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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  X  
praktické zkušenosti  X  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 X  

 
kriteria hodnocení práce Úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  X   
logická stavba práce  X   
práce s českou literaturou včetně citací  X   
práce se zahraniční literaturou včetně citací  X   
adekvátnost použitých metod  X   
hloubka provedené analýzy  X   
stupeň realizovatelnosti řešení  X   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  X   
stylistická úroveň X    
použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
  X   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
 X   

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
X    

 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
Předložená diplomová práce zpracovává téma věnované hodnocení konkurenceschopnosti 
ČSOB Pojišťovny, a.s. a aplikuje benchmarking pro stanovení závěrů a doporučení 
v komparaci s Českou pojišťovnou a.s. V rámci provedení benchmarkingu diplomantka 
hodnotila ukazatele, které se, v převážné míře, týkají výkonnosti vybraných finančních 
institucí. Sledované ukazatele jsou analyzovány ve velmi krátké časové řadě čtyř let. 
Domnívám se, že by bylo vhodnější vycházet z delšího časového období a zachytit v analýze 
dopad finanční krize na sledované subjekty.  

Práce splňuje veškeré náležitosti, které jsou kladeny na diplomovou práci, diplomantka 
prokázala výbornou orientaci jak v tuzemských tak zahraničních zdrojích, věnujících se 
tomuto tématu. Práce je logicky členěna, bez gramatických chyb.  
 
V rámci obhajoby doporučuji zodpovědět následující otázky: 

1. V závěru diplomové práce dochází diplomantka k závěru, že ČSOB Pojišťovna, a.s. 
nedosahuje takových výsledků jako její největší konkurent Česká pojišťovna a.s. 
Jaká konkrétní řešení diplomantka navrhuje (na základě provedeného 
benchmarkingu), aby se ČSOB Pojišťovna, a.s. stala konkurenceschopnější a 
získala tím větší tržní podíl na pojistném trhu v České republice? 



2. Jakým způsobem ovlivnila současná celosvětová finanční krize pojistný trh ve světě 
a v České republice?  

 
 
 
Práce je doporučena k obhajobě. 
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