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Michaela Skudlová

Podniková ekonomika a management

Hypoteční úvěry

doc.Ing. Milan Edl, Ph.D.
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Kritéria hodnocení: (1 nejlepší' 4 nejhorší, N.nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Metodický postup vypracoviíní práce
C) Teoretický základpráce (rešeršní část)
D) Cleněnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zptacování práce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracovéní práce
G) Přesnost formulací apráce s odbom;im jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cízim jazyce
J) Celkoqý postup řešení apráce s informacemi
K) Závěry práce ajejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) odborný pffnos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přísfup autora k řešení problematiky práce
o) Celkový dojem zpráce

Nawhuj i klasiťrkovat diplomovou práci klasifi kaěním stupněm : l výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2

Diplomantka ve své práciprokžnala velmi dobrou orientaci v prezentované problematice. Je zde dobře
vidět schopnost analyzovat získané informace z bankovních ústavů, odborné literatury a aktuálních
článků v odborných periodicích. Práce je velmi přehledná a je jasně napsána. Velmi oceňuji
představené modelové situace na úvěrových produktech.
oponent má přimínku z formálního hlediska u kapitol 10.1 a 10.2., kde diplomantka vývořila pouze
jednu podkapitolu.
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otáúW a připomínlqy k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3

Jak jste vybírala vstupní podmínky pro modelové situace?
Zdůvodněte prosím vyběr bankovních ústavů pro diplomovou práci.

FAKULTA EKoNoMICKÁ
Katedra KFU

V Plzni. dne 10. 12.2012

:{
I
I
!tn

. lii I
L{!Lz*'

Pďdpis hodnotitele

Metodické pozrámlcy:

l Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
' Stručné zdůvodnění nawhovaného klasifikačnlho stupně zpracljte v rozsahu 5 - 10 vět.
' ot/,zky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě - dvě ažři otrázky.

Posudek odevzdejte na sekretariát KFU, FEK ZČU. Posudek musí bý opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro

rozemánl originálu).


