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Připomínky a otázky oponenta k obhajobě:
Diplomová práce je napsána v souladu se zásadami pro vypracování, no s politováním musím
konstatovat, že je to jenom logicky, stylisticky a formálně poměrně zdařilý kompilát
základních znalostí z předmětů Neživotní pojištění, Zajištění a Teorie rizika. Jinak řečeno, je
to soubor citací hlavně z titulů [6], [3], [9] uvedené použité literatury, s minimálním vlastním
příspěvkem diplomantky. Rovněž příklady na stranách 49-51 a 56-58 jsou příklady vložené
do systému Stag jako pomůcka ke cvičením s nepatrně změněnými údaji v zadání.
Otázky k obhajobě:
1. Zdůvodněte svoje tvrzení na str. 31, řádek 1, že „Typickou škodní tabulkou je tzv.
úmrtnostní tabulka“.
2. Uveďte na správnou míru vztah mezi netto, rizikovým a brutto pojistným.
3. Na str. 44 uvádíte tři rozdělení pojistných plnění, exponenciální, Paretovo a
Weibullovo a v posledním odstavci části 5.2.2 píšete, že „Weibullovo rozdělení je
z těchto tří rozdělení zřejmě nejlepší“. Zdůvodněte toto svoje tvrzení.
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