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Stupeň hodnocení podle ECTS
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D
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Náročnost tématu práce
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Splnění cílů práce
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Teoretická část práce

X
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Formální úprava práce

E
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X
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Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Studentka zpracovala téma likvidity povodňových škod, přičemž cílem práce měla být
analýza problematiky uvedených škod v souvislosti s pojištěním. Vzhledem ke studovanému
oboru mi v práci schází použití alespoň jedné metody, která se používá při analýze rizik.
V praktické části práce sice studentka analyzuje dopad povodní na město Uherské Hradiště
a popisuje likvidaci pojistných událostí po povodni, nicméně zde není právě využito např.
vyhodnocení rizik, které s uvedeným problémem souvisí. Jejich vyjmenování a popis je
nedostačující. Z hlediska obsahového tedy vytýkám zejména nejasný přínos práce pro její
možné praktické využití. Z hlediska formálního lze vytknout: špatná formální úprava u
většiny odrážek, nadpis 5. 1 je opravdu specifický. Scanovat tabulky do práce odborného
charakteru není moc vhodné. Studentka často využívá ukazovacích zájmen (tento, tato tyto)
v textu, jsou to spíše vycpávky, nepřispívají k obsahu vět. Dle mého názoru studentka splnila
cíl práce částečně.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Proč jste nevyhodnotila např. rizika likvidace pojistných událostí – např. hodnotící škálou
přijatelnosti rizika?
2. Můžete jasně definovat přínos práce v rovině praktické?

Klasifikace oponenta bakalářské práce: D – uspokojivě

V Uherském Hradišti dne 16. května 2014
…………………………………...
podpis oponenta bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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