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oponentní posudek na disertační práci

Jana Kaďecová: Aplikace tabulek života v životním pojištění

Pojišťovnictví je nepochybně jedna z důležitých součástí ekonomického systému
vyspělých stritů. Individuální pojištění nabylo v ČR na qýznamu především po roce 1990
v souvislosti se změnou politického režimu' Jana Kadlecová se ve své disertační práci snaží o
ucelenější pohled na jednu z oblastí aplikace demograficlrých poznatků' Studie tohoto typu
jsou v české demograÍii zatim spíše ojedinělé.

Cilem přďložené disertačni práce je podrobněji zmapovat ákladní typy pojištění,
které jsou v České republice používány' Primárně se zaměřila na životní a důchodové
pojištění. Těžiště práce však spočivá v aplikaci úmrtnostních tabulek v životním pojištění.
Zabyvit se podklady pfo ýpoěet pojistného, speciálně vlivem úmrtnostních tabulek na qýši
pojistného' Uvádí také rizika spojená s uátím nesprávných úmrtnostních tabulek a přibližuje
úpraw úmrtnostních tabulek pro potřeby pojišťovnictví' Pokusila se také zhodnotit možnosti
tvorby tčchto tabulek v prosďedí českého pojistného trhu. Z předloženého textu je ďetelng že
autorka dané téma sleduje již dlouhodobě a cilevědomě. Problematikou pojištění se Jana
Kadlecová zabývďa ve své diplomové práci z roku 1999. V disertační práci se také
nepochybně promítly její osobní zkušenosti získané v praxi'

Předložená práce je přiměřeně obsahla" čítá 116 stran Yčetně přítoh. Z textrr je zřejme,
že se jedná o jasně strukÍurovanou vědeckou práci' Práce je rozdělena do 7 kapitol' V úvodu
autorka objasfurje vy'nam zvoleného tématu a poukazuje na souvislosti pojistné matematiky
s demografií' Současně adekvátně speciťrkuje cíl předložené práce' Kapitola první se zabyvil
současnou situací v CR. Krátce se zmiňuje o nedávném vývoji věkové struktury. větší
pozorno$t věnuje systému důchodového pojištění' Podrobně uvádí způsob výpočtu starobních
důchodů. Cenná je informace o vývoji relace pniměrného důchodu a mzdy, kde autorka
správně upozoňuje, že ani po případné důchodové reťormě nelze oěekávat, že by se trend
snižování této relace arrěnil. Vhodně je zde zďazena podkapitola týkající se výhlďu do
budoucna" kde je zdůrazněna souvislost reformy důchodového systému s rozvojem penzijního
připojištění a ávotního pojištění'

Vzhledem k aktuálnosti dané problematiky v ČR je v práci vhodně zaÍazena kapitola
druhá informující o posojích české populace k zajištění ve stáří a kapitola ť€fi3abyvajíci se
historií i současným $tavem pojiŠtěni v CR. Ukazuje se, že povědomí obyvatel ČR o nutnosti
zajištění na stáří také vlastními prostřďky je stďe nízké. Proto je nutné posílit důvěryhodnost
a pnihlednost služeb poskytovaných penzijními fondy a životními pojišťovnami. Předložená
práce je vhodným příspěvkem krozvoji daných služeb, neboť se zaměřuje na rozpracováni
konkrétních metodologických aspektů dané problematiky.



Ctvrtá a pÍÉiL kapitola v5cháni z publikací profesora Tomáše Cipry' Přehledným
způsobem objasňuje terminologii týkající se pojištění a podrobněji vymezuje všechny typy
životního pojištění. Uvádí výpočtové vzaÍť'e a jejich použití na konkrétních příkladech' pro
větší srozumitelnost některé qýsledky dokumentuje také graficky. Za stěžejnt lze považovat
kapitoly šestou a sedmou zabyva1íci se využitím úmrtnostních tabulek v pojištění. Skutečnost'
Že se autorka věnuje převažně modelům z německy hovořících zemi, by zasluhovalo bližší'
vysvětlení (str. 78). V práci vyclúni z modelů T. Cipry a P. Smetany, kteři se v něrnecky
mluvících zemích inspirovali. Avšak kažóez těchto zemí přistoupila ke vlastnimu modelování
ji"al.' buď použili data zajišéoven nebo data ze sociálního pojištění. Ktery zmožnýcbpřísfupů
by byl řešením pro ČRt Y čem by mohla spočívat aktualizace modelů, resp. jaké parametry
lze očekávat' že se budou upravovat?

Autorka by se také mohla vyjádřit k části týkajíci se oceňování zdravotního staw.
objewji se obavy ze znevžiti genetické informace. Jaký by to mohlo mít vliv na stanovení
sazeb pojistného a modely tabulek používaných například pro pojištěni závažných
onemocnění? S ohledem na již známou skutečnost, že jisté geny určují sklon jednotlivce
k určité nemoci, jak by bylo možné model rozšířit? obdobně je diskutabilní i směrnice EU
týkající se rovného přísfupu mužů a Žen ke službám, které ve své extrémni verzi požadují
stejné sazby pojistného pro muže i ženy. Jaké řešení vidíte pro ČR? Stárnutí populace a
reforma důchodového systemu v Čn bude mít nepochybně vliv.take na fungovárrí pojišťoven.
Do jaké míry lze očekávat zrrrěny v nabídkách produlctů ajejich parametni?

Předložená disertační práce Jany Kadlecové splňuje všechna kritéria na disertační
práce kladená. Proto doporučuji, aby disertační práce Jany Kadlecové byla přijata k obhajobě
a aby autorka na jejím zÍil<|adé áskala tiful Ph.D.
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Jiřina Kocourková; Ph.D.


