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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 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: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
Předložená práce pojednává o úvěrech pro malé a střední podniky. Má logickou stavbu a je 
rozdělena do šesti kapitol. V první kapitole autorka definuje pojem malý a střední podnik a 
popisuje společenské a ekonomické přínosy malých a středních podniků. Druhá kapitola je 
věnována představení různých typů úvěrů, které banky nabízejí malým a středním podnikům. 
Ve třetí kapitole je popsán proces poskytnutí firemního úvěru. Ve čtvrté kapitole, kterou 
začíná praktická část práce, je představena firma Cogras spol., s r.o. a popsán předmět úvěru. 
Pátá kapitola je věnována popisu nabídek jednotlivých bank a šestá kapitola potom srovnání a 
vyhodnocení těchto nabídek.  
 
Z celé práce je zřejmý zájem autorky o problematiku popisovanou v bakalářské práci. Práce je 
napsána srozumitelně, má požadovanou stylistickou úroveň a při její tvorbě byly dodrženy 
formální požadavky kladené na tento typ závěrečné práce. Také mohu konstatovat, že byl 
naplněn cíl práce. 



Při obhajobě prosím o zodpovězení následujících otázek: 
 

1) Vysvětlete pojem „blankosměnka s avalem“. 
2) Vysvětlete pojem RPSN používaný v práci pro hodnocení jednotlivých úvěrů. 

 
 
 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
 
Navržený klasifikační stupeň: výborně 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
 
Hodnocení bakalářské práce provedl: 
Jméno, tituly: Mgr. Ondřej Slavíček                                   Podpis: 

V Pardubicích dne 19.5.2016 


