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rozdělení a prezentovat také ukázky aplikace metod.  
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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 

 
kritéria 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: 
Diplomová práce (DP) si klade několik cílů. 
1. Stanovení netto pojistného při různých typech a formách zajištění s důrazem na využití 
Paretova rozdělení. 

2. Prezentovat ukázky aplikace popsaných metod. 

Cíle diplomové práce byly částečně splněny. Valná většina DP práce (první čtyři kapitoly) je 
prostým opisem knihy T. Cipra.: Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví (často i s chybami), 
což není největším nedostatkem, nýbrž ukázky aplikací.  



V příkladech 1 a 2 v kapitole 5. „Ukázky aplikace metod stanovení zajistného“, ve výpočtech 
je pojistné vyšší než pojistná částka, což je prakticky nemožné. 
 
Připomínky a otázky: 
1. V ukázkovém příkladu 7. p je tzv. relativní priorita a kapacita zajištění je limit + priorita. 
 
Otázka 1.: Co je to nettozajistné?   
 
Otázka 2.: V ukázkovém příkladu 2. (str. 45) je graf pro δ - poměrná část zajistné částky 
zajistitele špatně. Jak má vypadat správně graf? 
 
Otázka 6.: Kde jste ve Vaši diplomovou práci využila literaturu [3] a [4]? 
 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
 
 
 
Navržený klasifikační stupeň: dobře 
 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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