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Contribution
Diplomová práce se věnuje v odborné literatuře poměrně obsáhle diskutovanému tématu, a to zda
rostoucí konkurence v bankovním sektoru je faktor, který snižuje rizikovost (competition-stability view)
či zvyšuje rizikovost (competition-fragility view) tohoto sektoru. Z podaného přehledu literatury je
patrné, že oba dva přístupy mají své četné zastánce, ale i četné odpůrce. Nechybí ani třetí směr úvah,
podle něhož vztah mezi rizikem a konkurencí může být, po překročení určitých mezí, v souladu
s oběma výše uvedenými hypotézami.
S ohledem na bohatý teoretický i empirický výzkum v uvedené oblasti by autor měl hned zpočátku
zdůraznit, v čem spočítá jeho vlastní přínos. Je to pouze ověření některé z hypotéz na jím zvoleném
datovém souboru evropských ekonomik? Nebo je to nějaký originální přístup při výběru a aplikaci
ekonometrických technik? Tato otázka zůstává jakoby v pozadí a teprve v závěru se k ní autor
poněkud útržkovitě vyjadřuje. Při obhajobě toto ale bude dotaz, na jehož zodpovězení by měl být autor
pečlivě připraven.
Methods
Po metodické stránce si práce způsobem svého zpracování zaslouží maximální uznání. Jasně a
přehledně jsou zformulovány výzkumné hypotézy. Důkladně je proveden rozbor ukazatelů použitých
jako míra konkurenčního prostředí a bankovního rizika. Použita je i řada kontrolních proměnných pro
ošetření specifických okolností. Zformulován je model, na kterém jsou hypotézy testovány. A nakonec
přichází interpretace výsledků. Vše je krystalicky čisté, přehledné, úhledné a kultivované zpracované.
Jako určitou slabinu lze práci vytknout absenci nějakého časově-prostorového zarámování, které
nakonec vyústí k nějakým politicko-ekonomickým doporučením. Např. jaké výsledky z pohledu stability
a rizika přináší přeshraniční liberalizace bankovních služeb v Evropské unii? Jakým rizikům čelí
překotná liberalizace v čínském bankovním sektoru? Jak je s výzkumnými hypotézami konzistentní
např. bankovní krize v Rusku či i kolaps malých bank v České republice v průběhu ekonomické
transformace? Bez tohoto historického zarámování práce přináší závěry, které budí podezření, že jsou
obtížně aplikovatelné v jakékoli situaci.
Literature
Přehled literatury je reprezentativní. Podává velmi dobrý popis toho, co je state-of-the-art v dané
oblasti.
Manuscript form
Způsob zpracování vypovídá o pečlivém přístupu autora k diplomové práci. Angličtina je čtivá a
dokládá autorovu schopnost pregnantního vyjadřování. Překlepy a chybně postavené větní konstrukce
se prakticky nevyskytují.
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LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature.
The author quotes relevant literature in a proper way.
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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
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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.
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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.
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