v teoretické rovině (kap. 
1.4). Zde se nabízí prostor pro dotazy komise při samotné obhajobě diplomové práce, resp. 
doporučuji zodpovědět otázku vedoucího diplomové práce položenou v závěru tohoto 



posudku. I přes uvedené skutečnosti považuji přínos diplomové práce za dostatečný a 
diplomantka prokázala výbornou znalost dané problematiky. 

Po formální stránce používá diplomantka standardní citační aparát, práce je doplněna 
vhodnými tabulkami a obrázky, včetně odkazů na ně. Obsahuje však určité nepřesnosti 
v odkazech na obrázky. Např. na str. 54 je odkaz na obr. 14, ačkoli následuje obr. 13. 
Obdobně je tomu na str. 51 (resp. 52) a odkaz na obr. 13 (resp. obr. 12). Diplomantka se na 
některých místech dopustila překlepů. V tabulkách jsou chybně uvedena % (diplomantka 
nepoužívá mezeru mezi číslem a %).   

Celkově lze konstatovat, že předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na 
diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě. 
 
V rámci obhajoby doporučuji zodpovědět následující otázku: 

1. V kap. 1.4.1 jsou uvedeny ukazatele pro hodnocení bank. Některé z nich se dají použít 
i pro hodnocení bankovních sektorů jako celku. Uveďte hodnoty uvedených ukazatelů 
pro český, finský a švédský bankovní sektor. Zároveň uveďte hodnoty těchto 
ukazatelů pro některé banky v uvedených bankovních sektorech. Zhodnoťte zjištěné 
skutečnosti.   
 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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