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Popsat vývoj zákonného úrazového pojištění v České republice v letech 
1990 až 2015 a analyzovat úspěšnost fungování systému v oblasti 
zvyšování bezpečnosti a ochrany při práci. Cílem práce je podívat se i na 
historii a směr, kudy se dříve zákonné úrazové pojištění ubíralo a najít 
směr dalšího vývoje. 

Vedoucí diplomové práce Ing. Bohuslav PERNICA, 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 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: V práci docházíte k závěru, že pro stát je výhodnější 
převzít správu úrazového pojištění, tj. změnit organizační model přijatý v 90. letech 20. 
století. Vysvětlete všechny systémové důsledky, které tato změna bude, anebo by mohla, mít 
na aktéry, které jste si definovala v diplomové práci. 
 
 
 
 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 
Do rámečku vypsat hodnocení: výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře, nevyhověl/a. 
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