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Hodnotitel – vedoucí práce:  Ing: Marie Černá, Ph.D. 
 

Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 
A) Definování cílů práce                 
B) Metodický postup vypracování práce              
C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              
D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            
F) Formální zpracování práce                
G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             
I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           
J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             
K) Závěry práce a jejich formulace               
L) Splnění cílů práce                 
M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou             
O) Přístup autora k řešení problematiky práce              
P) Celkový dojem z práce                
 

 
Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 
Posouzeno             
Posouzeno - podezřelá shoda          
 
 
Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2     velmi dobře   
 
Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 
 
Studentka předkládá k obhajobě práci s cílem navrhnout na základě klasifikace, analýzy  
a zhodnocení metod a nástrojů risk managementu používaných společností RENOMIA, a. s.  
při zprostředkování pojištění klientům opatření, která by umožnila redukci rizik pro,  
v práci specifikované, klienty pojišťovacího makléře RENOMIA, a. s. 
 
Cíl práce byl stanoven na přání zadavatele tématu, společnosti RENOMIA, a.s. Bylo tedy žádoucí 
zpracovat výstup, který bude pro tuto společnost dále využitelný. Tento cíl autorka naplnila. 
 
V teoretické části kvalifikační práce jsou srozumitelně podány informace, které autorka využívá  
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  
   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 
 

jako východisko pro zpracování praktické části práce. V praktické části jsou využity zejména 
informace zprostředkované zadavatelem tématu DP.  
Tyto informace, získané vlastním přičiněním (autorkou provedené rizikové šetření, prohlídka,  
v místě provozovny klientů pojišťovací společnosti), jsou zpracovány pomocí standardních nástrojů  
a specializovaného softwaru pojišťovací společnosti. Výstup je podán přehlednou formou  
(obrázky, grafy, tabulky). 
 
Opatření, směřující ke zlepšení situace klientských společností v oblasti rizik, jsou stanovena  
na základě znalosti situace konkrétních klientů, je zohledněna jejich realizovatelnost.  
Všechna opatření jsou srozumitelně popsána. 
 
Věcí, kterou bych možná vytkla, je rozsáhlost práce. Ta je však způsobena snahou autorky  
nejen zhodnotit rizika klienta pojišťovací společnosti, ale také porovnat situaci klientů podnikajících 
ve stejné oblasti (strojírenství), což bylo součástí stanovených zásad pro zpracování této kvalifikační 
práce. Výstupy rizikových prohlídek bývají detailní, a to potom ovlivní i rozsah práce. 
 
Z výše uvedených důvodů navrhuji klasifikovat práci stupněm "velmi dobře". 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 
 
1. Které z Vámi analyzovaných rizik bylo pro sledované společnosti rizikem nejzávažnějším? 
 
2. Na straně 117 doporučujete společnosti XYZ, a.s., aby vystavěla přístřešek,  
    pod kterým by mohly být skladované zhotovené palety a boxy.  
    Jak je tato situace řešena aktuálně (zvláště v zimním období)?            
 
 
 
 

 
 
 
 
V Plzni, dne 1. 6. 2020        Podpis hodnotitele  
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