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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 

1. Diplomant ve své práci detailně popsal a odvodil výpočet rizikového kapitálu v rámci 

Solventnosti I. Vzhledem k aktuálnosti zavádění režimu Solventnost II, bych očekávala 

větší zaměření právě na Solventnost II. A to i vzhledem ke skutečnosti, že model, který 

vypracoval v druhé části práce, spadá svou podstatou do režimu Solventnost II.  

2. Součástí diplomové práce je model rizikového kapitálu, který diplomant sám vypracoval. 

Nicméně v práci jsem nenalezla zdroje některých parametrů použitých v modelu (např. 

korelační matice, parametry úrokové míry, inflace a storen, parametry modelu založeného 

na deterministických šocích). 

3. Diplomant správně označil riziko storen jako velmi významné. Vzhledem k této 

skutečnosti, bych se více zaměřila na výpočet tohoto rizika. Zároveň bych zvážila volbu 

normálního rozdělení a spíše volila rozdělení s těžším koncem. 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práci  

doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl 
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