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I. Formální kritéria                                                                                ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. 
   

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a 

tématu.    

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu. 
   

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení 

problému.    

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod, pojednání, 

závěr, resumé v češtině a cizím jazyce).    

Komentář: Formálně je práce velmi pěkná. Pokud jde o metody, použité kvantitativní šetření 

je pouze orientační a vzhledem k nereprezentativitě vzorku nemůže být ani jiné. To je 

v pořádku, ovšem zasluhovalo by to v práci přece jen větší reflexi.   

 

 

II. Obsahová kritéria        ano      zčásti      ne 

1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. 
   

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. 
   

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje. 
   

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. 
   

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu 
charakteru studovaného oboru (ZSV). 

   

Komentář: Práce má převážně kompilační charakter. 



 

 

 

 

III. Jazyková kritéria        ano      zčásti      ne 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. 
   

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. 
   

3. Student zvládl terminologii oboru a tématu, jímž se zabývá, a 

rozumí jí. 
   

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a 

vlastní myšlenky. 
   

5. Práce je vybavena vhodně doplňky textu (graf, tabulka, obrazové 

přílohy apod.), jež odpovídají charakteru zvoleného tématu. 
   

Komentář: Jazykově je práce velmi pěkná. 

 

 

IV. Otázky k obhajobě 

Otázky do diskuze (opt. dvě):  

1. Ve svém dotazníku se ptáte na dvě různé otázky: a) zda respondent vkládá peníze na své 

stavební spoření jednorázově či ne; b) jakou částku vkládá. Na otázku a) Vám 74% 

respondentů odpovědělo, že peníze vkládají jednorázově, zatímco na otázku b) Vám 21% 

respondentů odpovědělo, že peníze vkládají jednorázově. Kolik procent respondentů tedy 

vkládá jednorázově? 

 

2. Které nástroje a možnosti zhodnocení peněz jsou dnes na trhu v nějakém ohledu výhodnější 

než stavební spoření a proč přesně? 

 

 

Závěr: Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru. 
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