Posudek školitele na diplomovou práci Bc. Terzey Hejnové: Analýza změn postavení
finančních center v hierarchii finančních center Evropy mezi lety 2005 - 2012

Diplomová práce má obvyklý rozsah a je vhodně doplněna obrázky a tabulkami.

Diplomová práce se pokud je mi známo jako první pokouší o analýzu dopadů globální
ekonomické krize na hierarchii evropských finančních center. Tato skutečnost, není příliš
překvapivá, neboť finanční geografie, i přes klíčový význam finančních toků a finančního
sektoru v dnešním světě – stále ještě zůstává na okraji zájmu geografů. Předložená práce je
tak vítaným příspěvkem k zaplnění velké mezery, které v poznání této problematiky existuje
nejen u nás, ale jak jsem přesvědčen i v řadě dalších států.

Na úvod mého posudku musím zdůraznit, že se jedná o práci výjimečnou, založenou na
analýze ojedinělého a nesmírně rozsáhlého datového souboru zpracovaného firmou The
Bankers. Právě práce s takto rozsáhlou databází představovala obrovskou výzvu, neboť
zpracování práce vyžadovalo nejen velký objem ruční práce, ale i několikanásobné třídění dat
primárně dle ucelenosti a relevance časových řad za jednotlivé bankovní domy. Na tomto
místě musím poznamenat, že se jednalo o jednu z nepracnějších diplomových prací vzniklých
pod mým vedením. K metodice práce by mohlo být nepochybně formulováno množství
připomínek, jsem však přesvědčen, že pro základní podchycení změn v evropské finanční
hierarchii je aplikovaná metodika odpovídající a vhodná.

Práce má tradiční, avšak logickou strukturu - začíná rozsáhlým a pečlivě zpracovaným
teoretickým rámcem, na teor. vstup navazuje kapitola cíle a výzkumné otázky, následovaná
odpovídajícím způsobem zpracovanou metodikou. Na metodiku navazuje stěžejní empirická
část diplomové práce. Práci logicky uzavírá závěr.

Po formální stránce má práce velmi dobrou úroveň, neshledal jsem žádné závažnější
problémy.
Dosažené výsledky částečně potvrdily očekávání, ukázaly však i na některé překvapivé
výsledky. Především se potvrdil předpoklad, že dopad globální krize na finanční centra třetího
a čtvrtého řádu byl relativně omezený. Bankovní instituce v těchto centrech se totiž primárně
orientují na poskytování relativně standardního souboru služeb pro spádovou klientelu a
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nepouští se do operací globálního charakteru, což je v době globální finanční krize uchránilo
před výraznými ztrátami. Centra 1. řádu, tj. Londýn a Paříž svoji pozici během krize posílila a
prokázala se tak opět koncentrační tendence v bankovnictví. Naopak pozice velmi
významných center druhého řádu, tj. Frankfurtu, Amsterdamu apod. byla výrazně oslabena.

Ocenit je třeba i velmi podrobně zpracovaný závěr práce, který má i velmi přehlednou
strukturu. Vyzvednout je třeba i velkou samostatnost a iniciativu, kterou autorka prokázala při
zpracování práce.

Vzhledem k intenzivní komunikaci s diplomatkou zejména na počátku a během záverečně
fáze zpracování její práce již v této fázi nemám žádné připomínky.

Závěr:
Oceňuji odvahu autorky pustit se do takto nové problematiky a do práce s takto rozsáhlých a
přitom ne vždy úplným a přesným datovým souborem. Autorka se v nové problematice
dokázala velmi dobře zorientovat a prokázala i mimořádně dobrou schopnost samostatné
odborné práce. Ocenit je třeba i formu zpracování vlastní empirické části práce. Práci proto
doporučuji k úspěšné obhajobě.
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