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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 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   

 

Připomínky a otázky oponenta k obhajobě: 
Práce je psána jasně a srozumitelně bez podstatných chyb a nepřesností. Kladně lze hodnotit zpracování poměrně 
značného množství dat zejména do formy přehledných grafických výstupů. 
Bohužel práce obsahuje i několik zejména formálních nedostatků. V některých případech v textu postrádám 
komentáře k uvedeným grafickým výstupům. Dále obr. 4 a 5 na str. 17 by dle mého názoru bylo vhodné zařadit 
až do následující kapitoly (2.3) a ne do kapitoly (2.2). Formu citování užívanou zejména ve druhé kapitole 
nepovažuji za úplně šťastnou (alespoň čísla uvedených pramenů bych řadil dle velikosti). V práci lze také nalézt 
několik gramatických chyb a překlepů (např. cca čtyři v kapitole Závěr). 
   
V kapitole 7 je uveden přehled produktů pojištění schopnosti splácet úvěr od pěti vybraných finančních institucí 
a ilustrační příklad. Poněkud ovšem postrádám jisté zhodnocení těchto produktů  a výstupů ilustračního příkladu. 
Proto u obhajoby autorku žádám o jejich uvedení a případná doporučení, za jakých okolností a pro jaké typy 
klientů jsou tyto konkrétní produkty vhodné. 
  
Práce    je     doporučena k obhajobě  
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