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Cílem diplomové práce je vymezení pojmu investičního životního 

pojištění a posouzení jeho výhod a nevýhod. Součástí práce je také 

porovnání nabídky investičního životního pojištění u vybraných 

pojišťoven působících na domácím pojistném trhu. 
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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 k obhajobě: 

Autorka diplomové práce se nejprve v souladu s jejím tématem věnovala vymezení pojmu 

investiční životní pojištění. V souladu se zadáním autorka vymezila výhody a nevýhody 

tohoto typu pojištění. Autorka neopomněla porovnat tento typ pojištění také se spořícími 

produkty. V praktické části pak, na modelových příkladech ze získaných reálných dat 

z vybraných pojišťoven nabízejících investiční životní pojištění, analyzovala výběr vhodného 

produktu. 

Tímto byl cíl diplomové práce splněn. 

Autorka pracovala samostatně. Práce je napsána s velmi dobrou úpravou. 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím tuto práci stupněm výborně mínus. 
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