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

Předkládaná práce se zabývá analýzou moderního procesu tvorby peněz a souvisejícím 
kolaterálovým křupnutím. Závěry autorky, které jsou založeny na testování 5 hypotéz na až 1167 
bankách v období 2006-2012, obohacují současný stav poznání dané problematiky a jsou jedním 
z prvních v této oblasti výzkumu. 
 
Dílo se skládá ze čtyř základních kapitol. Po úvodu autorka ve druhé kapitole diskutuje teoretický 
základ pro svůj výzkum: moderního procesu tvorby peněz včetně stínového bankovnictví a principu 
multiplikace kolaterálu. Ve třetí stěžejní kapitole autorka empiricky analyzuje vliv kapitálové struktury 
struktury banky (s důrazem na wholesale funding, „WS“) na úrokové sazby a objemy poskytnutých 
úvěrů. Autorka dospívá k závěru, že banky financující se z trhu (přes WS) jsou schopny rychleji zvýšit 
objem úvěrů, než banky závislé na depozitech, avšak toto neplatí během krize - což je správný závěr, 
neboť investiční banky de facto zanikly během krize (Lehman Brothers, Bear Stearns) resp. se některé 
transformovaly na komerční banky (Goldman Sachs a J.P.Morgan). Dále upozorňuje, že nová 
regulatorní omezení zřejmě budou mít negativní důsledek na celkovou nabídku úvěrů, což odpovídá 
realitě zejména v EU. Ve čtvrté kapitole autorka shrnuje své dílo. 
 
Diplomantka shromáždila dostatek relevantních dat a materiálů k provedení dané analýzy a  v 
předloženém díle prokázala svou širokou škálu znalostí z oblasti bankovnictví a statistiky.  Po formální 
stránce dílo splňuje nároky kladené na vědeckou práci, obsahuje standardní citační, poznámkový a 
tabulkový aparát a seznam literatury. Práce dále obsahuje množství tabulek a obrázků, jež přispívají k 
její přehlednosti a srozumitelnosti. Práce je psaná kultivovaným jazykem, nicméně se v ní vyskytuje 
několik málo překlepů. 
 
Při zpracování práce se diplomantka držela vytyčené osnovy, spolupracovala se školitelem a 
průběžně zapracovávala jeho připomínky. Celkově se domnívám, že předložené dílo je zdařilé a 
splňující standardní požadavky kladené na diplomovou práci. Z výše zmíněných důvodů celkov ě 
hodnotím práci Šárky Kroulíkové stupn ěm výborn ě. 

SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  

CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points) 19 

Methods                      (max. 30 points) 27 

Contribution                 (max. 30 points) 28 

Manuscript Form         (max. 20 points) 18 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 92 

GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 1 
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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 

 
 


