
Oponentský posudek na diplomovou práci Věry Zamrazilové 

„Banky a jejich úloha v ekonomice České republiky“ 

 

Předložená práce čítá přibližně 82 stran výkladového textu včetně grafů a tabulek (číslované 

stránky výkladového textu: 7 – 89); tato práce tak patří, vzhledem ke standardu, 

k rozsáhlejším diplomovým pracím. 

Oborově ekonomické téma práce náleží k důležitým tématům v rámci aktuální potřeby 

zvyšování finanční gramotnosti ve vzdělávání žáků jak základních, tak středních škol, a učitel 

se tak musí dobře v dané problematice orientovat. Zpracováním zvoleného tématu autorka 

dostála nárokům, kladeným na odbornost diplomových prací, jak z hlediska obsahového, tak i 

z hlediska formálních požadavků. 

Těžiště své práce autorka položila jednak do výkladu bankovního systému v České republice 

a jeho fungování, a jednak  do analýzy  jednoho z bankovních produktů, z nichž si vybrala 

stavební spoření.  

Metodologicky autorka postupovala stručným, nicméně přehledným vymezením jednotlivých 

bank, druhů bankovních systémů a bankovních produktů a poté svou pozornost zaměřila na 

poměrně podrobnou charakteristiku stavebního spoření. Tato, druhá část její práce mapuje 

historii, vývoj a podmínky (včetně právního ukotvení) stavebního spoření v České republice, 

rozšířené o vhled do fungování stavebního spoření v Německu, Rakousku a na Slovensku. Ve 

své práci autorka uvádí řadu tabulek a grafů, ilustrujících sledovanou problematiku. 

Monotematičnosti práce odpovídá metoda deskriptivně-analytická, jíž také autorka pro své 

zpracování zvolila, přesto i toto téma nabízí pedagogické a didaktické edukační přesahy. 

Například by bylo možné ukázat, CO je v celé šíři „bankovní problematiky“ podstatné ve 

výuce, pro znalosti a porozumění žáků,  a PROČ. Touto cestou autorka nepostupovala, přesto 

ale lze za jistý přesah z ekonomické monotematičnosti považovat druhou kapitolu její práce , 

nazvanou „Zakotvení problematiky bank a stavebního spoření v literatuře“ (s. 9 – 11), v níž 

poskytla informace o titulech, věnujících se sledované problematice; co v nich pro dané téma 

nalezneme a co naopak neobsahují. Oceňuji, že jde o aktuální publikace: jedna je z roku 2005, 

ale další  mají rok vydání 2011, 2012 a 2014). A ostatně v celé své práci autorka vychází, 

ohledně knižních titulů, v převážné většině z těch novějších, což je zvláště v ekonomické 

oblasti důležité pro výpovědní hodnotu informací v nich obsažených. 

Vzhledem k charakteru práce, zvolené metodě zpracování tématu a mnoha konkrétním 

informacím, ilustrovaným v ukazatelích tabulek a grafů, nemá smysl v posudku referovat o 

obsahu jednotlivých kapitol; za podstatné považuji konstatování, že svou diplomovou práci 

autorka zpracovala systematicky, odborně a – vzhledem k velké šíři problematiky – přehledně 

a s poctivým přístupem. Uvádí dobře citace, rozlišuje v nich mezi přímými citacemi a 

parafrázemi a srozumitelně formuluje nejen v charakteristikách bank a jejich produktů, ale i 

v poukazech na důležité souvislosti (přestože tyto se v množství konkrétních údajů trochu 

ztrácejí a bylo by tak vhodné je explicitněji zdůraznit). 

 

Diplomovou práci Věry Zamrazilové doporučuji k obhajobě. 

Otázky k obhajobě: 

1. Konkretizujte důležité poznatky a souvislosti ve sledované problematice, které 

považujete za důležité pro žákův/studentův rozvoj finanční gramotnosti. 

2. Na str. 72 své práce píšete: „Je zvláštní, že  … pouze úvěr ze stavebního spoření je 

nutné doložit na bytové potřeby.“ Vysvětlete. 

3. Co máte na mysli, když na str. 85 tvrdíte, že „…stavební spoření již zcela 

neodpovídá požadavkům doby“?  

          

9.5.2015                                                        PhDr. Věra Jirásková, Ph.D.                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


