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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
Tato práce se zabývá měřením a řízením úrokového rizika. V úvodních kapitolách 
autorka obecně charakterizuje základní finanční rizika, následně blíže popisuje 
metody měření a nástroje řízení úrokového rizika. Závěr práce je pak věnován 
aplikaci metod prostřednictvím případové studie, kde autorka odhaduje výši expozice 
jedné z českých bank vůči úrokovému riziku na základě metody GAP analýza. 
 
Teoretická část práce je zpracována kvalitně, svědčí o autorčině dobré znalosti 
tématu. Na srozumitelnosti metod měření navíc dodávají uvedené jednoduché 
číselné příklady. Závěrečná případová studie slouží jako vhodný prostředek 
prezentace popsaných metod v praxi, přičemž výsledky obou použitých postupů 
autorka jasně interpretuje. Text je dobře a přehledně strukturován. 
  
 
K práci mám však následující připomínky: 

 
• Autorka mohla na základě dosažených výsledků analyzovat dopady na 

rizikovou strategii banky, což by zvýšilo přidanou hodnotu práce a přineslo 
konkrétní implikace do závěru práce, který je příliš obecný. 

• I když použitá data pocházejí z nejmenované banky, v práci chybí alespoň 
základní popis použitého datasetu. 

• Co se týče literatury, doporučila bych vyčlenit úvodní sekci věnující se 
stručnému přehledu relevantních zdrojů na dané téma. V závěrečném 
seznamu zdrojů chybí citovaná Wikipedia, kterou bych nahradila zdroji 
úměrnými akademickému prostředí (například Risk management and 
Financial Institutions, J.C. Hull, 2012). 

• Formátování má drobné nedostatky, jako nepopsané osy na grafech, nízké 
rozlišení obrázků, překlepy a nesjednocené zarovnání. 

 
 
 
Doporučuji práci Pavly Staré přijmout k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupn ěm 
„velmi dob ře“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 
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 

 


