
UNIVERZITA PARDUBICE, FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ, ÚSTAV EKONOMICKÝCH VĚD 

 
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Jméno bakalantky Iveta ORINIČOVÁ 
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Cíl práce 
 
 

Cílem bakalářské práce je komparace činnosti finančního poradce 
s ostatními distribučními kanály a na jejím základě stanovení 
vhodných doporučení ke zlepšení činnosti finančního poradce. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Jan Černohorský, 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 vč. citací  x   

práce se zahranič.literaturou vč.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 DP 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 DP (tabulky, grafy, propočty 
apod.) 

vysoce 
funkční 

funkční méně funkční neuspokojivé 

 x   

Téma mohlo být zpracováno odbornějším způsobem, s adekvátnější odbornou terminologií a 
detailnější analýzou – z tohoto důvodu hodnotím práci stupněm velmi dobře. 

Připomínky a otázky k obhajobě: 
1. Jaké zásadní výhody a nevýhody spatřujete v činnosti finančního poradce oproti jiným 

distribučním kanálům na finančních trzích? 
2. Proč si myslíte, že bankovní depozita mají tak vysoký podíl na objemu peněžních prostředků 

na finančních trzích /viz obr. 5/? Jaká je situace v jiných zemích? Jaký očekáváte vývoj 
struktury prostředků na finančním trhu v České republice v horizontu 5 – 10 let? 

Práce je doporučena k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 

Vedoucí bakalářské práce: 
Ing. Jan Černohorský, Ph.D.               Podpis: 

V Pardubicích dne 21. května 2012 


