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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Autorka si za téma rigorózní práce zvolila téma, které lze považovat za poměrně živé 
a aktuální, a to především s ohledem na probíhající legislativní změny v oblasti distribuce 
pojištění. Práce má zejména praktický potenciál, a to při splnění podínky náležité 
komparace staré a nové právní úpravy. Z těchto důvodů lze volbu tématu u autorky 
ocenit. 

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

metody 

Autorkou zvolené téma vyžaduje pro odpovídající úroveň zpracování především 
teoretické znalosti z oblasti finančního práva (konkrétně z oblasti práva pojišťovacího), 
dále pak z oblasti teorie práva, práva správního a práva unijního. Vzhledem k tomu, že 
problematika činnosti pojišťovacích agentů bývá analyzována poměrně často, lze 
konstatovat, že dostupných zdrojů měla autorka k dispozici dostatek. Autorka v úvodu 
neuvádí metody, z nichž vychází, jde přitom zejména o metodu deskripce, analýzy, 
syntézy a komparace. Uvedené metody lze vzhledem k tématu práce považovat za 
adekvátní. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

Vedle úvodu, závěru a dalších tradičních částí se práce člení do sedmi kapitol, které se 
následně vnitřně člení. Systematiku práce hodnotím kladně, práce působí logicky 
uspořádaným dojmem. Stěžejní místo (co do rozsahu a hloubky analýzy) zastávají v práci 
kapitola druhá a třetí (označené jako třetí a čtvrtá). Po první kapitole, která je ve 
stručnosti věnována historickým otázkám následují dvě kapitoly věnované postavení a 
povinnostem pojišťovacích agentů. Nálsedující kapitoly (odpovědnost, dohled) dotváří 
komplexní celek. Nadto jsou v práci zařazeny další dvě kapitoly věnující se jednak stručné 
komparaci s vybranými státy a úvahám de lege ferenda. Z hlediska formálního členění 
nemám k předložené práci podstatnějších výtek. 

 
4. Vyjádření k práci 

Předložená práce je po obsahové a věcné stránce na průměrné až lehce nadprůměrné 
úrovni. Z textu práce je patrné, že si autorka osvojila potřebné znalosti pro sepsání 
rigorózní práce na zvolené téma. Autorka se místy snaží vnést vlastní kritický pohled na 
jednotlivé problematické otázky, což oceňuji. Kladně hodnotím analytické myšlení 
autorky, které je patrné zejména při práci s textem právních předpisů a judikaturou. Jako 
určitou výtku uvádím místní popisnost práce, dále pak čestější jazyková pochybení. Je 
rovněž škoda, že se autorka nevěnovala více chystané úpravě v distribučním zákoně. 
Propracovanější mohl být rovněž cíl práce a metodologie. Předloženou rigorózní práci 
považuji v celku za lehce nadprůměrnou a doporučuji ji k obhajobě. 

 



  

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Lze konstatovat, že cíl své práce vytyčený v úvodu 
autorka částečně splnila. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Autorka prokázala, že si osvojila potřebné znalosti 
a schopnosti pro samostatné a tvůrčí zpracování 
rigorózní práce na zvolené téma. Na základě 
vyhodnocení podobnosti práce v systému Theses.cz 
lze konstatovat, že bylo nalezeno 500 podobných 
dokumentů s nízkou mírou podobnosti. Vzhledem 
k rozsahu protokolu o vyhodnocení podobnosti 
(přes 35.000 stran) byla provedena pouze 
namátková kontrola. V rámci shodných pasáží jde 
zásadně o označování právních předpisů, případně 
o řádně citované prameny. 

Logická stavba práce Práce po této stránce působí poměrně vyrovnaným 
a systematickým dojmem. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autorka podle seznamu literatury vycházela 
z adekvátní základny zdrojů, přičemž jsou 
zastoupeny primárně česky psané zdroje. Použité 
citace jsou v souladu s citační normou, ne vždy jsou 
však zdroje citovány správně (např. Teorie 
finančního práva a finanční vědy). 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy lze ve vztahu k tématu 
považovat za dostatečnou. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni. 
V práci nejsou obsaženy grafy ani tabulky, což však 
není na škodu. Autorka mohla v textu odstranit 
hypertextové odkazy. 

Jazyková a stylistická úroveň Po této stránce je práce na průměrné úrovni. 
Autorka se nevyvarovala poměrně značného 
množství překlepů. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

1) Proti komu se může obrátit pojistník v návrhu na zahájení řízení před Finančním 
arbitrem, pokud jde o pochybení při sjednání pojistné smlouvy (smlouvu sjednal PPZ 
činný pro PA)? 

 
2) Jaké hlavní změny přinese současným pojišťovacím agentům nový ZDPZ? 
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