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Přístup studenta k zadanému úkolu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 

Diplomová práce je zaměřena na možnosti financování vozového parku automobilů do 
3,5 tuny finanční skupinou Komerční banky. Cílem bylo popsat jednotlivé způsoby 
financování tohoto typu automobilů, popsat jejich parametry, vlastnosti, výhody a nevýhody a 
vhodnost využití. Nabídka těchto produktů u Komerční banky byla porovnána s nabídkami 
dvou největších konkurentů na trhu ČSOB a ČS. Cílem bylo vyhodnotit nabídku Komerční 
banky v porovnání s konkurenty a najít její slabiny. 

Řešení praktické části této práce je postaveno na dotazníku a analýze získaných 
odpovědí, ze kterých dále autorka vyvozuje návrhy na zlepšení této nabídky s ohledem na její 
konkurenceschopnost.  

Závěrem je provedeno zhodnocení těchto návrhů pomocí SWOT analýzy. 

 
 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Zadání této práce bylo v otázce hledání námětů na zlepšení produktové nabídky 
Komerční banky ve srovnání s konkurencí naplněno. 

Byl vyvozen hlavní závěr, tedy nevhodnost roztříštěné nabídky různých společností 
v rámci společností skupiny Komerční banky na stejnou poptávku. 

Kvalitním podnětem je i vytvoření jednoduchého a přehledného návrhu kalkulačky 
financování vozových parků, který by byl dostupný každému zájemci o financování na 
webových stránkách. 

Vhodně byla do práce zakomponována i případová studie popisující výhody produktů 
financování pro různé segmenty klientů dle jejich velikosti, resp. velikosti jejich ročního 
obratu a pravděpodobné velikosti vozového parku. 

Tuto kapitolu považuji za velmi podnětnou, pouze upozorňuji, že ze srování produktové 
nabídky bank bylo možné identifikovat i další náměty na zlepšení nabídky KB, např. 
poskytování leasingů v EUR či zpětný nebo daňový leasing. 



Návrhy na zlepšení byly zhodnoceny metodou SWOT analýzy, byly popsány silné a 
slabé stránky řešení, příležitosti a hrozby vyplývající z jejich realizace. Autorka dochází ke 
správným závěrům, avšak doporučovala bych vyšší provázanost těchto závěrů s návrhy 
opatření realizovanými v praxi. 

 
 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Předložená práce není v rozporu s využitými předpisy a normami      
 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Předložená práce je jak po formální, tak jazykové stránce na vysoké úrovni. Vyskytuje 
se zde pouze minimum formálních nepřesností. 
 

Obsahuje práce originální řešení vhodné pro autorské osvědčení, patent apod.?  NE 

Práce neobsahuje žádné originální řešení dané problematiky pro udělení autorského 

osvědčení nebo patentu. 
 

Připomínky a dotazy k práci: 

1) Uveďte další návrhy na zkvalitnění nabídky financování vozového parku v rámci KB 
group 

2) Konkretizujte blíže aplikaci závěrů SWOT analýzy pro praktickou realizaci 
navrženého řešení (využití S-O strategie)  

3) Specifikujte rizika, která mohou nastat při realizaci jednotlivých opatření v praxi 

 
 

Práci klasifikuji stupn ěm:  Výborně minus (1-) 
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