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Diplomová práce je zpracována na dobré úrovni, rozsah, stylistika i grafická úprava splňují
požadavky kladené na tento druh prací.
Autorka prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou a aplikovat teoretické poznatky
v rámci řešení zvolené problematiky. Teoreticky vymezené metody analýzy rizik jsou
propojeny s problematikou řízení rizik a v rámci diplomové práce jsou vymezeny základní
fáze řízení rizik i metody umožňující snižování rizika.
V rámci aplikační části diplomové práce byla upřednostněna rizika související s činností
zkoumané společnosti, kterou je komerční pojišťovna. Vzhledem k tomuto jsou posuzována
vybraná rizika, a to tržní, úvěrové, pojistně-technické, operační a riziko likvidity. Finanční
stabilita je posuzována pomocí solventnosti. Poněkud jsou opomenuta další, obchodněpodnikatelská rizika, která autorka uvádí v teoretické části (v kap. 1.3). K této problematice
se váže otázka do rozpravy v rámci obhajoby diplomové práce. Z analýz vybraných rizik je
patrné, že autorka získala relevantní informace a dokázala je správně interpretovat. Rizika

v České pojišťovně jsou řízena systémem využívaným skupinou Generalli, takže v aplikační
části práce nejsou zřejmě z tohoto důvodu podrobněji rozebrány fáze řízení rizik. Zjištěné
poznatky však jsou využitelné pro management, podobně jako doporučení uvedená
v diplomové práci.
Cíl diplomové práce považuji za splněný.
Připomínky a otázky k obhajobě:
1. Uveďte příklady obchodně-podnikatelských rizik, která mohou ovlivnit zkoumanou
společnost.
2. Jaká rizika vyplývající z vnitřního prostředí jste identifikovala ve zkoumané
společnosti?
Práce je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
Navržený klasifikační stupeň:

Velmi dobře

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