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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   
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 oponenta k obhajobě: 
Diplomová práce je napsána v souladu se zásadami pro vypracování, no s politováním musím 
konstatovat, že je to jenom logicky, stylisticky a formálně poměrně zdařilý kompilát 
základních znalostí z předmětů Neživotní pojištění, Zajištění a Teorie rizika. Jinak řečeno, je 
to soubor citací hlavně z titulů [6], [3], [9] uvedené použité literatury, s minimálním vlastním 
příspěvkem diplomantky. Rovněž příklady na stranách 49-51 a 56-58 jsou příklady vložené 
do systému Stag jako pomůcka ke cvičením s nepatrně změněnými údaji v zadání.  
 
Otázky k obhajobě: 

1. Zdůvodněte svoje tvrzení na str. 31, řádek 1, že „Typickou škodní tabulkou je tzv. 
úmrtnostní tabulka“. 

2. Uveďte na správnou míru vztah mezi netto, rizikovým a brutto pojistným. 
3. Na str. 44 uvádíte tři rozdělení pojistných plnění, exponenciální, Paretovo a 

Weibullovo a v posledním odstavci části 5.2.2 píšete, že „Weibullovo rozdělení je 
z těchto tří rozdělení zřejmě nejlepší“. Zdůvodněte toto svoje tvrzení.  

 



 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
 
 
Navržený klasifikační stupeň: dobře 
 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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