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Student:  Karolina Kloučková 

Číslo studenta:  E13912 

Název diplomové práce:  Modelování a simulace nejvyšších pojištěných škod při katastrofách ve světě 

Cíl práce: Cílem diplomové práce je teoreticky popsat metody pravděpodob-
nostního modelování rizik souvisejících s výskytem a ekonomickými 
důsledky přírodních katastrof a aplikovat je na reálná publikovaná data. 

Vedoucí práce: prof. RNDr. Viera Pacáková, PhD. 

Studijní program: Systémové inženýrství a informatika 

Akademický rok: 2016/17 

Náročnost tématu 

 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující nelze 
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Teoretické znalosti      

Vstupní údaje a jejich zpracování      

Použité metody      

Kritéria hodnocení práce 

 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující nelze 
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Ostatní připomínky k práci 
Diplomantka pracovala na diplomové práci v souladu s cílem a zásady pro vypracování. Individuálním studiem 
zvládla metody simulace extrémních hodnot v rozsahu, potřebném pro správnou aplikaci v diplomové práci. 
Prokázala také potřebné zručnosti ve využití statistického software a MS Excel. 

Otázky a náměty k obhajobě 
Při obhajobě je potřebné zaměřit se na výklad a aplikaci metod simulace pomocí kvantilové funkce. 

Závěrečné hodnocení 
Práci doporučuji  k obhajobě. 
Tuto diplomovou práci navrhuji hodnotit známkou: velmi dobře. 
 

V Pardubicích 17. 6. 2017 

Podpis  ..................................................................  
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