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Práce se zabývá statistickýmmodelováním procesu extremálních hodnot. Přehledně
jsou vyloženy zobecněná rozdělení extremálních hodnot, zobecněné Paretovo roz-
dělení a jejich vztah. Je ukázána souvislost s bodovými procesy. Autorka uvádí rovněž
metody odhadu parametrů rozdělení a příslušné statistické testy, které jsou dostupné
v softwaru. Postupy jsou aplikovány na reálné škody pojišťovny a na směnný kurz.
K textu mám následující poznámky, připomínky a otázky:
1. str. 7: Existuje nějaký obecný přístup pro určení posloupnosti normujících kon-
stant cn a dn pro proces maxim?

2. str. 11, text mezi poznámkami: Očekával bych, že model vyplývá z dat, které
popisuje, nikoliv z věty, která ukazuje jeho hezké vlastnosti.

3. str. 18, příklad 2.1.4: Uveďte prosím zobrazení T̃ pro složený Poissonův proces.

4. str. 18, příklad 2.1.4: Předpoklad celočíselnosti ξi může být pro praxi poněkud
limitující.

5. str. 19 a 20: Především zde je poměrně nebezpečné značit E interval i střední
hodnotu.

6. str. 21, podmínka (2.10): Jedná se o zobecněnou podmínku pro mixing?

7. str. 27, Věta 2.3.6: Limitní vztah má platit pro všechna A ∈ E?

8. str. 35, Kapitola 3.2.2: Jak se pravděpodobnostně vážená mometová metoda
liší od klasické momentové metody?

9. str. 38, Kapitola 3.3.1 (Pickandův odhad): Není zřejmé, proč volit parametr k,
jak je uvedeno v poznámce.

10. str. 41, -9: Nejedná se spíše o předpoklady modelu než o metodu?

11. str. 47, poslední odstavec: Při simulaci procesu extremálních hodnot se jedná
skutečně o náhodnou procházku?

12. str. 57: Co přesně 10 000-krát simulujete při porovnání distribučních funkcí?

13. str. 60: V terminologii se v souvislosti s EL(u) hovoří skutečně o době návratu
nebo o střední době návratu ?

14. str. 63: Aktuálnější data než z období 1980-1984 nebyla k dispozici nebo nebyla
vhodná?

15. str. 67: Pomocí jaké metody jste maximalizovala věrohodnostní funkci?
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16. Práci by neublížilo méně zavedených pojmů a přejatých tvrzení a alespoň jeden
matematický důkaz tvrzení.

Autorka prokázala, že je schopna se zorientovat v náročné partii na pomezí teorie
pravděpodobnosti, matematické statistiky a pojistné matematiky, důkladně ji vyložit
a postupy aplikovat. Předloženy jsou originální numerické výsledky a postupy, které
mohou být dobře využity v praxi. Po formální a jazykové stránce je práce na vyni-
kající úrovni.

Předložená práce splňuje předpoklady kladené na diplomovou práci a doporučuji
ji jako takovou uznat.

V Praze dne 11.1.2012

RNDr. Martin Branda, Ph.D.
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