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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak):
Předkládaná práce analyzuje dopad nové bankovní regulace Basel III na trade finance (tj.
financování obchodu). S ohledem na probíhající krizi Eurozóny a snížení dynamiky
ekonomického růstu v Číně se toto téma ve vztahu k vyšší regulaci bank jeví jako velmi
aktuální, nicméně jeho analýza ze strany bakalantky vykazuje určité rezervy. Velkou slabinou
je formální zpracování práce.
Dílo je rozčleněno do pěti základních kapitol, což odpovídá standardní struktuře bakalářské
práce. Po úvodu autorka stručně vysvětluje ve druhé kapitole pojem trade finance. Ve třetí
kapitole následně pojetí ekonomického kapitálu podle bankovní regulatoriky Basel II včetně
diskuse o standardních měřítkách typu RAROC a pojetí regulace trade finance v Basel III. Ve
čtvrté kapitole bakalantka provádí vlastní empirickou analýzu pomocí tzv. modelu náhodného
efektu (random effect model) na panelových datech, což dílo činí svým způsobem unikátní,
neboť toto téma není v současné literatuře prakticky vůbec pokryto. Na druhou stranu
omezená datová základna čini její závěry méně robustní. Podobně chybí analýza i diskuse
relevantní literatury ke zkoumanému tématu (včetně detailnější diskuse o regulaci Basel III).
Závěrečná kapitola obsahuje shrnutí práce.
Bakalantka v predloženém díle prokázala svou znalost v oblasti financí a statistických metod.
Nicméně po formální stránce dílo vykazuje vážné nedostatky (nestandardní citační a
poznámkový aparát, chybějící zdroje obrázků či čislování stránek). Tato skutečnost pramení
mimo jiné z nízké kooperace se školitelem, tudíž nezapracovala jeho veškeré připomínky.
Celkove se domnívám, že predložené dílo splňuje požadavky kladené na bakalárskou práci.
Z výše zmínených důvodů celkove hodnotím práci Heleny Krbilové stupnem velmi dobře
(2).
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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
20
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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
30

Average
15

Weak
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
30

Average
15

Weak
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
20
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10
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0
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