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Analýza vývoje zadluženosti českých domácností v komparaci s vybranou
zemí v EU
Cílem bakalářské práce je charakterizovat úvěrové produkty, které nabízí
bankovní a nebankovní instituce. Zároveň bude provedena analýza
zadlužení domácností v ČR a na Slovensku.
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Připomínky a otázky k obhajobě:
Bakalářská práce se věnuje aktuálnímu tématu v oblasti bankovnictví – zadluženosti českých
domácností. Práce se úvěrovými produkty, které poskytují bankovní i nebankovní instituce.
Zároveň se věnuje i komparaci zadluženosti českých a slovenských domácností. 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.
Při obhajobě doporučuji položit následující otázku:
Co znamená RPSN a z jakého důvodu musí bankovní a nebankovní instituce uvádět u
spotřebitelských úvěru RPSN?
Práce je doporučena k obhajobě.
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