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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   

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně 
 
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   

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně 
 
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   

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně 
Prosím upřesnit pojmy aktiva a pasiva (s ohledem na majetek domácnosti), které nejsou zcela 
jasně vymezeny na str. 10. 
 

Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta 

Katedra občanské výchovy a filosofie 
M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 



 
 
IV. Doplňující poznámka  
 
Předloženou bakalářskou práci hodnotím velmi kladně. Její autorka na ní pracovala soustavně 
a svědomitě. Kladně hodnotím zejména její praktickou část.Výsledky šetření jsou v ní 
uspořádány do přehledných tabulek. Získané údaje jsou autorkou vyhodnoceny a na jejich 
základě jsou zformulovány závěry. V rámci nich autorka zaujímá vlastní stanoviska k 
jednolivým úvěrovým produktům, a to s ohledem na současnou nabídku bank působících v 
ČR. 
K bakalářské práci nemám žádné závažné připomínky a doporučuji ji k veřejné obhajobě. 
 
V. Otázky k obhajobě 
 
1.  Jaký je rozdíl mezi úrokem a úrokovou mírou? 
2.  Jaké jsou obecně v současné době v ČR úvěrové podmíny? 
 
Navržená známka:                      
 
 
Datum: V Praze dne 24.7. 2017                 
 
 
Podpis vedoucího práce: PhDr. Milena Tichá, CSc. 


