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Práce je psaná dobrou angličtinou, občas jsem zaznamenal chyby typu „s-s“ (množné číslo 

podmětu a nevhodný tvar slovesa). 
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téměř žádné vzhledem k rozsahu a pojednávanému tématu přiměřený počet méně 

podstatné četné závažné 
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Připomínky a vyjádření oponenta: 

 

Práce je zaměřená na využití bayesovských metod v rezervování v neživotním pojištění. 

Vyloženy jsou Chain-ladder, Bornhuetter-Ferguson, Benktander-Hovinen, Cape-Cod a metoda 

založená na konjugovaných rozděleních z exponenciální rodiny. Postupy jsou poté porovnány 

v rozsáhlé numerické studii. 

 

K práci mám následující připomínky a dotazy: 

1. Hlavní připomínka se týká práce se zdroji a citacemi. Je prakticky nerozlišitelné, kdy 

se jedná o přepis známých výsledků, především z Wüthrich a Merz (1998), a kdy o 

vlastní odvození autorky, případně ověření známých výsledků.  

2. V obrázku 1.1 poněkud postrádám vývoj RBNS. 

3. Prof. Mack není autorem metody chain-ladder, ale jejího stochastického rozšíření. 

4. Část 2.2 by mohla být napsána lépe: 



a. Str. 13, def. 2.5: Definici bych přeformuloval takto: „Let the random parameter 

Θ have … Then the bayesian risk function …“ 

b. Str. 13: V rovnici (2.3) se θ vyskytuje pouze na levé straně, kde je na pravé? 

Argumentem minima je podle mě funkce, resp. rozhodovací pravidlo δ 

(decision rule), která však závisí na pevných x, jak poznamenáváte níže. 

5. Str. 23: Je ve (3.16) a (3.17) nutné použít stejné funkce b(θ)? 

6. Str. 37, tabulka 4.4: Poslední koeficienty CL se často stanovují pomocí extrapolace. 

Zde jsou vypočteny přímo z dat? 

7. Str. 38: Nemyslím, že volba očekávaného škodního průběhu 75% je vhodná pro 

pojištění vozidel.  

 

Diplomantka poskytla velice povedený přehled o bayesovských metodách v rezervování. 

Známé výsledky doplnila vlastními odvozeními. Hlavním přínosem práce je rozsáhlá 

implementace představených metod rezervování v softwaru R a jejich porovnání 

v numerickém příkladu. Výsledky a rozdíly v metodách jsou velice podrobně rozebrány a 

interpretovány. Oceňuju především diskuzi k Poisson-Gamma modelu s ohledem na rozdílné 

volby parametrů apriorního rozdělení. 

 

Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji jako takovou 

uznat.  
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