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Shrnutí obsahu práce 
 
Práce pojednává o pokročilých metodách rezervování v neživotním pojištění zohledňujících 
závislosti a založených na statistických metodách GLM, GLMM a GEE. 

 
Celkové hodnocení práce 

 
Téma práce.  Téma hodnotím jako velice obtížné a možná až příliš rozsáhlé pro diplomovou 

práci. Pokud by měla diplomantka hlouběji zpracovat teorii, musela by se zřejmě zaměřit jen 
na jednu z pokročilých statistických metod jakými jsou GLMM a GEE. 

Vlastní příspěvek.  Hlavním přínosem práce je vlastní implementace představených metod 
rezervování za pomocí softwaru R a porovnání těchto metod na vývojovém trojúhelníku 
kompenzací pracovních úrazů. Velice přehledně je diskutována kvalita modelů na základě 
diagnostických postupů (kvalita proložení dat, analýza reziduí, informační kritéria) a 
předloženy jsou jasné závěry a doporučení. 

Matematická úroveň.  Práce je na průměrné až podprůměrné matematické úrovni. Hlavní 
připomínky se týkají poměrně častých chyb ve vzorcích a přílišné stručnosti výkladu, kdy je 
čtenář odkázán výhradně na citovanou literaturu, viz níže. 

Práce se zdroji.  Zdroje jsou uvedeny v seznamu literatury a citovány v textu. 

Formální úprava.  K formální úpravě práce mám jen drobné připomínky, viz níže. Práce je 
psána průměrnou angličtinou. 

 

Připomínky a otázky 
 

1. Str. 4: Poslední větě na straně 4 nerozumím. Mám za to, že celý trojúhelník už známe. 

2. Str. 6, sekce 2.1: Značení není konzistentní, matice regresorů X rozměrů n*p není vůbec 
zavedena. 

3. Str. 7: Proč se ve vztahu pro rozptyl Yi neprojeví i rozptyl náhodných chyb? 

4. Str. 7: Popis metody maximální věrohodnosti považuji za zcela zbytečný, pouze obsahuje 
nedostatky (není uveden předpoklad rozdělení, žádný člen věrohodnostní funkce nezávisí 
na parametru alfa apod.). Celkově není z Vašeho výkladu jasné, jakou roli hraje alfa. 

5. Str. 8: Je-li normalita skutečně tak zásadním předpokladem pro použití modelu lineární 
regrese, proč ji v předešlé částí nepředpokládáte? 

6. Str. 8: Co se myslí pod pojmem „direct function“? 

7. Str. 8, vzorec (2.4): Zřejmě se nejedná o hustotu. Totéž na straně 12. 

8. Str. 9: Překlep v hustotě gamma rozdělení. 

9. Str. 10: Ve vyjádřeních věrohodnostní funkce zcela chybí index i. Můžete vztah prosím 
opravit? 

10. Str. 12: Můžete prosím vysvětlit druhé vyjádření věrohodnostní funkce ve (2.8)? 

11. Str. 13: Jakým způsobem má „analytik“ vybrat matici Ri? Níže na téže straně je pak tato 
matice označena za neznámý parametr a má být odhadnuta metodou maximální 
věrohodnosti. 
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12. Str. 14: Co znamená, že hustota „f follows the GLM model“? Hustota se může řídit 
modelem? 

13. Str. 15: Jak aplikací 2.11 na 2.10 dostanu uvedený vztah?  

14. Str. 17: Předpokládám, že v posledních vztazích mají být některé symboly tučně. 

15. Str. 22: Nerozumím úpravě střední čtvercové chyby a následné diskuzi. K čemu úprava 
slouží a je následná diskuze vztažena k novému nebo původnímu vyjádření? 

16. Str. 22: Ve vztahu (3.7) a níže se vyskytuje symbol „dvě vlnky“. Můžete prosím upřesnit, co 
symbol značí? Nelze jej v tomto případě přesněji vyjádřit pomocí o? 

17. Str. 23: Dle značení ze strany 4 jsou v tabulce 4.1 kumulované úhrny škod Cij, nikoliv 
přírůstky Yij. V práci též využíváte Xij (str. 22, 28), což se může plést s regresory. 

18. Str. 25, poslední věta: Vyvstává otázka, jak si metody poradí se zápornými pozorování. 
Nahrazení záporných hodnot nulou nepomůže, protože uvažujete rozdělení na kladných 
číslech. 

19. Str. 26: Co se myslí pod odhadem náhodného absolutního členu (estimates of random 
intercepts)? 

20. Proč jste u GLMM zvolila gamma a inverzní Gaussovo rozdělení a u GEE Poissonovo a 
gamma, resp. lineární a kvadratickou rozptylovou funkci? 

21. Str. 44-45: Graf by neměl být rozdělen s popisem až na další straně. 

 
Závěr 

 
Doporučuji sepsání errat, kde budou opraveny chyby uvedené výše. Doporučení o uznání práce 
jako diplomové dle průběhu obhajoby. 

 
 

V Praze 27. 8. 2014 
RNDr. Martin Branda, Ph.D. 
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