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Připomínky a vyjádření vedoucího: 

 

Cíl práce: 
 
Cílem práce bylo popsat, rozvinout po teoretické stránce a otestovat na konkrétním portfoliu pojistných 
smluv konkrétní metody zrychlení výpočtů závazků ze životního pojištění.  
Metody, jak zrychlit tyto výpočty jsou v pojišťovací praxi velmi důležité, neboť bez nich prakticky nelze 
v rozumném čase vypočíst správně hodnotu závazků se zohledněním hodnoty vnořených finančních opcí. 
Současně však v praxi neexistuje jednoznačně „standardní“ metoda, kterou by většina pojišťoven 
využívala. Navíc, implementace těchto metod v praxi vyžaduje určitou teoretickou znalost finančních a 
pojistných výpočtů, praktickou zkušenost s chováním pojistných cash flow a IT dovednost při jejich 
implementaci. Tak se stává, že mnoho pojišťoven (zejména menších) hodnotu vnořených opcí 
v závazcích ze životního pojištění vůbec nezohledňují, což samozřejmě není správně. 
 
 
 

Hodnocení:  
 
Obecně: 

Studentka se zabývala dvěma technikami (Analytický přístup a Shluková analýza), které lze použít pro 

zrychlení výpočtů projekcí cash flow v životním pojištění na základě mnoha scénářů úrokových měr. To je 

v praxi velmi zajímavé téma, neboť tyto výsledky (výsledky projekcí cash flow pro mnoho různých 

úrokových scénářů) jsou žádané pro mnoho aplikací v risk managementu, value managementu, pricingu 

apod. v pojišťovnictví. 

 
Kapitola 1: 
 
V kapitole 1 diplomantka v rozumném rozsahu, vcelku srozumitelně a správně popisuje úvod do 
problematiky stanovení hodnoty závazků ze životního pojištění vč. vnořených finančních opcí.  
Oproti původní verzi je popis zdokonalený a rozšířený a kvalitu práce to jistě zvýšilo. 
 
Drobné připomínky mám tyto: 



1) Na str. 3 - InvReturnPayOff vzorec odpovídá slovní definici výše ovšem jen za předpokladu, že 
všechen investiční „nadvýnos“ (nad garantovanou míru) je připsán klientovi. To považuji za 
nevýznamnou chybu. 

2) Na str. 5 ze vzorce 1.2 vyplývá, že rfr(t) je spotová úroková míra, což není konzistentní s dalšími 
vzorci (např. 1.3 a dále), kde se rfr(t) označuje forwardová míra.  

3) Na str. 6, fig. 1.2. – chybí popis, co reprezentují modré tečky v grafu  
 
Celkově hodnotím zpracování této kapitoly velmi dobře. Ze zpracování je zřejmé, že diplomatka 
popisovanou tematiku správně pochopila. 
 
 
 

Kapitola 2: 
 
Stěžejní částí práce je kapitola 2 (a dále pak i kapitola 4). Zde diplomantka popisuje analytický přístup 
(část 2.1) a přístup s pomocí shlukové analýzy (část 2.2). 
 
Oproti předcházející verzi dipl. práce je i tato část rozšířena – nejen o podrobnější vzorce a vysvětlení, 
ale i o aplikaci daných postupů na 2 typy produktů (původně byl jen jeden). 
Navíc pozitivně hodnotím, že v části 2.1 diplomatka nově přišla i s vlastním návrhem řešení výpočtů 
v situaci, kdy jednoduché řešení není zřejmé a prokázala tak snahu o vytvoření nového přístupu. V 
předcházející verzi se spokojila s konstatováním, že tato situace může být problém. Byť tento její přístup 
není univerzální a lze mu vytknout vady (viz dále), jeho myšlenka jde správným směrem a bylo by možné 
ji dopracovat do aplikovatelného a užitečného stavu. 
 
 
Část 2.1 – Analytický přístup 

 

Poznámky mám tyto – většinou ne zásadní: 
1) Str. 16 uprostřed  

a. v souladu se značením výše v práci by bylo srozumitelnější pro spořící pojistné pro 1 
smlouvu (v práci označeno jako SPt(j) ) použít malá písmena.  

b. Podobně dále i pro rizikovou část pojistného RPt(j).  

