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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)  
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Hodnocení zpracování 

teoretické části práce 
X    
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praktické části práce 
X    

Využitelnost výsledků práce 
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2. Další hodnocení a připomínky k práci: 

 

Diplomová práce zpracovává téma životního pojištění z aktuálního pohledu, a to zda je tento 

produkt vhodný způsob k zajištění na stáří a hodnotí, jak je životní pojištění spotřebiteli 

vnímáno. Diplomant velmi detailně a jasně hodnotí právní úpravu životního pojištění a typy 

životního pojištění. Za nutné považuji vyzdvihnout zpracování kapitoly 4 srovnání životního 

pojištění s dalšími způsoby zajištění na stáří. Diplomant zde důkladně především z hledisek 

právního, ekonomického a daňového srovnává životní pojištění s dalšími možnostmi zajištění 

na stáří. Následně diplomant vypracováním dotazníku zjišťoval postoj respondentů k produktu 

životního pojištění a k dalším produktům využívaným k zajištění na stáří. Ze získaných 

dotazníků od 387 respondentů vyplynuly zajímavé, mnohdy překvapivé výsledky, jež 

diplomant přehledně zpracoval a zhodnotil. 
 

Diplomová práce je zpracována na vysoké úrovni, jak po stránce obsahové, tak stylistické. 
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3. Otázky k zodpovězení při vlastní obhajobě práce: 

1. Životní pojištění lze dle zákona o pojistné smlouvě sjednat výhradně jako pojištění 

obnosové. Vysvětlete základní principy obnosového pojištění především v kontextu práva na 

náhradu škody proti tomu, kdo za škodu odpovídá. 

2. Na str. 48 uvádíte možnost přerušení penzijního připojištění. Jak je to s možností přerušení 

u životního pojištění. V čem spatřujete výhodu přerušení životního pojištění, resp. penzijního 

připojištění pro klienta? 

3. V diplomové práci uvádíte také změny v penzijním systému od 1. ledna 2013. Jaké 

postavení bude hrát životní pojištění, změní se podle Vás pohled na produkt životního 

pojištění a jeho využívání? 

 

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

 

 

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

 

výborně  
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