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OVERALL ASSESSMENT: 

 
Bakalářská práce nabízí alternativní pohledy na rizikovost českého bankovního sektoru a 
snaží se identifikovat její hlavní determinanty. Autor na začátku práce prezentuje zevrubný 
přehled literatury a seznamuje s historií českého bankovního sektoru a teorií měření 
bankovní rizikovosti. Po teoretickém úvodu práce následně odhaduje celkem čtyři lineární 
regresní modely vysvětlující bankovní riziko měřené různými způsoby – od z-skore až po 
pákové poměry. Autor dále testuje tři hypotézy o českém bankovním sektoru se zvláštním 
zaměřením na otázku, zda velikost banky ovlivňuje její rizikovost. Výsledky modelů neukazují 
signifikantní závislost mezi velikostí bank a rizikem, což je také jedním z hlavních závěrů a 
přínosů této práce. 
 
Contribution 
Bakalářská práce odhaduje na českých datech determinanty rizikovosti bankovního sektoru. 
Oproti stávající literatuře přínos práce spočívá v tom, že se zaměřuje pouze na jednu zemi 
místo většího geografického regionu (ovšem na úkor počtu bank ve zkoumaném vzorku) a 
porovnává rovnou čtyři měřítka rizika. Autor z výsledků modelů vyvozuje adekvátní, byť 
mírně neobjevné závěry. 
 
 
Methods 
V práci jsou pro ohdad determinantů rizikovosti použity regresní modely na panelových 
datech, jejichž předpoklady jsou řádně testovány a diskutovány. Autor si je dobře vědom 
limitací těchto modelů a vyvozuje z nich závěry s náležitou opatrností. Použité modely svojí 
úrovní plně splňují požadavky na bakalářskou práci. Větší pozornost by si nicméně 
zasloužila diskuze o roli outlierů, velikosti vzorku a korelaci vysvětlujících proměnných. 
 
 
Literature 
Přehled literatury je vyčerpávající a kompletně mapuje existující literaturu k danému tématu. 
Jsou citovány jak české zdroje týkající se českého bankovního systému, tak zahraniční 
studie zabývající se determinanty rizikovosti bank. Současně je provedeno srovnání 
výsledků práce s výsledky obdobných modelů ve stávající literatuře.   
 
 
Manuscript form 
Práce je psána srozumitelným jazykem a má přehlednou formu s minimem gramatických 
chyb. Výsledky jsou prezentovány jasně a stručně, a to jak slovně, tak v přiložených 
tabulkách. Pouze na několika místech by text zasluhoval upravit a vyprecizovat. 
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Celkově se jedná o velmi kvalitní práci se solidním teoretickým základem a dobře 
provedenou empirickou analýzou. K obhajobě mám nicméně na autora následující 
dotazy/připomínky: 
 

 Jako vysvětlující proměnná v modelu je použita sada vzájemně korelovaných 
makroekonomických ukazatelů, ze kterých je ve většině případů signifikantní pouze 
jeden. Jaký je důvod použití všech tří a je možné, že zahrnutí všech tří může snižovat 
signifikanci proměnných? 

 Použitý datový vzorek zahrnuje poměrně malé množství bank a krátký časový úsek 
po ekonomické krizi. Domnívá se autor, že nesignifikance proměnných může souviset 
s velikostí datasetu a tím se odlišovat od zahraničních studií, které jsou modelovány 
na širším vzorku dat? 

 Autor v diskuzi výsledků naznačuje, že některé proměnné by mohly mít zpožděný 
efekt na rizikovost. Z jakého důvodu tudíž nejsou žádné zpožděné proměnné 
obsaženy v modelu? 

 Jedním z hlavních výsledků práce je nalezení nesignifikantního vztahu mezi 
rizikovostí a velikostí banky. Lze z tohoto výsledku vyvozovat nějaké implikace pro 
současné debaty o bankovní regulaci, konkrétně například pro diskuzi o používání 
interních modelů pro oceňování rizika. 

 

Závěrem práci silně doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „1“. 
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