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Alternativní přenos pojistných rizik
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).
RNDr. Ján Gogola, Ph.D.
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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.
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