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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: 
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. 
 
 
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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