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Připomínky a otázky oponenta k obhajobě: 
Práce podává teoretický návod pro pravděpodobnostní modelování výše škod v majetkovém pojištění a ukazuje 

také aplikaci těchto metod na reálných datech. Jednoznačně kladně lze hodnotit představení a aplikaci poměrně 

netriviálních metod teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky sloužících zejména k odhadům parametrů 

pravděpodobnostních rozdělení. 

Kvalitu práce bohužel značně snižuje velké množství překlepů a jistá stylistická neobratnost autora. Některé věty 

pak postrádají smysl (např. str. 10 – předposlední odstavec apod.) a formulace některých metod jsou pak chybné 

(např. str. 25 – definice metody max. věrohodnosti, str. 27 – 6. Formulace závěru, str. 29 – poslední věta prvního 

odstavce atd.).  V menší míře se lze také setkat s nesprávným užíváním kurzívy a drobnými nepřesnostmi ve 

vzorcích (znak pro náležení apod.). 

 

U obhajoby autora žádám, aby se vyjádřil k tomu, zda pokles předepsaného pojistného v roce 2013 (Obr. 1 na 

str. 15) je dle jeho názoru pouze náhodným výkyvem v jinak dlouhodobě rostoucím trendu, nebo signalizuje 

změnu tohoto trendu.  
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