Posudek školitele na bakalářskou práci Barbory Laušmanové
„Užití demografických metod v hodnocení vlivu vedení banky na její ekonomickou úspěšnost“
Autorka ve své bakalářské práci vychází z aktuálních návrhů regulatorních opatření Evropské komise,
které se týkají personálního složení vedení bankovních institucí. Primárním zájmem tak bylo využít
standardní demografické nástroje k prokázání nebo naopak vyvrácení předpokladů o souvislosti
vybraných charakteristik top managementu bank a ekonomické úspěšnosti těchto institucí. V úvodu jsou
za tímto účelem vymezeny 4 hypotézy, které jsou následně v práci ověřovány. Věnují se samostatně vlivu
pohlavní a věkové struktury představenstva na ekonomickou úspěšnost bank, ale i vlivu délky
předchozího sbírání zkušeností nebo průměrného trvání funkčního období v představenstvu. K dosažení
cíle práce autorka vychází z individuálních údajů týkajících se členů vedoucích orgánů vybraných
bankovních institucí.
Celkově tak bylo analyzováno 26 bankovních skupin, individuální data se týkala členů jejich řídících
orgánů ke konci roku 2011, nebo těch, kteří členství v představenstvu ukončili během let 2007–2011.
Součástí získaných dat je i počet let předchozího působení v bankovním sektoru před nástupem do
představenstva, u bývalých členů jsou pak k dispozici údaje o době strávené v představenstvu.
Text od první kapitoly postupuje zcela systematicky k naplnění stanoveného cíle. Autorka se věnuje
nejprve teoretickému pozadí studované problematiky. Podle vybraných a popsaných ekonomických
ukazatelů finanční úspěšnosti jsou studované banky rozděleny do tří skupin a ty jsou následně využívány
pro vzájemná porovnání složení jejich představenstev. V rámci analýzy jsou využity jak jednoduché
demografické nebo statistické nástroje, např. věkově-pohlavní struktury, průměrný věk, medián,
směrodatná odchylka, tak i postupy detailnější demografické analýzy – tabulky života nebo analýza
přežívání. Všechny použité demografické i statistické postupy jsou adekvátně popsány i v teoretické
rovině, což čtenáři usnadňuje pochopení prezentovaných výstupů.
Aplikace analytických metod spolu se získanými výsledky je předmětem závěrečných kapitol práce.
Autorka co nejvíce využívá názorných grafických postupů a opatrnou formulací závěrů zohledňuje
i nutnou míru nejistoty pramenící z využití jen omezeného vzorku bankovních institucí, případně
i nedostatečného zastoupení jednotlivých kategorií v podrobnější analýze. Upozorňuje také na více
místech textu na nutnost chápat analýzu a její závěry jako příklad využití demografických metod v této
oblasti včetně jejich výhod i nevýhod. I přes tato fakta se v práci podařilo nalézt zajímavé souvislosti,
které se nepochybně mohou stát základem či motivem hlubší, rozsáhlejší i detailnější studie.
K předkládané práci autorka přistupovala samostatně a iniciativně, prokázala také zcela mimořádné
zaujetí pro zvolené téma, což se projevilo již ve velmi náročné přípravě vstupního datového souboru.
V rámci analýzy nezůstala jen na úrovni základních demografických ukazatelů. Např. využití zmíněné
analýzy přežívání bylo spojeno s nutností samostatného nastudování této problematiky, která přesahuje
rozsah metod osvojovaných si v průběhu bakalářského studia. Jako asi v každém textu, i v této práci je
možné najít určité nedostatky formální povahy (překlepy, ne zcela přesná vyjádření, typografické chyby),
nicméně vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že předkládaná práce nepochybně splňuje nároky
běžně kladené na tento typ prací, a proto doporučuji přijmout bakalářskou práci Barbory Laušmanové
„Užití demografických metod v hodnocení vlivu vedení banky na její ekonomickou úspěšnost“
k obhajobě.
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