
 

 

Posudek vedoucího diplomové práce 

Jméno vedoucího práce: Ing. Kateřina Dvoroková, Ph.D. 

Název práce:  
Hypoteční trh v České republice a vybraných státech EU 

Jméno posluchače:     
Bc. Vladimíra Lipinská  

Volba tématu a cíl práce:  
Posluchačka se ve své práci pokouší zmapovat vývoj hypotečních trhů ve vybraných státech 

Evropské unie a zároveň zhodnotit jejich současný stav. Toto téma shledávám jako aktuální  

a vhodně zvolené, neboť má úzkou vazbu na vzniklé bubliny na španělském či portugalském 

trhu nemovitostí, které po splasknutí vyvolaly v těchto ekonomikách řadu fundamentálních 

problémů.  

Cíl diplomové práce byl explicitně formulován v úvodu, a to „…zhodnotit současný stav a vývoj 

hypotečních trhů ve vybraných státech Evropské unie, se zaměřením na hypoteční trh České 

republiky“. V úvodu byl definován také dílčí cíl práce, kterým je „…porovnání hypotečních trhů 

jednotlivých států vzájemně mezi sebou tak, aby byla patrná úroveň jednotlivých hypotečních 

trhů“. 

Při naplňování cíle využila studentka různých vědeckých metod. Stěžejní metodou byla zvolena 

komparace jednotlivých hypotečních trhů dle vybraných ukazatelů. Metodická část práce pak 

byla detailněji vymezena v úvodní části druhé kapitoly. 

Struktura práce, způsob zpracování: 

Struktura práce, řazení a označení jednotlivých kapitol jsou koncipovány v souladu se zadáním 

diplomové práce. Předložená práce byla logicky rozčleněna do jednotlivých kapitol, jejichž 

název odpovídal obsahové náplni.  

Náplň autorčina díla dostatečně pokrývá řešenou problematiku, a to od teoreticko-metodických 

východisek hypotečního trhu, přes vlastní analýzu hypotečních trhů ve vybraných státech EU, až 

po jejich vzájemnou komparaci.  

Rozsah použité literatury vyhovuje požadavkům na zpracování diplomové práce. Diplomantka 

pracovala jak s knižními, tak i  s elektronickými publikacemi. Kladně hodnotím propracovanost 

odkazů v textu na zdroje literatury pomocí citačního aparátu, jehož bylo užito v souladu 

s mezinárodními normami ISO 690 a ISO 690-2. 

Formální úprava 

Formální úprava diplomové práce není plně v souladu se Směrnicí č. 4/2007 děkanky Ekf  

o zásadách pro vypracování diplomové a bakalářské práce. Obsah práce postrádá nečíslovanou 

kapitolu „Přílohy“. Také číslování stránek neodpovídá požadavkům kladeným na ni Směrnicí. 

Poslední číslovanou stránkou má být „Seznam zkratek“. Studentka však číslovala i následující 

stránky v dalších kapitolách. 

Diplomová práce je i přes výše uvedené nedostatky psána čtivě a kultivovanou češtinou, 

neobsahuje zásadní gramatické chyby. Text práce byl vhodně doplněn řadou tabulek a grafů. 
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Připomínky, náměty k diskusi: 

Navrhuji, aby studentka v rámci obhajoby diplomové práce odpověděla na následující otázky: 

 Proč je na tom maďarský hypoteční trh v současnosti tak špatně, když byla země jednou 

z prvních postkomunistických zemí, která provedla bankovní reformu již na konci 80. let 

20. století? 

 Co stálo za oživením hypotečního trhu po roce 2009 v ČR? 

 Co způsobuje obavy do budoucna u jinak příznivého vývoje hypotečního trhu v Polsku? 

Závěry práce a její přínos:  
Přínos práce lze jednoznačně spatřovat ve vytvoření vhodného studijního materiálu pro zájemce 

o danou problematiku. Diplomovou práci lze proto doporučit posluchačům z řad studentů, ale 

také odborné veřejnosti.  

Diplomovou  práci  doporučuji k obhajobě.  

V Ostravě dne:  24. 5. 2013 


