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uznat jako diplomovou/bakalářskou.
Připomínky a vyjádření vedoucího/oponenta:
Práce je poněkud nesystematická kompilace pasáží z citované literatury. Někdy se jedná o téměř
doslovně převzaté partie, např. 1.3 z práce Kaishev et al., 2.1 z práce Alai et al. V převzatých partiích
se objevují i konstatování jako na str. 12, poslední řádek. Poté, co se zavede značení EKx = ex ,
ETx = e0x se konstatuje: EKx ≤ ETx ≤ E(Kx + 1) ⇔ ex ≤ e0x ≤ ex + 1.
Některé části nemají souvislost s jinými partiemi práce, např. stručná zmínka o kopulách v 1.3.
V praktické části v sekci 3.2 nejsou definovány proměnné, které vystupují v regresním modelu.
Zejména se jedná o proměnné mortality a t, které se nedají z kontextu vyvodit. Na str. 18 a 19 jsou
uvedeny pouze grafy pro LOWESS (LOcally WEighted Scatterplot Smoothing). Bylo vhodné uvést i
odpovídající vztahy.
Na diplomovou práci je toho trochu málo. Nemyslím počtem stránek, ale obsahem.
Tím, že práce je psána v angličtině si autor ulehčil práci, neboť nemusel překládat.
Práce neobsahuje přílohu s kódem a použitými daty.
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