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Připomínky a otázky k obhajobě:
Diplomová práce (DP) si klade několik cílů.
1. Stanovení netto pojistného při různých typech a formách zajištění s důrazem na využití
Paretova rozdělení.
2. Prezentovat ukázky aplikace popsaných metod.
Cíle diplomové práce byly částečně splněny. Valná většina DP práce (první čtyři kapitoly) je
prostým opisem knihy T. Cipra.: Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví (často i s chybami),
což není největším nedostatkem, nýbrž ukázky aplikací.

V příkladech 1 a 2 v kapitole 5. „Ukázky aplikace metod stanovení zajistného“, ve výpočtech
je pojistné vyšší než pojistná částka, což je prakticky nemožné.
Připomínky a otázky:
1. V ukázkovém příkladu 7. p je tzv. relativní priorita a kapacita zajištění je limit + priorita.
Otázka 1.: Co je to nettozajistné?
Otázka 2.: V ukázkovém příkladu 2. (str. 45) je graf pro δ - poměrná část zajistné částky
zajistitele špatně. Jak má vypadat správně graf?
Otázka 6.: Kde jste ve Vaši diplomovou práci využila literaturu [3] a [4]?
Práce

je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
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