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1.

Aktuálnost (novost)tématu
Autorka si jako témasvé diplomovépráce vybra|atémazob|asti právníúpravy
pojišťovnictví.
Zaměři|ase přitomna otázky pojistného
p|něnía jeho výp|aty.Téma
pojišťovnictví
z ob|asti
p|nění
nenízpracováváno
často.Takézaměřenína pojistné
tak
jakozajímavou.
neníčastozpracováváno.
Z tohotoh|ediskahodnotím
vo|butématu

2.

Náročnosttématuna teoretickéznalosti, vstupní údajea jejich zpracovánía
pouŽitémetody
Toto témaje průřezové
z důvoduspojenísoukromoprávní
regu|ace(úpravapojistné
sm|ouvyv zákonu o pojistnésm|ouvěi v občanském
zákoníku)a veřejnoprávní
regu|ace(regu|ace
a dohlednad pojišt'ovnictvím'
Vstupníúdajejsou |ehcedosaŽite|né,
pub|ikacích,
a to jak v něko|ikazák|adních
tak
v odborných
č|áncích
a v materiá|ech
dostupných
na webu.
o metodáchprácese autorkanezmiňuje,
coŽje negativem(úvodu),
nicméně
se jedná
zejménao deskripcia ana|ýzu.

3.

Formálnía systematickéčleněnípráce
poměrněd|ouhoudip|omovou
Autorkavytvoři|a
práci,kterourozděli|a
do nás|edujících
kapito|:
Uvod,1. HistoriepojiŠtění
právní
osob,2. Současná
Úprava,3. Předpok|ady
a
podmínkyv souvis|ostechs pojištěním
osob, 4. Zák|adnífaktorya jejich projevy
v pojištění
osob,5. pojištění
osob,6. Srovnáníse s|ovenskouprávníúpravou,
Závěr.
Takováto systematikaje vce|kuodpovídající.
Jako vce|kukrátký a nijak zv|áště
obsaŽnýhodnotím
závěr práce,kterýnemá ani 3 stranytextu(dé|ka
v|astního
textuje
75 stran)a ve kterémautorkav|astnějen shrnujeobsahjednotlivých
kapito|,niko|iv
podstatné
svýchh|avních
myš|enek,
neformuIuje
závěry.

4.

Vyjádřeník práci
Nezvyk|emusímna začátkuzmínitformá|ní
stránkupráce.V před|oŽené
dip|omové
prácijsem na|ez|neskutečně
vysokýpočetpravopisných
chyb,zejménaspočívajících
v ma|ýchpísmenechna začátcichvět, dá|e pak i některéchybyve shodě podmětu
přístupusvědčínapř. i to, Že název práce
s přísudkem.o formá|ně|edaby|ém
je na koncipráceuvedendvakrátpo sobě.
v ang|ičtině
je prácedobrá.Popisujedostatečně
Z obsahového
h|ediska
konkrétně
a s dostatečnou
h|oubkouana|ýzydanou prob|ematiku.
Autorkaskutečnosti
komentujesvými názory,
judikáty.S někteýmizávěryautorky(např.důvod
argumentuje
takévhodněvybranými
přerušení
pojištění
konce
na str. 32) sice ne zce|asouh|asím,
a|eje sympatické,
Že
autorkasvénázoryčastopřináší.
V jejímvýk|aduje moŽnos|edovatvhodný,systematický
postup'od obecnýchotázek
ke konkrétním.
V prácijsem nena|ez|podstatnější
obsahovénedostatky(z menších
např. na str. 14,
kde se d|e autorkymá nový občanský
zákoníkvztahovatna sm|ouvyuzavřenépo
1.1.2013).

právníúpravy(pojistnásm|ouvad|e
Autorka,ačko|ivsama m|uvío dvojko|ejnosti
občanského
zákoníkua d|e zákona o pojistnésm|ouvě),a|e ve většiněpráce se
zabývázejména
zákonemo pojistné
sm|ouvě.
jako obsahověve|midobrou,avšakzatlŽenou
Ce|kověvšakprácihodnotím
formá|ními
nedostatky.
5.

Kritériahodnocenípráce
Sp|něnící|epráce
Samostatnost při zpracování
tématu
Looická stavba oráce

CílepovaŽuiiza sp|něné.
Jedná se o témaniko|ivčastozpracovávané,proto
povaŽujiza přínosné,
Že sijei autorkavybrala'
práce
povaŽuii
Systematiku
za vhodně zvo|enou.

Práce s |iteraturou (vyuŽitíAutorkake zpracování
svéprácevyuŽi|ace|ouřadu
cizojazyčné
|iteratury)včetně publikacíi da|ších
zdrojůinformací,
avšakpouze
citací
českých.Ačko|ije vzh|edemk tématupráce jistá
převaha českýchzdrojů akceptovate|ná,
Úp|ná
absence zahraničních
zdrojůje negativemtéto
práce.
V historické
částiprácepak autorkanecitujezdroje
svýchinformací'
coŽie takéneoativem.
HIoubka provedené ana|ýzy Ana|ýzupovaŽuji
za dostatečnou.
(ve vztahu k tématu)

Uprava práce (text, grafy, Upravaje na obvyk|ém
stupni.
tabulkv)
Jazykováa sty|istickáúroveň K jazykovéúrovnimám podstatné
nedostatky(viz
vÝše).
6.

Připomínky a otázky k zodpovězeni při obhajobě
1) Jaké je d|e autorky řešení prob|ému,jak prokázat, Že osoba byla podrobně
podmínkami?
(str.19)
seznámenas pojistnými
2) Je moŽné povaŽovat pojistnépodmínkyza ,,obecnězávazný předpis..? (str. 21

a pozn.38)

3) Není právě významempovinnostipojistite|e
ukončitšetřenído 3 měsíců,aby se
pojištěný
prostředkům
finančním
dosta|ke svýmoprávněným
v krátkédobě?(str.26)
pojem,,Úrazovýmechanizmus..,
4) Jak by autorkavysvět|i|a
kterýněkterépojišt'ovny
pouŽívajíjako
podmínku
pojistného
pojištění?
krytíu úrazového

Doporučení/nedoporučení
k obhaiobě

Navrženýk|asifikační
stupeň

práce Tuto práci doporuěujik obhajobě.

průběhu
Za podmínky
odpovídajícího
obhajoby
práce a kvaIifikovaných
odpovědí autorky
navrhuiihodnocení
známkouvelmidobře.

V Prazedne 12.1.2013
Kohajda,Ph.D.

