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I. Formální kritéria                                                                              ano      zčásti      ne
1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. x
2. Metody využité autorem 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 nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,  
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce)

x

Slovní ohodnocení: Práce splňuje požadovaná formální kritéria. Její přínos může být spíše  
v rovině využití ve výchově k počítačové gramotnosti na středních školách. 

II. Obsahová kritéria
1. Práce prokazuje porozumění autora 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

Slovní ohodnocení: Výběr literatury je poměrně omezený, hlavními zdroji jsou učebnice,  
příručky a propagační a metodické materiály. Z nich pak především autorka čerpá 
zpracovávané informace. Ocenit lze, že autorka v úvodu své hlavní zdroje vyhodnocuje.

III. Jazyková kritéria
1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. x
2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. x
3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se  
    zabývá.

x

4. Student 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

Slovní ohodnocení: 
IV. Otázky k obhajobě:
1. Je možné předložit seznam hlavních bank na našem trhu s uvedením rozhodujících 
vlastníků?
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2. Mohla byste uvést u KB a ČS u běžných účtů nabízené možnosti, jak výnos vkladů zvýšit 
(snížením poplatků, zvýšením úročení…).
3. Představte si částku 500,000.- Kč.  Jak současně zajistit při udržení disponibility vložených 
prostředků přijatelný výnos (v návaznosti na otázku 2). Pokuste se případně připravit 
ukázkový výpočet.
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