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PoSUDEK oPoNENTA DlPLoMoVÉ PRÁCE

Aktuál nost (novost) tématu

Autorka si jako téma své diplomové práce vybra|a téma zob|asti právní úpravy
pojišťovnictví. Zaměři|a se přitom na otázky pojistného p|nění a jeho výp|aty. Téma
z ob|asti pojišťovnictví není zpracováváno často. Také zaměření na pojistné p|nění tak
není často zpracováváno. Z tohoto h|ediska hodnotím vo|bu tématu jako zajímavou.

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

Toto téma je průřezové z důvodu spojení soukromoprávní regu|ace (úprava pojistné
sm|ouvy v zákonu o pojistné sm|ouvě i v občanském zákoníku) a veřejnoprávní
regu|ace (regu|ace a dohled nad pojišt'ovnictvím'
Vstupní údaje jsou |ehce dosaŽite|né, a to jak v něko|ika zák|adních pub|ikacích, tak
v odborných č|áncích a v materiá|ech dostupných na webu.
o metodách práce se autorka nezmiňuje, coŽ je negativem (úvodu), nicméně se jedná
zejména o deskripci a ana|ýzu.

Formální a systematické členění práce

Autorka vytvoři|a poměrně d|ouhou dip|omovou práci, kterou rozděli|a do nás|edujících
kapito|: Uvod, 1. Historie pojiŠtění osob, 2. Současná právní Úprava, 3. Předpok|ady a
podmínky v souvis|ostech s pojištěním osob, 4. Zák|adní faktory a jejich projevy
v pojištění osob, 5. pojištění osob, 6. Srovnání se s|ovenskou právní úpravou, Závěr.
Takováto systematika je vce|ku odpovídající. Jako vce|ku krátký a nijak zv|áště
obsaŽný hodnotím závěr práce, který nemá ani 3 strany textu (dé|ka v|astního textu je
75 stran) a ve kterém autorka v|astně jen shrnuje obsah jednotlivých kapito|, niko|iv
svých h|avních myš|enek, neformuIuje podstatné závěry.

Vyjádření k práci

Nezvyk|e musím na začátku zmínit formá|ní stránku práce. V před|oŽené dip|omové
práci jsem na|ez| neskutečně vysoký počet pravopisných chyb, zejména spočívajících
v ma|ých písmenech na začátcich vět, dá|e pak i některé chyby ve shodě podmětu
s přísudkem. o formá|ně |edaby|ém přístupu svědčí např. i to, Že název práce
v ang|ičtině je na konci práce uveden dvakrát po sobě.
Z obsahového h|ediska je práce dobrá. Popisuje dostatečně konkrétně a s dostatečnou
h|oubkou ana|ýzy danou prob|ematiku. Autorka skutečnosti komentuje svými názory,
argumentuje také vhodně vybranými judikáty. S někteými závěry autorky (např. důvod
konce přerušení pojištění na str. 32) sice ne zce|a souh|asím, a|e je sympatické, Že
autorka své názory často přináší.
V jejím výk|adu je moŽno s|edovat vhodný, systematický postup' od obecných otázek
ke konkrétním.
V práci jsem nena|ez| podstatnější obsahové nedostatky (z menších např. na str. 14,
kde se d|e autorky má nový občanský zákoník vztahovat na sm|ouvy uzavřené po
1.1.2013).
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5.

Autorka, ačko|iv sama m|uví o dvojko|ejnosti právní úpravy (pojistná sm|ouva d|e
občanského zákoníku a d|e zákona o pojistné sm|ouvě), a|e ve většině práce se
zabývá zejména zákonem o pojistné sm|ouvě.
Ce|kově však práci hodnotím jako obsahově ve|mi dobrou, avšak zatlŽenou formá|ními
nedostatky.

Kritéria hodnocení práce

Sp|nění cí|e práce Cíle povaŽuii za sp|něné.
Samostatnost při zpracování
tématu

Jedná se o téma niko|iv často zpracovávané, proto
povaŽuji za přínosné, Že sijei autorka vybrala'

Looická stavba oráce Systematiku práce povaŽuii za vhodně zvo|enou.
Práce s |iteraturou (vyuŽití
cizojazyčné |iteratury) včetně
citací

Autorka ke zpracování své práce vyuŽi|a ce|ou řadu
publikací i da|ších zdrojů informací, avšak pouze
českých. Ačko|i je vzh|edem k tématu práce jistá
převaha českých zdrojů akceptovate|ná, Úp|ná
absence zahraničních zdrojů je negativem této
práce.
V historické části práce pak autorka necituje zdroje
svých informací' coŽie také neoativem.

HIoubka provedené ana|ýzy
(ve vztahu k tématu)

Ana|ýzu povaŽuji za dostatečnou.

Uprava práce (text, grafy,
tabulkv)

Uprava je na obvyk|ém stupni.

Jazyková a sty|istická úroveň K jazykové úrovni mám 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
seznámena s pojistnými podmínkami? (str. 19)

2) Je moŽné povaŽovat pojistné podmínky za ,,obecně závazný předpis..? (str. 21
a pozn. 38)

Není právě významem povinnosti pojistite|e ukončit šetření do 3 měsíců, aby se
pojištěný dosta| ke svým oprávněným finančním prostředkům v krátké době? (str. 26)

Jak by autorka vysvět|i|a pojem ,,Úrazový mechanizmus.., který některé pojišt'ovny
pouŽívajíjako podmínku pojistného krytí u úrazového pojištění?

3)

4)

Doporučení/nedoporučení práce
k obhaiobě

Tuto práci doporuěuji k obhajobě.

Navržený k|asifikační stupeň Za podmínky odpovídajícího průběhu obhajoby
práce a kvaIifikovaných odpovědí autorky
navrhuii hodnocení známkou velmi dobře.

Kohajda, Ph.D.

V Praze dne 12.1 .2013


