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Mária Špaková: Parametrizace rozdělení škod v neživotním pojištění 
 
 
     Předložená diplomová práce se zabývá parametrizací a odhadem rozdělení výše škod 
v neživotním pojištění včetně verifikačních metod typu včetně testů dobré shody (co se týče 
odhadových metod, diplomantka se zaměřuje  na metodu maximální věrohodnosti, metodu 
momentů a metodu vážených momentů). Jedná se v podstatě o čistě statistické téma, kterému 
pojistný rozměr dodává část čtvrté kapitoly zaměřená na problematiku extremálních rozdělení 
a pak hlavně kapitola pátá, kde je uvedená teorie aplikovaná na pojistná data z oblasti 
zdravotního pojištění v USA. Přitom teorie uvedená v diplomové práci je poplatná monografii 
Embrechts, Klüppelberg, Mikosch (1997) a příbuzným zdrojům v odborné literatuře 
o pravděpodobnostním rozdělení škod včetně učebních textů na MFF UK. Těchto zdrojů se 
diplomantka někdy drží až příliš blízko. To samé platí o používaném softwaru z tohoto 
segmentu matematické statistiky. 
 
     V práci jsem nenalezl žádné systematické chyby, je logicky utříděna a napsaná solidní 
angličtinou. Rovněž grafická úprava a prezentace výsledků je kvalitní. 
 
      Vzhledem k charakteru práce mám spíše dotazy týkající se obecných principů než 
konkrétních technických detailů (ty jsou převzaty z renomované literatury, takže by měly být 
bezchybné): 
− K numerické demonstraci byla použita tak rozsáhlá databáze, že z hlediska praktického 

použití (např. pro pojišťovny působící na českém pojistném trhu) je svým rozsahem 
výjimečná. Své přednosti tím pádem může plně uplatnit asymptotika. Nebylo rozumnější 
tuto data bázi nějakým způsobem redukovat, aby svým rozsahem odpovídala obvyklé praxi 
aktuára? 

− Čím se tak výrazně odlišují roky 1997, 1998 a 1999, že jim je u řady metod v páté kapitole 
(např. při výběru prahu, při realizaci příslušných odhadových metod nebo při verifikačních 
testech) věnována individuální pozornost (není to jen umělé a poměrně pohodlné 
„nafukování“ práce)? 

− Není získání odhadnutých škodových rozdělení v páté kapitoly trochu málo při uvážení 
úsilí, které bylo nutné za tímto účelem vynaložit. Za logické bych považoval získání 
některých následných závěrů z oblasti řízení rizika, jako je VaR, CVaR apod., jako tomu je 
v odpovídající literatuře (např. McNeil, Frey, Embrechts: Quantitative Risk Management. 
Princeton University Press 2005)? 

 
Závěr: Doporučuji, aby předložená práce byla uznána jako práce diplomová. 
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