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Jméno studenta Eliška Barvová 
Téma práce Historie a současnost pojištění odpovědnosti z provozu 

motorových vozidel v ČR 
Cíl práce BP se bude zabývat historickým vývojem v oblasti povinného ručení a 

souvisejícím vývojem legislativy. Bude proveden průzkum historických a 
současných nabídek tohoto pojištění na českém trhu s přihlédnutím ke 
konkurenčnímu boji.  Práce bude obsahovat také dotazníkové šetření. 

Vedoucí bakalářské práce Mgr. David Brebera 

 

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   
samostatnost při zpracování tématu 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   
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy  

vysoké průměrné nižší nejsou 
 x   

použití analýz, matematických, 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 BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě:  Práce obsahuje všechny předepsané části, avšak 
např. historii je věnována poměrně malá část (str. 23 - 29).  
1) Pohovořte o tom, jak by vypadal pojistný trh v momentě, kdy by se nepojišťovala 
jednotlivá vozidla, ale odpovědnostní pojistku by uzavírali přímo jednotliví řidiči. Jsou 
již dnes na trhu náznaky takového postupu (např. diferenciace podle věku řidiče)? 
 
Práce je doporučena k obhajobě. 
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