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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Hodnocená bakalářská práce odpovídá zadání v plném rozsahu, z hlediska zásad pro 

vypracování bylo vše splněno. Práce odpovídá jak po časové tak odborné stránce 

požadavkům na bakalářskou práci. 

 

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

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnost? 

Struktura odpovídá zadání a obsahuje veškeré formální náležitosti. Práci hodnotím 

jako úplnou. Je přiměřeně rozsáhlá, dobře strukturovaná, jednotlivé části působí 

patřičně a vyváženě. 

 

3. Základní hodnocení závěrečné práce. 

Obsah práce je vysoce aktuální, jelikož problematika parametrů osobních účtů a 

spotřebitelských úvěrů je komplikovaná a pro zákazníky často velmi nepřehledná a 

těžko uchopitelná.  

Bakalářská práce se skládá z úvodní části, ve které se student věnuje představení 

České spořitelny a.s., předkládá její ekonomické ukazatele a bankovní produkty. 

V další části vybral konkurenční společnosti a porovnal parametry vybraných 

osobních účtů. Dále autor porovnává spotřebitelské úvěry vybraných společností 

formou konkrétního modelového příkladu. 

Porovnání vybraných bankovních produktů je doplněno nutnými vlastními závěry a 

doporučeními. 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Student mohl snad přehledněji prezentovat výsledky, respektive závěry, srovnání 

produktů a jejich výsledné pořadí v hodnocení. 

Na studenta mám následující dotazy: 

1. Existují také některé zásadní nevýhody hodnocených osobních účtů? 

2. Proč autor zvolil pro srovnání právě AirBank a Equa Bank? 

3. Považuje autor výsledné rozdíly mezi produkty za zásadní (velké či malé)?  

 

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

Bakalářská práce je původní, nepřináší nové poznatky, její hodnota spočívá ve 

srovnání bankovních produktů vybraných společností a v možnosti základní orientace 

v nich. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Výběr studijních pramenů považuji za vhodný a odpovídající náročnosti zadání. 

 

7. Hodnocení formální stránky. 

Práce je zpracována pečlivě a přehledně, v textu se vyskytují ojediněle drobné 

překlepy. 

  

8. Jaký je způsob využití práce? 

Práce by mohla sloužit k základní orientaci při volbě bankovních produktů vybraných 

společností. Mohla by sloužit jako podklad pro další podrobné rozpracování 

problematiky formou práce diplomové v navazujícím studiu. 

 

9. Celkové hodnocení práce. 

Práci hodnotím jako zdařilou, i přes některé drobné nedostatky ji doporučuji 

k obhajobě. 

 

 

 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
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