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Shrnutí obsahu práce

Práce se věnuje využití zobecněných lineárních modelů (GLM) a jejich rozšíření při analýze ziskovosti pro-
duktů životního pojištění, je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se věnuje teorii zobecněných lineárních
modelů a představuje též některá jejich zobecnění (softwarově implementovaná v R balíčku gamlss). Ve
druhé kapitole je shrnut potřebný materiál z oblasti výpočtu ziskovosti pojistných produktů. Třetí část je
potom aplikační využívající materiál z předcházejících dvou kapitol.

Celkové hodnocení práce

Téma práce. Po teoretické stránce téma mírně rozšiřuje látku probíranou v předmětu Pokročilé regresní
modely, vyžadovalo též samostatnou praktickou aplikaci uváděných postupů. Zadání bylo předloženou
prací splněno.

Vlastní příspěvek. První kapitola věnovaná zobecněným lineárním modelům se z velké části překrývá
s obsahem přednášky Pokročilé regresní modely. Nad rámec tohoto předmětu jdou oddíly 1.3 (Genera-
lized Linear Model with varuing dispersion) a 1.5 (Partitioned model), které autor samostatně shrnul na
základě odborné literatury. Též druhá kapitola (Profitability model) je spíše přehledového charakteru
základů pojistné matematiky. Za zcela vlastní příspěvek autora lze považovat aplikační třetí kapitolu.

Matematická úroveň. Těžiště práce zjevně spočívalo v aplikaci rozšířených GLM na reálná data z oblasti
pojišt’ovnictví. Čistě matematickou část jdoucí nad rámec shrnutí poznatků z přednášek či literaury
práce nemá. S ohledem na obor studia (Finanční a pojistná matematika) a poměrně rozsáhlou apli-
kační část však toto nepovažuji za zásadní problém.

Faktická správnost. V práci se dle mého názoru nevyskytují zásadní faktické chyby.

Formální úprava a práce se zdroji. Práce je psána anglicky, dle mého (v tomto ohledu laického) názoru
bez větších stylistických nebo pravopisných chyb. Použité zdroje jsou řádně citovány, též po formální
stránce správně. Celkově je formální úprava práce slušná. Drobnou výtku mám pouze k umístění
obrázků a tabulek „doprostřed“ textu. V odborné literatuře se jedná o nestandardní řešení, které
ztěžuje sledování textu (např. čtyři řádky textu mezi obrázky na str. 58 lze snadno přehlédnout).
Překlepy se v práci sice vyskytují, ale v míře přijatelné pro tento typ práce.

Závěr

Jedná se o slušnou práci a doporučuji ji uznat jako diplomovou pro obor Finanční a pojistná matematika
na MFF UK.
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