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Věc:

Oponentní posudek k bakalářské práci „Benchmarking vybraných 
obchodních bank“ – autor Foltýnová Michaela

V úvodní části práce autorka popisuje výstižným způsobem historii bankovnictví na 
území České republiky s akcentem na současnou situaci na našem bankovním trhu a 
vytyčuje si cíl práce tj. srovnání vybraných obchodních bank – jejich nabídek 
klientovi.

V teoretické části práce jsou za pomocí citací, které jsou jasně uvedené, objasněny 
základní pojmy z oblasti benchmarkingu. Jedinou výtku lze mít ke tvrzení, že 
z výsledků vnitřního, vnějšího a mezinárodního benchmarkingu s velkou 
pravděpodobností nedojde ke zlepšení situace. 

Jako doplnění této kapitoly bych navrhl ještě uvedení tzv. BoB – teoretické jednotky 
(Best of Best) tj. simulace fiktivní zkoumané jednotky, která bude složena ze všech 
nejlepších kritérií, které se v praxi velice často využívá.

Třetí část práce se zabývá výběrem a popisem zkoumaných obchodních bank. 
Autorka velice dobře zvolila portfolio zkoumaných objektů, které působí na našem 
bankovním trhu. Popis je stručný, avšak pro účel této práce výstižný a dostačující.

V praktické části se již uvádí definice vstupních podmínek benchmarkingu tj. kritéria 
srovnávaných veličin. Daná kritéria odpovídají klasickému klientovi obchodních bank 
ze soukromé sféry. Výsledky šetření v jednotlivých kategoriích kritérií jsou vhodně 
doplněny tabulkou. 

U prvního kritéria – složení služeb běžného účtu – bylo zjištěno, že dvě společnosti 
(Air Bank a Fio banka) neposkytují veškeré požadované služby (mobilní 
bankovnictví). Jestliže nebylo splněno toto kritérium, nemá smysl se již nadále 
těmito bankami zabývat. Vzhledem k tomu, že celá práce je pojata jako případová 
studie, se dá tento nedostatek akceptovat.



K ostatním kritériím nelze mít připomínky. Poslední kritérium – kvalita webových 
stránek – je ryze subjektivní. Je chvályhodné, že autorka v závěrečném bodování 
tomuto kritériu přidělila nejmenší váhu. Je nutné upozornit na zřejmě typografickou 
chybu na straně 24, kdy autorka uvádí odkaz na výsledky hodnocení kritéria K5 
v tabulce č. 1. Tato však obsahuje parametry běžných účtů. Správně mělo být 
uvedeno, že tyto výsledky jsou součástí tabulky č. 5.

Ve výsledné tabulce metody bodovací tj. tabulka č. 6, bych doporučoval uvést 
separátně banky, které některým z kritérií nevyhověly vůbec.

Vzhledem k tomu, že autorka použila dvě metody závěrečného hodnocení, není zcela 
jasné, která banka je pro modelového klienta nejvhodnější. Tato informace není 
obsažena ani v celkovém shrnutí práce na závěr.

Celkově práce odpovídá zadání jak rozsahem, tak i po obsahové stránce. Práci lze 
využít jako případovou studii (návodku) pro klientelu ze soukromé, ale i z komerční 
sféry a její praktické využití hodnotím kladně.

Celkově tuto předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
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