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Ostatní připomínky k práci 
Diplomantka postupovala při psaní DP podle zadané osnovy a v zodpovídající míre splnila všechny její body. 
V první části se až příliš podrobně věnovala legislativní stránce pracovní neschopnosti. V kapitole Možnosti 
pojištěné pracovní neschopnosti v komerčních pojišťovnách se zaměřila jenom na tři pojišťovny a chybí 
všeobecný přehled tohoto pojištění na pojistném trhu ČR. 

Otázky a náměty k obhajobě 
Jaký je Váš názor na důležitost pojištění práceneschopnosti v komerčních pojišťovnách v systému 
nemocenského pojištění v ČR? 

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