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Cílem práce je analyzovat bankovní soustavu na území České republiky 
od roku 1993 po současnost se zaměřením na institucionální a legislativní 
hledisko. Dále budou analyzovány změny a nové trendy v bankovní 
soustavě s ohledem na produkty a služby nabízené komerčními bankami. 
Součástí řešení bude analyzován dopad nových mezinárodních 
regulatorních standardů bankovnictví Basel III na služby a produkty 
nabízené komerčními bankami. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. et Ing. Veronika Linhartová, Ph.D. 

 
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   
samostatnost při zpracování tématu  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   
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
  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 BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 

Autorka bakalářské práce si zvolila téma analýzy bankovní soustavy na území České 
republiky. Hlavním cílem práce bylo přiblížit změny a nové trendy v bankovní soustavě a 
dopad nových mezinárodních regulatorních standardů bankovnictví Basel III na služby a 
produkty nabízené komerčními bankami. Cíl práce lze zhodnotit průměrně obtížný. 

Bakalářská práce je členěna přehledně a její části na sebe logicky navazují. Oceňuji 
plynulé provázání teoretických východisek zvolené problematiky s aplikační částí práce.  



Bakalářská práce popisuje český bankovní systém, jeho vývoj a současnou strukturu. 
V souvislosti s regulací finančního a bankovního systému jsou v práci popsány regulatorní 
požadavky na kapitálovou přiměřenost a vývoj těchto požadavků. Autorka bakalářské práce 
rovněž charakterizovala produkty a služby komerčních bank včetně nových produktových 
trendů u vybraných bank. Práce splňuje náležitosti, které jsou kladeny na bakalářskou práci, 
bakalantka prokázala dobrou orientaci v tuzemských zdrojích věnujících se tomuto tématu. 

Za nedostatek bakalářské práce považuji absenci praktické analýzy dopadů 
regulatorních standardů bankovnictví Basel III na služby a produkty nabízené komerčními 
bankami v České republice. Autorka práce v teoretické části bakalářské práce sice zmiňuje 
určité dopady nových opatření, jedná se však o závěry jiných autorů citované autorkou a 
hlubší analýza této problematiky ze strany samotné autorky v textu chybí.  

S ohledem na cíl práce a osnovu uvedené v Zadávacím listu bych v bakalářské práci 
rovněž očekávala analýzu změn v nabízených bankovních produktech od roku 1993 až po 
současnost. Bakalantka se v analytické části zabývá pouze novými trendy v této oblasti, což 
zcela nekoresponduje s uvedeným cílem práce.  

Bakalantka v průběhu zpracování bakalářské práce látku rovněž nedostatečně 
konzultovala s vedoucím práce, což se v konečném důsledku odrazilo například ve zmíněných 
nedostatcích práce.  

Na základě výše uvedeného hodnocení práce bakalářskou práci doporučuji 
k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou velmi dobře mínus. 

 

V rámci diskuse doporučuji položit následující dotazy: 

1) Zhodnoťte dopad regulatoriky Basel III na řízení kreditního rizika banky. Zaměřte se 
na vazbu dodatečné tvorby rezerv k úvěrům se selháním a možný dopad na jejich 
cenu. 

2) Popište konkurenční výhody malých bank, které v posledních letech vstoupily na trh, 
oproti tradičním velkým bankám, které v práci zmiňujete. Proč jsou tyto banky 
schopny poskytovat většinu svých produktů bez poplatků, či za zvýhodněných 
cenových podmínek? 

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
 
Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře mínus 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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