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podnikatelskému subjektu ve finančním rozhodování. 
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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   

 
kritéria 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:  
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
Bakalářská práce (BP) je dostatečně rozsáhla. Autor má jasně stanovené cíle. Jedním z cílů 
práce je teoreticky popsat a porovnat jednotlivé formy financování, jejich zásady a cenu, 
jejich výhody i nevýhody a znázornit je na příkladech s řešením. Příklady názorně ilustrují 
rozdíly faktoringu, forfaitingu a leasingu z hlediska cílové skupiny. Na závěr je práce 
doplněna příklady v porovnání s bankovním úvěrem. 
Cíle bakalářské práce byly splněny. 
 
Otázka 1.: Porovnejte operační a finanční leasing a uveďte jejich výhody resp. nevýhody. 
Otázka 2.: Jaké jsou klíčové funkce forfaitingu a faktoringu? 



Otázka 3.: Jak zasáhla finanční krize trh s alternativními zdroji financování? 
 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
 
Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 
 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
 
Vedoucí bakalářské práce: 
Jméno, tituly:  RNDr. Ján Gogola, PhD.                      Podpis: 

V Pardubicích dne: 3. 9. 2015 

 
 