c.   a  hodnoty obecně také závisí na čase t, tak by měly mít i příslušný index 

2) Str. 18 nahoře – ve vzorci 2.3 by označení Coeft
1 a Coeft

q≠1 by měly mít i index (j).  
3) Str. 18 dole v textu by bylo vhodné doplnit, co se myslí fixCF(t). Z textu to lze vydedukovat, 

nicméně bylo by vhodnější to explicitně uvést.  
4) Str. 19, fig. 2.1. – v grafu by bylo vhodné graficky zvýraznit to, co je v textu uvedeno – tedy čáru 

max (Fund Value, Sum Assured) 
5) V kap. 2.1.2. se diplomatka (celkem zdařile) pokouší o svůj vlastní přístup. To hodnotím velmi 

kladně. Směr uvažování je správný, ovšem: 
a. obecně není splněný základní předpoklad uvedený na str. 20 v posledním odstavci – 

tedy, že CV1<SA a CVn>SA. V praxi, v konkrétním portfoliu pojišťovny, může být (a často 
je) struktura pojistných smluv taková, že tento předpoklad platit často může, ne ovšem 
obecně. 

b. pro různé investiční výnosy it, budou i okamžiky t*j i v rámci jedné pojistné smlouvy 
různé. 



Nicméně, jak již jsme zmiňoval výše, myšlenka tohoto přístupu není špatná a bylo by ji možné 
dopracovat do aplikovatelného stavu. 

 

 
Část 2.2 – Cluster analysis 

 

Poznámky: 
V této verzi práci je konečně specifikováno, co se myslí vzdáleností mezi 2 smlouvami pro účely této 
práce, což v předchozích verzích úplně chybělo, byť to je zásadní informace. Také je doplněna širší teorie 
a poznámky k její aplikaci na konkrétní případ v dipl. práci. To je zpracováno pěkně. Bylo by však vhodné 
do obecného textu explicitně doplnit, co symboly v obecné teorii představují v konkrétním případu, 
který je předmětem zkoumání v diplomové práci. Lze to z textu odvodit, explicitní ujasnění by však 
zvýšilo čitelnost a pochopitelnost textu. 
 
 
 

Kapitola 3 – Interest rates scenarios: 
 

Opět je oproti původní verzi tato kapitola zásadně přepracována a kvalitě práce to velmi prospělo. 

Diplomantka dobře a v rozumném rozsahu (jen části, které jsou pro praktické zpracování významné) 

popisuje v praxi velmi často používaný model vč. v nevíce využívaných vzorců. 

 
Poznámky – drobné: 

1) Na str. 30 dole (5. řádek odspodu) zřejmě není správně uveden odkaz na vzorec 3.1 (ten je na 
další straně), ale spíš na 1. vzorec nahoře na této straně. 

2) Obdobně na str. 31 dole ve větě začínající slovy „Using the Euler…“ 

 

 

 

Kapitola 4 – Implementation: 
 

Tato kapitola je opět oproti původní verzi práce rozšířena o výsledky na více produktech a i s použitím 
více metod. Výsledky jsou zajímavé, je však potřeba k nim přistupovat jako k ilustrativním a nelze na 
základě nich dělat žádné obecnější závěry. To však je v souladu se záměrem práce. 
 
Poznámky: 

1) Konkrétní hodnoty použitých úrokových scénářů jsou v této verzi práce již mnohem realističtější 
než ve verzích minulých. 

2) Str. 37, Table 4.2 – bylo by vhodné uvést, že hodnoty ve sloupcích Regular/Single jsou hodnoty 

coef uvedeného výše. 
3) Drobná nekonzistence, která však nemá vliv na předmět zkoumání v této dipl. práci, je, že data o 

tržních úrocích jsou vzata k 31.12.2017, avšak hodnotící datum, ke kterému se počítají současné 
hodnoty budoucích cash flow je 1.1.2017, jak je uvedno na str. 37 dole. 

 

Kapitola - Conclusion 
 
V poslední kapitole Conclusion diplomatka shrnuje výsledky práce.  
K této kapitole připomínky nemám. 



Závěrečné hodnocení vedoucího práce: 
 

Oproti předcházejícím verzím diplomové práce s potěšením konstatuji, že tato verze je na mnohem vyšší 

kvalitativní úrovni po všech stránkách. 

Práci by jistě bylo možno zlepšit v mnoha oblastech – gramatika, čtivost textu, zbytečné překlepy apod. – 
nicméně, již obsahuje více teorie, více rozpracované konkrétní případy i vytvoření i vlastního postupu. I 
celkový rozsah již podle mého názoru odpovídá rozsahu odpovídajícímu diplomové práci. 
Diplomantka také vytvořila vlastní SW se zpracovaným výpočetním kódem. 
 
 

V průběhu obhajoby bych uvítal diskusi nad diplomantčiným přístupem uvedeným v části o Analytické 

metodě pro produkty, kde se při úmrtí pojištěného vyplácí max. z poj. částky a kapitálové hodnoty 

smlouvy. 

 

Závěr: 

Doporučuji práci uznat jako diplomovou.  

  

 

V Pardubicích , 30.8.2018 

 

 
 

____________ 

Martin Janeček 


