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Diplomantka si zvolila aktuální téma v rámci bankovnictví. Ve své práci vychází ze standardních pojmů z oblasti
bankovnictví a aplikuje dvě metody výpočtu monopolní síly (Herfindahl-Hirschmanův index a Concentration
Ratio) na bankovní sektory pěti vybraných východoevropských zemí. Tyto hodnoty následně porovnává pomocí
korelační analýzy se zisky v daných bankovních sektorech a dochází k závěru, že v žádné z vybraných zemí se
neprojevila korelační závislost mezi ziskem a stupněm monopolní síly. Celá práce je zpracována na úrovni
diplomové práce, autorka se dobře orientovala v odborných termínech i množství dat. Na základě výše
uvedeného konstatuji, že autorka splnila cíl práce.

Připomínky a otázky k obhajobě:
1.

Jaké mohou mít Vaše závěry v práci význam pro bankovního regulátora ve smyslu udílení dalších
bankovních licencí?

2.

Jaké jsou zásadní rozdíly interpretace hodnot Herfindahl-Hirschmanova indexu a Concentration Ratio?

Práce je doporučena k obhajobě.
Navržený klasifikační stupeň:
Vedoucí diplomové práce:
Ing. Jan Černohorský, Ph.D.
V Pardubicích dne 31. srpna 2015

výborně
Podpis:

