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Oponentský posudek disertační práce  
 

Mgr. Terezy Hejnové  
  

na téma 

 

„Dopady globální finanční krize na bankovní centra Evropy dle hlavních 

evropských makroregionů“  
 

 

Disertační práce Mgr. Terezy Hejnové na téma „Dopady globální finanční krize na bankovní 

centra Evropy dle hlavních evropských makroregionů“ má celkem 125 stran a jednu přílohu.  

 

Předkládaná disertační práce zkoumá dopady globální finanční krize nejenom na velká/ 

významná, ale také malá bankovní centra, přičemž rozlišuje tři hlavní evropské makroregiony – 

západní Evropu, jižní Evropu a střední a východní Evropu.    

 

Kapitola 2 představuje teoretické zarámování. V kapitole 2.2 stručně a výstižně charakterizuje 

aktuální teoretické přístupy finanční geografie (regionální segmentace finančního trhu, finanční 

chování periferních oblastí, globální produkční sítě, světová centra a segment FinTech firem.  Na 

základě studia klíčových zdrojů v oboru shrnuje hlavní výzkumné směry s důrazem na vývojovou 

dynamiku finančních center a finančních toků. Zvláštní pozornost věnuje specifikům bankovních 

center střední a východní Evropy, jejich banky jsou v převážné míře ovládány mezinárodními 

bankovními skupina, které sídlí v západoevropských finančních centrech. Na závěr formuluje 

šest jasně formulovaných výzkumných otázek, které opírá o řadu předpokladů. Tato kapitola 

odráží nejnovější poznatky v dané oblasti.  

 

V třetí kapitole se věnuje metodice výzkumu bankovních center Evropy. Primárně se zabývá 

bankovními centry, přičemž jak uvádí na str. 49, tak hlavním indikátorem výkonnosti bankovních 

center jsou ekonomické a finanční ukazatele jednotlivých bank, které v těchto centrech mají 

koncentrované manažerské/ rozhodovací funkce. Hlavní indikátory shrnuje v tab. 1 na str. 52.     
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Kapitola 4 přináší empirické výsledky, které jsou vizualizovány jak v tabulkách, tak především 

v přehledných mapách. Na závěr přináší shrnutí (5. kapitola), kde se vyjadřuje k jednotlivým 

výzkumným otázkám.  

 

Jak autorka konstatuje v závěru, tak globalizace a zavádění vyspělých technologií do služeb bank 

doposud v Evropě nevedla k všeobecnému poklesu počtu malých bankovních center.  

 

V souvislosti se závěry disertační práce se nabízí celá řada otázek do diskuse:  

 Jaké jsou vývojové tendence v jiných částech světa, mimo Evropskou unii? (v souvislosti 

s vývojem a hierarchií bankovních center)  

 Jak evropský bankovní trh ovlivní odchod Velké Británie z EU?  

 Jak zavádění informačních a komunikačních technologií ovlivní bankovní sektor?   

 

Jedná se o kvalitně zpracovanou disertační práci s jasně stanoveným cílem a metodickým 

postupem. Práce je obsahově vyvážená, jednotlivé kapitoly na sebe navazují.  Práci, tak jak je 

předložena, nelze nic vytknout. Pozitivně hodnotím nejenom obsah práce, ale také její formu. 

Zvláště oceňuji jazykovou stránku, která je na vysoké úrovni.  

 

Práce svou úrovní zpracování splňuje všechny požadavky kladené na disertační práci. Autorka 

prokázala schopnost samostatné vědecko-výzkumné činnosti, koncepčního a analytického 

myšlení. Disertační práci Mgr. Terezy Hejnové považuji za přínosnou v rámci studijního oboru 

sociální geografie a regionální rozvoj a doporučuji ji k obhajobě.  

 

 
doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.   

 

 


