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Diplomová práce se zabývá velmi aktuálním a zajímavým tématem, a to problematikou špatných 
bankovních úvěrů v Číně. Ŕada analytiků i akademiků považuje oficiální statistiky nesplácených (nebo 
ohrožených) úvěrů v bilancích čísných bank za podhodnocené a rozvíjí se tak debata a návazná 
literatura, jaký je vlastně rozsah úvěrových rizik v čísných bankách, které mohou čínský bankovní 
sektor eventuálně položit při výraznějším oslabení ekonomického růstu. 
 
Přidanou hodnotou práce je nejen rozsáhlý přehled vývoje bankovního systému v Číně a problematiky 
špatných úvěrů, ale především metoda, kterou diplomantka po konzultaci s vedoucím práce zvolila. 
Jedná se o tzv. out-of-sample metodu, kdy jsou nejprve na datech za jiné (benchmarkové) země 
odhadnuty koeficienty závislosti vývoje špatných úvěrů (NPL) na makrovývoji a poté jsou tyto 
koeficienty aplikovány na čínské makroproměnné. Jelikož vývoj NPL často závisí i na některých 
„odvozených“ makroproměnných (např. output gap), věnuje se diplomka i pokročilému odhadu této 
relevantní proměnné. Pokud je mi známo, metoda out-of-sample zatím nebyla pro odhad 
podhodnocení NPL v Číně použita, jedná se tedy o novinku. Závěrem práce je, že některé specifikace 
opravud potvrzují určité podhodnocení oficiálně vykazovaných NPL, což je v souladu s existujícími 
studiemi na toto téma. 
 
Z hlediska požadavků na diplomovou práci splňuje práce Alžbety Šočůvkové veškeré formální 
požadavky. Práce je dobře strukturována, je čtivá, využité metody jsou dobře popsány a výsledky jsou 
pečlivě diskutovány. Diplomantka průběžně komunikovala s vedoucím práce a zapracovala veškeré 
průběžné připomínky.  
 
Při obhajobě práce navrhuji se krátce zabývat problematikou možného dopadu „exploze“ (tj. přiznání 
rozdahu problémů při např. zpomalení ekonomického růstu v Číně) špatných úvěrů v Číně v kontextu 
současného stavu ve světové ekonomice. Jaký by byl dopad na rozvinuté země typu USA/Evropa, 
jaký na finanční trhy, jaký na samotnou Čínu či okolní země? 
 
Práci doporučuji k obhajobě, hodnotím ji stupněm výborně (Grade 1) a navrhuji udělit pochvalu 
děkana za výbornou diplomovou práci. 
 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 
CATEGORY POINTS 
Literature                     (max. 20 points) 20 

Methods                      (max. 30 points) 28 

Contribution                 (max. 30 points) 30 

Manuscript Form         (max. 20 points) 18 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 96 
GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 1 
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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 

 


