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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
 
Diplomová práce se zabývá systémy pojištění vkladů v zemích Evropské unie. Pozornost je věnována 
rozdílům v pojistném krytí a také problémům vznikajícím při působení finančních institucí na území 
více států. Detailně se studie zabývá změnami v systémech v jednotlivých zemích na podzim roku 
2008 v souvislosti s globální finanční krizí. V rámci empirické části jsou využity pokročilé techniky 
odhadu dynamických panelových dat. Práce je velmi dobře strukturována, pokrývající přehledně a 
extenzivně vývoj v jednotlivých zemích s vyčerpávajícím přehledem literatury. Celkově je studie na 
velmi vysoké úrovni s potenciálem pro její další publikování. Z tohto důvodu navrhuji práci hodnotit 
známkou „výborně“. 
 
Práce je členěna do 5 základních kapitol. Po krátkém úvodu následuje první kapitola shrnující přehled 
související literatury. Poté se autorka věnuje teorii pojištění vkladů a vysvětluje základní důvody a 
problémy sytémů pojištění vkladů. Následující třetí kapitola rozebírá systémy pojištění vkladů 
v Evropské unii, jejich financování a zavádění změn v jednotlivých zemích v souvislosti s finanční krizí. 
Autorka podrobně analyzuje jak vývoj příslušné evropské legislativy, tak problematiku bank působících 
ve více členských státech Evropské unie. Ve čtvrté kapitole je empiricky testován dopad zavedených 
záruk na vklady na podzim roku 2008 v některých zemích. Získané výsledky naznačují, že v důsledku 
přijatých nekoordinovaných opatření pravděpodobně došlo ke změně tempa růstu vkladů. Ačkoli 
zavedené garance zřejmě nebyly jedinou příčinou tohoto vývoje, mohly se podílet na přesunu vkladů 
od bank s nižším pojištěním k bankám s plnou garancí. Tento efekt autorka empiricky testovala 
pomocí dynamické panelové regrese, která byla odhadnutá Arellano-Bond metodou. V poslední páté 
kapitole jsou diskutovány dopady zavedených opatření během krize, jejich rizika a další vývoj. 
 
Práce se zabývá vysoce aktuální tématem a obsahuje unikátní výsledky, které ukazují na možný 
dopad nekoordinovaných kroků v oblasti pojištění vkladů v jednotlivých členských zemích Evropské 
unie. Vedle velmi podrobného shrnutí prvků systému pojištění vkladů v jednotlivých zemích a 
zavedených opatření v souvislosti s finanční krizí, studie obsahuje take teoretické zdůvodnění 
využívaných principů s dobře zpracovaným přehledem literatury. Vzhledem k neexistenci uceleného 
přehledu všech systémů musela autorka věnovat značné úsilí a čas získání jednotlivých informací 
odděleně pro jednotlivé země. Vedle pečlivosti a dobrého zpracování textu, prokázala též schopnost 
použití vysoce pokročilých ekonometrických metod. Práce je celkově velmi kvalitní a má publikační 
potenciál. Vzhledem k těmto skutečnostem si dovoluji práci navrhnout na pochvalu děkana.  
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 
 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
  
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
Overall grading: 
 

TOTAL POINTS GRADE   
81 – 100 1 = excellent = výborně 
61 – 80 2 = good = velmi dobře 
41 – 60 3 = satisfactory = dobře 
0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě 
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