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Stručné zhodnocení práce:
Předkládaná práce se zabývá aktuálním tématem, neboť v posledních letech dochází k poklesu
ziskovosti bank v EU. Autorka popsala daný problém pomocí kvantitativních metod (mj.
korelační analýza). Dílo je zdařilé a splňuje standardní požadavky kladené na diplomovou
práci.
Připomínky a otázky oponenta k obhajobě:
1. Jaké jsou hlavní slabiny výpočtu a interprtetace Herfindahl – Hirschmannův indexu (HHI)?
2. Obr. 42 ukazuje, že Polsko vykazuje nejnižší HHI u vkladů mezi zkoumanými zeměmi.
Jaké jsou důvody? Jaká je tato hodnota ve srovnání s českým bankovním sektorem?
Práce je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte):
Navržený klasifikační stupeň:
Výborně
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a
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