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PoSUDEK VEDoUcíHo D|PLoMoVÉ PRÁCE

Aktuálnost (novost) tématu

Diplomantkou zvolené téma předloŽené diplomové práce je z oblasti pojišťovacího
práva. Jedná se o téma, které není tak ěasto zptacováváno, ale s ohledem navýznam a
dopad v oblasti pojišťovacího práva jde o téma společensky významné.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a
použité metody

Zvo|ené téma je tématem, které jak výše uvedeno není tak často předmětem
diplomových prací, není tak často zpracováváno jak v teoretické rovině, tak v aplikační
praxi, nicméně postavení pojišťovacích zprostředkovatelů je stá|e významnější a
v právní úpravě je toto téma stále aktuální.

Formální a systematické členění práce

Diplomová práce se člení na tři části, úvod, závěr, abstrakt českém a anglickém jazyce,

klíčová Slova' Seznam příloh a Seznam pouŽité literatury, jiných citovaných zdrojů.a
internetových zdrojů. Jednotlivé části předložené práce dále diplomatka dělí. Po úvodu
následuje prvá část diplomové práce věnovaná obecnému úvodu do pojišťovnictví.
Zbývajici dvě části je možné povaŽovat za základ diplomové ptáce, kdy celkem shodně
jak rozsahem, tak obsahem se diplomantka věnuje pojišťovacím zprostředkovatelům'
tak dohledu na činností pojišťovacích zprostředkovatelů. PředloŽená diplomová práce je

vhodně doplněna o pojednání o dohledu nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů
jak v Evropské unii, tak ve světě.

Vyjádření k práci

Diplomatka se seznámlla s celým okruhem aktuálních otézek zadanébo tématu a
prokáza| orientaci v dané věci. Diplomová práce je významným počinem na daném
úseku z toho hlediska, Že podstatná část práce se věnuje, v souladu s názvem diplomové
práce, zdařrcváni příjmů společníků obchodních společností' Samozřejmě se autorka
diplomové práce věnuje i vymezení základních pojmů a institutů, majících vztah ke
zpr ac ov áv anému té matu.
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5. Kritéria hodnocení práce

Doporučení/nedoporučení práce
k obhaiobě

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

NavrženÝ klasifikační stupeň Dip|omovou práci hodnotím výborně.
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vedoucí diplornbvé práce

Splnění cíle práce Diplomová práce naplnila úkol, který si vytyčila
diplomatka pro Zpracování dané diplomové práce'

Samostatnost při zpracováni
tématu

Autorka diplomové práce přistoupila k danému
tématu samostatným způsobem, problémy
arn|y zov a|a a p oté vys lovila vlastní stanovi ska.

Logická stavba práce PředloŽená diplomová práce je vhodně' logicky a
přehledně členěna.
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ráce s literaturou (využití
izojazyčné literatury) včetně
|tací

Diplomantka přistoupila ke zpracováni diplomové
práce odpovědně, správně cituje pouŽitou literaturu,
a to i s odkazy na internet.

Hloubka provedené ana|ýzy
(ve vztahu k tématu)

Diplomantka k dané problematice přistoupila
vhodným způsobem, kdy nejdříve popsala
problematiku a pokusila Se dojít k určitým
zobecněním a vlastním závěrům.

Uprava práce (text, grafy,
tabulkv)

PředloŽenou diplomovou práci hodnotím z hlediska
úpravy iako velmi dobrou.

Jazvková a stvlisticka uroven Jazykováúroveň ie velmi dobrá.


