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Připomínky a otázky k obhajobě:
Předložená diplomová práce se zabývá aktuálním tématem z oblasti bankovnictví,
konkrétně analýzou výkonnosti a efektivnosti českého bankovního sektoru. Nad stanovený
rámec diplomové práce byla provedena i komparace českého bankovního sektoru a vybraných
bankovních sektorů v zahraničí.
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. 1.4 obsahuje jak tuzemské tak zahraniční
studie vztahující se k výkonnosti a efektivnosti bank.

Považuji za nezbytné vyzdvihnout statistické zpracování dat u vybraných bankovních
sektorů. Zjištěné výsledky jsou přehledně shrnuty v podkapitole 3.3. Závěry kapitoly 4
(Predikce dalšího vývoje českého bankovního sektoru) jsou následně ověřeny komparací se
zátěžovými testy České národní banky v podkapitole 4.5.
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 český bankovní sektor je ziskovější
oproti jiným sledovaným zahraničním bankovním sektorům. Co je příčinou této skutečnosti?
Práce je doporučena k obhajobě.
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