
      

     FAKULTA EKONOMICKÁ 

Katedra KFU                                

 

 

 

HODNOCENÍ   BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

Akademický rok 2020/2021 

Jméno studenta:  Andrea Živná 

Studijní obor/zaměření:  Podniková ekonomika a management 

Téma bakalářské práce:  Stavební spoření jako jedna z možností financování 

bydlení  

 

Hodnotitel – vedoucí práce:  Ing. Jana Šturcová, Ph.D. 

 

Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 
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L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou             
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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Bakalářská práce po obsahové i formální stránce splňuje požadavky kladené na vysokoškolské práce. 

Cílem bylo popsat a zhodnotit problematiku stavebního spoření v ČR a na konkrétních příkladech 

představit vybrané stavební spořitelny a čerpání úvěru ze stavebního spoření.Cíl se autorce podařilo 

naplnit. Bakalářská práce je zpracována kvalitně a pečlivě. Autorka přistupovala k řešené problematice 

zodpovědně, pravidelně konzultovala dílčí části práce s vedoucí práce. Velkým přínosem této práce je, 

že se autorce i v této obtížné době podařilo většinu zdrojů pro zpracování praktické části získat 

osobními konzultacemi přímo ve stavebních spořitelnách. Autorka prokázala zejména v praktické části 
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  

   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

schopnost orientovat se v oblasti stavebního spoření, což dokládají výpočty jednotlivých ukazatelů i 

sestavení splátkových kalendářů. Výpočty jsou přehledně upořádány v tabulkách. 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm výborně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

1. Ovlivnila pandemie nějakým způsobem oblast stavebního spoření? 

2. Pokud byste Vy sama řešila problematiku bydlení, jakou formu financování byste zvolila? 

Zdůvodněte.            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 24. 5. 2021        Podpis hodnotitele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


