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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce vybrala problematiku pojišťovnictví, 
pojišťovacích zprostředkovatelů a dohledu nad nimi. Tato právní oblast v poslední 
době zaznamenává zásadní změny, a proto lze konstatovat, že volba tématu byla 
vhodná a přínosná. 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a  jejich zpracování  

a použité metody 
 
Pro úspěšné zpracování tohoto tématu jsou nutné nejen znalosti finančního práva, ale 
také znalosti z oblasti práva Evropské unie a také částečně z oblasti ekonomie, téma je 
tedy průřezové. Vzhledem k aktuálnosti tématu je pro jeho vypracování dostupný 
dostatek odborné literatury, české i zahraniční. Ohledně vědeckých metod práce se 
diplomantka nezmiňuje. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Práce je vcelku rozsáhle vnitřně členěna. Úvod ani závěr práce není číslován, ostatní 
kapitoly pak nesou tyto názvy: 1) Obecný úvod do pojišťovnictví; 2) Pojišťovací 
zprostředkovatelé; 3) Dohled nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů. Zejména 
kapitola druhá a třetí se následně člení do celé řady podkapitol. Z tohoto hlediska by 
bylo k zamyšlení, zda systematiku přece jen nezpřehlednit a nevytvořit více hlavních 
kapitol, které by se méně vnitřně členily. Nicméně i toto členění není z hlediska 
systematiky práce nijak špatné, ale je pro čtenáře méně přehledné.  
Práce je doplněna seznamem použité literatury a jiných zdrojů informací, jednou 
tabulkou obsaženou v příloze a abstraktem a seznamem klíčových slov v češtině a 
angličtině. Abstrakty a klíčová slova jsou bohužel psána ve od zbytku práce zcela 
odlišném řádkování, což kazí výsledný dojem z formální úpravy práce. 

 
4. Vyjád ření k práci 

 
Diplomantka si vybrala ke zpracování téma pojišťovacích zprostředkovatelů, které 
nebývá zpracováváno příliš často, ač se jedná o téma zajímavé.  
K analýze této problematiky přistoupila velmi precizně, na celé práci je také evidentní, 
že se v praxi v této oblasti také pohybuje. Jednotlivou pozitivně-právní úpravu 
komentuje svými názory, přidává také komentáře směřující k možné či žádoucí právní 
úpravě pro futuro. 
K obsahu vlastní práce nemám diplomantce co podstatnějšího vytknout. Podle mého 
názoru jsou v práci šíře, než je nutné, pojaty kapitoly o historii, ale jak jsem se dočetl 
v závěru práce, bylo to autorčiným záměrem a naopak lituje, že tyto kapitoly nemohla 
udělat ještě obsažnějšími. 
I z hlediska formálního mám k práci jen drobné výhrady. Ve zcela zanedbatelné míře 
jsem v práci nalezl překlepy či jazykové nedostatky (např. na str. 5 v přímé citaci je 
které zákazníku upisovatelům zaplatil, mělo by být jen zákazník). Dále pak musím 
namítnout nesprávnou formu citací webových odkazů, kdy diplomantka neuvádí den 
použití uvedeného zdroje, jak to vyžadují citační normy (např. pozn. 106). 
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Z hlediska celkového hodnocení však tuto práci hodnotím velmi pozitivně, neboť se 
jedná o velmi dobře zpracovanou diplomovou práci, která obsahuje relativně hlubokou 
analýzu úzce vymezeného tématu.  
  

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíle práce jsou v úvodu práce vymezeny a 

domnívám se, že byly i naplněny. 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Práce na toto téma je zpracovávána velmi zřídka, 
proto výběr tohoto tématu vítám. 

Logická stavba práce K vnitřní stavbě práce nemám podstatnější 
připomínky. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka pracuje s relativně rozsáhlým počtem 
literárních zdrojů, zahraniční prameny však 
zastupují jen slovenské publikace. Připomínku 
k citacím uvádím výše.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Analýzu považuji za dostatečně hlubokou. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je pečlivá, celkový dojem tak kazí jen 
odlišný formát abstraktů. 

Jazyková a stylistická úroveň Úroveň písemného projevu je na velmi dobré 
úrovni, bez podstatnějších pravopisných chyb či 
jiných nedostatků. 

 
 
6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
1)  Jak diplomantka hodnotí právní regulaci vícenásobné registrace jednoho subjektu jako 

různých forem zprostředkovatele (str. 33)? 
 
2) Pokud diplomantka navrhuje zavedení povinnosti absolvovat odborné školení o českém 

pojišťovacím právu pro zahraniční zprostředkovatele působící v ČR na základě 
jednotného pasu (str. 37), může uvést nějaký příklad z jiné právní oblasti, kde by obdobná 
situace byla řešena takovým způsobem? 

 
3)  Jaký je názor diplomantky na možnost změny objektivní odpovědnosti pojišťovacího 

zprostředkovatele na odpovědnost subjektivní (viz návrh na str. 40)? 
 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Práci doporu čuji  k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Práci hodnotím stupněm výborn ě. 
 
 
 
 
V Praze dne 13.1.2012                              JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

_________________________ 
oponent diplomové práce 


