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náročnost tématu na úroveň 
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praktické zkušenosti x   
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
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kriteria hodnocení práce úroveň 

naprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací  x   
práce se zahraniční literaturou včetně citací x    
adekvátnost použitých metod x    
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Připomínky a otázky k obhajobě: 
Simulačné metódy modelovania kolektívneho rizika patria k najaktuálnejším aktuárskym metódam a ich 
aplikáciu umožňujú moderné výpočtové technológie. Nie sú zatiaľ súčasťou výučby teórie rizika na študijnom 
obore Pojistné inženýrství, preto diplomant musel sám zvládnuť ich teoretický základ a hlavne praktickú 
aplikáciu. Podarilo sa mu to na dostatočne vysokej úrovni, hlavne postup modelovania kolektívneho rizika 
v programovom prostredí  R hodnotím veľmi pozitívne.  
Otázka: Ako na základe vlastných skúseností hodnotíte možnosti využitia programového prostredia R 
v aktuárskych vedách a praxi a pri výučbe aktuárskych vedných disciplín? 
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