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Cíl práce: Pojištění odpovědnosti je produkt komerčních pojišťoven se značně dynamickým 
vývojem. Diplomová práce se zaměří na časový vývoj jeho rozsahu a měnící se 
struktury a na mezinárodní porovnání a podrobněji se bude věnovat situaci v České 
republice. 

Vedoucí práce: prof. RNDr. Viera Pacáková, PhD. 

Studijní program: Pojistné inženýrství 

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 vypracovala DP zcela samostatně, bez využití konzultací. Už ze zadání vyplývá převážně 
výkladový styl psaní a menší možnost použití kvantitativních metod analýzy. Diplomantka proto využívá na 
zvýraznění a zpřehlednění poznatků hlavně tabulky a grafické prostředky. DP obsahuje ukázku použití metod 
vícekriteriálního rozhodování pro výběr optimálního pojistného produktu z nabídky tří pojišťoven. Lze 
konstatovat splnění hlavního i částkových cílů DP.  

Otázky a náměty k obhajobě 
Jako hodnotíte důležitost pojištění rizika odpovědnosti při porovnání s pojištěním jiných rizik? 

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

V Pardubicích 1. 9. 2017 

Podpis Pacáková 


