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Posudek vedoucího bakalářské práce 
 

Jméno bakalanta Karel Popek 

Téma práce Pojištění jako nástroj snižování rizik 

Cíl práce Cílem práce je podat ucelený pohled na problematiku krizového řízení s 

akcentem na využití pojištění jako nástroje na snížení rizik. Dílčí cíl práce 

spočívá v analýze pojištění, jako nástroji pro snížení rizik, a vyhodnocení 

jeho přínosů a ekonomické výhodnosti pro jednotlivé podniky. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Ondřej Svoboda 

 

Kritéria hodnocení práce úroveň 

výbor-

ná 

výborná 

minus 

velmi 

dobrá 

velmi dobrá 

minus 

dobrá  nedosta-

tečná 

nelze 

hodnotit 
Stupeň splnění cíle práce   X     
Logika struktury práce   X     
Adekvátnost použitých metod   X     
Hloubka provedené analýzy    X    
Nároky na podkladové 
materiály 

X       

Práce s českou literaturou 
včetně citací 

  X     

Práce se zahraniční literaturou 
včetně citací 

      X 

Využitelnost námětů, návrhů 
a doporučení 

    X   

Formální úprava práce (text, 
grafy, tabulky) 

  X     

Stylistická úroveň   X     
Relevantnost příloh   X     
Samostatnost při zpracování 
tématu 

X       

Pozn.: Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte „ x“. 

 

Hlavní pozitiva práce: 

Kladně lze hodnotit především získání poznatků o používání pojištění na vzorku tří velikostně srovnatelných 

společností. 

 

Hlavní negativa práce: 

Přestože byla v bakalářské práci provedena identifikace možných rizik a zhodnocení výhodnosti uzavřených 

smluv, práce neobsahuje jednoznačně formulovaná doporučení, která by vycházela z provedené analýzy. 

 

Otázky k obhajobě (1-2): 

1. Ve 4. kapitole uvádíte následující text: „…u společnosti Elektroin se připojištění vyplatí, 
pokud mají sjednané pojištění v období kratším než čtyři roky“. Můžete vysvětlit, o jaký typ 

pojistné smlouvy se jednalo a jak jste logicky postupoval v případě Vámi uvedeného zjištění. 

2. Na základě Vaší analýzy o výhodnosti uzavřených smluv uveďte konkrétní doporučení pro 
některou ze společností. 

 

Práce    JE
1
   -   NENÍ

2
   doporučena k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň
2
: velmi dobře 

                       

V Pardubicích  dne 25.5.2012  Podpis vedoucího BP: 

                                                
1 Nehodící se prosím škrtněte. 
2
 Do rámečku prosím vypište slovní hodnocení z této škály: výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře 

minus, dobře, nevyhověl/a 

 


