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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti x   

praktické zkušenosti  x  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

x   

 

kritéria 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 DP 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 DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

x    

 

Diplomant zpracoval aktuální a z hlediska teorie i praxe obtížné téma. Ke zpracování 

diplomant přistupoval aktivně a iniciativně. Práce vychází ze standardního vymezení 

finančního trhu, bankovnictví, bankovního úvěru a ekonomického cyklu. Dále diplomant 

provedl kvalitní rešerši odborných článků týkajících se daného tématu. Poté popsal vývoj 

HDP a bankovních úvěrů, vč. jejich jednotlivých druhů dle klasifikace České národní banky. 

V rámci analýz musím vyzdvihnout rozsáhlé využití matematicko-statistických metod 

(rozhodně nad rámec běžné výuky), pomocí nichž autor zkoumal vztah vývoje HDP a vývoje 

poskytování úvěrů. Tyto výpočty zároveň odborně komentuje a vysvětluje. Z celé zpracované 

práce je vidět autorova rozsáhlá znalost problémů a souvislostí v rámci vývoje ekonomiky a 

bankovnictví. Diplomant velmi kvalitně naplnil cíl práce. Předložená práce je přínosem jak 

pro bankovní praxi, monetární politiku i finanční teorii. 

 
 

 

 



Připomínky a otázky k obhajobě: 

Při obhajobě DP doporučuji se zaměřit na to, jaké závěry ze své DP by diplomant doporučil 

centrální bance pro realizace její měnové politiky. Konkrétně, zda se centrální banka má či 

nemá snažit ovlivňovat míru růstu poskytování úvěrů na českém bankovním trhu v souvislosti 

s ovlivňováním výkonu ekonomiky. 

 

 

Práce je doporučena k obhajobě.  
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