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Věcný přínos práce: Jana Šrédlová si pro svou bakalářskou práci zvolila velmi zajímavé, aktuální 

a poměrně náročné téma – fenomén zadluženosti. Celkově je práce dobře zpracovaná, celá práce 

tvoří kompaktní celek, přičemž za nejpřínosnější část práce považuji kapitolu 6, kde autorka 

identifikuje a zkoumá faktory přispívající k zadluženosti domácností.

Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení: Autorka jasně definuje cíle práce, také 

výzkumné otázky jsou formulovány jednoznačně a odpovídají hlavnímu cíli práce. V průběhu práce 

si autorka na všechny výzkumné otázky odpovídá a souhrnně na ně reaguje v závěru práce.

Struktura a obsah práce, teoretické koncepty a metodologický přístup: Předložená práce 

obsahuje všechny části dle požadavků kladených na zpracování bakalářské práce. Autorka věnuje 

zvláštní kapitolu vymezení výzkumného problému, definuje cíle a výzkumné otázky, vysvětluje 

metodologický přístup – zde mohla autorka více citovat odbornou literaturu. Vypracování kapitoly o 

teoretických konceptech práce považuji za velmi zdařilé, kladně hodnotím výběr použitých 

teoretických konceptů i jejich zpracování, je zřejmé, že autorka prostudovala relevantní odbornou 

literaturu. Empirická část práce obsahuje analýzu stavu zadluženosti domácností v ČR a v EU, 

analýzu faktorů přispívajících k zadluženosti domácností, autorka se zamýšlí také nad způsoby 

zmírňování zadluženosti domácností a identifikuje profil dlužníka. Oceňuji autorčinu invenci 

zejména v kapitole věnované faktorům přispívajících k zadluženosti domácností.

Formální zpracování: Stylisticky a formálně je práce poměrně kvalitně zpracovaná, jazyk práce je 

srozumitelný, formulace jsou jasné. Také s literaturou pracuje autorka dle norem.

Celkové hodnocení práce: Předložená práce je v souladu s požadavky na bakalářskou práci, je

zajímavá výběrem aktuálního společenského problému, je dobře promyšlená a autorka prokázala 

schopnost velmi dobře provázat jednotlivé části práce. Z pohledu vedoucího práce musím ocenit 

autorčin samostatný a zodpovědný přístup k tvorbě práce. Z výše zmíněných důvodů doporučuji 

práci k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako „výbornou“.
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