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Ve své bakalářské práci se autorka věnuje problematice úvěrů z pohledu studentů dvou fakult: 

Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy 

ekonomické. Výběr těchto dvou fakult byl záměrný, jelikož autorka chtěla porovnat vztah 

k úvěrům studentů ekonomické fakulty, která se už podle svého názvu zabývá problematikou 

úvěru i ve výuce, a studentů fakulty humanitního zaměření, kde převládají předměty  

neekonomického směru. Autorka svoji práci motivuje rostoucím trhem s úvěrovými produkty 

v České republice a problémy, které mohou nastat při neschopnosti úvěr splácet, která může 

být alespoň zčásti způsobena nedostatečnou informovaností klientů o úvěrových produktech, 

přeceňováním svých možností a nedostatečným odhadem vývoje finanční situace do 

budoucna, případně možnou nezodpovědností klientů. Na druhé straně, úvěry nejsou vždy 

přijímány jako součást života  a lze očekávat, že existuje skupina obyvatel, která by si pořídila 

úvěr jen v případě krajní potřeby.       

Práce má své těžiště v empirické části a je strukturovaná do tří hlavních kapitol. V první, 

teoretické kapitole (cca 5 stran) autorka uvádí téma práce, specifikuje cíl práce a popisuje 

vývoj a současnost bankovního systému v ČR. V kapitole druhé (cca 31 stran) autorka 

popisuje výzkumnou část práce, definuje hypotézy a uvádí výsledky práce. Třetí část (cca 

stran) je věnovaná závěru práce. Zde autorka stručně shrnuje výsledky výzkumu, zamýšlí se 

nad aplikovatelností získaných poznatků a návrhy možného rozšíření výzkumu. Práce je 

doplněna přílohami, ve kterých autorka uvádí plné znění dotazníku a histogramy odpovědí na 

jednotlivé otázky rozdělené podle studované fakulty (FHS nebo podnikohospodářská fakulta 

VŠE).    

 

Celkově autorka prokázala schopnost práce na dotazníkovém šetření, včetně přípravy a 

testování samotného dotazníku, výběru respondentů, vyplnění dotazníku respondenty, 

zpracování získaných dat a to včetně statistické analýzy. Slabším místem práce je teoretické 
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ukotvení práce a příliš stručná analýza teoretických východisek ovlivňujících vztah 

obyvatelstva k úvěrům.  

 

Práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení 30-35 FHS bodů.   

 

Ing. Inna Čábelková Ph.D. 

V Praze dne 6.3.2008 

 

 


