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Ostatní připomínky k práci
Diplomová práce popisuje základní charakteristiky sekuritizace pojistných rizik, tedy převodu rizik do podoby
investičních nástrojů (cenných papírů, pojistných dluhopisů či CatBonds). Jedná se o moderní přístup k zajištění
tzv. alternativní přenos rizik (ART – Alternative Risk Transfer). Významná část práce, včetně výpočetních
příkladů je věnována velmi aktuální problematice katastrofických dluhopisů.
Práce splňuje všechny stanovené cíle a po metodické a obsahové stránce vyhovuje požadavkům na závěrečnou
práci.

Otázky a náměty k obhajobě
1) Popište možnosti ART pro rizika požárů v Kalifornii, tato přírodní katastrofa není v práci zmíněna.
2) Jako motivace pro vznik ART byly zmiňovány i teroristické útoky ze září 2001. Jaké nástroje se při
zajištění těchto událostí používají? Nejedná se totiž o přírodní katastrofu.

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