
Posudek 

na diplomovou práci Věry Zamrazilové zpracovanou na téma Banky a jejich úloha 

v ekonomice České republiky  

Předložená diplomová práce je zpracována na aktuální téma. Diplomantka se v ní 

zabývá rozborem úlohy bank a bankovních produktů v ekonomice České republiky. Zaměřuje 

se na zhodnocení jednoho významného bankovního produktu, který je v ČR hojně klienty bank 

využíván, a kterým je stavební spoření. Na tématu pracovala soustavně, samostatně a 

svědomitě.  

Cíl práce je jasně vymezen a odpovídá zadání diplomové práce. Metody zpracování 

využívané autorkou jsou adekvátní k tématu práce. Celá práce má logickou a přehlednou 

strukturu Za přínosnou považuji zejména praktickou část diplomové práce, která ukazuje na 

úlohu a perspektivy stavebného spoření v ekonomice ČR a vychází z mezinárodního srovnání 

sledovaného bankovního produktu.  

Diplomantka se důkladně seznámila se složitým tématem. V textu práce prokázala, že 

porozuměla podstatě sledované problematiky. Kladně hodnotím, že samostatně zhodnotila 

úlohu stavebního spoření v ekonomice ČR a ukázala na jeho možné perspektivy, zaujala k nim 

vlastní stanovisko a navrhla jeho možné změny. Za podnětný považuji zejména provedený 

rozbor kvantitativních dat týkajících stavebního spoření v ČR včetně jejich mezinárodního 

srovnání. Pro mezinárodní srovnání bylo vhodně zvoleno  Německo a Rakousko (kde má tento 

bankovní produkt dlouhodobou tradici) a Slovensko (kde bylo stavební spoření stejně jako v ČR 

nově zavedeno spolu s přechodem k tržnímu hospodářství).  

Při zpracování své práce diplomantka vycházela z uvedené literatury a celé řady 

pramenů. Předložená práce je doložena seznamem literatury a pramenů, je doplněna početným 

odkazovým aparátem a je ilustrována přehlednými grafy a tabulkami. Je napsána kultivovaným 

odborným jazykem, což dokazuje, že autorka ovládla terminologii přináležející k tématu. Po 

formální stránce jsem v práci neshledala žádné nedostatky. 

V průběhu obhajoby by diplomantka měla odpovědět na tyto otázky: 

1. Jaké změny prodělalo stavební spoření v ČR od jeho zavedení po 

současnost? 

2. Čím se liší stavební spoření v ČR a v Německu, Rakousku a na Slovensku? 

3. Jaké změny lze doporučit pro stavení spoření v ČR? 

 

Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci velmi kladně a doporučuji ji k 

obhajobě.  

Klasifikace 

V Praze dne 15. 4. 2015    

PhDr. Milena Tichá, CSc. 


