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Bc. Pavlína Bartošová
Výkonnost a efektivnost bankovního sektoru v České republice
Cílem práce je popsat bankovní sektor v ČR a provést analýzu výkonnosti
a efektivnosti bankovního sektoru. Na základě provedené analýzy bude
stanovena predikce budoucího vývoje českého bankovního sektoru.
Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.
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Připomínky a otázky oponenta k obhajobě:
Autorka se ve své diplomové práci zabývá vysoce aktuální problematikou výkonnosti
a efektivnosti bankovního sektoru v České republice. Do provedené analýzy výkonnosti a
efektivnosti bankovního sektoru autorka kromě bankovního sektoru České republiky rovněž
zahrnula bankovní sektory vybraných evropských zemí.
V teoretickém vymezení tématu diplomové práce autorka za pomoci aktuální a vhodné
literatury představila teoretická východiska řešené problematiky. Za velmi přínosnou považuji
kapitolu 1.4, která srozumitelně vymezuje způsoby hodnocení výkonnosti a efektivnosti
bankovního sektoru. Zmíněná kapitola obsahuje přehlednou rešerši studií nejen českých, ale
také zahraničních autorů zabývajících se danou problematikou.

Diplomovou práci autorka započala kapitolou zaměřenou na obecné vymezení
bankovního sektoru, jeho institucí, možné klasifikace systému a hodnocení jeho výkonnosti a
efektivnosti. Následuje kapitola týkající bankovního sektoru v České republice, jeho
historického vývoje a zhodnocení jeho výkonnosti. Třetí část práce je již věnována komparaci
výkonnosti českého bankovního sektoru se zahraničními. Ve čtvrté kapitole se diplomantka
věnuje predikci budoucího vývoje českého bankovního sektoru z pohledu vývoje jeho
výkonnosti.
Diplomová práce je členěna přehledně a její části na sebe logicky navazují. Obrázky,
tabulky i přílohy práce jsou zpracovány v požadované kvalitě a účelně doplňují provedenou
analýzu. Rovněž oceňuji plynulé provázání teoretických východisek zvolené problematiky s
aplikační částí práce. Dále je vhodné vyzdvihnout skutečnost, že v rámci provedených analýz
využila autorka práce řadu matematických a statistických metod, kterými podpořila závěry
diplomové práce.
Na základě výše uvedeného hodnocení práce diplomovou práci doporučuji k
obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou výborně.
V rámci diskuse nad DP doporučuji položit následující otázku:
Na základě provedené analýzy autorka tvrdí, že Česká republika se v rámci hodnocených
zemí řadí do skupiny zemí s nejvyšší výkonností bankovního sektoru (např. str. 50). Jaké jsou
možné příčiny horšího hodnocení výkonnosti bankovních sektorů ve Francii či Rakousku ve
srovnání s Českou republikou?
Práce
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