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Další hodnocení:

Díplomantka zpracova]-a na ve1mi dobré úrovni současnou bankovní
nabídku dostupných zdrojů fínancování potřebných k pořízení bytu (by-
tových potřeb) pro standardní občanskou k1ientelu. Své poznatky čerpa-
la nejen z odborných literárních pramenů, ale též z platných právních
norem a jejich aplikací v konkrétních nabídkách vybraných bank v čn.
Zejména tento druhý zdroj zpracovala zevrubně jak v teoretíckém výkla-
du, tak í v početných názorných příkladech propočtů rů'zných variant
poskytování a splácení úvěru, a eventuálního poskytování Státní podpory.

Při zpracování své aiptomové studie postupovala pod1e vzájemně
dohodnutých kroků, respektovala mé připomínky a využívala spolupráce
s paní konzultantkou.
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