
© Fakulta ekonomicko-správní Posudek vedoucího diplomové práce 
Garant formuláře: proděkan pro studium a pedagogickou činnost H1.0104 / F002 / B 

Identifikace záznamu: 
Agenda závěrečných prací  ..................................................................  1 / 2 

Posudek vedoucího diplomové práce 

Student:  Linda Valdmanová, Bc. 

Číslo studenta:  E15660 

Název diplomové práce:  Pojištění motorových vozidel na českém trhu 

Cíl práce: Analýza současného stavu pojištění motorových vozidel v České republice 

Vedoucí práce: doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc. 

Studijní program: N6209 Systémové inženýrství a informatika 

Akademický rok: 2016/17 

Náročnost tématu 

 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující nelze 
hodnotit 

Teoretické znalosti      

Vstupní údaje a jejich zpracování      

Použité metody      

Kritéria hodnocení práce 

 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující nelze 
hodnotit 

Stupeň splnění cíle práce      

Původnost zapracování tématu      

Adekvátnost použitých metod      

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)      

Logická stavba práce a rozsah      

Práce s českou a zahraniční 
literaturou včetně citací      

Formální úprava práce 
(text, grafy, tabulky)      

Jazyková úroveň 
(styl, gramatika, terminologie)      

Využitelnost výsledků práce 

 vysoká střední nízká nelze hodnotit 

Pro teorii     

Pro praxi     



© Fakulta ekonomicko-správní Posudek vedoucího diplomové práce 
Garant formuláře: proděkan pro studium a pedagogickou činnost H1.0104 / F002 / B 

Agenda závěrečných prací 2 / 2 

Ostatní připomínky k práci 

Diplomantka v první části uvedla přehled zákonů a základní pojmy ze zákona a vyhlášky 
provádějící zákon, týkající se odpovědnosti z provozu motorových vozidel. V další části 
uvedla nejdůležitější subjekty, regulující pojistný trh a vysvětlila, jakou roli na tomto trhu 
hrají. Ve třetí kapitole uvádí vývoj pojistného trhu v Českých zemích. Čtvrtá kapitola uvádí 
nejvýznamnější pojišťovny působící na Českém trhu poskytující povinné ručení pojištění 
odpovědnosti z provozu motorových vozidel a přehledy jejich hospodaření z dostupných 
veřejných zdrojů. Součástí kapitoly je i porovnání povinného ručení s vybranými krajinami. 
Důležitá součást povinného ručení „bonus-malus systém“ je obsahem další kapitoly. Jsou zde 
uvedeny i matematické principy tohoto systému včetně ilustrativních příkladů. Šestá kapitola 
popisuje konkrétní produkt povinného ručení ČSOB pojišťovny včetně metodiky výpočtu 
výše pojistného. Kapitola končí uvedením alternativních metod pro výpočet pojistného, 
používaných v některých motoristicky vyspělých zemích. 
 Diplomantka při psaní diplomové práce prokázala dostatečnou samostatnost, 
jednotlivé části konzultovala s vedoucím práce a řídila se jeho připomínkami. Pojišťovny si 
chrání svoje údaje, a pokud nemusí, nezveřejňují je. Diplomantka tak musela vyvinout značné 
úsilí pro jejich získání a prohledat množství internetových zdrojů o čemž svědčí i jejich výčet 
v seznamu použité literatury. Práce má logickou výstavbu a jednotlivé kapitoly na sebe 
organicky navazují. 
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