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Připomínky a otázky k obhajobě:
Diplomová práce (DP) si klade několik cílů.
1. Objasnit důvody využívání bonus – malus systému.
2. Prozkoumat a zmapovat využití bonus – malus systému v České republice a jejich
komparace – praktická část. Tento průzkum na pěti pojišťovnách, pak slouží jako podklad
rozhodovacího procesu, pro výběr nejvhodnějšího produktu.
3. Porovnání hranice hladu po bonusu jednotlivých pojistných produktů v oblasti pojištění
odpovědnosti z provozu motorových vozidel

Cíle diplomové práce byly splněny.
Připomínky a otázky:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Při psaní závěrečný práce se používá 1. os. množného čísla nebo trpný rod.
Na str. 1612 má být „kryta“ namísto „ryta“.
Na str. 49 má být „náročnost bonus-malus systémů pomocí vzorce (4), který je blíže
popsán v kapitole 4.4.“ namísto „náročnost bonus-malus systémů pomocí vzorce (3),
který je blíže popsán v kapitole 4.3.“ a vzorec očíslován jako (5).
Měl byste číslovat všechny vzorce, které používáte v práci. Např. na str. 25, 35, 37 atd.
Na str. 5014 má být „žádná další pojistná událost“ namísto „žádná další rozhodná
událost“.
Bylo by zajímavé jednotlivé pojišťovny porovnat i pomoci jejich stacionárních rozdělení.

Otázka 1.: Jaký je rozdíl mezi vzorci (1) na str. 20 a (3) na str. 21?
Otázka 2.: Co vyjadřuje proměnná z na str. 25?
Otázka 3.: Jak se určuje faktor rizikovost řidičů (str. 30) a jaké má úrovně rizika?
Otázka 4.: Může být faktorem při tarifikaci pojištěných pohlaví pojištěného?
Otázka 5.: Vysvětlete mi větu v závěru (str. 62): „Jelikož Markovovy řetězce ve výpočtu
(čeho?) nezohledňují ostatní pojištěné, nedochází tak k situacím, kdy by méně riskující řidiči
dopláceli na ty, co riskují naopak více“.
Otázka 6.: Vámi navrhovaný bonus-malus systém jste „navrhoval tak, aby byl
konkurenceschopným“. Čím se prokazuje jeho konkurenceschopnost?
Práce

je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
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