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Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Diplomantka vypracovala práci na zajímavé téma, ale bohužel příliš nevyužila 

potenciál tématu. 

 

Tématem práce jsou Bankovní systémy Skandinávských zemí. Práce se ale zabývá 

pouze Švédským a Finským bankovním systémem. Nicméně je uvedeno, že bankovní 

systémy zbývajících zemí jsou podobné.  

 

Práce je na dobré úrovni v kapitolách popisujících zkoumané bankovní systémy. 

Stěžejním bodem práce měla být komparace těchto systémů podle vybraných finančních 

ukazatelů, ale tato část je zpracována pouze okrajově. 

 

Práce obsahuje překlepy a je stylisticky na nižší úrovni. Některé odstavce a věty 

nedávají smysl či nejsou jednoznačné (např. poslední věta str. 16). Obrázky jsou v práci 

oskenovány a to včetně jednoduchých schémat, jejichž překreslení autorkou by bylo 

snadné a zvýšilo by úroveň práce.  

 



Na stranách 32-33 je citován zákon. Při citování ze zákona diplomantka odstranila 

označování odstavců, ale dále v textu se odkazuje na odstraněné označení – čímž je 

tento text nejasný. 

 

Seznam zkratek obsahuje zkratky obecně známých termínů (např. Kč,č.,…), ale 

některé zkratky v něm naopak chybí (např. Euribor). 

 

Kapitola 3.5 pojednává o Úřadu pro finanční dohled. O tomto úřadu je 

pojednáváno opakovaně jak v budoucím tak v průběhovém čase, takže není zřejmé, zda 

je tento úřad pouze plánován, nebo jestli již vykonává svou funkci, případně odkdy svou 

funkci bude vykonávat. 

 

Otázky: 

1) Jak hodnotíte bankovní systém ČR v porovnání se Skandinávskými bankovními 

systémy? 

 

2) Pokud by se ČR rozhodla vstoupit do Evropské měnové unie a přijmout Euro, hrozí 

jí stejné riziko spekulativních útoků jako Švédsku na začátku devadesátých let? 

Pokud si myslíte, že ano, je možné se poučit z událostí ve Švédsku a snížit tak 

riziko útoku na českou korunu? 

 

 

 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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