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POSUDEK VEDOUCIHO DIPLOMOVE PRACE

Jméno diplomanta: Bc Jana Dlasková

Název diplomové práce: Využití marketingu v řízení komerční pojišťovny

Cíl práce: Cílem práce je analyzovat využití nejdůležitějších prvků marketingu v Yízení komerční

pojišťovny a navrhnout možnosti využití norných marketingoých nástrojů

Jméno vedoucího diplomové práce:

Výborně Velmi
dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zoracování tématu dioIomantem:
Solněnícíle oráce x
Volba metod a ieiich aolikace oři zoracovánítématu x
Hloubka provedené analÝzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:
Přehlednost a loqická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost použitvch oramenů x
Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x
Form ulování vlastních názorů diolomantem x
III' Hodnocení formv a stvlu práce:
Formální úprava práce (text. tabulkv' orafu) x
Stvlistická úroveň oráce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací

x
vyjádření minimáIně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejich cílů'
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její
citace (uved'te na druhou stranu posudku).
Především konstatuji, že téma diplomové práce je z hlediska současné etapy rnývoje pojistného trhu a jeho institucí
velmi aktuální. Marketing a jeho stále nové formy představujíjeden zvýznamných činitelů ekonomícké úspěšnosti
komerčních pojišťoven. Cíl práce byl stanoven poměrně vysoko, nicméně diplomantka jej splnila se ctí. Za velmi
zdařilé považuji shrnutía vyhodnocenídosavadních teoretických poznatků, rozsah použiých pramenů, jakož ijejich
využítív dalších, praktíčtěji zaměřených částech práce, tedy zejména v kapitolách 3 a 4. Dobré je, že práce jde za
rámec popisnosti a např. v ní obsažený návrh na využití noých medí| zejména sociálních sítí v řídící a
marketingové praxi pojišťoven je zřejmě tím, co se stane jedním z nosných trendů budoucího vývoje' Pozitivně
hodnotím až úzkostlivé označovánípramenů a citované literatury jakož i formální úpravu práce. Grafy, tabulky a
schémata mají potřebnou vypoví,,cací a dokumentační hodnotu a nejsou samoúčelem. Celkově lze práci považovat
za zdařilou.
otázky k obhajobě dipIomové práce:

1. Jak hodnotíte ýznam marketingu v současné fázi ekonomického vyvoje pojistného trhu?
2' Vymezte rozdíly mezi produký pojištěníosob a pojištění podnikatelských rizik z hlediska struktury

použiých marketingoých nástrojů
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Práci doporučuji - nedeperuěr*jÉ k obhajobě. (xnehodící se škrtněte)

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: ýborně

Datum: 6.ledna 2011
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