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Posudek vedoucího diplomové práce 

Student:  Bc. Kateřina Hovorková 

Číslo studenta:  E150024 

Název diplomové práce:  Sekuritizace pojistných rizík 

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 práce: RNDr. Ján Gogola, Ph.D. 

Studijní program: Pojistné inženýrství: Management finančních rizik 

Akademický rok: 2016/2017 

Náročnost tématu 

 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující nelze 
hodnotit 

Teoretické znalosti      

Vstupní údaje a jejich zpracování      

Použité metody      

Kritéria hodnocení práce 

 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující nelze 
hodnotit 

Stupeň splnění cíle práce      

Původnost zapracování tématu      

Adekvátnost použitých metod      

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)      

Logická stavba práce a rozsah      

Práce s českou a zahraniční 
literaturou včetně citací      

Formální úprava práce 
(text, grafy, tabulky)      

Jazyková úroveň 
(styl, gramatika, terminologie)      

Využitelnost výsledků práce 

 vysoká střední nízká nelze hodnotit 

Pro teorii     

Pro praxi     
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Ostatní připomínky k práci 
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 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. 
 

Otázky a náměty k obhajobě 
Výskytem hurikánu Harvey v americkém státu Texas se Vaše práce stala vysoce aktuální. Můžete popsat roly 
cat-bondů v případě pojištění škod způsobených hurikánem Harvey a odhadovanou výši škody, kterou způsobil? 

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

V Pardubicích 30.8.2017 

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


