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Českérepubliky k pojištěnía rozbor
-unii
Cílem práce bylo zhodnocení přístupu obyvatel
a ,r.,oa;o..ni piipuána odliŠnosti. Úkolem
důvodů.Dále porovnání s přístupy u euiodrku
českémpojistném trhu,
Óiáce Uvro také popsat vwoj na

přesto

novou oblastí.
pro
v době zahájení bakalářské práce bylo téma pojišťovnicwí autorkuliteraturu, která ji dala
se rychle zorientovata a zísi<ala u.iri ,iusný Óruhrua. Nastudovala stavět. vypořádala se
dále mohla
teoretický základ v oblasti pojišťovnicirř, Áa- r.iárém.
myšlenkovym a někdy jaderným zdrojem
s velkým množswím čň;kůu-páákruon,-r.Lre uvry
'záyoiá
inrármácí a také si zajistit relevantní
práci. MuseĚ-ruÁu vytřídit ňáuhÓone
pro tuto
práce je odpovídající,Svým přístupem
data. Rozsah použitéliteratury pro tentJtyň nur.rár.Ře
prokázala schópnost provádět kvalitní vědecké práce,

je rozložena do óryř oblastí: teoretický
Práce působíhomogenním a kompaftním dojmem.,
přístúpua predikce dalšíhovwoje, Nedílnou
úvod, popis existujícíhopojistného trlru, anatýia
součástíjsou přílohy a tabulky.
trhu, je popsán čitelným zpŮsobem a
Nutný teoretický úvod, podobně jako popis pojistnáo
jeho vywáření byl přínosem
můžeb,ýt zajímavý také pro ,nute6o-1[ániĚ vcri* , že'§ři
především pro autorku samotnou.
řadu
jistě analýza přístupu českých subjek!ů, Tato část obsahuje
Vlastním přínosem práce je
'ioioorů. oornúar' ,., že' několik hypotéz by zasloužilo více
zajímar,ných myštenlř .
próstoru v'oblasti životníhoPojiŠtěnÍ'
pozornosti. Velmi zajímauým místem É;;;É;,Úir.,o
ktený zpoctrybňuje některé obecné názory,
produktů a zhodnotila rnýsledky
v závěru autorka nastínila možnétrendy ve vývoji pojistných
svYch Pozorování
,rrírp uÝraznén vlastní přínos práce, ' rda zajímauých závěrů je ponechána
V ffi.i Uý mě] b,ýt více nrurazněn
DoPorucu;t, aby byla práce
ňu" ňoroinosti čtenáře. To ovšem nesnižuje .faktický .obsah.
priplstcnu t< ourralouě a navrhuji hodnocení známkou "v}borně",

Re

vlas

pojišťovny a. s. spolupráce se
Autorka měla možnost využívatkonzultace pracovníků z-čsog
polsťóvny
twá,,zájem pokračovat
však ukázala prospěšnou pro ooe stránv. {e str9nv čsoa
jiste tute ,ájr, avy záiér této bakalářské Práce,
ve spolupráci na tE;ňi; itlaii.t.,. coz ř
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SUMMARY OF POINTS AWARDED (for the explanation of categories and scale,
pIease, see below):
CATEGoRY

PoINTs

Quality of Research
Clarity and Readabilitv
Content/QualiW of ldeas
organization & Development
Manuscript Form

30
7

32
15

4

TOTAL POINTS
LETTER GRADE

(Signature

-

88
v,ýborně

Defense Opponent)

PhDr. RNDr.Ing. Jaroslav Vacek, Ph.D.
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Exolanation of cateaories and scale:
QUALITY OF RESEARCH: The thesis demonstrates the author's futt underďanding and command of current

literature and he/she uses it competentty. The topic of the thesis ís wett struďured
aňd methods used are proper
and relevant to the research queďion being investigated. A futt and accurate
analysis of thesis ďatement, from
both a theoretical and apptied perspeďívg is providěd.

Strong

27

30

24

Middle

21

18

15

12

Weak

840

CONTENT/QUALITY OF IDEAS: A range and depth of exposition; an appropriate sense of complexity of the
toPlc; aPProPriate analYsis of the thesis statement; and an accurate undersianding
of theoretical concepts is
demonstrated. A full discussion of appticable and relevant theories stylized data is inctuded. original,
creative
thought is Provided and evident. Demonďrates critical thinking and analysis with
application of theory and

student's abilitY to draw conclusions based on their knowledge, slělls and research.

Strong
40

36

32

Middle

28

24

Weak

151050

20

ORGANIZATION AND DEVELOPMENT: The paper demonstrates a logical and clear
arrangement of ideas; an
effeďive use of transitions; a unlty and coherence of paragraphs; aná a clear
devetopme:nt of ideas through
suPPorting detail and evldence. The reader is successfu/ly Óriented to the subjeď, prrporu,
methodology, ahd
struďure of the rePort; an overview of the whole is inctuded; the readerš ateition
ánd inteiest is engagéd. rhe
thesis ďatement is clearly and deftnitivety stated without ambiguity. The conclusion
is strong and refleďive of the
work as a whole.

Strong

15

13

Middle

Weak

121086

420

CLARITY AND READIBILTTY: Ease of readabitity; appropriate use of language and styte for the rhetorical
content; claritY of sentences (reader doesn't get /ost; minimum need fo7 síowing
down or re-reading) is
aPProPriatelY demonstrated. Professional level of Eng/ish expression is evident (imÍEd
amount of non-native

language to English translation is deteďabte).

Strong

109

8765

Middle

Weak

3210

MANUSCRIPT FORM: The aPProPriate manuscript form and style for the rhetorical content; professional
a
im?ge; an aPProPriate use of headings and sub-headings; an appropriate
format for graphs and tables; an
1fective referencing of graPhs and tables in the text; compiete aná'acČurate bibtiographybocumented to support
the applied research; and the overall impaď of document áesign is consldered.

Strong
5432

Middle

Weak

10
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