
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní 
Ústav matematiky a kvantitativních metod 

 

Posudek oponenta diplomové práce 
 

Jméno studenta Bc. Jakub Berka 
Téma práce Bonus – malus systému v neživotním pojištění 
Cíl práce Cílem DP je objasnit problematiku vytváření bonus – malus systému a 

porovnání těchto systémů na českém pojistném trhu.  
Vedoucí diplomové práce Doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc. 

 
náročnost tématu na úroveň 

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

x   

 
kritéria 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 DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
 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   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
Diplomová práce (DP) si klade několik cílů. 
1. Objasnit důvody využívání bonus – malus systému. 
 
2. Prozkoumat a zmapovat využití bonus – malus systému v České republice a jejich 
komparace – praktická část. Tento průzkum na pěti pojišťovnách, pak slouží jako podklad 
rozhodovacího procesu, pro výběr nejvhodnějšího produktu.   
 
3. Porovnání hranice hladu po bonusu jednotlivých pojistných produktů v oblasti pojištění 
odpovědnosti z provozu motorových vozidel 
 



Cíle diplomové práce byly splněny.  
 
Připomínky a otázky: 

1. Při psaní závěrečný práce se používá 1. os. množného čísla nebo trpný rod. 
2. Na str. 1612 má být „kryta“ namísto  „ryta“. 
3. Na str. 49  má být „náročnost bonus-malus systémů pomocí vzorce (4), který je blíže 

popsán v kapitole 4.4.“ namísto „náročnost bonus-malus systémů pomocí vzorce (3), 
který je blíže popsán v kapitole 4.3.“ a vzorec očíslován jako (5). 

4. Měl byste číslovat všechny vzorce, které používáte v práci. Např. na str. 25, 35, 37 atd. 
5. Na str. 5014 má být „žádná další pojistná událost“ namísto  „žádná další rozhodná 

událost“. 
6. Bylo by zajímavé jednotlivé pojišťovny porovnat i pomoci jejich stacionárních rozdělení. 
 
Otázka 1.: Jaký je rozdíl mezi vzorci (1) na str. 20 a (3) na str. 21? 
 
Otázka 2.: Co vyjadřuje proměnná z na str. 25?  
 
Otázka 3.: Jak se určuje faktor rizikovost řidičů (str. 30) a jaké má úrovně rizika? 
 
Otázka 4.: Může být faktorem při tarifikaci pojištěných pohlaví pojištěného? 
 
Otázka 5.: Vysvětlete mi větu v závěru (str. 62): „Jelikož Markovovy řetězce ve výpočtu 
(čeho?) nezohledňují ostatní pojištěné, nedochází tak k situacím, kdy by méně riskující řidiči 
dopláceli na ty, co riskují naopak více“. 
 
Otázka 6.: Vámi navrhovaný bonus-malus systém jste „navrhoval tak, aby byl 
konkurenceschopným“. Čím se prokazuje jeho konkurenceschopnost? 
 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
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