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 Ve své diplomové práci měl diplomant zpracovat téma kvantifikace kapitálových požadavků 

kladených na pojišťovny. Jeho úkolem bylo zformalizovat některé postupy uvedené v direktivě 

Solvency II a tyto postupy posléze aplikovat při stanovení kapitálového požadavku pro konkrétní 

pojišťovnu. 

 V první části práce diplomant přibližuje projekt Solvency II a motivaci, která vede k posunu od 

konceptu Solvency I k Solvency II. Uvádí rovněž rozdělení Solvency II do 3 pilířů. Obecná 

problematika kvantifikace kapitálových požadavků, tak jak je obsažena v 1. pilíři, je v této části práce 

poměrně podrobně rozebrána. Druhý (kvalitativní požadavky na kapitál) a třetí (zejména oblast 

výkaznictví) pilíř se tématu práce dotýkají pouze okrajově a diplomant je proto v této části práce pouze 

stručně představuje. 

 Ve druhé části práce diplomant uvádí dva přístupy ke stanovení míry rizika – hodnotu v riziku 

(VaR) a zbytkovou hodnotu v riziku. Jak diplomant uvádí v úvodu k této části, tyto přístupy byly 

navrhnuty v rámci diskuzí výpočtu kapitálových požadavků v Solvency II. Tato část práce je 

zakončena odvozením agregační formule pro VaR součtu náhodných veličin pomocí jejich korelační 

matice.

V podmínce monotonie ve výčtu vlastností koherentní míry rizika na str. 15 je patrně překlep a důkaz 

této vlastnosti je pak zavádějící. Označení -µ na str. 18 by bylo dobré podrobněji okomentovat, aby 

další text nebyl matoucí.

 Ve třetí části práce diplomant navazuje na solvenční kapitálové požadavky zmíněné v první 

části práce, kde byl diplomantem představen 1. pilíř. Uvádí standardní formuli výpočtu SCR a 

jednotlivé rizikové moduly nutné k výpočtu SCR. Dále popisuje způsob výpočtu MCR. Uvítal bych, 

kdyby tabulky na stranách 41 – 43 převzaté z článku [7] byly více komentované, resp. interpretované. 

 Z hlediska matematického přínosu je práci nutno hodnotit jako kompilační. Úloha diplomanta 

byla obtížná zejména v tom, že podkladová literatura, na základě které se musel seznámit s novou 

problematikou týkající se stanovení kapitálového požadavku kladeného na pojišťovnu, nebyla striktně 

matematického charakteru. Kvalitu práce by nepochybně zvýšilo, pokud by se diplomant více kriticky 

zaměřil na posouzení formulí pro stanovení kapitálových požadavků pro jednotlivé moduly, které byly 

v rámci uvedení projektu Solvency II navrženy. Je ovšem nutné zdůraznit, že taková analýza nebyla 

součástí zadání diplomové práce a její neuvedení nelze hodnotit negativně. 

 V praktické ukázce výpočtu kapitálových požadavků diplomant poměrně logicky sáhl po 

excelovských tabulkách poskytnutých EIOPA. Na druhou stranu je třeba zmínit, že jak vstupní data, 

tak získané výsledky bylo možno v této části podrobněji okomentovat, zdůvodnit volbu vstupních dat, 

jejich členění a interpretovat výsledky. 

Přes všechny výše uvedené výhrady jako vedoucí práce konstatuji, že diplomant splnil své zadání, 

jeho práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce a doporučuji ji jako takovou uznat.  

V Praze, 12.9.2011 Mgr. Martin Pleška


