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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    

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 
V bakalářské práci se autorka věnovala velmi aktuálnímu tématu. Nejdříve se v teoretické části věnovala 

vymezení základních pojmů, které souvisí s tématem, a to jednak se zadlužeností, ale také s charakteristikou 

jednotlivých úvěrových produktů nabízených v ČR. Poté se věnovala vývoji zadluženosti domácností v ČR. 

Autorka se ve své práci zabývala také příčinami rostoucí zadluženosti a vybranými faktory ovlivňující 

zadluženost. K analýze využila statistické metody. Dále byla pozornost věnována také zadluženosti obyvatelstva 

v jednotlivých krajích ČR. V závěru bakalářské práce se v souladu se zadaným tématem věnovala možnosti 

vyhlášení osobního bankrotu a jeho počtu v jednotlivých krajích v ČR. 

Cíl bakalářské práce byl splněn. 

Autorka pracovala samostatně. Práce je napsána precizně s velmi dobrou úpravou. 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím tuto práci stupněm výborně. 

 

Otázky k obhajobě: 

Jaké jsou podle vašeho názoru hlavní příčiny stále rostoucí zadluženosti? Jaká opatření byste doporučila pro její 

snížení? 

 



Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 

 

Navržený klasifikační stupeň: výborně 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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