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1. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

 

Bakalářská práce je zpracována v souladu se zadanými zásadami pro její vypracování. 

Zvolené téma je vzhledem k široké škále nabízených bankovních produktů stále aktuální. 

Práce obsahuje zhodnocení poznatků týkajících se vybraných bankovních produktů. 

Bakalářská práce je dobře strukturovaná, jednotlivé části na sebe logicky navazují. 

 

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

 

Autorka přistupovala ke zpracování BP samostatně, využívala osobní i emailové konzultace 

zejména v závěrečném období zpracování práce, čímž nebyl již dostatek času na podrobnější 

vyhodnocení produktů. 

 

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

Studentka splnila požadavky kladené na bakalářskou práci. Práce je rozčleněna do pěti kapitol 

včetně úvodu a závěru. Jednotlivé kapitoly naplňují předmětné zadání. Autorka 

charakterizovala obchodní banku a následně porovnala vybrané produkty zvolených bank. 

Lze konstatovat, že vytýčený cíl bakalářské práce byl splněn. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

 

Detailně provedená charakteristika jednotlivých produktů ČSOB, a.s. zabírá až příliš místa na 

úkor nosné kapitoly, která se týká porovnání a vyhodnocení zvolených produktů s produkty 

jiných bank. 

Při obhajobě bakalářské práce by bylo vhodné, aby autorka na základě získaného přehledu o 

produktech zkoumané banky uvedla, který bankovní produkt z hlediska nabízených 

depozitních produktů této banky se jeví v současné době pro klienty nejvýhodnější.  



 

5. Hodnocení formální stránky. 

 

Z hlediska formálního zpracování nebyly v práci nalezeny podstatné nedostatky.  

 

6. Jaký je způsob využití práce? 

 

Výsledky práce lze považovat za prakticky využitelné v předmětu Bankovnictví, protože 

autorka podala komplexní přehled o současných produktech ČSOB, a.s. 

 

7. Celkové hodnocení práce. 

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě před státní zkušební komisí a hodnotím 

klasifikačním stupněm  

 

v ý b o r n ě. 

 

 

 

 

V Ostravě, 16. 5. 2011      Ing. Jana Bartoňová 

                     vedoucí BP 


