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

Předkládané dílo se zabývá dopadem zahraničního vlastnictví světových bank na jejich 
výkonnost v období 2005-2011. Právě vzájemná interakce krizí státu a bank je v současnosti 
často diskutováno v akademické i praktické rovině. Tato rigorózní práce je jedna z prvních 
odborných studií na dané téma, což činí závěry autorky unikátními. 

Rigorózní práce je rozčleněna do sedmi kapitol. Po úvodu se autorka ve druhé kapitole 
zabývá teoretickým rámcem zahraničního vlastnictví bank. Třetí kapitola je věnována 
analýze 17 zkoumaných bankovních sektorů.  Čtvrtá stěžejní kapitola obsahuje vlastní 
empirickou analýzou a jsou testovány 3 hypotézy pomocí zobecněné momentové metody 
resp. metodou fixních efektů: i) vztah ekonomických fundamentů a zahraničního vlastnictví 
bank, ii) dopad krize v domácí ekonomice na výkonnost banky a iii) výše státního dluhu a 
vlivu vlastnictví bank. Autorka dospívá mimo jiné k závěru, že makroekonomické podmínky v 
hostitelské zemi se dotýkají výkonnosti zahraničně vlastněných bank, nicméně nejsou 
dostatečné pro úplné vysvětlení. Dále Tereza prokázala, že neexistuje jednoznačná závislost 
mezi státním dluhem hostitelského státu a formou bankovního vlastnictví ve zkoumaných 
sektorech. 

Autorka shromáždila dostatek relevantních dat a materiálů k provedení dané analýzy a v 
předloženém díle prokázala svou hlubokou znalost bankovnictví, makroekonomie a 
ekonometrie. Závěry autorky zejména týkající se vlivu zahraniční vlastnictví na výkonnost 
bank obohacují současný stav poznání dané věci a po menších úpravách by si dle mého 
názoru zasloužily publikaci v časopise s impakt faktorem. 

Po formální stránce dílo splňuje nároky kladené na rigorózní práci, obsahuje standardní 
citační, poznámkový a tabulkový aparát a seznam literatury. Dílo obsahuje množství tabulek 
a obrázků, jež přispívají k jeho přehlednosti a srozumitelnosti. Práce je psaná kultivovaným 
jazykem, přičemž bych chtěl vyzdvihnout zejména vysokou úroveň odborné angličtiny.  

Diplomantka se při zpracování práce držela vytyčené osnovy, spolupracovala se školitelem a 
průběžně zapracovávala jeho připomínky. Celkově se domnívám, že předložené dílo je velmi 
zdařilé a splňující standardní požadavky kladené na rigorózní práci. Z výše zmíněných 
důvodů práci Terezy Fišerové doporučuji k obhajobě. 
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