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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 

 

Práce diplomantky je široce rozkročená – vybrala si aktuální, náročné a dosud málo 

zpracované téma: Smysluplnost exportu a jeho bankovního financování, které samo je 

v současné době předmětem hluboké změny celosvětové regulace. Ke zpracování tématu 

proto přistupuje po prostudování široké literatury postupně – na analýzu deskriptivní navazuje 

empirické ověřování vybraných hypotéz ekonometrickými modely. V první kapitole 

analyzuje tendence a novou strategii českého exportu. V druhé části práce rozebírá státní 

podporu exportu s důrazem na instituce exportního financování se státní podporou a jejich 

multiplikační efekty pro zaměstnanost, příjmy státního rozpočtu atd.. Ve třetí kapitole se 

věnuje charakteristikám nové celosvětové bankovní regulace Basel III , které doplňuje o 

krátké srovnání s dalším regulatorním konceptem – Solvency II a o hypotézy dopadu Basel III 

na exportní financování. Následující část verifikující základní hypotézy pracuje se dvěma 

ekonometrickými modely, první z nich dokládá pozitivní vliv podpory českého vývozu 

prostřednictvím České exportní banky, zatímco druhý odhaduje dopady nové bankovní 

regulace Basel III na dostupnost a cenu poskytovaných exportních úvěrů.  

Autorka ve svých závěrech ekonometrické analýzy gravitačním modelem dokládá 

dosavadní smysluplnost poskytování státní podpory exportu prostřednictvím ČEB i to, že tato 

banka není pouze konzumentem státních financí, nýbrž sama do státního rozpočtu různými 

prostředky přispívá.  Ověřování hypotézy dopadu nové bankovní regulace Basel III (obecně 

platí hrozba, že Basel III přinese nejen zdražení bankovních služeb pro exportéry, ale také 

omezí jejich dostupné množství) na české poskytovatele exportního financovní, je ovlivněno 

tím, že se autorce jeví jako velmi zdravé a dlouhodobé cíle již dnes naplňují. S ohledem na to, 

že většina z nich jsou buď pobočkami nebo dceřinými společnostmi zahraničních matek 

pracovala autorka  v druhém ekonometrickém modelu  s daty evropských bank, přičemž 

zvažuje kromě kapitálových požadavků také rizika, spojená se zavedením takzvaného 

pákového poměru. V souvislosti s potvrzeným negativním vlivem regulace Basel III na 

dostupnost a cenu exportních úvěrů ve světě diplomantka formuluje tři možné scénáře 



Report on Bachelor / Master Thesis 

Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague 

 

Student: Bc. Hana Pěchová 

Advisor: Prof.Michal Mejstřík 

Title of the 
thesis: 

Financování exportu českých firem za současné ekonomické situace roku 
2012 

současné ekonomické situace roku 

2012 

 

  

 

budoucího vývoje exportního financování, poskytovaného českými bankami související 

s postavením českých bank na evropském trhu. Zásadní je závěr jejich odhadů, že Basel III 

nebude mít pro české exportní úvěrové instituce zásadní dopad. 

 

Jakkoliv by se dala dodatečně dát autorce doporučení kompaktnějšího výkladu , ocenil 

jsem v průběhu mých diskusí její ochotu důkladně prostudovat doporučenou, obtížně 

dostupnou literaturu, a celkově aktivního přístupu ke zpracování se snahou dotáhnout ověření 

zformulovaných hypotéz. Tato práce představuje také velmi aktuální příspěvek 

pro praktickém hospodářské rozhodování. 

 

Doporučuji předloženou práci přijmout jako diplomovou a navrhuji hodnocení 

výborně.  
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Methods                      (max. 30 points) 26 

Contribution                 (max. 30 points) 28 

Manuscript Form         (max. 20 points) 18 
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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 

 


