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    Předložená práce se zabývá velmi oblíbeným tématem pojistné matematiky, totiž 

modelováním IBNR rezerv. Toto téma je důležité nejen pro praktické aplikace v neživotním 

pojištění, ale také zůstává v centru zájmu výzkumu, zvlášť když se zvolí stochastické 

modelování, jako je tomu v předložené práci. 

     Práce se přitom zaměřuje model založený z pohledu teorie kolektivního rizika na CNB 

přístupu (složené negativně binomické rozdělení). Z pohledu klasifikace trojúhelníkových 

metod se jedná o bayesovský přístup inspirovaný především prací Meyers (2007). Co se týče 

vlastních výpočtů, využívá se metoda Cape Cod, rychlá Fourierova transformace založená na 

diskretizaci spojitého rozdělení výše škod a odhadová metoda maximální věrohodnosti. 

     Diplomantka se velmi dobře vyrovnala nejen s teoretickou částí práce, kterou v žádném 

případě nelze označit jako triviální, ale i s částí praktickou provedenou v programu 

Mathematica včetně provedené simulační studie. Neodpustím si ale poznamenat, že 

v některých partiích na mě diplomová práce působila dojmem, jako kdyby postupy 

matematické statistiky se v pojišťovnictví řídily nějakou „odlišnou“ matematickou statistikou: 

proč nenapsat jednoduše, že se jedná o simulace dat vzhledem k nemožnosti získat reálná data 

od pojišťoven nebo o rutinní statistické odhadové metody (a tím pádem není nutné diskutovat 

odpovídající optimalizační algoritmy, na nichž jsou tyto metody softwarově založeny).    

     Práce je logicky utříděna, výklad je  srozumitelný a výsledky jsou vhodným způsobem 

interpretovány. Práce je na výši také svou matematickou kulturou (v poměrně 

komplikovaných vzorcích jsem nenalezl formální chyby). Celkově lze diplomovou práci 

označit jako nadprůměrnou. 

     Některé dotazy, které by měl diplomant zodpovědět během obhajoby: 

(1) Náhodné veličiny Zj na str. 6 záměrně závisí pouze na vývojovém roce j, tj. nezávisí na 

roku vzniku i? 

(2) Nedovedl jsem rozlišit, zda v práci jsou nějaké vlastní výsledky diplomantky (jak 

v teoretické, tak v praktické části práce).  

     Na základě předchozích skutečností proto jednoznačně doporučuji, aby předložená práce 

byla uznána jako práce diplomová. 
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