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Cílem bakalářské práce je popsat český hypoteční trh a vývoj úrokových 

sazeb na hypotečním trhu. Dále je analyzován dopad finanční krize na 

hypoteční trh v České republice.    

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 věnuje aktuálnímu tématu v oblasti bankovnictví – hypotečnímu trhu. 

Práce se zabývá vývojem hypotečního trhu v ČR. Zároveň se věnuje i vlivu finanční krize na 

český hypoteční trh. Práce je logicky členěna a po obsahové stránce jsou patrny výborné 

znalosti bakalantky s danou problematikou.  

Předložená bakalářská práce splňuje veškeré náležitosti kladené na bakalářskou práci jak po 

obsahové tak formální stránce. Za drobný formální nedostatek lze považovat chybějící 

jednotky u obrázku 7 na straně 44. 

 

Při obhajobě doporučuji položit následující otázku: 

Na str. 52 bakalantka uvádí, že výhodou pro český hypoteční trh v době finanční krize byl 

nerozvinutý trh subprimových hypotečních úvěrů a sekuritizace hypotečních úvěrů. Co je 

specifické pro tyto trhy – tj. pro sekuritizaci a subprimové hypoteční úvěry? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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