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1. Hodnocení práce (označte křížkem):  

 

Kritérium: 

Stupeň hodnocení 

výborně velmi dobře dobře nevyhovující 

Stanovení cílů práce a jejich 

naplnění 
X    

Práce studenta v průběhu 

zpracování práce 

(konzultace) 
X    

Vhodnost použitých metod X    

Práce s literaturou a citacemi X    

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky)  
X    

Hodnocení zpracování 

teoretické části práce 
 X   

Hodnocení zpracování 

praktické části práce 
X    

Využitelnost výsledků práce 

v praxi 
X    

 

2. Další hodnocení a připomínky k práci: 

Diplomantka zpracovala téma pojištění majetku a odpovědnosti za škodu u podnikatelů se 

zaměřením na likvidaci škod a pojistného podvodu.  Regulaci a proces likvidace pojistné 

události majetkových a odpovědnostních škod diplomantka aplikovala u pojišťovny 

Kooperativa, a.s., se kterou navázala spolupráci. Její přínos je především ve zpracování 

analýzy procesu likvidace škod s uvedením specifik pro pojištění odpovědnosti a pojištění 

majetku u podnikatelů, jež aplikovala na procesu u dané pojišťovny. Vznikla poměrně 

kvalitní diplomová práce.  

Diplomová práce je zpracována přehledně, kapitoly mají logickou návaznost. Cíl i metody 

práce jsou zvoleny vhodně. Po formální stránce lze vytknout překlepy a občasné nevhodné 

spojení a obraty. I když se diplomantka dopouští v praktické části drobných aplikačních 

nesrovnalostí, které pramení z její nezkušenosti se zpracováním této problematiky, hodnotím 

diplomovou práci výborně. 
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3. Otázky k zodpovězení při vlastní obhajobě práce: 

1. Objasněte, co znamená podpojištění a nadpojištění, a jaký důsledek má pro pojistníka a při 

likvidaci pojistné události. 

2. Zda a jaké změny jsou v úpravě likvidace pojistné události po účinnosti nového občanského 

zákoníku? 

3. Vysvětlete pojem následná finanční škoda.  

 

4. Práce je doporučena k obhajobě (ano, ne): ANO 

 

 

5. Navržený klasifikační stupeň (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 

 

výborně  
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