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Připomínky a otázky k obhajobě:
Diplomová práce vznikla převážně na základě použité literatury Cipra, T., 2004, která je také
základní doporučenou literaturou k předmětu Zajištění, který diplomantka absolvovala v LS
posledního roku studia, kdy byla diplomová práce téměř hotova. Většinu poznatků k tématu
proto nastudovala individuálně, jejich rozšiřování a prohlubování v letním semestru mělo za
následek propracování a doplnění některých kapitol. Konečná verze diplomové práce je po
obsahové a formální stránce uceleným komplexem zodpovídající úrovně v souladu s cílem a
zásadami pro vypracování. Má logickou strukturu od charakteristiky zajištění, jeho typů
a forem, přes teoretický výklad metod výpočtu zajistného při proporcionálních
a neproporcionálních typech zajištění a ukázkami jejich aplikace. Diplomantka se zaměřila

podrobněji na využití Paretova rozdělení pomocí systému Statgraphics Centurion, co lze
považovat za nejdůležitější samostatní přínos ke zpracované problematice. Oceňují kvalitní
obrázky, které přispívají k názornosti teoretického obsahu.
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