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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Studentka pracovala samostatně a průběžně. Svůj postup zpracování tématu byl ze strany studentky
pravidelně konzultován. Studentka byla na konzultacích připravena.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložená bakalářská práce je zpracována v souladu se zásadami pro vypracování, jak po stránce
formální, tak obsahové. Bakalářská práce je zpracována na standardní úrovni. Tématem bakalářské
práce je benchmarking vybraných obchodních bank. Cílem kvalifikační práce bylo tento
benchmarking provést.
Práce je dobře strukturovaná a jednotlivé části jsou logicky propojeny. Úvodní kapitola velmi stručně
nastiňuje historii a vývoj bankovního sektoru v ČR, zejména je pozornost věnována období po roce
1990. Na úvodní kapitolu navazují teoretická východiska, která stručným avšak dostačujícím
způsobem představují benchmarking jako metodu umožňující komparovat zájmové subjekty. V
kapitole je rovněž popsán postup, jakým je benchmarking aplikován. Třetí kapitolou otevíráme
praktickou část práce, neboť v této kapitole jsou stručně představeny obchodní banky, které budou v
kapitole čtvrté podrobeny vlastní komparaci. Studentka se rozhodla porovnat celkem 10 bank. V
souboru bank jsou jednak tzv. kamenné banky (např. Česká spořitelna, a. s., Československá
obchodní banka, a. s., Komerční banka, a. s.) a jednak tzv. online banky (např. mBank, ZUNO Bank
AG). Komparace bank je provedena pomocí modelového klienta, který nabízené služby a produkty
hodnotí prostřednictví pěti kritérií, které si studentka zvolila.  Poslední pátá kapitola je již
závěrečným shrnutím celé bakalářské práce.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Studentka provedla benchmarking vybraných obchodních bank. Závěrečná práce odpovídá zadání
práce v plném rozsahu. Vytýčený cíl byl splněn.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Studentka porovnává vybrané obchodní banky pomocí pěti kritérií. Jaké důvody vedly studentku k
volbě těchto kritérií, vysvětleny nejsou.
Metodika benchmarkingu byla dodržena. Závěry, ke kterým studentka dospívá, jsou zajímavé a
relevantní.

5. Hodnocení formální stránky.
Práce je rozdělena do pěti kapitol včetně úvodu a závěru. Součástí práce je také šest příloh. Rozsah
práce byl dodržen. Po formální stránce je bakalářská práce na standardní úrovni. Text vhodně
doplňují názorné tabulky a grafy, které zvyšují vypovídací schopnost práce. Studentka cituje s
relevantních zdrojů. Citace jsou dle příslušné normy ISO 690, res. ISO 690 II.

6. Jaký je způsob využití práce?
Téma bakalářské práce je jednoznačně prakticky orientované. Potencionální klient banky může díky
této práci získat určité informace, které mohou pomoci při výběru banky.

7. Celkové hodnocení práce.
Bakalářská práce ve svém zpracování obsahuje patřičnou teoretickou úroveň. Při celkovém
hodnocení lze konstatovat, že stanovené cíle byly splněny a autorka projevila schopnost samostatné
práce a uplatnila teoretické znalosti v praxi. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě před státní
zkušební komisí.
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