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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:

Připomínky a otázky k obhajobě:
Hlavním cílem práce bylo na základě znalostí problematiky investičního životního
pojištění vytvořit funkční aplikaci pro jeho automatizaci. Autor měl využít Visual Basic
for Application. Teoreticky je problematika zpracována v kapitolách 1-5. Diplomant
zde vysvětluje základní pojmy, úmrtnostní tabulky a výpočetní postupy u investičního
životního pojištění. Vlastní návrh a tvorba aplikace je popsána v kapitolách 6-8.
Aplikace je spustitelná v MS Excel. Rozhraní aplikace je řešeno přehledně a střídmě,
obsahuje základní funkce, vstupy a výstupy. Funkčnost aplikace oponent netestoval.

Práce je po formální stránce zdařilá, po obsahové taktéž. Lze konstatovat, že cíle byly
naplněny.
Otázka: Lze vaši aplikaci porovnal s nějakými obdobnými produkty (například online
kalkulačky pojištění ) a provedl jste takové porovnání?
Práce

je - není doporučena k obhajobě
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