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Přístup studenta k zadanému úkolu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 

Studentka mapuje historický vývoj oboru pojišťovnicví, současný stav pojistného trhu i 
platné legislativy. V dalších částech se zaměřuje na oblast pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla, a cenové srovnání produktu Mobility ČSOB Pojišťovny 
s konkurenčními produkty.  V závěrečné části autorka práce zkoumá správnost přístupu 
ČSOB Pojišťovny k cenotvorbě povinného ručení, hledá závislosti mezi jednoltivými kritérii.  
Použité postupy, metody a množství využitých informačních zdrojů odpovídá zvolenému 
tématu.  
 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Učiněné závěry jsou většinou správné, i když některé z nich jsou znehodnoceny chybně 
použitou terminolgií - viz dále.  Komentáře některých grafů, jsou v rozporu se skutečnostmi 
v grafech znázorněnými (viz např. komentář k obrázku č.2, str. 32 nebo komentáře k obrázku 
č. 5, str. 34 ) 
 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

V některých částech práce nejsou vhodným způsobem použity některé základní 
terminologické pojmy z oblasti pojištění. Opakovaně jsou zaměňovány či nesprávně použity 
pojmy: pojistné, pojistné plnění či pojistná částka nebo jsou zaměňovány role: pojistitel, 
pojistník, pojištěný, poškozený.   
 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Z pohledu grafické úpravy, přehlednosti a logické posloupnosti témat je práce zcela 
v pořádku. Na řadě míst práce jsou však některé formulace a větné konstrukce velmi málo 
srozumitelné. Např. namátkově cituji ze strany 24.: "Dopuštění přestupku je fyzická osoba. 
Ponechání na pozemní komunikaci vozidlo bez pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je 
udělena pokuta ve výši  5 000 Kč až 40 000 Kč.".   

V řadě dalších míst práce obsahuje různé překlepy, záměny slov či chybou interpunkci.  
 



Obsahuje práce originální řešení vhodné pro autorské osvědčení, patent apod.?  NE 

      
 

Připomínky a dotazy k práci: 

Studentka si vybrala práci z oblasti pojišťovnictví, které není primární náplní studijního 
oboru Dopravní management, marketing a logistika. K potvrzení orientace studentky v oblasti 
pojišťovnictví a tzv. povinného ručení zvláště, by měla být schopna zodpovědět mj. např. 
následujcí typy dotazů: 

Definujte vlastními slovy role: pojistitel, pojistník, pojištěný, poškozený 

Definujte vlastními slovy pojmy: pojistné, pojistné plnění, pojistná částka 

Vysvětlete rozdíl mezi havarijním pojištěním a tzv. povinným ručením 

Popište hlavní úkoly a role České kanceláře pojistitelů 

Jaký je poměr mezi objemem předepsaného pojistného v životním a neživotním 
pojištění na trhu v ČR a jaký  je dlouhodobý vývoj tohoto poměru 
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