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Připomínky a otázky k obhajobě: 

Diplomant splnil cíle diplomové práce v plném rozsahu. V teoretické části popsal dvě 
pokročilé metody modelování extrémních hodnot, metodu blokového maxima a metodu 
excedentů přes vysoký práh, které samostatně naštudoval ze zahraniční literatury. Tyto 
metody úspěšně aplikoval pomocí programových balíků STATISTICA 12 a systému R verze 
3.2.2 společně s modulem Extremes Toolkit na reálných údajích o výši vyplacených 
pojistných plnění v milionech USD, vzniklých jako důsledek přírodních katastrof, které se 
udály ve světě od roku 2010 do roku 2014. Na datech, představujících 40  nejnákladnějších 
pojistných událostí na světě, které se udály od roku 1970 do roku 2014, pomocí statistického 



programového systému STATGRAPHICS Centurion XVII na základě testů dobré shody našel 
více rozdělení s dobrou shodou pro modelování extrémních škod.  

Prokázal dostatečné teoretické znalosti a rovněž dostatečné zručnosti s využitím vhodných 
softwarových produktů pro dosažení cílů diplomové práce. Obsah práce je v souladu se 
zásadami pro vypracování. Diplomant pracoval systematicky a samostatně a konečná verze 
diplomové práce je mimořádně kvalitní po obsahové, stylistické i formální stránce.  
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