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Cílem bakalářské práce je analýza změn stavebního spoření, které byly 
způsobeny velkým množstvím novelizací zákona o stavebním spoření a 
analýza dopadů těchto změn na objem  poskytovaných úvěrů ze 
stavebního spoření a hypotečního úvěrování. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Liběna Černohorská, Ph.D. 

 
náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti X   
praktické zkušenosti  X  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 X  

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce X    
samostatnost při zpracování tématu X    
logická stavba práce X    
práce s českou literaturou včetně citací  X   
práce se zahraniční literaturou včetně citací    X 
adekvátnost použitých metod     X 
hloubka provedené analýzy  X   
stupeň realizovatelnosti řešení X    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) X    
stylistická úroveň X    
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
 X   

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 X    

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
 X   

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 X   

 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
Bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem, které se dotýká široké skupiny lidí. 
Předložená práce splňuje veškeré náležitosti jak po formální tak obsahové stránce, bakalantka 
prokázala výborné znalosti v dané problematice. 
V rámci obhajoby doporučuji zodpovědět následující otázky: 

1. V kap. 3.4.2 (Komparace objemu poskytnutých úvěrů) je uvedeno, že výše cílové 
částky, na kterou jsou uzavírány smlouvy o stavebním spoření, jsou nižší než 500 000 
Kč, zatímco hypoteční úvěrů čerpají klienti v řádech milionů Kč. Co je příčinou tohoto 
rozdílného čerpání u úvěrů ze stavebního spoření a hypotečních úvěrů? 

2. Jaký vliv má snížení státní podpory v roce 2012 a nové také zavedení 15% daně 
z příjmu u stavebního spoření na objem poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření? 

 
Práce je doporučena k obhajobě. 
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