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Posudek oponenta bakalářské práce 

 
Jméno studentky: Pavla Stárková 
 
Název práce: Banky a jejich služby obyvatelstvu 
 
Jméno vedoucí práce: Milena Tichá 
                               
I. Formální kritéria                                                                               ano      zčásti      ne 

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

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

x   

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu. x   

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení   
problému. 

 x  

5. Autor/ka nic podstatného neopomenul/a (zadání, obsah, úvod,  
pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce) 

x   

 
Celá podkapitola 4.7 Porovnání hypotečních úvěrů poskytovaných uvedenými bankami 

by měla být součástí Závěru, protože právě v ní autorka dělá to, co si vytkla jako cíl své práce, 
tj. hodnotí „služby, které banky poskytují obyvatelstvu“ (s. 4). Dohromady pak uvedená 
podkapitola a Závěr shrnují dosažené poznatky a přinášejí srovnání sledovaných bankovních 
produktů. 
 
II. Obsahová kritéria        ano      zčásti      ne 

1. Práce prokazuje porozumění autora/ky problematice. x   

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. x   

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje.  x  

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. x   

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

 x  

 
Odkazy a poznámky pod čarou, které Pavla Stárková uvádí ve své práci, mají všechny 

formální náležitosti. Bohužel však studentka neodkazuje na celou řadu titulů a zdrojů, které 
uvádí v seznamu literatury. V práci se objevují odkazy jen na tři tituly ze seznamu literatury 
(Dvořák, P. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. 2. vyd. Praha: Linde, 2001.; 
Revenda, Z. Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 1999.; Revenda, Z. Peněžní 
ekonomie a bankovnictví. 3. vyd. Praha: Management Press, 2000.) a pak na většinu 
internetových odkazů (nikde v textu práce se však neobjevují odkazy na Informační server o 
bankách a finančních produktech v ČR: http://www.banky.cz/  a na Výkladový slovník pojmů z 
oblasti ekonomiky http://business.center.cz/business/pojmy/). Na ostatní publikace uvedené 
v seznamu literatury studentka nikde ve své práci neodkazuje. 
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Předkládaná bakalářská sice není nijak interdisciplinární, nicméně autorka vlastním 
způsobem zpracovává aktuální problematiku a v tomto ohledu je obohacením vzhledem ke 
studovaného oboru (ZSV). 
 
III. Jazyková kritéria        ano      zčásti      ne 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. x   

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. x   

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

x   

4. Student/ka pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje 
parafráze a vlastní myšlenky. 

x   

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného   
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.) 

x   

 
 
 
IV. Otázky k obhajobě 

1) Jak závisí podmínky hypotečních úvěrů poskytovaných komerčními bankami na 
celkové ekonomické situaci daného státu? 

2) Jaká rizika jsou spojená s hypotečními úvěry? 
 
  

 
Navržená známka        
Vzhledem k problému s odkazy na literaturu uváděnou v seznamu literatury doporučuji práci 
k obhajobě s hodnocením velmi dobře. 
 
 
 
V Praze, 29.8.2012 
 
 
 
Zuzana Kubišová 


