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

Autor se ve své práci zabýval podstatou a významem oblasti bankopojištění - specifické 

části pojistného trhu, jejíž význam v celém oboru pojišťovnictví v posledních letech výrazně 

narůstá. V teoretické části byly detailně rozpracovány legislativní předpoklady tohoto oboru a 

byly specifikovány vývojové trendy v ČR a vybraných státech EU. Důležitou částí práce je 

analýza vybraných produktů, které se obejvují na českém bankovním trhu a také popis 

specifických rolí jednotlivých bank na českém trhu.    

 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Velmi pozitivně hodnotím část, ve které se autor zabýval novými přístupy 

bankopojištění a hodnotil roli a přínos bankopojišťovacího "specialisty" českého i světového 

trhu - Pojišťovny BNP Paribas Cardif, a.s. 

Celou práci považuji za zajímavý analytický a popisný materiál s možností jejího 

dalšího využití. Obzvláště pro sektor bankopojištění, který se sice na jedné straně postupně 

stává velmi významnou a pro finanční instituce nepostradatelnou součástí jejich portfolia, ale 

na straně druhé je odbornou veřejností obecně trvale postrádáno více teoretických a 

analytických materiálů tohoto typu.   

 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Práce byla zpracována v souladu s požadavky metodických pokynů pro vypracování 

práce. 

 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Formální náležitosti a předpoklady byly naplněny, autor v rámci textu používal grafické 

a tabulkové zpracování, které vždy v daných případech výrazně zpřehlední a zvýrazní danou 

problematiku.  

 

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

      



 

Připomínky a dotazy k práci: 

Pro diskusi při obhajobě své práce navrhuji autorovi, aby uvedl: 

- jaká pojištění, resp. typové úpravy standardních produktů mají podle jeho názoru 

největší budoucnost a proč ? 

- které produkty ho osobně v oblasti bankopojištění nejvíce oslovily - jak z pohledu 

finančního analytika tak z opačného pohledu klienta - spotřebitele ? 

- jaký má názor na aktuální situaci na českém pojistném trhu ? 

 

Práci klasifikuji stupněm:  Výborně (1) 
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