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Analyzovat vývoj pracovní neschopnosti, vymezit podmínky pro její 

splnění, analyzovat formy a možnosti pojištění jako prvek snižující riziko. 

Pomocí vhodného modelu na reálných datech kvantifikovat riziko 

práceneschopnosti, a to podle pohlaví a věkových kategorií. Součástí práce 

bude také porovnání pojištění u různých pojišťoven. 
Vedoucí diplomové práce Mgr. Pavla Jindrová, Ph.D. 

 

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, 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 BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 X   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 

Připomínky a otázky k obhajobě: 
Předložená práce je věnována problematice pracovní neschopnosti a zabývá se také 

možnostmi jejího pojištění. Autorka pro svou analýzu výskytu pracovní neschopnosti v ČR 

využila dat získaných z ČSSZ a ÚZIS ČR. Provedla srovnání nabídek pojištění pracovní 

neschopnosti od těch pojišťoven, které tuto formu pojištění nabízejí. Závěrečná část práce je 

věnována odhadu počtu pojistných událostí pomocí bayesovské statistiky. Pro zpracování této 

části využila autorka data získaná z Národní banky Slovensky, neboť obdobná data pro ČR 

nejsou zatím k dispozici. 

Autorka shromáždila velké množství podkladových materiálů a to jí umožnilo zpracovat 

danou problematiku z různých hledisek. Všechny dílčí cíle byly splněny. Práce obsahuje 

zajímavé poznatky, její struktura je logická a přehledná. Textu by prospělo odstranění 



některých neobratných formulací a jazykových prohřešků (např. 10_11: "První část je 

teoretická, která obsahuje…" apod.).  

 

Otázka k obhajobě: 

 

Jaké jsou negativní důsledky existence tzv. karenční doby? Bylo by možné nějakým 

způsobem kvantifikovat jejich vliv na hospodářství státu? 

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 

 

Navržený klasifikační stupeň: výborně mínus 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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