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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 k obhajobě: 

 

Předložená diplomová práce se zabývá aktuálním tématem z oblasti bankovnictví, 

konkrétně úvěrováním obyvatelstva. Je provedena komparace bankovních sektorů a 

spotřebitelských úvěrů v České republice a Polsku. Diplomantka zpracovala i dva modelové 

případy. Práce absentuje hlubší analýzy a závěrečná doporučení. 

Diplomová práce splňuje veškeré náležitosti, které jsou kladeny na diplomovou práci. 

Práce je logicky členěna, po formální stránce používá diplomantka standardní citační aparát, 

práce je doplněna vhodnými tabulkami a obrázky, včetně odkazů na ně.  

Celkově lze konstatovat, že předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na 

diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

 

 

 

 



V rámci obhajoby doporučuji zodpovědět následující otázku: 

V tabulce 1 (str. 23) diplomantka uvádí jako funkci centrální banky v Polsku „povinně 

minimální rezervy“. V čem spočívá konkrétně tato funkce? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 
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