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Modelování počtu a výše pojistných plnění
v nehomogenních portfoliích pojistek
Podle názvu a zásad pro vypracování je cílem diplomové
práce teoretické pojednání o rozděleních počtu a výše škod
v heterogenních portfoliích pojistek a prezentace teoretických
postupů na reálných datech z povinného ručení pomocí
softwarových produktů Statistica, Statgraphics a MS Excel
s porovnáním jejich výsledků.
prof. RNDr. Viera Pacáková, PhD.
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Připomínky a otázky k obhajobě:
Diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním, což vyžadovalo použít pokročilé
statistické a aktuárské metody. Diplomant tyto metody zvládl na požadované úrovni a správně
je aplikoval na reálných datech o počtu a výši pojistných plnění při povinném ručení.
Nejasnosti a výpočetní problémy vícekrát konzultoval a připomínky školitelky plně
respektoval. K výpočetní části diplomové práce proto nemám připomínky.

Stylistická, formální a logická stránka diplomové práce je bohužel méně kvalitní. Podle názvů
kapitol by se dalo očekávat, že teoretický výklad metod je obsažen v kapitole 2. Tato kapitola
však obsahuje pouze část použitých metod a víceré jsou uvedeny v aplikačních kapitolách.
V diplomové práci se nepodařilo najít žádný pravděpodobnostní model výšky individuálních
pojistných plnění na celém intervalu možných hodnot.
Otázka: Co je možnou příčinou této skutečnosti?

Práce je doporučena k obhajobě.
Navržený klasifikační stupeň:
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