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Hodnocení postupu řešení a dosažených výsledků:

Na základě výše uvedeného hodnocení závěrečnou práci k obhajobě

Studentka především analyzuje postup řešení dopravní nehody, z vlastní zkušenosti. V DP je vhodně použita metoda CPM, která názorně poukazuje na 

postup jednotlivých úkonů při řešení dopravní nehody. Praktická část je pouze doporučujícího charakteru. Výsledkem DP je úspora času u řešení DN - 

úspora nalezena především při kontaktování pojišťovny a asistenční služby. Studentka navrhuje uložení čísel, popř. mob. aplikace, ale tato čísla jsou na 

každé Mezinárodní automobilové pojišťovací kartě ("Zelená karta") uvedena. Každý řidič má povinnost vozit tuto kartu sebou. Výsledek DP je pouze v 

teoretické a doporučující rovině.

1. Je nutné vyplňovat veškeré položky v Záznamu o dopravní nehodě? Jsou veškeré položky pro pojišťovnu důležité? Popřípadě jak tento záznam o 

dopravní nehodě zjednodušit, tedy i zkrátit čas na vyplnění? Navrhněte.


