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Diplomová práce je zaměřena na závažný společenský a ekonomický problém, kterým je 
značná a stále rostoucí zadluženost domácností ČR. Cílem diplomové práce je analýza 
pojištění jako nástroje ke snížení rizik zadluženosti. Diplomantka se v souladu se zásady pro 
vypracování důsledně zaměřila na jeho splnění. 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol. Název první kapitoly Aktuální situace zadlužování 
domácností neodpovídá úplně její obsahu, no kapitola je vhodným úvodem k řešené 
problematice, protože se věnuje rostoucím příjmům a rostoucí spotřebě domácností, která 
příjmy převyšuje, což je důvodem zadlužování. Kapitola 2 s názvem Rizika vývoje zadlužení 
výstižně popisuje vývoj zadluženosti domácností, příčiny zadlužení, jeho strukturu, pomocí 
vhodných regresních modelů vyjadřuje trend vývoje úvěrů na bydlení a spotřebních úvěrů a 
také úvěrů se selháním a jejich extrapolací dělá krátkodobé prognózy vývoje. Riziky vývoje 
zadlužení se diplomantka věnuje v rozporu s názvem kapitoly znovu jenom okrajově. Značně 
podrobně se však riziky zadlužení zabývá třetí kapitola, a to v souvislosti s možnostmi jejich 
pojištění. Poslední kapitola prezentuje možnosti volby vhodného optimálního produktu 
pojišťoven a bank pomocí rozhodovacích metod.  

V diplomové práci je použito množství aktuálních číselných údajů, jsou vhodně zařazeny 
tabulky, využity názorné grafické prostředky a aktuální elektronické informační zdroje, čím 
diplomantka dosáhla výstižné a také značně komplexní zobrazení situace zadlužení 
domácností v ČR, jejího vývoje, příčin, rizik a možností jejich redukce pojištěním. Zvolenu 
strukturu diplomové práce, i když ne zcela v souladu s názvem kapitol, lze považovat za 
vhodnou a použité metody za adekvátní. 

Stylisticky je práce napsána jasně, výstižně, jsou uvedeny odvolávky na použité zdroje. 
Stylistickou úroveň však snižuje nesprávné používání teček v celém textu, do značné míry už 
v úvodu. Rovněž je často nesprávně používán výraz „nejoptimálnější“ místo „optimální“. 
Formální úprava práce je na požadované úrovni.  

Lze konstatovat, že diplomantka cíl diplomové práce splnila a diplomovou práci doporučuji 
k obhajobě. Její celkovou úroveň hodnotím stupněm 

„velmi dobře“. 

Otázka:  

1. Upravte legendu v obrázku 17, str. 42. 

2. Jsou podle vás dostatečné legislativní opatření ke snížení rizik neseriózního přístupu 
některých finančních institucí k žadatelům o úvěr? 

 

 

V Pardubicích 30. 5. 2017    prof. RNDr. Viera Pacáková, PhD. 


