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Cílem práce je analýza aktuálního stavu nabídky úrazového pojištění
v České republice včetně porovnání produktů nabízených jednotlivými
pojišťovnami.
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Připomínky a otázky k obhajobě:
Teoretická část práce obsahuje vymezení zákonů a důležitých pojmů týkajících se úrazového
pojištění v ČR. V praktické části se studentka zaměřila na nabídku úrazového pojištění v ČR a
na porovnání nabízených produktů pomocí dvou modelových příkladů.
Studentka pracovala samostatně, stavba textu a stylistická úroveň je nadprůměrná.
Otázka k obhajobě:
Pojišťovny nabízejí v rámci úrazového pojištění různé produkty a možné doplňky. Jakým
způsobem se tento fakt projevil při výběru produktů porovnávaných v bakalářské práci?
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je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
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