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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

Předložená bakalářské práce je zpracována v souladu se zásadami pro vypracování 

jak po stránce formální, tak obsahové a odpovídá zadání. Závěrečná práce se zabývá 

analýzou bankovních produktů ČSOB, a.s. a porovnává vybrané produkty s produkty 

jiných bank.  

 

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnost? 

 

Práce je vypracovaná v pěti kapitolách a jednotlivé části práce na sebe plynule 

navazují. Práce je dobře strukturovaná a umožňuje přehlednou orientaci v textu. 

Grafická stránka celé práce je také na dobré úrovni.  

 

3. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

 

Diplomová práce je zpracovaná v souladu se zadáním. Studentka ve své závěrečné 

práci hodnotí současný stav nabízených bankovních produktů Československé obchodní 

banky, a.s. a některé vybrané produkty dále srovnává s produkty jiných bank. 

V druhé části bakalářské práce studentka popisuje přehled jednotlivých činností 

banky a uvádí její stručný profil včetně základních údajů a ekonomických ukazatelů. 

Kapitola je vhodně doplněna o tabulky a grafy.   

Třetí kapitola popisuje jednotlivé bankovní produkty ČSOB, a.s. V první části 

kapitoly jsou popsány konta a účty, které banka nabízí, v druhé části pak studentka 

rozebírá jednotlivé spořící a investiční produkty. V další části této kapitoly se věnuje 

půjčkám a úvěrovým produktům. Tato kapitola je velmi přehledně zpracovaná. 

Ve čtvrté kapitole studentka srovnává vybrané produkty poskytované konkurenčními 

subjekty. Vyhodnocení je přehledně uspořádáno do tabulek a jsou popsány výhody                

a nevýhody jednotlivých poskytovaných bankovních produktů na našem trhu. Text                

je vhodně doplněn o tabulky, což zvyšuje jeho vypovídající schopnost. 

Zhodnocení a konečné doporučení nejvhodnějších bankovních produktů, které byly 

srovnávány je náplní závěrečné kapitoly.  

 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky 

 

Vzhledem ke zpracování závěrečné práce nemám žádné kritické připomínky. Práce 

je čtivá a svým obsahem zajímavá.  

 

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky? 

 

Přínos bakalářské práce vidím především v tom, že dává ucelenou informaci o 

současných bankovních produktech ČSOB, a.s. a přináší srovnání i v rámci jiných bank. 

Pomáhá tak čtenáři se v této problematice orientovat.  

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

Studentka ke své práci použila vhodnou literaturu. Vhodně využila i internetových 

stránek. Citované studijní materiály jsou uvedeny v seznamu použité literatury. 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránky i formální zpracování) 

 

Práce je rozdělena do pěti kapitol včetně úvodu a závěru. Součástí práce jsou tabulky 

a grafy, které zvyšují její vypovídací schopnost. Práce je po stránce jazykové i formální 

zpracovaná dobře. 

  

8. Jaký je způsob využití práce? 

 

Výsledky bakalářské práce jsou využitelné po praktické stránce a mohou pomoci 

orientovat se v dnešní narůstající poptávce jednotlivých bankovních subjektů a vybrat    

dle potřeby nejvýhodnější produkt.  

 

9. Celkové hodnocení práce. 

 

Práci doporučuji k obhajobě.  

 

10. Doplňující otázky 

  

a) Jaký produkt z nabídky ČSOB, a.s. by jste doporučila v dnešní době pro mladé 

lidi? 

b) Na co si dát dle Vašeho názoru pozor při výběru produktů nabízených 

jednotlivými peněžními ústavy? 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 20.5.2011     Ing. Petra Bernátová 

                                   

 


