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2. Cieľ práce a jeho splnenie 
Cieľom diplomovej práce bolo komplexné a prehľadné spracovanie problematiky životného 
poistenia, hodnotenie a porovnanie jeho vývoja a súčasného stavu v Českej republike, 
v Európe a vo svete a poukázanie na budúce predpokladané trendy. Diplomant spracoval 
zadanú tému veľmi precízne na základe množstva preštudovaného materiálu a množstva 
číselných údajov a v plnom rozsahu tak splnil stanovený cieľ.  
 

3. Obsahové spracovanie a prístup k riešeniu 
Diplomová práca má logickú štruktúru a jej obsah pokrýva skutočne všetky dôležité 
problémové okruhy v súvislosti so životným poistením, čomu zodpovedá aj rozsah práce. 
Každá kapitola je napísaná veľmi výstižne a zrejme po dôkladnom zvážení jej obsahu. Treba 
oceniť, že práca je nielen logický a vydarený kompilát poznatkov a faktov, ale je v nej aj 
značný vlastný prínos diplomanta, hlavne pri spracovaní číselných podkladov. Vlastné 
výpočty, publikované prevažne formou tabuliek a grafov, zvyšujú názornosť a prehľadnosť 
výsledkov práce. Tu treba vyzdvihnúť hlavne kapitoly 6 a 7, ktoré obsahujú mnohé zaujímavé 
zistenia o vývojových trendoch životného poistenia v Českej republike a vo svete 
a o postojoch obyvateľov ČR k životnému poisteniu. Viaceré výsledky sú nové a dosiaľ 
nepublikované a bolo by vhodné ich zverejniť. 
Autor v diplomovej práci používa množstvo zaujímavého faktografického materiálu 
z rôznych zdrojov, ktorý prezentuje formou tabuliek a grafov, čo zvyšuje atraktívnosť 
a zaujímavosť obsahu.  
 

4. Formálne náležitosti a úprava 
Štylistická a formálna stránka diplomovej práce je na požadovanej úrovni a zvýrazňuje 
dostupnými prostriedkami jej obsah. K názornosti obsahovej stránky prispeli hlavne mnohé 
prehľadné tabuľky a grafy, ktoré často vnikli vlastným spracovaním dostupných číselných 
údajov.  
 

5. Pripomienky 
K obsahu ani forme diplomovej práce nemám žiadne negatívne pripomienky.  
 
Prácu doporučujem k obhajobe a hodnotím ju stupňom 
 

„výborn ě“ 
 
 
 
 
 
Pardubice, 29. 7. 2010     prof. RNDr. Viera Pacáková, PhD. 


