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Posudek vedoucího bakalářské práce 

Student:  Marek Hejna 

Číslo studenta:  E15261 

Název bakalářské práce:  Kontokorentní úvěry na českém bankovním trhu 

Cíl práce: Záměrem práce je vymezit kontokorentní úvěry na českém bankovním trhu a dále 
provést analýzu schvalovacího procesu kontokorentního úvěru ve vybrané bance.   

Vedoucí práce: Ing. Liběna Černohorská, Ph.D. 

Studijní program: Hospodářská politika a správa 

Akademický rok: 2017/2018 

Náročnost tématu 

 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující nelze 
hodnotit 

Teoretické znalosti      

Vstupní údaje a jejich zpracování      

Použité metody      

Kritéria hodnocení práce 

 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující nelze 
hodnotit 

Stupeň splnění cíle práce      

Původnost zapracování tématu      

Adekvátnost použitých metod      

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)      

Logická stavba práce a rozsah      

Práce s českou a zahraniční 
literaturou včetně citací      

Formální úprava práce 
(text, grafy, tabulky)      

Jazyková úroveň 
(styl, gramatika, terminologie)      

Využitelnost výsledků práce 

 vysoká střední nízká nelze hodnotit 

Pro teorii     

Pro praxi     
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Ostatní připomínky k práci 
Předložená bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem z oblasti bankovnictví. Práce je logicky členěna do tří 
obsahově vyvážených kapitol.  
Bakalant prokázal dobrou orientaci v tuzemských zdrojích, které se věnující danému tématu. Po obsahové 
stránce jsou patrny výborné znalosti bakalanta s danou problematikou. 
Celkově lze konstatovat, že předložená bakalářská práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a 
doporučuji ji k obhajobě. 

Vyjádření k výstupům ze systému Theses 
Předložená bakalářská práce není plagiát, podobnost s ostatními pracemi byla vždy menší než 5 %. 

Otázky a náměty k obhajobě 
 Jak hodnotí bakalant úroveň finanční gramotnosti v České republice? 

Závěrečné hodnocení  
Práci doporučuji  k obhajobě. 
Tuto bakalářskou práci navrhuji hodnotit známkou: A 
 

V Pardubicích 17.5.2018 

Podpis  ..................................................................  


