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Předložená bakalářská práce je věnována problematice úvěrů v selhání. Finanční instituce 

podnikají v prostředí, pro které je charakteristická vysoká míra podstupovaného převážně 

úvěrového rizika. Ochota a schopnost bank podstupovat riziko přispěla v minulosti 

k ekonomickému růstu v mnoha zemích. Na druhou stranu nezvládnutí rizika vede často 

k bankrotu banky, který může ohrozit stabilitu celého finančního systému nejen v dané zemi, 

ale i celosvětově. Problematice úvěrů v selhání a tvorbě opravných položek je v bankách 

věnována velká pozornost, proto považuji zvolené téma za vhodné a velmi zajímavé pro 

bakalářskou práci. 

 

Cílem bakalářské práce je analýza vztahu mezi vybranými  makroekonomickými veličinami a 

úvěry v selhání v České republice a v Polsku. 

 

Bakalářská práce je členěna do 6 kapitol, přičemž první a šestou kapitolou je úvod a závěr, 

druhá a třetí kapitola je teoreticko-metodologická a aplikační část této práce je ve čtvrté a páté 

kapitole. 

 

Ve druhé kapitole se autor věnuje vymezení finanční stability v České republice a v Polsku, 

následně jsou popsány makroobezřetnostní politiky v obou zemích včetně nástrojů a cílů. Ve 

třetí kapitole je pak velmi dobře představen klasický model lineární regrese. 

 

Čtvrtá kapitola je zaměřena na představení vstupních dat, které jsou v následující páté kapitole 

zkoumány pomocí lineárního regresního modelu. Z dosažených výsledků vyplývá, že faktory 

které ovlivňují úvěry v selhání se v České  republice a v Polsku liší. 

 

K předložené práci je potřeba vznést několik následujících připomínek: 

1) Není dodrženo zadání bakalářské práce (zadání a struktura práce se liší, práce obsahuje 

6 kapitol, zatímco zadání jen 5). 

2) Autorem nejsou dostatečně vymezeny NPL (jediná informace – definice je v úvodu 

práce). 

3) V práci jsou drobné formální nedostatky (např. autor používá různé druhy fontů, hlavní 

kapitoly nezačínají na nových stranách, není použito správné číslování obrázků, tabulek 

a vzorců, a také se v práci objevují překlepy např.: EUR/KCZ místo CZK/EUR). 



4) V seznamu zkratek chybí NPL a NPLR, které jsou vzhledem k zaměření práce velmi 

významné a často používané. Pro českou menu autor používá zkratku KCZ, která se 

běžně nepoužívá a která není autorem uvedena také v seznamu zkratek. 

5) Ne vždy názvy kapitol korespondují zcela s obsahem kapitol (např.: kap 4.2.6 NPL), 

nebo názvy kapitol dostatečně nevystihují zaměření kapitoly (např.: kap. 3 Klasický 

model lineární regrese a kap. 5 Lineární regresní model). 

 

Pro účely interní obhajoby navrhuji, aby se student vyjádřil k následujícím otázkám: 

1) Proč posílení polského zlotého ve vztahu euru má pozitivní vliv na pokles NPLR 

v Polsku? 

2) Čím se dá vysvětlit vliv kurzu CZK/EUR na výši NPLR v České republice? 

 

Předložená bakalářská práce, která je zaměřena na vypočtení vlivů jednotlivých 

makroekonomických proměnných na výši NPLR. Práce je zpracovaná na velmi dobré odborné 

úrovni, avšak celkovou úroveň předložené práce snižuje  velké množství drobných nedostatků. 

Vzhledem ke skutečnosti, že cíl práce byl splněn, tak i přes výše uvedené nedostatky 

doporučuji tuto práci k obhajobě. 

 

V Ostravě dne 18. června 2016     

 

    


