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Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Předložená diplomová práce se zabývá aktuálním tématem z oblasti bankovnictví, 

konkrétně analýzou ziskovosti vybraných českých bank a jejich zahraničních vlastníků (České 

spořitelny a rakouské Erste Bank, ČSOB a belgické KBC Bank, Komerční banky a 

francouzské Sociétét Générale, UniCredit Bank Czech Republic a Slovakia a italské 

UniCredit SpA).  

Diplomová práce splňuje veškeré náležitosti, které jsou kladeny na diplomovou práci. 

Práce je logicky členěna, po formální stránce používá diplomantka standardní citační aparát, 

práce je doplněna vhodnými tabulkami a obrázky, včetně odkazů na ně. Diplomantka 

prokázala výbornou orientaci jak v tuzemských tak zahraničních zdrojích, věnujících se 

tomuto tématu. Provedená rešerše uvedená v kap. 4.4 obsahuje jak tuzemské tak zahraniční 

studie vztahující se k ziskovosti bank. Hodnocení ziskovosti bank je rozděleno do tří etap – 

před finanční krizí (2001 – 2007), během finanční krize (2008 – 2011) a po finanční krizi 

(2012 a 2013). 



Považuji za nezbytné vyzdvihnout statistické zpracování dat u vybraných bank. Zjištěné 

výsledky jsou přehledně shrnuty v podkapitole 5.6.  Závěry kapitoly 5 jsou následně ověřeny 

komparací vybraných finančních ukazatelů u sledovaných bank v kapitole 6. 

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: 

Z uvedených závěrů diplomové práce vyplývá, že vybrané české banky jsou ziskovější oproti 

svým zahraničním vlastníkům. Co je příčinou této skutečnosti? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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