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Navrhuji klasifikovat diplomovoupráci klasifikaěnímstupněm:2
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StručnézdůvodněnínavrhovanéhoklasiÍikačního
sÍupně:3
Diplomantkapostupovalav průběhucelého-období
samostatně,
iniciativněa v plnémrozsahusplnila
zadání.Danétémazpracovalavelmi přehledně- ěerpalajakz líeratury,
tak z osobníchrozhovorů
se zaměstnancimnohabank.Po teoretickém
úvodupiedŘladaiadu deiailněpropoetenychmodeiovyctr
příkladů..Týopříktady byly vybrrínytak, aby poskytly orientaci
na hypoteeirrrntrrru'á i" pi"J""sr.
mladýmlidem.V tom vidímhlavnípřín.ospiáó", ,t.jnc tut;uto v množství
číselnýc.h
údajů;
produktechjednotlivýchbank.Práceje čtivá,psánaí<ultivovaným
jazykemupo.r,íau 'uíouzi l
grafickézpracoviíní.
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otázky a připomíliky k bližšímuvysvětlenípři obhajoběa:
V po-ďednídobě jsou u niísz hlediska klientůvelrni ýhodné podmínkypro hypoteěníúvěry:
l) ,,Jsou v Ceskérepublice podle Vďeho názoru předpoklady pro vywoření ňypotéční
bubiiny
podobnété'co se vytvořila před časemv USA?..
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V Plzni,dne9.I.2013
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Metodicképoznámky;
. oanačte
}ýsledek kontroly plagiátorství,který jste zadďa do i)orÉluZčU a odůvodněteníŽepři
odůvodnění
klasiÍikaěníhostuDně.
, Kliknutím
na polďvyberte požadovanýkvaliÍikačnístupeň.
'
sručnězdůvodněte
navrhovanýklasifikďní srupeň,odůvodněni
zpracujtev rozsahu5 - l0 vět.
otázky a připomínkyk b|ižŠímu
vysvětlenípři obhajobě_ dvě aŽtři olázky
Posudekodevzdejtena selaetaÍiátKFU, FEK zČU. DP nejpozdějido l1. 5. 2012 a BP nejpozději
do 18' 5. 2012. Posudek
musíbýt opatřen vlastnoručnÍmpodpisem modře (pro rozéináni originalu;.

