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Použití úmrtnostních tabulek v životním pojištění 

 

Autorka se ve své práci zabývá velmi komplexně problematikou pojištění, především 

pojištění životního a penzijních fondů. Tato problematika je stále více aktuální nejen v České 

republice, ale ve všech ekonomicky vyspělých zemích. V souvislosti se stárnutím populace 

neustále roste finanční zátěž tzv. průběžného systému důchodového zabezpečení a jako jedno 

z řešení těchto problémů se nabízí doplnění tohoto systému systémem zabezpečení 

zajišťovaného penzijními fondy. 

Je nutno ocenit, že i když se autorka zabývá poměrně podrobně teoreticko stránkou 

životního pojištění, tj. pojistně-matematickými výpočty, neopomíjí ani stránku praktickou. 

V úvodu stručně popisuje historii pojišťovnictví a penzijních fondů v ČR i současnou situaci 

včetně odkazů na příslušné právní normy. Za zmínku stojí rovněž kapitola obsahující základní 

výsledky z celosvětové sociologické studie týkající se vztahu lidí k životu po ukončení 

ekonomické aktivity, porovnávání jejich očekávání a reality. 

V teoretické části práce je třeba ocenit skutečnost, že autorka se neomezuje pouze na 

základní typy pojištění, ale zabývá se pojistnými produkty nabízenými v praxi, např. 

kombinacemi různých typů základních pojištění, investičním pojištěním, pojištěním 

závažných onemocnění či invalidity atd. Rovněž v části týkající se metodiky výpočtů uvádí 

kromě základních teoretických klasických aktuárských postupů též některé moderní metody 

používané v současné praxi. 

V práci jsou podrobně zmíněny nejen standardní postupy využití úmrtnostních tabulek 

pro aktérské výpočty, ale rovněž různé postupy jejich úpravy vedoucí k eliminaci rizika 

předpokládaného snižování úmrtnosti v budoucnosti. Zmíněn je rovněž postup výpočtu 

úmrtnostních tabulek na základě dat o úmrtnosti pojistného kmene. Dále je zde uvedena 

metoda výpočtu brutto pojistného založený na bázi modelování finančních toků. Velkým 

přínosem jsou rovněž modely převzaté z německy hovořících zemí používané pro pojištění 

závažných onemocnění.  

Autorka prokázala schopnost dobře zpracovat poměrně široké téma. Prostudovala 

velké množství literatury, nejen tuzemské, ale i zahraniční i řadu internetových stránek. Práce 

je psána přehledně, jasně a srozumitelně s dobrou grafickou úpravou. Jednotlivé druhy 

pojištění jsou ilustrovány názornými schématy a doplněny řadou příkladů praktických 

výpočtů. Ocenění zaslouží i citace internetových zdrojů přímo v příslušných kapitolách. 



Na druhé straně je nutno práci vytknout některé nedostatky. 

Do nadpisu kap. 1 na str. 11 by bylo vhodné doplnit, že se jedná o demografickou 

situaci. Strom života na téže straně by bylo lépe zobrazit orientovaný horizontálně, v grafu na 

str. 14 by bylo vhodné použít rozdělení podle věku do jednoletých intervalů (pokud je 

k dispozici) nebo je nutno sloučit 0 a 1-4leté.  

Vzhledem k pozdějšímu zahajování ekonomické aktivity a zvyšování důchodového 

věku by v Tabulce 1 bylo asi lepší definovat „prostřední“ věkovou skupinu intervalem 20–64 

dokončených let (namísto tradičně používaného intervalu 15–59). 

Vzorce na str. 50 lze dále zjednodušit s využitím úrokové a diskontní míry. Při 

zavedení náhodné veličiny K na str. 61 by se mělo zdůraznit, že se jedná o celočíselnou délku 

zbývajícího života pojištěnce. Částka 180 000 Kč na str. 74 je výše důchodu, nikoli pojistná 

částka. Grafy na str. 90 by bylo vhodnější zobrazit s ekvidistantní stupnicí vodorovné osy, 

například jako grafy typu XYbodový. 

V příkladu na str. 93 (který zřejmě vychází z hypotetických dat) by bylo žádoucí 

v zadání předpokládat, že se jedná nikoli o 30leté, ale o podstatně starší osoby, aby (správně 

vypočtené) výsledné pravděpodobnosti úmrtí více odpovídaly realitě. 

Práce obsahuje rovněž několik překlepů i pravopisných chyb. 

Přes uvedené nedostatky (které jsou zpravidla pouze drobné či formální) se 

domnívám, že práce odpovídá požadavkům kladeným na disertační práci a doporučuji ji 

přijmout k obhajobě. 
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