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Obhajobu disertační práce uvedl doc. Hurt, předseda komise, který konstatoval, že jsou splněny všechny 
podmínky pro přistoupení k obhajobě. Přítomní byli seznámeni s životopisem uchazeče. Byl předložen 
seznam publikací. 
 
Následně se k uchazeči a jeho práci vyjádřil školitel prof. Cipra. Připustil, že matematický obsah může 
být slabší stránkou práce, vyzdvihl však praktický přínos práce v praxi. 
 
Mgr. Mertl ve své prezentaci stručně prezentoval obsah a hlavní výsledky disertační práce. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pokyny pro předsedy nebo místopředsedy komisí: 
 
Práce v elektronické podobě musí být studentem vložena do SIS. Formulář vyplňte ve všech bodech v elektronické podobě. V bodě Členové komise se uvedou 
všichni členové komise a za jejich jména se uvede „(přítomen)“ nebo „(nepřítomen)“. Předseda nebo místopředseda komise je jejím členem. V bodě Průběh 
obhajoby by měly být uvedeny alespoň čtyři věty vystihující průběh obhajoby. Po vyplnění formuláře ho vytiskněte, dole formulář ještě vlastnoručně 
podepište a přiložte k zápisu o státní závěrečné zkoušce. Současně vložte formulář v elektronické podobě (bez vlastnoručního podpisu) do SIS. 



Dr. Jedlička shrnul svůj oponentní posudek a přes drobné dílčí připomínky se vyjádřil k  disertační práci 
pozitivně. Oponentka dr. Mazurová uvedla přednosti a řadu věcných i formálních nedostatků práce. 
Závěrem zopakovala svůj požadavek na doložení vlastního tvůrčího přínosu autora.  
 
Uchazeč poděkoval oponentce za připomínky k práci. Oponentka zdůraznila, že nedostatky uvedené 
v posudku nejsou úplným výčtem všech chyb, kterých práce obsahuje velké množství, ale mají pouze 
ilustrovat nepřijatelnou matematickou úroveň práce, která nedosahuje ani na standard vyžadovaný od 
magisterských diplomových prací na stejném oboru. Vypracování oprav dle připomínek v posudku 
považuje oponentka za bezpředmětné, protože se jedná o celkově špatný text, který by musel být 
zpracován celý znova. 
 
Uchazeč reagoval na žádost oponentky o upřesnění vlastního přínosu.  Oponentka konstatovala, že práce 
shrnuje výsledky týmové práce na vývoji částečného interního modelu a že uchazeč nebyl schopen svůj 
vlastní přínos objektivně doložit. 
 
Dr. Jedlička doplnil, že tvůrčí přínos autora spatřuje v kapitole 5 a 6. 
 
Předseda komise konstatoval, že dotazy oponentů byly zodpovězeny, a otevřel všeobecnou rozpravu. 
V rozpravě vystoupila dr. Laušmanová, která položila otázku týkající se 2. pilíře Solvency II. K obsahu a 
problému vysoké míry chyb z hlediska aplikovatelnosti se vyjádřil dr. Šmíd. Konstatoval, že při počtu 
chyb je využití výsledků diskutabilní. Doc. Witzany se dotázal na porovnání vlastních vypočtených 
hodnot korelací a korelací regulatorních použitých ve standardní metodě. Uchazeč poukázal na obtížnost 
získávání dat a nestabilitu korelací v čase. Dr. Laušmanová konstatovala, že banky a pojišťovny se 
potýkají s nedostatkem dat a krátkou historií. Uchazeč doplnil, že je to zejména problém katastrofických 
škod. Dr. Jedlička doporučil doplnit práci datovým CD s ilustrací prováděných výpočtů SW 
implementace. Doktorand souhlasil, že lze distribuovat jednoduché excelovské aplikace s ilustračními 
výsledky. 
 
V diskusi vystoupili i další účastníci veřejného zasedání. Dr. Šmíd poukázal na rozdíl mezi teoretickým 
přínosem a významem pro regulátora. Dr.  Branda podpořil stanovisko dr. Mazurové, kriticky se vyjádřil i 
k praktickému významu práce z hlediska svých zkušeností z jiné pojišťovací skupiny. Dále dr. Branda 
konstatoval, že: 1. Dle jeho názoru teoretické kapitoly věnované mírám rizika a metodám rezervování 
nesplňují nejen požadavky kladené na diplomovou práci, ale měly by značný problém být obhájeny i jako 
práce bakalářské. V těch se vyžaduje exaktní matematický výklad, což zmiňované kapitoly obhajované 
práce postrádají. 2. Převážnou část metod použitých v praktické části označil za standardní. Z vlastních 
zkušeností ví, že každá středně velká pojišťovna musí mít takovéto modely implemetovány, pokud se 
uvažuje částečný interní model pro neživotní kmen. Skutečně nové věci považuje za pouhé drobnosti a za 
spíše heuristické postupy než exaktně matematicky zdůvodněné. 3. Použití ekonomického jazyka kvůli 
regulátorovi považuje za zbytečné, neboť tým ČNB dozorující pojišťovny je složen z matematiků, 
převážně absolventů MFF. 
 
Dále v diskusi vystoupil doc. Kulich s poukazem na to, že k odhadování malých škod chybí metodika a 
dotázal se na praktickou implementaci modelování malých škod. Dr. Omelka se zeptal na význam 
značení Var* na str. 59.  Dotázal se také oponentky, zda by bylo možné práci obhájit jako diplomovou. 
Dr. Mazurová odpověděla, že podle jejího názoru nikoliv. 
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Počet publikací: 2 
 
Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 6 
Počet přítomných členů: 6 
Odevzdáno hlasů kladných: 4 
Odevzdáno hlasů neplatných: 1 
Odevzdáno hlasů záporných: 1 
 
Výsledek obhajoby:    prospěl/a       neprospěl/a    
 

 
Předseda nebo místopředseda komise: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. 
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