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Připomínky a otázky k obhajobě: 
Diplomant pracoval na spracovaní témy diplomovej práce s mimoriadnym záujmom a zanietením. Preštudoval 
množstvo hlavne zahraničnej literatúry a teoreticky aj aplikačne zvládol dve základné metódy modelovania 
katastrofických rizík- metódu blokového maxima a metódu excedentov ponad vysoký prah. Iniciatívne 
a samostatne preveril možnosti využitia viacerých programových balíkov a ich vhodnou kombináciou pri riešení 
dosiahol splnenie cieľa diplomovej práce. 
Otázka: Aké údaje musí mať poisťovňa k dispozícii, aby mohla využiť pri modelovaní  výšky katastrofických 
poistných udalostí metódu blokového maxima a metódu excedentov ponad vysoký prah? 
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