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2. Další hodnocení a připomínky k práci: 

Diplomová práce zpracována velmi pečlivě a diplomantka zvolila logickou strukturu kapitol a 

jejich návaznost. Ke zpracování diplomové práce diplomantka využila značný počet zdrojů, 

kvituji využití zahraničních materiálů. 

Výtku mám ke zpracování kapitoly 4 Mezery na pojistném trhu, ve které diplomantka 

analyzuje strukturu vybraných pojistných produktů a ukazuje možnosti rozšíření a uplatnění 

dalších produktů v závislosti na popsaných vývojových tendencích na pojistném trhu. 

Nicméně problém vidím v neprovázanosti analýzy českého pojistného trhu v návaznosti na 

ostatní pojistné trhy především v oblasti nalezení mezer na pojistném trhu či vyhledání 

nových pojistných produktů, které na českém pojistném trhu zatím nejsou nabízeny 
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3. Otázky k zodpovězení při vlastní obhajobě práce: 

1. Vysvětlete možnosti využívání jednotného pojistného trhu spotřebiteli, resp. zájemci o 

pojištění a případný vliv na odstranění vámi popisovaných mezer na pojistném trhu. 

2. V diplomové práci popisujete vliv demografického vývoje na nabídku pojistných produktů 

a také rostoucí význam životního pojištění. Jak si vysvětlujete nabídku životního pojištění 

maximálně do věku 75 let. 

3. V kapitole 3.7 zmiňujete jako podstatný trend propojování finančních služeb. V čem 

především vidíte význam bankopojištění a v jakých produktech se dle vás bude dále rozvíjet. 

4. V kapitole 3.9 uvádíte změny v právních předpisech pojistného práva a na str. 41 uvádíte, 

že budou mít velmi významný dopad na odvětví pojišťovnictví. Uveďte. 
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