
Oponentský posudek 
 

diplomové práce Bc. Petry Soukupové, studentky Hornicko - geologické fakulty 

Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě, oboru Ekonomika a řízení 

v oblasti surovin, na téma: 

„Analýza ekonomických ukazatelů vybraných obchodních bank“. 

Diplomová práce je v souladu se zadáním členěna do pěti kapitol včetně Úvodu a 

Závěru. Součástí práce je i dvojjazyčná Anotace. 

Studentka si pro zpracování diplomové práce vybrala zajímavé a aktuální téma, 

neboť v souvislosti s proběhlou finanční krizí a probíhající ekonomickou recesí je 

bankovní a finanční sektor stále ještě velmi ostražitě sledován a diskutován jak 

odbornou, tak i laickou veřejností.  

Diplomová práce svou obsahovou náplní splňuje jak zadání, tak cíl práce, kterým 

byla stručná charakteristika zkoumaných obchodních bank a zhodnocení vybraných 

ukazatelů těchto bank. 

Studentka se v Úvodu  diplomové práce zamýšlí nad důležitostí finančního 

rozhodování a potřebou finančních analýz.  

Ve druhé kapitole se  zaměřila na charakteristiku tří obchodních bank, které z 

hlediska postavení na finančním trhu u nás patří mezi dlouholeté a stabilní, a to na 

charakteristiku Československé obchodní banky a.s., Komerční banky a.s. a České 

spořitelny a.s. Práce stručně popisuje historii každé banky a přehled nabízených 

produktů. Popis je vhodně doplněn organizační strukturou jednotlivých bank.  

Třetí kapitola stručně popisuje z jakých zdrojů byla čerpána potřebná data pro 

provedení finanční analýzy, studentka zde take vysvětlila postup samotné analýzy a 

podstatu poměrových ukazatelů, se kterými  při analýze pracovala. První dva ukazatele 

jsou detailně popsány a doplněny vzorcem výpočtu, včetně požadovaných hodnot. Třetí 

poměrový ukazatel detailně nespecifikuje postup výpočtu, nicméně požadovaná hodnota 

je uvedena. Bohužel poslední dva ukazatelé jsou charakterizovány velmi stručně, a ani v 

následující kapitole nejsou blíže specifikovány. 

Stěžejní kapitolou diplomové práce je kapitola čtvrtá, ve které diplomantka již 

přímo analyzovala vybrané ekonomické ukazatele. U každé banky byly ukazatele 

zachyceny tak jak se vyvíjeli v průběhu let 2006 – 2010. Porovnání úspěšnosti 

jednotlivých bank pak bylo znázorněno srovnávacím grafem u každého ukazatele 

zvlášť. Za negativum považuji poslední  ukazatel (náklady na zaměstnance), který 



bohužel nebyl vztažen k počtu zaměstnanců dané banky, takže výsledné hodnoty 

neodrážejí náklady na jednoho zaměstnance, ale náklady na zaměstnance celkem. 

Diplomová práce obsahuje přílohy, tabulky a grafy, které vhodně doplňují práci. 

Při obhajobě diplomové práce navrhuji následující dotazy: 

• Pokud byste byla majitelkou obchodní společnosti, využívala by Vaše firma 

služeb jen jediné banky?  Jak byste postupovala při výběru konkrétního 

bankovního ústavu?  

• U které banky jste klientkou Vy osobně a proč? 

Práci je možno využít jako podkladový materiál  při výběru vhodného bankovního 

ústavu, a to jak pro firmy, tak pro širší laickou veřejnost. 

Po formální ani obsahové stránce nebyly shledány žádné závažné nedostatky. 

Diplomová práce je zpracována přehledně, odpovídá požadavkům na ni kladeným. 

Studentka ke zpracování diplomové práce přistupovala iniciativně a zodpovědně, 

prokázala schopnost samostatně řešit zadaný problém. 

Na základě výše uvedeného doporučuji diplomovou práci k obhajobě před státní 

zkušební komisí. 

        …………………………………. 

Ing. Iveta Hanusová   

V Mostě, dne 11. května 2012  


