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Téma předložené práce považuji za velice aktuální. Ačkoliv toto téma nepatří k hlavním 
proudům výzkumu a na první pohled může působit jako neopodstatněná komplikace běžně 
užívaných zobecněných lineárních modelů, v práci je zřetelně ukázáno, že některé vlastnosti 
modelovaných náhodných veličin nelze běžným zobecněným modelem dostatečně postihnout. 
Jedná se zejména významnou závislost variability celkového závazku (modelované
proměnné) na vývojovém období při nevýznamné závislosti střední hodnoty této proměnné na 
vývojovém období. Taková situace přitom nastává v úlohách neživotního pojištění zcela 
přirozeně – po určité době vývoje se již celkový závazek více či méně stabilizuje, jeho
variabilita však klesá. To lze očekávat jak u jednotlivých škod, tak u agregovaných závazků 
velkého počtu škod. (Například pokud pocházejí modelovaná data z aktuárského 
trojúhelníku.)

Největší přínos práce vidím v aplikační části. Diplomantka výše zmíněný problém popsala a 
aplikovala dle mého názoru metody vhodné k popisu tohoto problému. Na grafických i 
kvantitativních výstupech pak demonstrovala zejména rozdíl výsledků „sdruženého“ modelu
s „běžným“ zobecněným lineárním modelem. Na reálných datech tak ověřila, že „běžný“
zobecněný lineární model nedokáže postihnout tento typ heteroskedasticity, a že některé 
modifikace, například „sdružený“ model, jsou v tomto případě na místě.  

Práci lze vytknout některé formální nedostatky, z nichž za nejzávažnější považuji zejména  
seznam citované literatury, který neodpovídá žádné z používaných norem.

Práci vzhledem k výše uvedenému hodnocení doporučuji práci uznat jako diplomovou práci 
s hodnocením „velmi dobře“.


