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Shrnutí obsahu práce 
 
Práce pojednává o metodách rezervování v neživotním pojištění založených na vývojových 

trojúhelnících škod. První kapitola představuje základní metody rezervování – Mackův chain-ladder 

a Bornhuetterovu-Fergusonovu metodu. Druhá kapitola obsahuje úvod do zobecněných lineárních 
modelů (GLM) včetně odhadu parametrů a testů jejich významnosti. Třetí již uvádí aplikace GLM 
v rezervování, kde každá část obsahuje definici modelu a statistiku pro posouzení jeho kvality. 
Diskutovány jsou i vztahy mezi modely. Čtvrtá část je věnována bootstrapu pro odhad rozdělení 
úhrnů škod.  V páté kapitole najdeme rozsáhlou numerickou studii. V příloze jsou řádně 
okomentované zdrojové kódy. 
 

 
Celkové hodnocení práce 

 
Téma práce.  Téma hodnotím jako středně náročné a vysoce aktuální pro teorii i praxi. Zadání 

práce považuji za splněné. 

Vlastní příspěvek.  Hlavní přínos práce je obsažen v páté kapitole, kde nalezneme rozsáhlou 
numerickou studii. Modely jsou řádně popsány a porovnány za pomocí představených 
statistických testů a grafických metod. Detailně je diskutována normální aproximace negativně 
binomického modelu. 

Matematická úroveň.  Práce je na velmi dobré matematické úrovni. Teoretická část je 
kompilační, vypracovaná z citovaných zdrojů. Pro čtenáře neznalého problematiky by bylo 
jistě nutné nahlédnout do zdrojů, aby problematiku zcela pochopili, viz připomínky a otázky 
níže. 

Práce se zdroji.  Seznam literatury je v pořádku a zdroje jsou řádně citovány v textu. Malou 
připomínku mám k odkazům na knihy – bylo by vhodnější uvést i kapitolu, případně stránku, 
kde je možné převzaté tvrzení najít. 

Formální úprava.  Práce je formálně na vysoké úrovni. Nezaznamenal jsem téměř žádné 
překlepy, angličtina je na velmi dobré úrovni. 

 

Připomínky a otázky 
 

1. Str. 8: Můžete mi prosím vysvětlit tvrzení o Bornhuetterově-Fergusonově metodě:  „Without 
considering the outliers in observed data, this method is very robust…“. 
 

2. Str. 16: Neidentifikuje vztah mezi střední hodnotou a rozptylem rozdělení exponenciálního 
typu jednoznačně? Co je tedy výhoda kapitoly 2.3.2 o kvazivěrohodnosti? Využíváte ji někde 
dále v práci? 

 
3. Někdy se dozvíme význam pojmu až déle, než je využit: deviance (část 2.3.2, vysvětlen 

2.3.3), nulová hypotéza (až na konci 2.3.4). 
 

4. Str. 15: Saturovaný model není příliš dobře vysvětlený. 
 

5. Str. 18: Chybí mi doporučení, jak mám využít rezidua k ověřování modelu. Zda mám 
například sledovat nějaké trendy nebo si vykreslit histogram. To se dozvím až v numerické 
studii. 
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6. Str. 24, předpoklady 3.3, 3.4, 3.6: Co když je přírůstek nulový nebo záporný? Můžete pak 
využít gamma nebo inverzní Gaussovo rozdělení? V numerické studii se vyskytuje až 
v nepozorované části čtverce. 

 
7. Diskutuje použitá literatura konvergenci použitých bootstrapových odhadů, případně v jakém 

smyslu? 
 

8. Str. 43, řádek +7: V definici váhy je prohozený čitatel a jmenovatel. 
 

9. Je možné na základě grafu 5.6 usuzovat o vychýlení odhadu rezerv pomocí bootstrapu? 
Zabývala jste se odhadem vychýlení a jeho případnou korekcí? 

 
 
 
Závěr 

 
Práci doporučuji uznat jako diplomovou. 

Návrh klasifikace sdělím předsedovi zkušební komise. 
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