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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 diplomové práci jsou v souladu s její cílem a osnovou důsledně využity znalosti 
diplomantky hlavně z předmětů Neživotné pojištění a Aktuárská teorie rizika, doplněny 
četnými informacemi z pojistného trhu pojištění motorových vozidel v ČR a webových 
stránek komerčních pojišťoven. Možno konstatovat, že diplomová práce představuje logický 
a komplexní celek, poskytující všecky důležité informace o pojištění motorových vozidel 
v ČR, jeho vývoji a současném stavu, k čemu jsou pro přehlednost vhodně využity tabulky 
a grafické prostředky. Rovněž jsou v přiměřeném rozsahu teoreticky i aplikačně zpracovány 
ukázky metod stanovení pojistného a využití systémů bonus-malus. Diplomantka prokázala 
také dostatečné zručnosti při využití vhodných procedur statistických programových balíků 
Statistica a Statgraphics Centurion.  



Otázka: Jako by bylo možné zkvalitnit aproximaci kolektivního modelu rizika v části 7.2.2?  
 
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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