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Posudek vedoucího diplomové práce 
 

Jméno studenta Bc. Barbora Krupičková 
Téma práce Alternativní přenos pojistných rizik 
Cíl práce Cílem DP je popsat moderní přistup k zajištění (a někdy i k celému 

pojištěni). Zaměříme se na charakteristiky alternativního přenosu rizik, 
sekuritizace pojistných rizik, tj. jejich převodu do podoby cenných papírů 
nebo derivátů i na tzv. pojistné dluhopisy (katastrofické dluhopisy, 
catastrophe bonds-CatBonds). 

Vedoucí diplomové práce RNDr. Ján Gogola, Ph.D. 

 
náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  x  
praktické zkušenosti  x  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

x   

 
kritéria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací x    
adekvátnost použitých metod x    
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň x    
nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
x    

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
x    

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
x    

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
x    

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Obecné hodnocení vedoucího diplomové práce: 
Diplomová práce (DP) popisuje moderní přístup k zajištění (a někdy i k celému pojištěni). 
Zaměřila se na charakteristiky alternativního přenosu rizik, na nositelích rizika v rámci ART, 
nástroje ART, sekuritizace pojistných rizik, tj. jejich převodu do podoby cenných papírů nebo 
derivátů i na tzv. pojistné dluhopisy (katastrofické dluhopisy, catastrophe bonds-CatBonds). 
Ve výpočetní části se práce zaměřila na:  

1. Analýzu časové řady pojistných škod plynoucích z katastrofických událostí. 
2. Finanční zajištění, které vede k stabilitě hospodařských výsledků pojišťovny 
3. Ohodnocení CatBond-ů  pro prvopojistitele (tj. na výši zajistného) a na výše výnosů 

pro investora ve formě kuponů. 



 
Po obsahové a metodologické stránce diplomová práce vyhovuje požadavkům závěrečné 
práce. Cíle diplomové práce byly splněny. 
 
 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
 
Navržený klasifikační stupeň: výborně 
 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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