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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    
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   
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: 

Celkově tuto předloženou diplomovou práci hodnotím jako zdařilou a velmi aktuální zejména 

díky vysoké míře přímo použitých mezinárodních pramenů při rešerši dané problematiky 

týkající se ziskovosti bank. Oceňuji, že bylo vybráno dobré globální téma a zjištěné závěry 

diplomové práce jsou srozumitelně vysvětleny. K formální ani obsahové stránce nemám 

připomínek.  

Z důvodu vysoké srozumitelnosti při formulování závěrů diplomové práce a dobrému 

logickému zpracování aktuálního tématu ji doporučuji k obhajobě. 

 

V rámci obhajoby DP doporučuji zodpovězení těchto otázek: 

Co bylo příčinou vstupu zahraničních bank na český bankovní trh? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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