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Připomínky a vyjádření vedoucího: 
 
 Odborné vyjadřování diplomantky je velmi slabé, což se projevilo četnými vágními 
nebo nepřesnými formulacemi, které se vyskytují zejména v úvodních dvou kapitolách (např. 
2. věta 2. odst. na str. 3, 1. věta 4. odst. na téže straně atd.); pozoruhodné je i to, že kapitola 1 
podle autorky „tvoří teoretickou základnu“ práce. Podobné nedostatky se objevují i dále 
v textu (např. 4. věta 6. odstavce na str. 15, poslední věta 2. odstavce na str. 17 atd.). 
Studentce zároveň nejsou známé některé běžně používané základní pojmy (např. value at risk 



je na str. 5 překládána jako hodnota rizika a veličiny Xj na str. 9 představují observe loss 
ratio). 
 V hlavní části práce nejsou některé vzorce řádně popsány či odůvodněny (není 
definováno V ve vzorci (2.2); není zřejmé, proč se na str. 10 počítá střední hodnota a rozptyl 
n.v. βεj; chybí odůvodnění výpočtu σs podle vztahu (3.9); není popsána souvislost funkcí fXj(x) 
a f(Xj,Mj,Sj) v kapitole 3.2; v části 3.3 se uvádí parametr σ, který se nikde nevyužívá, stejně tak 
není odůvodněn předpoklad rozdělení n.v. Xk, které mají navíc podle 2. odstavce záviset na 
veličině θ). 
 Některé jednoduché vztahy jsou popisovány složitě nebo pouhým odkazem na 
literaturu, což poukazuje na možné neporozumění autorky dané problematice (např. vysvětlení 
parametrů LN rozdělení na str. 11 odkazem na definici v [4]; vztah (3.18) a následné uvedení 
6 předpokladů). V práci by také mohl být nastíněn návod na odhad Var(θ), který je potřeba 
k výpočtu σs na str. 14. 
 Jazyková úroveň práce je nízká a objevují se zde i závažné gramatické chyby (např. 
v 1. větě 2. odstavce na str. 3). Poslední připomínka se týká použité literatury [6], která se 
nezdá být příliš důvěryhodná.  
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