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Ostatní připomínky k práci 
1. Chybí práce s cizojazyčnou literaturou. 
2. Na str. 666 má být „ V páté kapitole byl popsán systém bonus-malus …“ namísto „V sedmé kapitole byl 

popsán systém bonus-malus ...“ 
3. Nesoulad ve vlastnosti 3. B-M tříd na str.55 a označením na str. 67. 

Otázky a náměty k obhajobě 
1. Vysvětlete větu str. 508 „U některých pojišťoven v Německu je možné do výpočtu pojistného zahrnout 

naježděné bezeškodné měsíce z ČR,…“ 
2. Jak se dá náhodně vybrat vozidlo (str. 683)? 
3. Jaký má být správní kód Vašeho modelového příkladu na str. 69? Při kódech záleží na pořadí! 
4. Načrtněte matici pravděpodobností přechodu mezi jednotlivými B-M třidami, str. 71. 
5. Prezentujte data o nákladech a pojišťoven a přijatým pojistným v oblasti povinného ručení z výroční 

zprávy z roku 2015. Selským rozumem je pro mě nepochopitelné, jak může být rozdíl téměř 1,8 mld. Kč. 

Závěrečné hodnocení 
Práci doporučuji  k obhajobě. 
Tuto diplomovou práci navrhuji hodnotit známkou: velmi dobře 
 

V Pardubicích 30.5.2017 

Podpis  ..................................................................  


