
Posudek oponenta na zaverecnou bakalafskou praci Jany Plackove
,,Modely vyse skody v nezivotnim pojisteni"

V bakalafske praci jsou nejprve uvedeny zakladni typy spojitych rozdeleni nezapornych
velicin vhodne pro modelovani vysi jednotlivych skod v nezivotnim pojisteni Vedle
distribucnich funkci a hustot jsou odvozovany zakladni charakteristiky - stfedni hodnota,
rozptyl, koeficient sikmosti. Druha cast prace pojednava o zakladnich metodach odhadu
parametru pravdepodobnostnich rozdeleni na zaklade pozorovanych dat. Numerickou ilustraci
je prolozeni uvazovanych rozdeleni dvema soubory dat s pomoci zvoleneho software.

V praci jsem nalezla nektere tiskove chyby a nedostatky v podobe nespravnych ci
nevhodnych formulaci:

str 9: Na 5. fadku vpravo chybi v integralu dx, neplati vztah na 7. fadku.
str. 10: Na 5. fadku ma byt ve jmenovateli l-F(y), ve vztahu (1.7) na poslednim fadku
ma byt podminka b>0,
str. 11: K dukazu vety 1.2.1: Shodu hustot dvou velicin nelze vyjadfovat vztahem
f(x) =f(y), v bode 2 chybi v integralech dy.
str 12: Nevhodna formulace na 1. fadku - k-ta derivace momentove vytvofujici funkce
je rovna k-temu momentu (ten je zaveden na str. 9). Momentova vytvofujici funkce
gama rozdeleni je konecnajen pro t<a. Uvedeny vztah Ize odvodit jednoduchou
substituci, nemusel byt citovan z literatury.
str. 13: Na 10. fadku ma byt na konci podminka x> a. Vztahy (1.9) a (1.10) i
odvozovani distribucni funkce Paretova rozdeleni na tomto miste jsou zbytecne - d.f.
by la zavedena na str. 12.
str. 16: Zbytecne odvozovani distribucni funkce exponencialniho rozdeleni.
str. 18: Vztahy pro stfedni hodnotu a rozptyl beta rozdeleni odpovidaji pfipadu c=I.
Totez plati pro grafy hustoty na strane 19.
str. 19: 0($) neni kvantil, ale distribucni funkce normovaneho normalniho rozdeleni.
str. 20: Na 3. fadku nespravny vztah pro momentovou vytvofujici funkci normalniho
rozdeleni.
str. 25: Co znamena veta pod vztahem (2.3)?
str. 27: Popis testu dobre shody neni pfilis vydafeny - v (2.4) jsou veliciny X}

empiricke cetnosti a mp, jejich ocekavane hodnoty.
str. 30: Na poslednim radku ma byt 2n pod odmocninou (totez na 1. fadku str. 31).
str. 31: Vztah na 7. fadku je odhadem o3, nikoli a.

Vzhledem k tomu, ze hlavnim pfinosem prace je podani pfehledu rozdeleni vhodnych pro
modelovani vysi skod a metod pro jejich prokladani realnymi daty, mohla byt teoreticka cast
textu zpracovana pecliveji Pfes uvedene nedostatky doporu£uji, aby byla prace uznana za
zaverecnou bakalafskou.
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