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Název práce: Analýza procesu likvidace škodních udá lostí staveb 

Autor práce: Bc. Sára Osmanová 
Vedoucí práce: Ing. Zdenek Krejza, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce je zpracována v rozsahu 77 stran bez příloh. Cílem práce bylo definovat 

a analyzovat celý proces likvidace škodní události staveb, definovat právní rámec a systém 

ocenění škody. 

Práce obsahuje vymezení základních pojmů pro pochopení problematiky oceňování nemovitostí 

a pojišťovnictví. Bylo vytvořeno schéma procesu likvidace škodní události. V praktické části pak 

byly analyzovány dvě škodní události z pohledu času i plnění. Práce je doplněna o statistická data, 

která byla analyzována z pohledu výše pojistného plnění, nesplnění pojistných podmínek 

či procentuálního zastoupení jednotlivých typů škodních událostí. Z této analýza pak diplomantka 

formuluje doporučení při uzavírání pojistných smluv.   

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a záv ěr: 

Práce je řešena na velmi dobré úrovni. Diplomantka k řešení zadaného úkolu přistupoval 

komplexně a velmi zodpovědně. Byla využita odborná literatura, na kterou je v textu řádně 

odkazováno. Formální, grafická i jazyková úroveň práce je rovněž na vysoké úrovni. Zadání práce 

bylo zcela naplněno. Oceňuji provedené analýzy škodních událostí, které mají praktické využití pro 

laiky při uzavírání pojistných smluv.  

Práci hodnotím celkově velice pozitivně a doporučuji k obhajobě.  

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 
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