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Připomínky a otázky k obhajobě: 

Diplomant v práci prokázal odpovídající orientaci v oblasti bank a úvěrových obchodů, 
zároveň byla provedena analýza poskytnutých úvěrů v ČR a jejich komparace 

s vybranými zeměmi v EU. Samotná analýza je provedena pouze od roku 2007 do roku 

2009, přestože většina grafů zachycuje delší časovou řadu (zpravidla od roku 2005). 

1. Jakým způsobem reagovala Česká národní banka na finanční krizi a jak se její 
opatření promítla do změny v objemu a struktuře poskytovaných úvěrů? 

2. V kap. 2.5 (Alternativní formy financování) je uveden jako možný zdroj 

financování factoring a finanční leasing. Jaké další alternativní zdroje financování 

existují? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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