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Připomínky a otázky oponenta k obhajobě:
Autorka ve své diplomové práci splnila vytýčené cíle. Podle obsahu a zpracování diplomové
práce je patrné, že zadané problematice tohoto nelehkého tématu diplomantka porozuměla a
s používanými modely pracovala správně.
Nicméně v práci lze narazit na některé formální nedostatky, jako je např. citace pod tabulkou
1 na straně 24, která neodpovídá doporučené normě, dále v textu některé proměnné nejsou
podle zvyklostí psány kurzívou. V práci lze narazit také na drobné nepřesnosti plynoucí
patrně z nevhodného překladu při práci se zahraniční literaturou.
Otázky k obhajobě:
1. Na straně 19 se odkazujete na vztah (1.17), který v DP chybí. Vysvětlete toto
pochybení.
2. Na straně 27 se odkazujete na vztahy (2.59), (1.35) a dále (6.14), (6.17) a (6.18), které
opět v DP chybí. Vysvětlete toto pochybení.
3. V DP jsou na reálných datech užity pro výpočet odhadů kredibilního pojistného
použity modely EBCT1 a EBCT2. Porovnejte výsledky získané těmito modely.
Práce je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
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