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Diplomant zpracoval aktuální téma jak z praktické tak teoretické roviny. Ve své práci vychází 

z vymezení teorie oligopolu a ze standardních pojmů z oblasti bankovnictví a aplikuje dvě 

metody výpočtu monopolní síly (Herfindahl-Hirschmanův index a Concentration Ratio) na 

bankovní sektory pěti největších bankovních sektorů v EU. Tyto hodnoty následně porovnává 

pomocí korelační analýzy se zisky v daných bankovních sektorech. Celá práce je zpracována 

na úrovni diplomové práce, autor se dobře orientoval v odborných termínech i množství dat. 

Na základě výše uvedeného konstatuji, že autor splnil cíl práce. 
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