
Univerzita Pardubice,  Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomických věd 

 

Posudek vedoucího diplomové práce 
 

Jméno studenta Bc. Vojtěch Kula 

Téma práce Vliv bankovního sektoru na ekonomický vývoj vybraných zemí 

Cíl práce 

 

 

Cílem diplomové práce je vymezit vybrané bankovní sektory a provést 

analýzu vlivu těchto bankovních sektorů na ekonomiky vybraných zemí.     

Vedoucí diplomové práce Ing. Liběna Černohorská, 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 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    

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Předložená diplomová práce se zabývá aktuálním tématem z oblasti bankovnictví, 

konkrétně bankovními sektory v USA, Japonsku a Evropské unii.  

Diplomová práce splňuje veškeré náležitosti, které jsou kladeny na diplomovou práci. 

Práce je logicky členěna, po formální stránce používá diplomant standardní citační aparát, 

práce je doplněna vhodnými tabulkami a obrázky, včetně odkazů na ně. Diplomant prokázal 

výbornou orientaci jak v tuzemských tak zahraničních zdrojích, věnujících se tomuto tématu. 

Provedená rešerše uvedená v kap. 4.1 obsahuje výhradně zahraniční studie vztahující se 

k vlivu bankovních sektorů či bank na ekonomický vývoj jednotlivých zemí. V kapitole 4.2 

jsou stanoveny hypotézy, které slouží k realizaci Engel-Grangerova kointegračního testu. 

Provedený test byl proveden na čtvrtletních datech v letech 2000 až 2013 a byly sledovány 

ukazatele peněžního agregátu M3 na HDP a výše poskytnutých úvěru nebankovnímu sektoru 

na HDP.  



Považuji za nezbytné vyzdvihnout statistické zpracování dat u vybraných bankovních 

sektorů. Diplomant prokázal znalost statistických metod, které nejsou standardně přednášeny 

v rámci magisterského stupně studia. 

 Závěry Engelovy-Grangerovi kointegrační analýzy jsou následně podpořeny i vizualizací 

zvolených časových řad. 

Celkově lze konstatovat, že předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na 

diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

 

V rámci obhajoby doporučuji zodpovědět následující otázku: 

Na str. 54 diplomant uvádí, že u vybraných centrálních bank došlo k monetární expanzi (viz 

Graf 20). Jakou měnovou politiku prováděla (resp. provádí) Česká národní banka od roku 

2006? Došlo v České republice také k monetární expanzi? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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