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      Předložená diplomová práce se zabývá problematikou modelování a projektování 

úmrtnosti motivované především všeobecným nárůstem rizika dlouhověkosti. Diplomantka se 

zaměřuje na hlavní modelové reprezentanty jednotlivých stochastických modelových typů 

(správně konstatuje, že deterministické modely úmrtnosti jsou již dnes anachronismem), tj. na 

modely LC (Lee-Carter), APC (Age-Period-Cohort podle Renshaw a Haberman), CBD 

(Cairns, Blake a Dowd) a PCA (Principal Component Analysis). Hlavním přínosem práce je 

vedle popisu těchto modelů včetně odhadových aspektů především jejich aplikace na česká 

data a porovnání získaných numerických výsledků. 

     Je nutné ocenit, že diplomantka se s daným tématem vyrovnala velmi kvalifikovaně. To 

platí jak pro popis modelů a jejich konstrukci, tak pro tabulkovou či grafickou prezentaci 

výsledků, ale i pro konstrukci předpovědí pomocí metodiky ARIMA v odstavci 3.4. Také 

vlastní porovnání jednotlivých modelů v odstavcích 3.3.1 a 3.4.1 a v Závěru je provedeno 

velice odpovědně (oceňuji rovněž v této souvislosti, že v paralelních dvojicích tabulek a 

dalších výstupů pro jednotlivá pohlaví se na rozdíl od jiné literatury jako první uvádí výsledky 

pro ženy a teprve pak pro muže). Některé výsledky jsou zajímavé: překvapilo mě např. že pro 

muže a ženy jsou vhodné poměrně odlišné ARIMA modely. 

     Práce je logicky uspořádaná s minimem překlepů a i po grafické stránce je na výši (některé 

obraty by ovšem potřebovaly korekci, např. 3118: „... BIC)), které měří jestli nepoužíváme …“). 

     K práci mám pouze všeobecné dotazy: 

− Proč se modeluje jen věkové rozmezí 50 až 100 let (je důvodem explicitní zaměření jen na 

penzijní aplikace)? 

− Obrázky 3.24-3.37 jen jiným způsobem (vždy souhrnně pro vybraný rok) prezentují 

předchozí obrázky (uspořádané podle modelových metod)? 

− Kdyby diplomantky byla zaměstnána u penzijní společnosti v ČR, jakou metodu 

modelování úmrtnosti, z níž by potom tato společnost vycházela, by doporučila? 

 

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