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Téma práce Komparace hospodaření bank s ohledem na jejich velikost 

Cíl práce 
 
 

Cílem bakalářské práce je pomocí standardních ukazatelů finanční 
analýzy zhodnotit vztah velikosti vybraných bank a jejich 
hospodaření.  

Vedoucí bakalářské práce Ing. Jan Černohorský, 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 vč. citací  x   

práce se zahranič.literaturou vč.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 

    

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

vysoce 
funkční 

funkční méně funkční neuspokojivé 

x    

Bakalantka se zaměřila na hospodaření tří vybraných bank, u nichž posuzovala vybrané aspekty 
hospodaření pomocí standardních nástrojů finanční analýzy. Bakalantka přistupovala k vypracování 
práce velmi svědomitě, řadu aspektů konzultovala s odborníky z bankovní praxe. Výsledky práce tak 
odpovídají dostupnosti údajů a zájmu bakalantky. 

Připomínky a otázky k obhajobě: 
1. U jaké banky, na základě Vaší analýzy, předpokládáte v budoucnu nejstabilnější hospodaření? 

Odpověď zdůvodněte. 
2. Jakými jinými způsoby než sběrem vkladů získávají finanční zdroje Komerční banka a GE 

Money Bank oproti AIR Bank? Viz obr. 6, rok 2012. Co si myslíte, že je pro banku výhodnější. 
3. Jak zhodnocuje AIR Bank vklady klientů, když půjčila v roce 2012 klientům pouze 30 % 

hodnoty aktiv? Viz obr. 9. 

Práce je doporučena k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň: výborně  

Vedoucí bakalářské práce: 
Ing. Jan Černohorský, Ph.D.               Podpis: 

V Pardubicích dne 22. května 2014 


